
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
รหัสวิชา 20104-2006 รายวิชา เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง/1 2564 (ชฟ.2/1 )  
ครูผูส้อน 2104002 นายเชิดพงศ์ จันทรวัฒนกิจ จ านวน  

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 11 จ านวน 18 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 
นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล (ขาดเรียน) , นางสาวกาญจนา เกตุแก้ว (ขาดเรียน) , นายจักริน ศรีลุน (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 2 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 12 จ านวน 18 คน  

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

 

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

 



 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : ฝึกประสบการวิชาชีพในสถานประกอบการ 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับการควบคุมความเร็วและการเริ่มเดิน 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาการควบคุมความเร็วและการเริ่มเดิน 
2.3 อธิบายเก่ียวกับการควบคุมความเร็วและการเริ่มเดิน 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 บอกวิธีการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.2 อธิบายการควบคุมเส้นแรงแม่เหล็กของชันต์มอเตอร์ได้ 
1.2.3 อธิบายการควบคุมค่าความต้านทานของอาร์เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ได้ 
1.2.4 อธิบายการควบคุมขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีป้อนของชันต์มอเตอร์ได้ 
1.2.5 อธิบายการควบคุมค่าความต้านทานอนุกรมกับซีรสี์มอเตอร์ได้ 
1.2.6 อธิบายการควบคุมความเร็วรอบโดยต่อซีรีส์มอเตอร์แบบอนุกรมหรือขนานได้ 
1.2.7 บอกวิธีการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.8 ค านวณหากระแสขณะเริ่มเดินของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.9 บอกวิธีการกลับทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 



1.2.10 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.11 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการควบคุมความเร็วรอบของชันต์มอเตอร์ 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการควบคุมความเร็วรอบของซีรีส์มอเตอร์ 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 2 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 12 จ านวน 18 คน  

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

 

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

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : ฝึกประสบการวิชาชีพในสถานประกอบการ 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  



ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 
 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับการควบคุมความเร็วและการเริ่มเดิน 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาการควบคุมความเร็วและการเริ่มเดิน 
2.3 อธิบายเก่ียวกับการควบคุมความเร็วและการเริ่มเดิน 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 บอกวิธีการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.2 อธิบายการควบคุมเส้นแรงแม่เหล็กของชันต์มอเตอร์ได้ 
1.2.3 อธิบายการควบคุมค่าความต้านทานของอาร์เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ได้ 
1.2.4 อธิบายการควบคุมขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีป้อนของชันต์มอเตอร์ได้ 
1.2.5 อธิบายการควบคุมค่าความต้านทานอนุกรมกับซีรสี์มอเตอร์ได้ 
1.2.6 อธิบายการควบคุมความเร็วรอบโดยต่อซีรีส์มอเตอร์แบบอนุกรมหรือขนานได้ 
1.2.7 บอกวิธีการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.8 ค านวณหากระแสขณะเริ่มเดินของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.9 บอกวิธีการกลับทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.10 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.11 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการควบคุมความเร็วรอบของชันต์มอเตอร์ 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการควบคุมความเร็วรอบของซีรีส์มอเตอร์ 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 3 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 12 จ านวน 18 คน ขาดเรียน 6 คน ,  

 



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

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล (ขาดเรียน) , นางสาวกวิสรา กันสมาน (ขาดเรียน) , นายคณิสสร เอี่ยมสมบูรณ์ (ขาดเรียน) , นายจักริน 
ศรีลุน (ขาดเรียน) , นางสาวชลิตา โคกชู (ขาดเรียน) , นายชูเกียรติ ทองกลิ่น (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : ฝึกประสบการวิชาชีพในสถานประกอบการ 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับการควบคุมความเร็วและการเริ่มเดิน 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาการควบคุมความเร็วและการเริ่มเดิน 
2.3 อธิบายเก่ียวกับการควบคุมความเร็วและการเริ่มเดิน 

 



ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 บอกวิธีการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.2 อธิบายการควบคุมเส้นแรงแม่เหล็กของชันต์มอเตอร์ได้ 
1.2.3 อธิบายการควบคุมค่าความต้านทานของอาร์เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ได้ 
1.2.4 อธิบายการควบคุมขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีป้อนของชันต์มอเตอร์ได้ 
1.2.5 อธิบายการควบคุมค่าความต้านทานอนุกรมกับซีรสี์มอเตอร์ได้ 
1.2.6 อธิบายการควบคุมความเร็วรอบโดยต่อซีรีส์มอเตอร์แบบอนุกรมหรือขนานได้ 
1.2.7 บอกวิธีการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.8 ค านวณหากระแสขณะเริ่มเดินของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.9 บอกวิธีการกลับทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.10 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.11 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการควบคุมความเร็วรอบของชันต์มอเตอร์ 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการควบคุมความเร็วรอบของซีรีส์มอเตอร์ 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 4 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 12 จ านวน 18 คน  

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

 

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

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้



PowerPoint 
 

 
รายละเอียด : ฝึกประสบการวิชาชีพในสถานประกอบการ 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับการควบคุมความเร็วและการเริ่มเดิน 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาการควบคุมความเร็วและการเริ่มเดิน 
2.3 อธิบายเก่ียวกับการควบคุมความเร็วและการเริ่มเดิน 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 บอกวิธีการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.2 อธิบายการควบคุมเส้นแรงแม่เหล็กของชันต์มอเตอร์ได้ 
1.2.3 อธิบายการควบคุมค่าความต้านทานของอาร์เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ได้ 
1.2.4 อธิบายการควบคุมขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีป้อนของชันต์มอเตอร์ได้ 
1.2.5 อธิบายการควบคุมค่าความต้านทานอนุกรมกับซีรสี์มอเตอร์ได้ 
1.2.6 อธิบายการควบคุมความเร็วรอบโดยต่อซีรีส์มอเตอร์แบบอนุกรมหรือขนานได้ 
1.2.7 บอกวิธีการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.8 ค านวณหากระแสขณะเริ่มเดินของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.9 บอกวิธีการกลับทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.2.10 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.11 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา



เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการควบคุมความเร็วรอบของชันต์มอเตอร์ 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการควบคุมความเร็วรอบของซีรีส์มอเตอร์ 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 9 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 13 จ านวน 18 คน ขาดเรียน 7 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล (ขาดเรียน) , นางสาวกวิสรา กันสมาน (ขาดเรียน) , นายจักริน ศรีลุน (ขาดเรียน) , นายชนะศักด์ิ จิตร
คง (ขาดเรียน) , นายชลกฤษ กิติยศ (ขาดเรียน) , นางสาวชลิตา โคกชู (ขาดเรียน) , นายชูเกียรติ ทองกลิ่น (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 



 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับการบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาการบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับการบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 อธิบายการตรวจสอบตลับลูกปืนด้วยวิธีฟังเสียงได้ 
1.2.2 อธิบายการตรวจสอบความร้อนตลับลูกปืนได้ 
1.2.3 อธิบายการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตลับลูกปืนได้ 
1.2.4 อธิบายการหล่อลื่นตลับลูกปืนได้ 
1.2.5 อธิบายการบ ารุงรักษาแปรงถ่านได้ 
1.2.6 อธิบายการตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้าได้ 
1.2.7 บอกสาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงเคลือ่นไฟฟ้าเหน่ียวน าได้ 
1.2.8 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.9 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบอาการผิดปกติตลับลูกปืน 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการหล่อลื่นตลับลูกปืน 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการบ ารุงรักษาแปรงถ่าน 
1.1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้า 
1.1.5 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน า 
1.1.6 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  



1.1.7 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 9 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 13 จ านวน 18 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  

 

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

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับการบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาการบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับการบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 



 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 อธิบายการตรวจสอบตลับลูกปืนด้วยวิธีฟังเสียงได้ 
1.2.2 อธิบายการตรวจสอบความร้อนตลับลูกปืนได้ 
1.2.3 อธิบายการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตลับลูกปืนได้ 
1.2.4 อธิบายการหล่อลื่นตลับลูกปืนได้ 
1.2.5 อธิบายการบ ารุงรักษาแปรงถ่านได้ 
1.2.6 อธิบายการตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้าได้ 
1.2.7 บอกสาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงเคลือ่นไฟฟ้าเหน่ียวน าได้ 
1.2.8 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.9 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบอาการผิดปกติตลับลูกปืน 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการหล่อลื่นตลับลูกปืน 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการบ ารุงรักษาแปรงถ่าน 
1.1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้า 
1.1.5 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน า 
1.1.6 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.7 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 10 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 13 จ านวน 18 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 



3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 
 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับการบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาการบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับการบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 อธิบายการตรวจสอบตลับลูกปืนด้วยวิธีฟังเสียงได้ 
1.2.2 อธิบายการตรวจสอบความร้อนตลับลูกปืนได้ 
1.2.3 อธิบายการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตลับลูกปืนได้ 



1.2.4 อธิบายการหล่อลื่นตลับลูกปืนได้ 
1.2.5 อธิบายการบ ารุงรักษาแปรงถ่านได้ 
1.2.6 อธิบายการตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้าได้ 
1.2.7 บอกสาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงเคลือ่นไฟฟ้าเหน่ียวน าได้ 
1.2.8 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.9 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบอาการผิดปกติตลับลูกปืน 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการหล่อลื่นตลับลูกปืน 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการบ ารุงรักษาแปรงถ่าน 
1.1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้า 
1.1.5 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน า 
1.1.6 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.7 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 11 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 13 จ านวน 18 คน  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  

 

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

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 
 

รายละเอียด : การบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา 



 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าข้อตกลงกับ นักเรียน 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยึดมั่นในสถาบันฯ ละเว้นอบายมุข ความมีวินัย ความสามัคคี จิตอาสา ขยันและรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับการบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาการบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับการบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1.2.1 อธิบายการตรวจสอบตลับลูกปืนด้วยวิธีฟังเสียงได้ 
1.2.2 อธิบายการตรวจสอบความร้อนตลับลูกปืนได้ 
1.2.3 อธิบายการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตลับลูกปืนได้ 
1.2.4 อธิบายการหล่อลื่นตลับลูกปืนได้ 
1.2.5 อธิบายการบ ารุงรักษาแปรงถ่านได้ 
1.2.6 อธิบายการตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้าได้ 
1.2.7 บอกสาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงเคลือ่นไฟฟ้าเหน่ียวน าได้ 
1.2.8 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.9 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบอาการผิดปกติตลับลูกปืน 
1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการหล่อลื่นตลับลูกปืน 
1.1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการบ ารุงรักษาแปรงถ่าน 



1.1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้า 
1.1.5 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน า 
1.1.6 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.1.7 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 

วันที่ 16 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 14 จ านวน 18 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  



2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีแม่เหล็กและวงจรแม่เหล็ก 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาแรงดันแม่เหล็กตามการทดลอง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับแม่เหล็กไฟฟ้าและวงจรแม่เหล็ก 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
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 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
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 

 

วันที่ 16 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 14 จ านวน 18 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  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีแม่เหล็กและวงจรแม่เหล็ก 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาแรงดันแม่เหล็กตามการทดลอง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับแม่เหล็กไฟฟ้าและวงจรแม่เหล็ก 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 



ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
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 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
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 

 

วันที่ 17 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 14 จ านวน 18 คน ขาดเรียน 3 คน ,  

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

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล (ขาดเรียน) , นางสาวกวิสรา กันสมาน (ขาดเรียน) , นายจักริน ศรีลุน (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  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีแม่เหล็กและวงจรแม่เหล็ก 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาแรงดันแม่เหล็กตามการทดลอง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับแม่เหล็กไฟฟ้าและวงจรแม่เหล็ก 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
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 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
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 

 

วันที่ 18 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 14 จ านวน 18 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  
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีแม่เหล็กและวงจรแม่เหล็ก 
2.2 ต่อวงจรขดลวดและค านวณหาแรงดันแม่เหล็กตามการทดลอง 
2.3 อธิบายเก่ียวกับแม่เหล็กไฟฟ้าและวงจรแม่เหล็ก 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
ตรงตามแผนการสอน 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
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 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
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 

 

วันที่ 23 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 15 จ านวน 18 คน ขาดเรียน 6 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
1. เหตุผลที่ต้องขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
1.1 ความต่อเน่ืองของการใช้งาน 
1.2 ประสิทธิภาพ 
1.3 การซ่อมบ ารุงรักษา 
1.4 การเพ่ิมเติมขนาดก าลังไฟฟ้า 
2. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบชันต์ 
2.1 การแบ่งโหลดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
3. การแบ่งโหลดกันของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
4. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ 
5. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ 

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล (ขาดเรียน) , นางสาวกวิสรา กันสมาน (ขาดเรียน) , นายคณิสสร เอี่ยมสมบูรณ์ (ขาดเรียน) , นายจักริน 
ศรีลุน (ขาดเรียน) , นายชลกฤษ กิติยศ (ขาดเรียน) , นายชูเกียรติ ทองกลิ่น (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 

 

รายละเอียด : การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1. เหตุผลที่ต้องขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1.1 ความต่อเน่ืองของการใช้
งาน 1.2 ประสิทธิภาพ 1.3 การซ่อมบ ารุงรักษา 1.4 การเพ่ิมเติมขนาดก าลังไฟฟ้า 2. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
แบบชันต์ 2.1 การแบ่งโหลดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 3. การแบ่งโหลดกันของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 4. การขนานเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ 5. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ 

 

 



ปัญหา/อุปสรรค  
การข้ึนเรียนสาย 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ว่ากล่าวตักเตือน แจ้งครูที่ปรึกษา 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 
 
 
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ ความเชือ่มั่นในตนเองแตนเอง การประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรัก
สามัคคี ความกตัญญู ความปลอดภัย 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
ทดสอบใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ท้ังการเดิน การควบคุมความเร็ว การกลับทิศทางการหมุน 

 

ผลการใช้และปรับปรงุแผนการสอน  
- 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การเข้าเรียนตรงเวลา 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบชันต์ 
1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ 
1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ 
1.5 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. อธิบายเหตุผลของการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ 
2. บอกการต่อข้ัวของการขนานเครื่องก าเนิดแบบชันต์ได้ 
3. อธิบายการจ่ายโหลดของการขนานเครื่องก าเนิดแบบชันต์ได้ 



4. บอกหน้าท่ีของตัวปรับเท่าในการขนานเครื่องก าเนิดแบบคอมปาวด์ได้ 
5. บอกเงื่อนไขการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ได้ 
6. บอกเงื่อนไขการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ได้ 
7. อธิบายการน าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบชันต์ไปใช้งานได้ 
8. อธิบายการน าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ไปใช้งานได้ 

 

วันที่ 23 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 15 จ านวน 18 คน ขาดเรียน 4 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
1. เหตุผลที่ต้องขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
1.1 ความต่อเน่ืองของการใช้งาน 
1.2 ประสิทธิภาพ 
1.3 การซ่อมบ ารุงรักษา 
1.4 การเพ่ิมเติมขนาดก าลังไฟฟ้า 
2. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบชันต์ 
2.1 การแบ่งโหลดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
3. การแบ่งโหลดกันของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
4. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ 
5. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ 

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล (ขาดเรียน) , นางสาวกวิสรา กันสมาน (ขาดเรียน) , นายจักริน ศรีลุน (ขาดเรียน) , นายชลกฤษ กิติยศ 
(ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 

 

รายละเอียด : การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1. เหตุผลที่ต้องขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1.1 ความต่อเน่ืองของการใช้
งาน 1.2 ประสิทธิภาพ 1.3 การซ่อมบ ารุงรักษา 1.4 การเพ่ิมเติมขนาดก าลังไฟฟ้า 2. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
แบบชันต์ 2.1 การแบ่งโหลดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 3. การแบ่งโหลดกันของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 4. การขนานเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ 5. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ 



 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การข้ึนเรียนสาย 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ว่ากล่าวตักเตือน แจ้งครูที่ปรึกษา 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 
 
 
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ ความเชือ่มั่นในตนเองแตนเอง การประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรัก
สามัคคี ความกตัญญู ความปลอดภัย 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
ทดสอบใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ท้ังการเดิน การควบคุมความเร็ว การกลับทิศทางการหมุน 

 

ผลการใช้และปรับปรงุแผนการสอน  
- 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การเข้าเรียนตรงเวลา 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบชันต์ 
1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ 
1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ 
1.5 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. อธิบายเหตุผลของการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ 



2. บอกการต่อข้ัวของการขนานเครื่องก าเนิดแบบชันต์ได้ 
3. อธิบายการจ่ายโหลดของการขนานเครื่องก าเนิดแบบชันต์ได้ 
4. บอกหน้าท่ีของตัวปรับเท่าในการขนานเครื่องก าเนิดแบบคอมปาวด์ได้ 
5. บอกเงื่อนไขการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ได้ 
6. บอกเงื่อนไขการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ได้ 
7. อธิบายการน าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบชันต์ไปใช้งานได้ 
8. อธิบายการน าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ไปใช้งานได้ 

 

วันที่ 24 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 15 จ านวน 18 คน ขาดเรียน 4 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
1. เหตุผลที่ต้องขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
1.1 ความต่อเน่ืองของการใช้งาน 
1.2 ประสิทธิภาพ 
1.3 การซ่อมบ ารุงรักษา 
1.4 การเพ่ิมเติมขนาดก าลังไฟฟ้า 
2. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบชันต์ 
2.1 การแบ่งโหลดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
3. การแบ่งโหลดกันของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
4. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ 
5. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ 

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล (ขาดเรียน) , นายเกริกฤทธ์ิ เย็นทรวง (ขาดเรียน) , นายจักริน ศรีลุน (ขาดเรียน) , นางสาวชลิตา โคกชู 
(ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 

 

รายละเอียด : การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1. เหตุผลที่ต้องขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1.1 ความต่อเน่ืองของการใช้
งาน 1.2 ประสิทธิภาพ 1.3 การซ่อมบ ารุงรักษา 1.4 การเพ่ิมเติมขนาดก าลังไฟฟ้า 2. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
แบบชันต์ 2.1 การแบ่งโหลดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 3. การแบ่งโหลดกันของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 4. การขนานเครื่อง



ก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ 5. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การข้ึนเรียนสาย 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ว่ากล่าวตักเตือน แจ้งครูที่ปรึกษา 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 
 
 
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ ความเชือ่มั่นในตนเองแตนเอง การประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรัก
สามัคคี ความกตัญญู ความปลอดภัย 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
ทดสอบใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ท้ังการเดิน การควบคุมความเร็ว การกลับทิศทางการหมุน 

 

ผลการใช้และปรับปรงุแผนการสอน  
- 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การเข้าเรียนตรงเวลา 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบชันต์ 
1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ 
1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ 
1.5 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  



1. อธิบายเหตุผลของการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ 
2. บอกการต่อข้ัวของการขนานเครื่องก าเนิดแบบชันต์ได้ 
3. อธิบายการจ่ายโหลดของการขนานเครื่องก าเนิดแบบชันต์ได้ 
4. บอกหน้าท่ีของตัวปรับเท่าในการขนานเครื่องก าเนิดแบบคอมปาวด์ได้ 
5. บอกเงื่อนไขการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ได้ 
6. บอกเงื่อนไขการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ได้ 
7. อธิบายการน าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบชันต์ไปใช้งานได้ 
8. อธิบายการน าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ไปใช้งานได้ 

 

วันที่ 25 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 15 จ านวน 18 คน ขาดเรียน 5 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
1. เหตุผลที่ต้องขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
1.1 ความต่อเน่ืองของการใช้งาน 
1.2 ประสิทธิภาพ 
1.3 การซ่อมบ ารุงรักษา 
1.4 การเพ่ิมเติมขนาดก าลังไฟฟ้า 
2. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบชันต์ 
2.1 การแบ่งโหลดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
3. การแบ่งโหลดกันของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
4. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ 
5. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ 

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล (ขาดเรียน) , นางสาวกวิสรา กันสมาน (ขาดเรียน) , นางสาวกาญจนา เกตุแก้ว (ขาดเรียน) , นายจักริน 
ศรีลุน (ขาดเรียน) , นางสาวชลิตา โคกชู (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 

 
รายละเอียด : การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1. เหตุผลที่ต้องขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1.1 ความต่อเน่ืองของการใช้
งาน 1.2 ประสิทธิภาพ 1.3 การซ่อมบ ารุงรักษา 1.4 การเพ่ิมเติมขนาดก าลังไฟฟ้า 2. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า



แบบชันต์ 2.1 การแบ่งโหลดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 3. การแบ่งโหลดกันของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 4. การขนานเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ 5. การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การข้ึนเรียนสาย 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ว่ากล่าวตักเตือน แจ้งครูที่ปรึกษา 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 
 
 
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ ความเชือ่มั่นในตนเองแตนเอง การประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรัก
สามัคคี ความกตัญญู ความปลอดภัย 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
ทดสอบใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ท้ังการเดิน การควบคุมความเร็ว การกลับทิศทางการหมุน 

 

ผลการใช้และปรับปรงุแผนการสอน  
- 

 

ปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย  
การเข้าเรียนตรงเวลา 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบชันต์ 
1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ 
1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ 
1.5 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

 



ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. อธิบายเหตุผลของการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ 
2. บอกการต่อข้ัวของการขนานเครื่องก าเนิดแบบชันต์ได้ 
3. อธิบายการจ่ายโหลดของการขนานเครื่องก าเนิดแบบชันต์ได้ 
4. บอกหน้าท่ีของตัวปรับเท่าในการขนานเครื่องก าเนิดแบบคอมปาวด์ได้ 
5. บอกเงื่อนไขการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ได้ 
6. บอกเงื่อนไขการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ได้ 
7. อธิบายการน าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบชันต์ไปใช้งานได้ 
8. อธิบายการน าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ไปใช้งานได้ 

 

วันที่ 30 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 16 จ านวน 18 คน ขาดเรียน 3 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
1. คุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร ์
1.1 แรงบิดกับกระแสอาร์เมเจอร์ของซีรสี์มอเตอร์ 
1.2 ความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ของซีรีส์มอเตอร์ 
1.3 ความเร็วรอบกับแรงบิดของซีรีส์มอเตอร์ 
2. คุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ 
2.1 แรงบิดกับกระแสอาร์เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ 
2.2 ความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ 
2.3 ความเร็วรอบกับแรงบิดของชันต์มอเตอร์ 
3. คุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ 
3.1 คิวมูเลทีฟคอมปาวด์ 
3.2 ดิฟเฟอเรนเชียลคอมปาวด์ 
4. การสูญเสียและประสิทธิภาพ 

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล (ขาดเรียน) , นางสาวกวิสรา กันสมาน (ขาดเรียน) , นางสาวชลิตา โคกชู (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 



 

รายละเอียด : 1. คุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร์ 1.1 แรงบิดกับกระแสอาร์เมเจอร์ของซีรีส์มอเตอร์ 1.2 ความเร็วรอบ
กับกระแสอาร์เมเจอร์ของซีรสี์มอเตอร์ 1.3 ความเร็วรอบกับแรงบิดของซีรีส์มอเตอร์ 2. คุณลักษณะของชันต์
มอเตอร์ 2.1 แรงบิดกับกระแสอาร์เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ 2.2 ความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ของชันต์
มอเตอร์ 2.3 ความเร็วรอบกับแรงบิดของชันต์มอเตอร์ 3. คุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ 3.1 คิวมูเลทีฟคอม
ปาวด์ 3.2 ดิฟเฟอเรนเชียลคอมปาวด์ 4. การสูญเสียและประสิทธิภาพ 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การข้ึนเรียนสาย 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าโทษ แจ้งครูที่ปรึกษา เชิญผู้ปกครอง 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 
 
 
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ ความเชือ่มั่นในตนเองแตนเอง การประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรัก
สามัคคี ความกตัญญู ความปลอดภัย 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ 
1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร์ 
1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ 
1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความสูญเสียและประสิทธิภาพของมอเตอร์  

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. บอกคุณลักษณะทางไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
2. บอกคุณลักษณะทางกลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
3. อธิบายคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ได้ 
4. อธิบายคุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร์ได้ 
5. อธิบายคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ได้ 
6. บอกความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ได้ 
7. อธิบายการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 



8. อธิบายประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
 

วันที่ 30 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 16 จ านวน 18 คน ขาดเรียน 3 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
1. คุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร ์
1.1 แรงบิดกับกระแสอาร์เมเจอร์ของซีรสี์มอเตอร์ 
1.2 ความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ของซีรีส์มอเตอร์ 
1.3 ความเร็วรอบกับแรงบิดของซีรีส์มอเตอร์ 
2. คุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ 
2.1 แรงบิดกับกระแสอาร์เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ 
2.2 ความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ 
2.3 ความเร็วรอบกับแรงบิดของชันต์มอเตอร์ 
3. คุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ 
3.1 คิวมูเลทีฟคอมปาวด์ 
3.2 ดิฟเฟอเรนเชียลคอมปาวด์ 
4. การสูญเสียและประสิทธิภาพ 

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล (ขาดเรียน) , นางสาวกวิสรา กันสมาน (ขาดเรียน) , นางสาวชลิตา โคกชู (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 

 

รายละเอียด : 1. คุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร์ 1.1 แรงบิดกับกระแสอาร์เมเจอร์ของซีรีส์มอเตอร์ 1.2 ความเร็วรอบ
กับกระแสอาร์เมเจอร์ของซีรสี์มอเตอร์ 1.3 ความเร็วรอบกับแรงบิดของซีรีส์มอเตอร์ 2. คุณลักษณะของชันต์
มอเตอร์ 2.1 แรงบิดกับกระแสอาร์เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ 2.2 ความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ของชันต์
มอเตอร์ 2.3 ความเร็วรอบกับแรงบิดของชันต์มอเตอร์ 3. คุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ 3.1 คิวมูเลทีฟคอม
ปาวด์ 3.2 ดิฟเฟอเรนเชียลคอมปาวด์ 4. การสูญเสียและประสิทธิภาพ 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค  



การข้ึนเรียนสาย 
 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าโทษ แจ้งครูที่ปรึกษา เชิญผู้ปกครอง 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 
 
 
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ ความเชือ่มั่นในตนเองแตนเอง การประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรัก
สามัคคี ความกตัญญู ความปลอดภัย 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ 
1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร์ 
1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ 
1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความสูญเสียและประสิทธิภาพของมอเตอร์  

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. บอกคุณลักษณะทางไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
2. บอกคุณลักษณะทางกลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
3. อธิบายคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ได้ 
4. อธิบายคุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร์ได้ 
5. อธิบายคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ได้ 
6. บอกความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ได้ 
7. อธิบายการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
8. อธิบายประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 

 

วันที่ 31 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 16 จ านวน 18 คน ขาดเรียน 4 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
1. คุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร ์
1.1 แรงบิดกับกระแสอาร์เมเจอร์ของซีรสี์มอเตอร์ 
1.2 ความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ของซีรีส์มอเตอร์ 



1.3 ความเร็วรอบกับแรงบิดของซีรีส์มอเตอร์ 
2. คุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ 
2.1 แรงบิดกับกระแสอาร์เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ 
2.2 ความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ 
2.3 ความเร็วรอบกับแรงบิดของชันต์มอเตอร์ 
3. คุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ 
3.1 คิวมูเลทีฟคอมปาวด์ 
3.2 ดิฟเฟอเรนเชียลคอมปาวด์ 
4. การสูญเสียและประสิทธิภาพ 

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล (ขาดเรียน) , นางสาวกวิสรา กันสมาน (ขาดเรียน) , นายจักริน ศรีลุน (ขาดเรียน) , นางสาวชลิตา โคกชู 
(ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 

 

รายละเอียด : 1. คุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร์ 1.1 แรงบิดกับกระแสอาร์เมเจอร์ของซีรีส์มอเตอร์ 1.2 ความเร็วรอบ
กับกระแสอาร์เมเจอร์ของซีรสี์มอเตอร์ 1.3 ความเร็วรอบกับแรงบิดของซีรีส์มอเตอร์ 2. คุณลักษณะของชันต์
มอเตอร์ 2.1 แรงบิดกับกระแสอาร์เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ 2.2 ความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ของชันต์
มอเตอร์ 2.3 ความเร็วรอบกับแรงบิดของชันต์มอเตอร์ 3. คุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ 3.1 คิวมูเลทีฟคอม
ปาวด์ 3.2 ดิฟเฟอเรนเชียลคอมปาวด์ 4. การสูญเสียและประสิทธิภาพ 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การข้ึนเรียนสาย 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าโทษ แจ้งครูที่ปรึกษา เชิญผู้ปกครอง 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 



 
 
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ ความเชือ่มั่นในตนเองแตนเอง การประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรัก
สามัคคี ความกตัญญู ความปลอดภัย 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ 
1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร์ 
1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ 
1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความสูญเสียและประสิทธิภาพของมอเตอร์  

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. บอกคุณลักษณะทางไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
2. บอกคุณลักษณะทางกลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
3. อธิบายคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ได้ 
4. อธิบายคุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร์ได้ 
5. อธิบายคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ได้ 
6. บอกความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ได้ 
7. อธิบายการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
8. อธิบายประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สัปดาห์ที่ 16 จ านวน 18 คน ขาดเรียน 4 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
1. คุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร ์
1.1 แรงบิดกับกระแสอาร์เมเจอร์ของซีรสี์มอเตอร์ 
1.2 ความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ของซีรีส์มอเตอร์ 
1.3 ความเร็วรอบกับแรงบิดของซีรีส์มอเตอร์ 
2. คุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ 
2.1 แรงบิดกับกระแสอาร์เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ 
2.2 ความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ 
2.3 ความเร็วรอบกับแรงบิดของชันต์มอเตอร์ 
3. คุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ 
3.1 คิวมูเลทีฟคอมปาวด์ 
3.2 ดิฟเฟอเรนเชียลคอมปาวด์ 



4. การสูญเสียและประสิทธิภาพ 
 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล (ขาดเรียน) , นางสาวกวิสรา กันสมาน (ขาดเรียน) , นายจักริน ศรีลุน (ขาดเรียน) , นางสาวชลิตา โคกชู 
(ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 

 

รายละเอียด : 1. คุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร์ 1.1 แรงบิดกับกระแสอาร์เมเจอร์ของซีรีส์มอเตอร์ 1.2 ความเร็วรอบ
กับกระแสอาร์เมเจอร์ของซีรสี์มอเตอร์ 1.3 ความเร็วรอบกับแรงบิดของซีรีส์มอเตอร์ 2. คุณลักษณะของชันต์
มอเตอร์ 2.1 แรงบิดกับกระแสอาร์เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ 2.2 ความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ของชันต์
มอเตอร์ 2.3 ความเร็วรอบกับแรงบิดของชันต์มอเตอร์ 3. คุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ 3.1 คิวมูเลทีฟคอม
ปาวด์ 3.2 ดิฟเฟอเรนเชียลคอมปาวด์ 4. การสูญเสียและประสิทธิภาพ 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การข้ึนเรียนสาย 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าโทษ แจ้งครูที่ปรึกษา เชิญผู้ปกครอง 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 
 
 
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ ความเชือ่มั่นในตนเองแตนเอง การประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรัก
สามัคคี ความกตัญญู ความปลอดภัย 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 



 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ 
1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร์ 
1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ 
1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความสูญเสียและประสิทธิภาพของมอเตอร์  

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. บอกคุณลักษณะทางไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
2. บอกคุณลักษณะทางกลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
3. อธิบายคุณลักษณะของชันต์มอเตอร์ได้ 
4. อธิบายคุณลักษณะของซีรีส์มอเตอร์ได้ 
5. อธิบายคุณลักษณะของคอมปาวด์มอเตอร์ได้ 
6. บอกความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับกระแสอาร์เมเจอร์ได้ 
7. อธิบายการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
8. อธิบายประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สัปดาห์ที่ 17 จ านวน 18 คน ขาดเรียน 7 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
1. การควบคุมความเร็วรอบของชันต์มอเตอร์ 
1.1 การควบคุมเส้นแรงแม่เหล็ก 
1.2 การควบคุมค่าความต้านทานของอาร์เมเจอร์ 
1.3 การควบคุมขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีป้อน 
2. การควบคุมความเร็วรอบของซีรีส์มอเตอร ์
2.1 การควบคุมเส้นแรงแม่เหล็ก 
2.2 การควบคุมค่าความต้านทานอนุกรมกับมอเตอร์ 
2.3 การควบคุมความเร็วรอบโดยต่อมอเตอร์แบบอนุกรมหรือขนาน 
3. การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
3.1 สตาร์ตเตอร์แบบสามจุด 
3.2 สตาร์ตเตอร์แบบสี่จุด 
4. การกลับทางหมุนของมอเตอร์ 

 

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

 



รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล (ขาดเรียน) , นางสาวกวิสรา กันสมาน (ขาดเรียน) , นายคณิสสร เอี่ยมสมบูรณ์ (ขาดเรียน) , นายจักริน 
ศรีลุน (ขาดเรียน) , นายชลกฤษ กิติยศ (ขาดเรียน) , นางสาวชลิตา โคกชู (ขาดเรียน) , นายชูเกียรติ ทองกลิ่น (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 

 

รายละเอียด : 1. การควบคุมความเร็วรอบของชันต์มอเตอร์ 1.1 การควบคุมเส้นแรงแม่เหล็ก 1.2 การควบคุมค่า
ความต้านทานของอาร์เมเจอร์ 1.3 การควบคุมขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีป้อน 2. การควบคุมความเร็วรอบของซี
รีส์มอเตอร์ 2.1 การควบคุมเส้นแรงแม่เหล็ก 2.2 การควบคุมค่าความต้านทานอนุกรมกับมอเตอร์ 2.3 การควบคุม
ความเร็วรอบโดยต่อมอเตอร์แบบอนุกรมหรือขนาน 3. การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 3.1 สตาร์ตเตอร์แบบ
สามจุด 3.2 สตาร์ตเตอร์แบบสี่จุด 4. การกลับทางหมุนของมอเตอร์ 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การข้ึนเรียนสาย 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ว่ากล่าวตักเตือน ท าโทษ แจ่งครู่ที่ปรึกษา แจ่งผู้ปกครออง 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 
 
 
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ ความเชือ่มั่นในตนเองแตนเอง การประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรัก
สามัคคี ความกตัญญู ความปลอดภัย 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการควบคุมความเร็วรอบของชันต์มอเตอร์ 
1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการควบคุมความเร็วรอบของซีรีส์มอเตอร์ 
1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  



1. บอกวิธีการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
2. อธิบายการควบคุมเส้นแรงแม่เหล็กของชันต์มอเตอร์ได้ 
3. อธิบายการควบคุมค่าความต้านทานของอาร์เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ได้ 
4. อธิบาย การควบคุมขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีป้อนของชันต์มอเตอร์ได้ 
5. อธิบายการควบคุมค่าความต้านทานอนุกรมกับซีรีส์มอเตอร์ได้ 
6. อธิบายการควบคุมความเร็วรอบโดยต่อซีรีส์มอเตอร์แบบอนุกรมหรือขนานได้ 
7. บอกวิธีการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
8. ค านวณหากระแสขณะเริ่มเดินของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
9. บอกวิธีการกลับทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สัปดาห์ที่ 17 จ านวน 18 คน ขาดเรียน 4 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
1. การควบคุมความเร็วรอบของชันต์มอเตอร์ 
1.1 การควบคุมเส้นแรงแม่เหล็ก 
1.2 การควบคุมค่าความต้านทานของอาร์เมเจอร์ 
1.3 การควบคุมขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีป้อน 
2. การควบคุมความเร็วรอบของซีรีส์มอเตอร ์
2.1 การควบคุมเส้นแรงแม่เหล็ก 
2.2 การควบคุมค่าความต้านทานอนุกรมกับมอเตอร์ 
2.3 การควบคุมความเร็วรอบโดยต่อมอเตอร์แบบอนุกรมหรือขนาน 
3. การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
3.1 สตาร์ตเตอร์แบบสามจุด 
3.2 สตาร์ตเตอร์แบบสี่จุด 
4. การกลับทางหมุนของมอเตอร์ 

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล (ขาดเรียน) , นางสาวกวิสรา กันสมาน (ขาดเรียน) , นายจักริน ศรีลุน (ขาดเรียน) , นางสาวชลิตา โคกชู 
(ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 



 

รายละเอียด : 1. การควบคุมความเร็วรอบของชันต์มอเตอร์ 1.1 การควบคุมเส้นแรงแม่เหล็ก 1.2 การควบคุมค่า
ความต้านทานของอาร์เมเจอร์ 1.3 การควบคุมขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีป้อน 2. การควบคุมความเร็วรอบของซี
รีส์มอเตอร์ 2.1 การควบคุมเส้นแรงแม่เหล็ก 2.2 การควบคุมค่าความต้านทานอนุกรมกับมอเตอร์ 2.3 การควบคุม
ความเร็วรอบโดยต่อมอเตอร์แบบอนุกรมหรือขนาน 3. การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 3.1 สตาร์ตเตอร์แบบ
สามจุด 3.2 สตาร์ตเตอร์แบบสี่จุด 4. การกลับทางหมุนของมอเตอร์ 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การข้ึนเรียนสาย 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ว่ากล่าวตักเตือน ท าโทษ แจ่งครู่ที่ปรึกษา แจ่งผู้ปกครออง 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 
 
 
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ ความเชือ่มั่นในตนเองแตนเอง การประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรัก
สามัคคี ความกตัญญู ความปลอดภัย 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการควบคุมความเร็วรอบของชันต์มอเตอร์ 
1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการควบคุมความเร็วรอบของซีรีส์มอเตอร์ 
1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. บอกวิธีการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
2. อธิบายการควบคุมเส้นแรงแม่เหล็กของชันต์มอเตอร์ได้ 
3. อธิบายการควบคุมค่าความต้านทานของอาร์เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ได้ 
4. อธิบาย การควบคุมขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีป้อนของชันต์มอเตอร์ได้ 
5. อธิบายการควบคุมค่าความต้านทานอนุกรมกับซีรีส์มอเตอร์ได้ 
6. อธิบายการควบคุมความเร็วรอบโดยต่อซีรีส์มอเตอร์แบบอนุกรมหรือขนานได้ 
7. บอกวิธีการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
8. ค านวณหากระแสขณะเริ่มเดินของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 



9. บอกวิธีการกลับทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สัปดาห์ที่ 17 จ านวน 18 คน ขาดเรียน 6 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
1. การควบคุมความเร็วรอบของชันต์มอเตอร์ 
1.1 การควบคุมเส้นแรงแม่เหล็ก 
1.2 การควบคุมค่าความต้านทานของอาร์เมเจอร์ 
1.3 การควบคุมขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีป้อน 
2. การควบคุมความเร็วรอบของซีรีส์มอเตอร ์
2.1 การควบคุมเส้นแรงแม่เหล็ก 
2.2 การควบคุมค่าความต้านทานอนุกรมกับมอเตอร์ 
2.3 การควบคุมความเร็วรอบโดยต่อมอเตอร์แบบอนุกรมหรือขนาน 
3. การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
3.1 สตาร์ตเตอร์แบบสามจุด 
3.2 สตาร์ตเตอร์แบบสี่จุด 
4. การกลับทางหมุนของมอเตอร์ 

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล (ขาดเรียน) , นางสาวกวิสรา กันสมาน (ขาดเรียน) , นายจักริน ศรีลุน (ขาดเรียน) , นายชลกฤษ กิติยศ 
(ขาดเรียน) , นางสาวชลิตา โคกชู (ขาดเรียน) , นายชูเกียรติ ทองกลิ่น (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 

 

รายละเอียด : 1. การควบคุมความเร็วรอบของชันต์มอเตอร์ 1.1 การควบคุมเส้นแรงแม่เหล็ก 1.2 การควบคุมค่า
ความต้านทานของอาร์เมเจอร์ 1.3 การควบคุมขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีป้อน 2. การควบคุมความเร็วรอบของซี
รีส์มอเตอร์ 2.1 การควบคุมเส้นแรงแม่เหล็ก 2.2 การควบคุมค่าความต้านทานอนุกรมกับมอเตอร์ 2.3 การควบคุม
ความเร็วรอบโดยต่อมอเตอร์แบบอนุกรมหรือขนาน 3. การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 3.1 สตาร์ตเตอร์แบบ
สามจุด 3.2 สตาร์ตเตอร์แบบสี่จุด 4. การกลับทางหมุนของมอเตอร์ 

 

 



ปัญหา/อุปสรรค  
การข้ึนเรียนสาย 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ว่ากล่าวตักเตือน ท าโทษ แจ่งครู่ที่ปรึกษา แจ่งผู้ปกครออง 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 
 
 
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ ความเชือ่มั่นในตนเองแตนเอง การประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรัก
สามัคคี ความกตัญญู ความปลอดภัย 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการควบคุมความเร็วรอบของชันต์มอเตอร์ 
1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการควบคุมความเร็วรอบของซีรีส์มอเตอร์ 
1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. บอกวิธีการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
2. อธิบายการควบคุมเส้นแรงแม่เหล็กของชันต์มอเตอร์ได้ 
3. อธิบายการควบคุมค่าความต้านทานของอาร์เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ได้ 
4. อธิบาย การควบคุมขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีป้อนของชันต์มอเตอร์ได้ 
5. อธิบายการควบคุมค่าความต้านทานอนุกรมกับซีรีส์มอเตอร์ได้ 
6. อธิบายการควบคุมความเร็วรอบโดยต่อซีรีส์มอเตอร์แบบอนุกรมหรือขนานได้ 
7. บอกวิธีการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
8. ค านวณหากระแสขณะเริ่มเดินของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
9. บอกวิธีการกลับทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สัปดาห์ที่ 17 จ านวน 18 คน ขาดเรียน 4 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
1. การควบคุมความเร็วรอบของชันต์มอเตอร์ 
1.1 การควบคุมเส้นแรงแม่เหล็ก 



1.2 การควบคุมค่าความต้านทานของอาร์เมเจอร์ 
1.3 การควบคุมขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีป้อน 
2. การควบคุมความเร็วรอบของซีรีส์มอเตอร ์
2.1 การควบคุมเส้นแรงแม่เหล็ก 
2.2 การควบคุมค่าความต้านทานอนุกรมกับมอเตอร์ 
2.3 การควบคุมความเร็วรอบโดยต่อมอเตอร์แบบอนุกรมหรือขนาน 
3. การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
3.1 สตาร์ตเตอร์แบบสามจุด 
3.2 สตาร์ตเตอร์แบบสี่จุด 
4. การกลับทางหมุนของมอเตอร์ 

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล (ขาดเรียน) , นางสาวกวิสรา กันสมาน (ขาดเรียน) , นายจักริน ศรีลุน (ขาดเรียน) , นางสาวชลิตา โคกชู 
(ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 

 

รายละเอียด : 1. การควบคุมความเร็วรอบของชันต์มอเตอร์ 1.1 การควบคุมเส้นแรงแม่เหล็ก 1.2 การควบคุมค่า
ความต้านทานของอาร์เมเจอร์ 1.3 การควบคุมขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีป้อน 2. การควบคุมความเร็วรอบของซี
รีส์มอเตอร์ 2.1 การควบคุมเส้นแรงแม่เหล็ก 2.2 การควบคุมค่าความต้านทานอนุกรมกับมอเตอร์ 2.3 การควบคุม
ความเร็วรอบโดยต่อมอเตอร์แบบอนุกรมหรือขนาน 3. การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 3.1 สตาร์ตเตอร์แบบ
สามจุด 3.2 สตาร์ตเตอร์แบบสี่จุด 4. การกลับทางหมุนของมอเตอร์ 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การข้ึนเรียนสาย 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ว่ากล่าวตักเตือน ท าโทษ แจ่งครู่ที่ปรึกษา แจ่งผู้ปกครออง 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  



ความรับผิดชอบ 
 
 
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ ความเชือ่มั่นในตนเองแตนเอง การประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรัก
สามัคคี ความกตัญญู ความปลอดภัย 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการควบคุมความเร็วรอบของชันต์มอเตอร์ 
1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการควบคุมความเร็วรอบของซีรีส์มอเตอร์ 
1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. บอกวิธีการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
2. อธิบายการควบคุมเส้นแรงแม่เหล็กของชันต์มอเตอร์ได้ 
3. อธิบายการควบคุมค่าความต้านทานของอาร์เมเจอร์ของชันต์มอเตอร์ได้ 
4. อธิบาย การควบคุมขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีป้อนของชันต์มอเตอร์ได้ 
5. อธิบายการควบคุมค่าความต้านทานอนุกรมกับซีรีส์มอเตอร์ได้ 
6. อธิบายการควบคุมความเร็วรอบโดยต่อซีรีส์มอเตอร์แบบอนุกรมหรือขนานได้ 
7. บอกวิธีการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
8. ค านวณหากระแสขณะเริ่มเดินของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
9. บอกวิธีการกลับทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สัปดาห์ที่ 18 จ านวน 18 คน ขาดเรียน 4 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
1. การตรวจสอบอาการผิดปกติตลับลูกปืน 
1.1 การตรวจสอบด้วยวิธีฟังเสียง 
1.2 การตรวจสอบความร้อน 
1.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรง 
2. การหล่อลื่นตลับลูกปืน 
3. การบ ารุงรักษาแปรงถ่าน 
4. การตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้า 
5. สาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน า 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 



1. ครูแนะน าและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล (ขาดเรียน) , นางสาวกวิสรา กันสมาน (ขาดเรียน) , นายจักริน ศรีลุน (ขาดเรียน) , นางสาวชลิตา โคกชู 
(ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 

 

รายละเอียด : 1. การตรวจสอบอาการผิดปกติตลับลูกปืน 1.1 การตรวจสอบด้วยวิธีฟังเสียง 1.2 การตรวจสอบความ
ร้อน 1.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรง 2. การหล่อลื่นตลับลูกปืน 3. การบ ารุงรักษาแปรงถ่าน 4. การตรวจสอบ
สภาพของฉนวนไฟฟ้า 5. สาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน า 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การข้ึนเรียนสาย 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าโทา แจ้งผู้กครอง แจ้งครูที่ปรึกษา 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 
 
 
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ ความเชือ่มั่นในตนเองแตนเอง การประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรัก
สามัคคี ความกตัญญู ความปลอดภัย 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบอาการผิดปกติตลับลูกปืน 
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการหล่อลื่นตลับลูกปืน 
3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการบ ารุงรักษาแปรงถ่าน 



4. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้า 
5. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้าง 
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน า 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. อธิบายการตรวจสอบตลับลูกปืนด้วยวิธีฟังเสียงได้ 
2. อธิบายการตรวจสอบความร้อนตลับลูกปืนได้ 
3. อธิบายการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตลับลูกปืนได้ 
4. อธิบายการหล่อลื่นตลับลูกปืนได้ 
5. อธิบายการบ ารุงรักษาแปรงถ่านได้ 
6. อธิบายการตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้าได้ 
7. บอกสาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน าได้ 

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สัปดาห์ที่ 18 จ านวน 18 คน ขาดเรียน 4 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
1. การตรวจสอบอาการผิดปกติตลับลูกปืน 
1.1 การตรวจสอบด้วยวิธีฟังเสียง 
1.2 การตรวจสอบความร้อน 
1.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรง 
2. การหล่อลื่นตลับลูกปืน 
3. การบ ารุงรักษาแปรงถ่าน 
4. การตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้า 
5. สาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน า 

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล (ขาดเรียน) , นางสาวกวิสรา กันสมาน (ขาดเรียน) , นายจักริน ศรีลุน (ขาดเรียน) , นางสาวชลิตา โคกชู 
(ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 



 

รายละเอียด : 1. การตรวจสอบอาการผิดปกติตลับลูกปืน 1.1 การตรวจสอบด้วยวิธีฟังเสียง 1.2 การตรวจสอบความ
ร้อน 1.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรง 2. การหล่อลื่นตลับลูกปืน 3. การบ ารุงรักษาแปรงถ่าน 4. การตรวจสอบ
สภาพของฉนวนไฟฟ้า 5. สาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน า 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การข้ึนเรียนสาย 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าโทา แจ้งผู้กครอง แจ้งครูที่ปรึกษา 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 
 
 
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ ความเชือ่มั่นในตนเองแตนเอง การประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรัก
สามัคคี ความกตัญญู ความปลอดภัย 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบอาการผิดปกติตลับลูกปืน 
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการหล่อลื่นตลับลูกปืน 
3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการบ ารุงรักษาแปรงถ่าน 
4. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้า 
5. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้าง 
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน า 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. อธิบายการตรวจสอบตลับลูกปืนด้วยวิธีฟังเสียงได้ 
2. อธิบายการตรวจสอบความร้อนตลับลูกปืนได้ 
3. อธิบายการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตลับลูกปืนได้ 
4. อธิบายการหล่อลื่นตลับลูกปืนได้ 
5. อธิบายการบ ารุงรักษาแปรงถ่านได้ 
6. อธิบายการตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้าได้ 
7. บอกสาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน าได้ 



 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สัปดาห์ที่ 18 จ านวน 18 คน ขาดเรียน 2 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
1. การตรวจสอบอาการผิดปกติตลับลูกปืน 
1.1 การตรวจสอบด้วยวิธีฟังเสียง 
1.2 การตรวจสอบความร้อน 
1.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรง 
2. การหล่อลื่นตลับลูกปืน 
3. การบ ารุงรักษาแปรงถ่าน 
4. การตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้า 
5. สาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน า 

 

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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล (ขาดเรียน) , นางสาวชลิตา โคกชู (ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 

 

รายละเอียด : 1. การตรวจสอบอาการผิดปกติตลับลูกปืน 1.1 การตรวจสอบด้วยวิธีฟังเสียง 1.2 การตรวจสอบความ
ร้อน 1.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรง 2. การหล่อลื่นตลับลูกปืน 3. การบ ารุงรักษาแปรงถ่าน 4. การตรวจสอบ
สภาพของฉนวนไฟฟ้า 5. สาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน า 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การข้ึนเรียนสาย 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าโทา แจ้งผู้กครอง แจ้งครูที่ปรึกษา 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  



ความรับผิดชอบ 
 
 
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ ความเชือ่มั่นในตนเองแตนเอง การประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรัก
สามัคคี ความกตัญญู ความปลอดภัย 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบอาการผิดปกติตลับลูกปืน 
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการหล่อลื่นตลับลูกปืน 
3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการบ ารุงรักษาแปรงถ่าน 
4. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้า 
5. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้าง 
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน า 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. อธิบายการตรวจสอบตลับลูกปืนด้วยวิธีฟังเสียงได้ 
2. อธิบายการตรวจสอบความร้อนตลับลูกปืนได้ 
3. อธิบายการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตลับลูกปืนได้ 
4. อธิบายการหล่อลื่นตลับลูกปืนได้ 
5. อธิบายการบ ารุงรักษาแปรงถ่านได้ 
6. อธิบายการตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้าได้ 
7. บอกสาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน าได้ 

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สัปดาห์ที่ 18 จ านวน 18 คน ขาดเรียน 4 คน ,  

 
หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ/การอบรม/ให้ค าปรึกษา/บันทึกการสอน : 
1. การตรวจสอบอาการผิดปกติตลับลูกปืน 
1.1 การตรวจสอบด้วยวิธีฟังเสียง 
1.2 การตรวจสอบความร้อน 
1.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรง 
2. การหล่อลื่นตลับลูกปืน 
3. การบ ารุงรักษาแปรงถ่าน 
4. การตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้า 
5. สาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน า 

 



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

 

รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวกชกร สุดใจศริิบูล (ขาดเรียน) , นางสาวกวิสรา กันสมาน (ขาดเรียน) , นายจักริน ศรีลุน (ขาดเรียน) , นางสาวชลิตา โคกชู 
(ขาดเรียน) ,  

 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint 

 

 

รายละเอียด : 1. การตรวจสอบอาการผิดปกติตลับลูกปืน 1.1 การตรวจสอบด้วยวิธีฟังเสียง 1.2 การตรวจสอบความ
ร้อน 1.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรง 2. การหล่อลื่นตลับลูกปืน 3. การบ ารุงรักษาแปรงถ่าน 4. การตรวจสอบ
สภาพของฉนวนไฟฟ้า 5. สาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน า 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
การข้ึนเรียนสาย 

 

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง  
ท าโทา แจ้งผู้กครอง แจ้งครูที่ปรึกษา 

 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 
 
 
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้ ความเชือ่มั่นในตนเองแตนเอง การประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรัก
สามัคคี ความกตัญญู ความปลอดภัย 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบฝึกหัด ใบงาน 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบอาการผิดปกติตลับลูกปืน 
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการหล่อลื่นตลับลูกปืน 



3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการบ ารุงรักษาแปรงถ่าน 
4. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้า 
5. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้าง 
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน า 

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  
1. อธิบายการตรวจสอบตลับลูกปืนด้วยวิธีฟังเสียงได้ 
2. อธิบายการตรวจสอบความร้อนตลับลูกปืนได้ 
3. อธิบายการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตลับลูกปืนได้ 
4. อธิบายการหล่อลื่นตลับลูกปืนได้ 
5. อธิบายการบ ารุงรักษาแปรงถ่านได้ 
6. อธิบายการตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้าได้ 
7. บอกสาเหตุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน าได้ 

 

 
 
 
 

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

 20 มีนาคม 2566  
 

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

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

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

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

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

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


