
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
รหัสวิชา 20104-2006 รายวิชา เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง/2 2564 (ชฟ.2/2 )  
ครูผูส้อน 2104002 นายเชิดพงศ์ จันทรวัฒนกิจ จ านวน  

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สัปดาห์ที่ 1 จ านวน 16 คน ขาดเรียน 1 คน ,  

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

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายธนากร เภาดี (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : แม่เหล็กไฟฟ้าและวงจรแม่เหล็ก 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 



 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีแม่เหล็กและวงจรแม่เหล็ก 
2. ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาแรงดันแม่เหล็กตามการทดลอง 
3. อธิบายเก่ียวกับแม่เหล็กไฟฟ้าและวงจรแม่เหล็ก 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสนามแม่เหล็ก 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการสูญเสียจากฮีสเตอริซีสและกระแสไหลวน 
1.1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจวงจรแม่เหล็ก 
1.1.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.6 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.2.1 อธิบายสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดตัวน าได้ 
1.2.2 อธิบายสนามแม่เหล็กรอบขดลวดได้ 
1.2.3 บอกความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็กได้ 
1.2.4 บอกความหมายแรงเคลื่อนแม่เหล็กได้ 
1.2.5 บอกความเข้มสนามแม่เหล็กได้ 
1.2.6 อธิบายความซาบซึมได้ 
1.2.7 บอกความต้านทานสนามแม่เหล็กได้ 
1.2.8 อธิบายฮีสเตอริซีส และกระแสไหลวนได้ 
1.2.9 อธิบายวงจรแม่เหล็กได้ 
1.2.10 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.11 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 สัปดาห์ที่ 1 จ านวน 16 คน  

 



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

 

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

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : แม่เหล็กไฟฟ้าและวงจรแม่เหล็ก 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีแม่เหล็กและวงจรแม่เหล็ก 
2. ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาแรงดันแม่เหล็กตามการทดลอง 
3. อธิบายเก่ียวกับแม่เหล็กไฟฟ้าและวงจรแม่เหล็ก 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  



ตรงตามแผนการสอน 
 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสนามแม่เหล็ก 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการสูญเสียจากฮีสเตอริซีสและกระแสไหลวน 
1.1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจวงจรแม่เหล็ก 
1.1.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.6 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.2.1 อธิบายสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดตัวน าได้ 
1.2.2 อธิบายสนามแม่เหล็กรอบขดลวดได้ 
1.2.3 บอกความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็กได้ 
1.2.4 บอกความหมายแรงเคลื่อนแม่เหล็กได้ 
1.2.5 บอกความเข้มสนามแม่เหล็กได้ 
1.2.6 อธิบายความซาบซึมได้ 
1.2.7 บอกความต้านทานสนามแม่เหล็กได้ 
1.2.8 อธิบายฮีสเตอริซีส และกระแสไหลวนได้ 
1.2.9 อธิบายวงจรแม่เหล็กได้ 
1.2.10 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.11 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 สัปดาห์ที่ 2 จ านวน 16 คน ขาดเรียน 1 คน ,  

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

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายธนากร เภาดี (ขาดเรียน) ,  



 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : หลักการเบื้องต้นของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีหลักการเบื้องต้นของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 อธิบายเก่ียวกับหลักการเบื้องต้นของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 บอกความหมายของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ 
1.2.2 บอกชนิดของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.3 อธิบายการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน าได้ 
1.2.4 อธิบายกฎมือขวาของเฟลมมิ่งได้ 
1.2.5 อธิบายทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน าได้ 



1.2.6 อธิบายการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน ารูปคลื่นไซน์ได้ 
1.2.7 บอกชนิดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน าจากสลิปริงได้ 
1.2.8 บอกชนิดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน าท่ีเกิดจากวงแหวนผ่าซีกได้ 
1.2.9 บอกหน้าท่ีของคอมมิวเทเตอร์ได้ 
1.2.10 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมีการใช้หลักการเรยีนรู้และเวลาท่ี
เหมาะสมกับการเรียนรู ้
1.2.11 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.12 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการเหน่ียวน าของแม่เหล็กไฟฟ้า 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน ารูปคลื่นไซน์ 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการท างานของคอมมิวเทเตอร์ 
1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 สัปดาห์ที่ 2 จ านวน 16 คน ขาดเรียน 6 คน ,  

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

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายตะวัน เชิดชม (ขาดเรียน) , นายธนากร เภาดี (ขาดเรียน) , นายธนากร อรุณศรี (ขาดเรียน) , นายนิรัตติศัย สมานพงษ์ (ขาด
เรียน) , นางสาวเนตรนภา จูบุญส่ง (ขาดเรียน) , นางสาวปภาวรินทร์ เกิดไกร (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : หลักการเบื้องต้นของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  
 



 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีหลักการเบื้องต้นของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 อธิบายเก่ียวกับหลักการเบื้องต้นของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 บอกความหมายของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ 
1.2.2 บอกชนิดของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.3 อธิบายการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน าได้ 
1.2.4 อธิบายกฎมือขวาของเฟลมมิ่งได้ 
1.2.5 อธิบายทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน าได้ 
1.2.6 อธิบายการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน ารูปคลื่นไซน์ได้ 
1.2.7 บอกชนิดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน าจากสลิปริงได้ 
1.2.8 บอกชนิดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน าท่ีเกิดจากวงแหวนผ่าซีกได้ 
1.2.9 บอกหน้าท่ีของคอมมิวเทเตอร์ได้ 
1.2.10 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมีการใช้หลักการเรยีนรู้และเวลาท่ี
เหมาะสมกับการเรียนรู ้
1.2.11 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 



1.2.12 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการเหน่ียวน าของแม่เหล็กไฟฟ้า 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน ารูปคลื่นไซน์ 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการท างานของคอมมิวเทเตอร์ 
1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 สัปดาห์ที่ 3 จ านวน 16 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  

 

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

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : ส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 



 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 อธิบายเก่ียวกับส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 บอกหน้าท่ีของโครงหรือโย้กได้ 
1.2.2 อธิบายชนิดของวัสดุท าข้ัวแม่เหล็กได้ 
1.2.3 บอกหน้าท่ีของขดลวดสนามแม่เหล็กได้ 
1.2.4 บอกหน้าท่ีของตลับลูกปืนได้ 
1.2.5 บอกหน้าท่ีของที่ยึดแปรงถ่านได้ 
1.2.6 บอกหน้าท่ีของแปรงถ่านได้ 
1.2.7 บอกหน้าท่ีของฐานรองรับได้ 
1.2.8 บอกหน้าท่ีของแกนเหล็กอาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.9 บอกหน้าท่ีของขดลวดอาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.10 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมีการใช้หลักการเรยีนรู้และเวลาท่ี
เหมาะสมกับการเรียนรู ้
1.2.11 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.12 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจส่วนที่อยู่กับที่ของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจส่วนที่เคลื่อนที่ของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
1.1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.4 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 



วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 3 จ านวน 16 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  

 

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

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : ส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 อธิบายเก่ียวกับส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  



 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 บอกหน้าท่ีของโครงหรือโย้กได้ 
1.2.2 อธิบายชนิดของวัสดุท าข้ัวแม่เหล็กได้ 
1.2.3 บอกหน้าท่ีของขดลวดสนามแม่เหล็กได้ 
1.2.4 บอกหน้าท่ีของตลับลูกปืนได้ 
1.2.5 บอกหน้าท่ีของที่ยึดแปรงถ่านได้ 
1.2.6 บอกหน้าท่ีของแปรงถ่านได้ 
1.2.7 บอกหน้าท่ีของฐานรองรับได้ 
1.2.8 บอกหน้าท่ีของแกนเหล็กอาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.9 บอกหน้าท่ีของขดลวดอาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.10 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมีการใช้หลักการเรยีนรู้และเวลาท่ี
เหมาะสมกับการเรียนรู ้
1.2.11 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.12 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจส่วนที่อยู่กับที่ของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจส่วนที่เคลื่อนที่ของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
1.1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.4 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 4 จ านวน 16 คน  

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

 

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

 



 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การพันขดลวดอาร์เมเจอร์  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
2.3 อธิบายเก่ียวกับการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 บอกความหมายของตัวน าในการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.2 บอกชนิดของการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.3 อธิบายความหมายของช่วงกว้างของขดลวดได้ 
1.2.4 ค านวณหาระยะห่างของข้ัวแม่เหล็กได้ 
1.2.5 บอกความหมายของระยะพิตช์ของคอมมิวเทเตอร์ได้ 



1.2.6 อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบชั้นเดียวได้ 
1.2.7 อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบสองชั้นได้ 
1.2.8 อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบเกยได้ 
1.2.9 อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบคลื่นได้ 
1.2.10 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมีการใช้หลักการเรยีนรู้และเวลาท่ี
เหมาะสมกับการเรียนรู ้
1.2.11 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.12 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบเกย 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบคลื่น 
1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 4 จ านวน 16 คน ขาดเรียน 8 คน ,  

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

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายตะวัน เชิดชม (ขาดเรียน) , นายทัตธน พรมแก้ว (ขาดเรียน) , นายเทวา รื่นเกษม (ขาดเรียน) , นายธนากร เภาดี (ขาดเรียน) , 
นายธนากร อรุณศรี (ขาดเรียน) , นายธีวรัช เล็กวิลัย (ขาดเรียน) , นายนิรัตติศัย สมานพงษ์ (ขาดเรียน) , นางสาวเนตรนภา จูบุญ
ส่ง (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การพันขดลวดอาร์เมเจอร์  



 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
2.3 อธิบายเก่ียวกับการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 บอกความหมายของตัวน าในการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.2 บอกชนิดของการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.3 อธิบายความหมายของช่วงกว้างของขดลวดได้ 
1.2.4 ค านวณหาระยะห่างของข้ัวแม่เหล็กได้ 
1.2.5 บอกความหมายของระยะพิตช์ของคอมมิวเทเตอร์ได้ 
1.2.6 อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบชั้นเดียวได้ 
1.2.7 อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบสองชั้นได้ 
1.2.8 อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบเกยได้ 
1.2.9 อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบคลื่นได้ 
1.2.10 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมีการใช้หลักการเรยีนรู้และเวลาท่ี



เหมาะสมกับการเรียนรู ้
1.2.11 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.12 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบเกย 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบคลื่น 
1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 5 จ านวน 16 คน ขาดเรียน 10 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายตะวัน เชิดชม (ขาดเรียน) , นายทัตธน พรมแก้ว (ขาดเรียน) , นายเทวา รื่นเกษม (ขาดเรียน) , นายธนชาติ วิสูตร (ขาดเรียน) , 
นายธนวัฒน์ พรมแก้ว (ขาดเรียน) , นายธนากร เภาดี (ขาดเรียน) , นายธนากร อรุณศรี (ขาดเรียน) , นายธีวรัช เล็กวิลัย (ขาด
เรียน) , นายนนทพัทธ์ อ่อนน้อม (ขาดเรียน) , นายนิรัตติศัย สมานพงษ์ (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : ส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 



 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
2.3 อธิบายเก่ียวกับการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 บอกความหมายของตัวน าในการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.2 บอกชนิดของการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.3 อธิบายความหมายของช่วงกว้างของขดลวดได้ 
1.2.4 ค านวณหาระยะห่างของข้ัวแม่เหล็กได้ 
1.2.5 บอกความหมายของระยะพิตช์ของคอมมิวเทเตอร์ได้ 
1.2.6 อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบชั้นเดียวได้ 
1.2.7 อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบสองชั้นได้ 
1.2.8 อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบเกยได้ 
1.2.9 อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบคลื่นได้ 
1.2.10 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมีการใช้หลักการเรยีนรู้และเวลาท่ี
เหมาะสมกับการเรียนรู ้
1.2.11 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.12 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 



แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบเกย 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบคลื่น 
1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 5 จ านวน 16 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  

 

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

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : ส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 



 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
2.3 อธิบายเก่ียวกับการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 บอกความหมายของตัวน าในการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.2 บอกชนิดของการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.3 อธิบายความหมายของช่วงกว้างของขดลวดได้ 
1.2.4 ค านวณหาระยะห่างของข้ัวแม่เหล็กได้ 
1.2.5 บอกความหมายของระยะพิตช์ของคอมมิวเทเตอร์ได้ 
1.2.6 อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบชั้นเดียวได้ 
1.2.7 อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบสองชั้นได้ 
1.2.8 อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบเกยได้ 
1.2.9 อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบคลื่นได้ 
1.2.10 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมีการใช้หลักการเรยีนรู้และเวลาท่ี
เหมาะสมกับการเรียนรู ้
1.2.11 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.12 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบเกย 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบคลื่น 
1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 6 จ านวน 16 คน ขาดเรียน 1 คน ,  

 



หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายธนากร เภาดี (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับการแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 อธิบายเก่ียวกับการแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  



การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  
 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 อธิบายวิธีการแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.2 บอกชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.3 อธิบายหลักการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยกได้ 
1.2.4 อธิบายหลักการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นตัวเองได้ 
1.2.5 เขียนวงจรสมมูลของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.6 บอกลักษณะของขดลวดชันต์ฟิลด์ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ 
1.2.7 บอกลักษณะของขดลวดซีรีส์ฟิลด์ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ 
1.2.8 ค านวณหากระแส และแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ 
1.2.9 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.10 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยก 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นตัวเอง 
1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 6 จ านวน 16 คน ขาดเรียน 1 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 



นายธนากร เภาดี (ขาดเรียน) ,  
 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับการแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 อธิบายเก่ียวกับการแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 อธิบายวิธีการแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.2 บอกชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.3 อธิบายหลักการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยกได้ 
1.2.4 อธิบายหลักการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นตัวเองได้ 



1.2.5 เขียนวงจรสมมูลของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.6 บอกลักษณะของขดลวดชันต์ฟิลด์ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ 
1.2.7 บอกลักษณะของขดลวดซีรีส์ฟิลด์ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ 
1.2.8 ค านวณหากระแส และแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ 
1.2.9 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.10 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยก 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นตัวเอง 
1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 7 จ านวน 16 คน ขาดเรียน 1 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายธนากร เภาดี (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  



การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
แสดงความรุ้เก่ียวกับหลักการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
ทดสอบหลักการท างานของมอเตอรืไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
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 

 

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 29 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 7 จ านวน 16 คน ขาดเรียน 2 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายธนากร เภาดี (ขาดเรียน) , นายนนทพัทธ์ อ่อนน้อม (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
แสดงความรุ้เก่ียวกับหลักการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 



ทดสอบหลักการท างานของมอเตอรืไฟฟ้ากระแสตรง 
 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
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 

 

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 5 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 8 จ านวน 16 คน ขาดเรียน 1 คน ,  

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

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายธนากร เภาดี (ขาดเรียน) ,  



 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 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 16 คน ขาดเรียน 1 คน ,  

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

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายธนากร เภาดี (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  
 

 



ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 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 12 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 9 จ านวน 16 คน ขาดเรียน 1 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชันท์ และแบบซีรีส์ 

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายธนากร เภาดี (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชันท์ และแบบซีรีส ์
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  



ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 
 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
. แสดงความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2. ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
3. อธิบายเก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้า 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. บอกคุณลักษณะทางไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
2. บอกคุณลักษณะทางกลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
3. อธิบายคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ได้ 
4. อธิบายคุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร์ได้ 
5. อธิบายคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ได้ 
6. บอกความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ได้ 
7. อธิบายการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
8. อธิบายประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
9. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
10. สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นเหตุผลของผู้อื่นและปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 
11. ส่งเสริมกิจกรรมทีส่ร้างความสามัคคี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล รักใคร่ ปรองดองในสถานศึกษา 
12. กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ 
ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน 
13. ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รูร้ับผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
14. ให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดเพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันอย่างย่ังยืน 
15. มีคุณธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 9 จ านวน 16 คน  



 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชันท์ และแบบซีรีส์ 

 

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

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชันท์ และแบบซีรีส์ 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
. แสดงความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2. ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
3. อธิบายเก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้า 

 



ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. บอกคุณลักษณะทางไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
2. บอกคุณลักษณะทางกลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
3. อธิบายคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ได้ 
4. อธิบายคุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร์ได้ 
5. อธิบายคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ได้ 
6. บอกความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ได้ 
7. อธิบายการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
8. อธิบายประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
9. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
10. สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นเหตุผลของผู้อื่นและปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 
11. ส่งเสริมกิจกรรมทีส่ร้างความสามัคคี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล รักใคร่ ปรองดองในสถานศึกษา 
12. กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ 
ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน 
13. ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รูร้ับผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
14. ให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดเพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันอย่างย่ังยืน 
15. มีคุณธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 10 จ านวน 16 คน ขาดเรียน 4 คน ,  

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

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายธนากร เภาดี (ขาดเรียน) , นายธนากร อรุณศรี (ขาดเรียน) , นายนนทพัทธ์ อ่อนน้อม (ขาดเรียน) , นายนิรัตติศัย สมานพงษ์ 
(ขาดเรียน) ,  

 



 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : คุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ว่ากล่าวตักเตือน ท าโทษ 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของซีรสี์มอเตอร์ 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ 
1.1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความสูญเสียและประสิทธิภาพของมอเตอร์  
1.1.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  



1.1.6 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.2.1 บอกคุณลักษณะทางไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.2 บอกคุณลักษณะทางกลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.3 อธิบายคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ได้ 
1.2.4 อธิบายคุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร์ได้ 
1.2.5 อธิบายคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ได้ 
1.2.6 บอกความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.7 อธิบายการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.8 อธิบายประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.9 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 10 จ านวน 16 คน ขาดเรียน 3 คน ,  

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

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายธนากร เภาดี (ขาดเรียน) , นายนนทพัทธ์ อ่อนน้อม (ขาดเรียน) , นายนิรัตติศัย สมานพงษ์ (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : คุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 



แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ว่ากล่าวตักเตือน ท าโทษ 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของซีรสี์มอเตอร์ 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ 
1.1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความสูญเสียและประสิทธิภาพของมอเตอร์  
1.1.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.6 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.2.1 บอกคุณลักษณะทางไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.2 บอกคุณลักษณะทางกลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.3 อธิบายคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ได้ 
1.2.4 อธิบายคุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร์ได้ 
1.2.5 อธิบายคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ได้ 
1.2.6 บอกความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.7 อธิบายการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 



1.2.8 อธิบายประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.9 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 10 จ านวน 16 คน ขาดเรียน 3 คน ,  

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

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายตะวัน เชิดชม (ขาดเรียน) , นายธนากร เภาดี (ขาดเรียน) , นายธีวรัช เล็กวิลัย (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : คุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ว่ากล่าวตักเตือน ท าโทษ 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 



สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของซีรสี์มอเตอร์ 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ 
1.1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความสูญเสียและประสิทธิภาพของมอเตอร์  
1.1.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.6 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.2.1 บอกคุณลักษณะทางไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.2 บอกคุณลักษณะทางกลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.3 อธิบายคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ได้ 
1.2.4 อธิบายคุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร์ได้ 
1.2.5 อธิบายคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ได้ 
1.2.6 บอกความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.7 อธิบายการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.8 อธิบายประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.9 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 10 จ านวน 16 คน ขาดเรียน 1 คน ,  

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

 

รายละเอียด/กิจกรรม 



1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายธนากร เภาดี (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : คุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ว่ากล่าวตักเตือน ท าโทษ 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 



 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของซีรสี์มอเตอร์ 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ 
1.1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความสูญเสียและประสิทธิภาพของมอเตอร์  
1.1.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.6 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.2.1 บอกคุณลักษณะทางไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.2 บอกคุณลักษณะทางกลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.3 อธิบายคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ได้ 
1.2.4 อธิบายคุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร์ได้ 
1.2.5 อธิบายคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ได้ 
1.2.6 บอกความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ได้ 
1.2.7 อธิบายการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.8 อธิบายประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.9 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 11 จ านวน 16 คน ขาดเรียน 1 คน ,  

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

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายธนากร เภาดี (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 



 
รายละเอียด : คุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของซีรสี์มอเตอร์ 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ 
1.1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความสูญเสียและประสิทธิภาพของมอเตอร์  



1.1.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.6 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 11 จ านวน 16 คน ขาดเรียน 1 คน ,  

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

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายธนากร เภาดี (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : คุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 



สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของซีรสี์มอเตอร์ 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ 
1.1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความสูญเสียและประสิทธิภาพของมอเตอร์  
1.1.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.6 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 11 จ านวน 16 คน ขาดเรียน 2 คน ,  

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

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 



นายตะวัน เชิดชม (ขาดเรียน) , นายธนากร เภาดี (ขาดเรียน) ,  
 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : คุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 



 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของซีรสี์มอเตอร์ 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ 
1.1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความสูญเสียและประสิทธิภาพของมอเตอร์  
1.1.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.6 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 )  

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


