
 

 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
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วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   
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ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1005  จำนวน 2 หน่วยกิจ 4 ชั่วโมง  (1-3-2 ) 

2. คำอธิบายราวิชา 
           ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในปฏิบัติงานงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์   แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฏ
ของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและ
การต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การบัดกรี 
การใช้มัลติมิเตอร์ เครื่องกำเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
  
3. จุดประสงค์รายวิชา 

1. รู ้เข้าใจและนำไปใช้งานเกี ่ยวกับหลักการทำงานระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น   

              2. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเตรียมอุปกรณ์ประกอบ 
ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อ
เวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 

4. สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และความปลอดภัย  

          2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
          3. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น 
          4. ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร  
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  รหัสวิชา  20100-1005 วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
จำนวน 2 หน่วยกิต สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฬาลักษณ์ บุงปัน 
พฤติกรรม 
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1. ระบบความปลอดภยัในงาน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส ์

1.แสดงความรู้ระบบความปลอดภัยใน
งานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้อง 

1.0 1.0         2 2 6 3 4 

2.เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น 1.การวัดแรงดันไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์ 0.5 0.5 2.0       8 3 14 1 8 

  
2.การวัดแรงดันกระแสตรงด้วยมัลติ
มิเตอร์ 

                      

  3.การวัดความตา้นทานดว้ยมัลติมิเตอร์                       
3.แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและประเภท 1.เขียนสมการกฎของโอห์ม 1.0 1.0         5 3 10 2 8 
 ของไฟฟ้า 2.คำนวณแก้ปัญหาวงจรไฟฟา้ด้วยกฎ

ของโอห์ม 
                      

4. กฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า  1.เขียนสมการกฎของโอห์ม 1.0 1.0         5 3 10 3 4 

และพลังงานไฟฟ้า 
2.คำนวณแก้ปัญหาวงจรไฟฟา้ด้วยกฎ
ของโอห์ม 

                      

5. วงจรไฟฟ้าและเซลล์ไฟฟ้า 1.เขียนวงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง 1.0 1.0         5 3 10 4 4 
6. อุปกรณ์ป้องกันไฟฟา้และการ
ต่อสายดิน 

1.ต่อสายดินให้ได้คุณภาพ 0.5 0.5         1 3 5 1 4 

7. ตัวต้านทาน 1.แปลงหน่วยความต้านทาน 0.5 0.5 1.0       5 3 10 1 8 

  
2.อ่านค่าความตา้นทานแสดงเป็นตัวเลข
ตัวอักษร 

                      

8. ตัวเก็บประจ ุ 1.แปลงหน่วยค่าความจุของตัวเก็บประจุ 0.5 0.5 1.0       5 3 10 1 8 

  
2.อ่านค่าความจุแสดงเป็นตัวเลข
ตัวอักษร 

                      

9. อุปกรณ์เกี่ยวข้องในงานไฟฟ้า 1.แสดงความรู้เกี่ยวกบัไดโอด 0.5 0.5 1.0       5 3 10 1 12 
และอิเล็กทรอนิกส ์ 2.แสดงความรู้เกี่ยวกบัทรานซิสเตอร์                       

  
3.แสดงความรู้เกี่ยวกบัเอสซีอาร์และไทร
แอก 

                      

10. วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
1.แสดงความรู้เกี่ยวกบัการประกอบ
วงจรอิเล็ก 

0.5 0.5 1.0       9 4 15 1 12 

  ทรอนิกส์เบื้องต้นและแผ่นวงจรพิมพ ์                       
  2.ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                       
  3.แสดงความรู้เกี่ยวกบัเทคนิคการบัดกรี                       
สอบประมวลผลความรู ้                         

รวม   7 7 6       50 30 100   72 

รวมทั้งหมด   20       50 30 100   72 

ลำดับความสำคัญ   3       1 2       

 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

1. ระบบความ
ปลอดภัยในงานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 

1. อธิบายอันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย์ได้   
2. ยกตัวอย่างการปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ปลอดภัย      
3. ยกตัวอย่างการปฏิบัติงานทางด้านการซ่อมบำรุงเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าได้       
4. บอกวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าได้          
5. สาธิตการปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด  
 

๑. ปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด 
 

2. เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เบื้องต้น 

1. อธิบายการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น   
2. วิเคราะห์ส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์   
3. อธิบายสเกลหน้าปัดของมัลติมิเตอร์    
4. ชี้แจงข้อควรระวังในการใช้มัลติมิเตอร์   
5. บอกวิธีการวัดแรงดันไฟตรง   
6. บอกวิธีการวัดแรงดันไฟสลับ   
7. อธิบายวิธีการวัดกระแสไฟตรง  
8. อธิบายวิธีการวัดความต้านทาน  
9. แสดงการวัดกระแสและแรงดันไฟตรง  
10. แสดงการวัดแรงดันไฟสลับ  
 

๑. การวัดแรงดันไฟตรงด้วย 
มัลติมิเตอร์ 
๒. การวัดแรงดันกระแสตรง
ด้วยมัลติมิเตอร์ 
๓. การวัดความต้านทานด้วยมัลติ
มิเตอร์ 
 

3. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
และประเภทของไฟฟ้า 

1. อธิบายไฟฟ้ากับความเจริญของโลก      
2. อธิบายไฟฟ้าเกิดจากการเสียดสี      
3. อธิบายไฟฟ้าเกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมี      
4. อธิบายไฟฟ้าเกิดจากความร้อน      
5. อธิบายไฟฟ้าเกิดจากแสงสว่าง      
6. อธิบายไฟฟ้าเกิดจากแรงกดดัน      
7. แยกแยะประเภทของไฟฟ้า      
8. อธิบายลักษณะของไฟฟ้ากระแสตรง      
9. อธิบายลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับ          
10. บอกทิศทางการไหลของกระแส      
11. ทดสอบไฟฟ้าเกิดจากสนามแม่เหล็ก  
 

๑. ทดสอบไฟฟ้าเกิดจาก
สนามแม่เหล็ก 
 

4. กฎของโอห์ม 
กำลังไฟฟ้า และ
พลังงานไฟฟ้า 

1. บอกความหมายของประจุไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า  
2. เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปริมาณไฟฟ้าจากกฎของ
โอห์ม  
3. บอกความสัมพันธ์ของกำลังไฟฟ้ากับกฎของโอห์ม  
4. อธิบายความหมายของพลังงานไฟฟ้า  
๕. เขียนสมการกฎของโอห์ม  
 

๑.เขียนสมการกฎของโอห์ม 
๒.คำนวณแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้า
ด้วยกฎของโอห์ม 
 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
 ๖. แสดงวิธีการคำนวณแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยกฎของ

โอห์ม  
๗. แสดงวิธีการคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้า 

 

 

5. วงจรไฟฟ้าและ
เซลล์ไฟฟ้า 

๑. อธิบายส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า       
๒. วิเคราะห์แบบวงจรไฟฟ้า       
๓. วิเคราะห์การเขียนวงจรการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม       
๔. วิเคราะห์กาเขียนวงจรการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนาน       
๕. วิเคราะห์การเขียนวงจรการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบผสมได้         
๖. เขียนวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง   

 

๑.เขียนวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
 

6. อุปกรณ์ป้องกัน
ไฟฟ้าและการต่อสาย
ดิน 

1.  บอกประโยชน์ของอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าได้   
2.  จำแนกฟิวส์แต่ละชนิดได้      
3.  ชี้แจงลักษณะของสวิตซ์ประธานได้     
4.  อธิบายหลักการทำงานของสวิตซ์ตัดวงจรอัตโนมัติ            
5.  บอกคุณสมบัติของเครื่องตัดไฟรั่วได้          
6.  อธิบายประโยชน์ของสายดินและการต่อสายดินได้         
7.  สาธิตการต่อสายดินให้ได้คุณภาพ 
 

๑. ต่อสายดินให้ได้คุณภาพ 
 

7. ตัวต้านทาน 1. อธิบายความหมายความต้านทานในวัสดุต่าง ๆได้  
2. จำแนกชนิดตัวต้านทานตามวัสดุที่ใช้ผลิตได้      
3. วิเคราะห์ตัวต้านทานตามรูปแบบที่ผลิตได้       
4. แปลงหน่วยความต้านทานได้  
5. อ่านค่าความต้านทานแสดงเป็นตัวเลขตัวอักษร 
6. อ่านค่าความต้านทานแสดงเป็นแถบสี 
 

๑. แปลงหน่วยความต้าน 
ทาน 
๒. อ่านค่าความต้านทานแสดง
เป็นตัวเลขตัวอักษร 
 

8. ตัวเก็บประจุ 1. อธิบายโครงสร้างตัวเก็บประจุ      
2  วิเคราะห์ความจุของตัวเก็บประจุได้      
3  จำแนกตัวเก็บประจุแบบค่าคงที่      
4  บอกลักษณะตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้      
5. แปลงหน่วยค่าความจุของตัวเก็บประจุได้  
6. อ่านค่าความจุแสดงเป็นตัวเลขตัวอักษร  
 

๑. แปลงหน่วยค่าความจุของตัว
เก็บประจุ 
๒.อ่านค่าความจุแสดงเป็นตัวเลข
ตัวอักษร 
 

9. อุปกรณ์เกี่ยวข้อง
ในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้  
2. แยกแยะการใช้งานสวิตซ์แต่ละชนิดได้      
3. อธิบายการทำงานของรีเลย์ได้       
4. วิเคราะห์ลักษณะของขั้วต่อสายไฟได้       
5. อธิบายคุณสมบัติของไมโครโฟนได้       
6. จำแนกชนิดของลำโพงได้       

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับไดโอด 
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
ทรานซิสเตอร์ 
3.แสดงความรู้เกี่ยวกับเอสซีอาร์
และไทรแอก 

 
 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
10. วงจรเล็กทรอ
นิกส์เบื้องต้น 

1. อธิบายวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
2. วิเคราะห์การเขียนวงจรตัวต้านทาน 
3. วิเคราะห์การเขียนวงจรตัวเก็บประจุ  
4. วิเคราะห์การเขียนวงจรตัวเหนี่ยวนำ  
5. ยกตัวอย่างการเขียนแผ่นวงจรพิมพ์และลายวงจรพิมพ์  
6. บอกคุณสมบัติของตะกั่วบัดกรี 
7. บอกหน้าที่การทำงานของหัวแร้ง  
8. อธิบายการเตรียมหัวแร้งแช่ให้พร้อมใช้งาน 
9. อธิบายการบัดกรีอุปกรณ์บนแผนวงจรพิมพ์  
10. เขียนลายวงจรพิมพ์บนแผ่นวงจรพิมพ์ได้  
 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้นและแผ่นวงจรพิมพ์ 
2.ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 
3.แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
การบัดกรี 
 

 
 
7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 
 

หน่วยที่ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านพฤติกรรม 

รวม 
ร้อยละ 50 

(พุทธพิสัย) (ทักษะพิสัย) (จิตพิสัย) ของคะแนนเต็ม 

1 2 2 ๒ 6 3 

2 3 8 3 14 7 

3 2 5 3 10 5 

4 2 5 3 10 5 

5 2 5 3 10 5 

6 1 1 3 5 2.5 

7 2 5 3 10 5 

8 2 5 3 10 5 

9 2 5 3 10 5 

10 2 9 4 15 7.5 

รวมทั้งรายวิชา 20 50 30 100 50 

 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ ๑ เรื่อง ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 อธิบายสาเหตุที่ทำให้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าทั้ง 2 กรณีได้ 
1.2 บอกลักษณะของการถูกไฟฟ้าดูดได้ 
1.3 อธิบายวิธีการป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           1.4 แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ำใจและแบ่งบัน 
ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 

 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 ปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด 

3. เนื้อหา 
3.1 คุณสมบัติของไฟฟ้า 
3.2 อันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย์ 
3.3 ข้อควรปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องปลอดภัย 
3.4 การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าที่ปลอดภัย 
3.5 การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูด 
3.6 การปฐมพยาบาลผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูด 
 



 

 

 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 4  ชั่วโมง 
     
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
   1. ผู้สอนทักทายตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
   2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยเรียนที่ 1  และการให้ความร่วมมือของ
นักศึกษาในการทำกิจกรรม 
   3. ผู้ ส อ น ให้ ผู้ เรี ย น ย ก ตั ว อ ย่ า งก า ร
ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่
ปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น   
   4.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดก่อนเรียน
บทที่  1 เรื่อง ระบบความปลอดภัยในงาน
ไฟ ฟ้ า แ ล ะ อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ใน Google 
classroom   
 

ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
   ๕. ผู้สอนเปิด Power point บทที่ 1 เรื่อง 
ระบบความปลอดภั ย ใน งาน ไฟ ฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์  
   ๖. ผู้สอนร่วมมือกับผู้ เรียนอธิบายและ
ยกตัวอย่างอันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกาย
มนุษย์ การปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย และการปฏิบัติงาน
ทางด้านการซ่อมบำรุงเก่ียวกับไฟฟ้า    
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
   ๗. ผู้สอนให้ผู้ เรียนทำการแบ่งนักเรียน
ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 
        กลุ่มท่ี 1 อันตรายต่อร่างกายมนุษย์ 
        กลุ่มที่ 2 การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
        กลุ่มท่ี 3  การซ่อมบำรุงไฟฟ้า 
        กลุ่มท่ี 4  ช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูด 
        กลุ่มท่ี 5 การปฐมพยาบาล 
   ๘. ผู้สอนให้ผู้เรียนนำเสนอ หน้าชั้นเรียน 
ผู้สอนคอยสรุปเนื้อหาแต่ละกลุ่ม  

๑. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชางานไฟฟ้า
และเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น   

๒. ชุดการสอน Power 
point 
2. Google classroom 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

 



 

 

 
 
๕. เกณฑ์การตัดสินผล  
        ๕.๑ การแบ่งคะแนน  

ความรู้    ๑  คะแนน 
ทักษะ    ๑  คะแนน 
จิตพิสัย    ๑      คะแนน 
รวม    ๓      คะแนน 

 
๕.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

- คะแนน      ๘๐   คะแนน ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน         ๔  ถือว่าอยู่ระดับดีเยี่ยม 
- คะแนน      ๗๕ – ๗๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๓.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีมาก 
- คะแนน      ๗๐ – ๗๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๓  ถือว่าอยู่ระดับดี 
- คะแนน      ๖๕ – ๖๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๒.๕  ถือว่าอยู่ระดับดีพอใช้ 
- คะแนน      ๖๐ – ๖๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๒  ถือว่าอยู่ระดับพอใช้ 
- คะแนน      ๕๕ – ๕๙ คะแนน    ระดับผลการเรียน      ๑.๕  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

  

   9. ผู้สอนแนะนำลำดับขั้นตอนการทดลอง 
ตามใบปฏิบัติงานที่  

      9.1 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบอัน 
ตรายจากไฟฟ้าดูด และใบปฏิบัติงานที่  
      9.2 เรื่อง การนวดหัวใจผู้ประสบอัน 
ตรายจากไฟฟ้าดูด 
   10. ผู้สอนให้ผู้ เรียนทำแบบฝึกหัดการ
เรียนรู้ บทที่ 1 ในGoogle classroom 
   11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างนักเรียน 
 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในGoogle 

classroom 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 

 

   



 

 

- คะแนน      ๕๐ – ๕๔ คะแนน    ระดับผลการเรียน         ๑  ถือว่าอยู่ระดับอ่อนมาก 
- คะแนน      ๔๙  คะแนน    ระดับผลการเรียน          ๐  ถือว่าอยู่ระดับต่ำมาก 

 
๖. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
7. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
      ............................................................................................................................. .................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
• ผลการเรียนของนักเรียน 

 

.................................................................................. ..................................................................... .......................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
……………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………
………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………… 
• ผลการสอนของครู 

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

 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน           
ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
1. ข้อควรคำนึงเป็นอับดับแรกในการใช้ไฟฟ้าคืออะไร  

ก. ความคุ้มค่า     ข. ความประหยัด 
ค. ความปลอดภัย   ง. เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
2. ไฟฟ้าดูดหมายถึงอะไร 

ก. เกิดกระแสไหลผ่านร่างกายคน 
ข. มีกระแสไหลผ่านในวงจรไฟฟ้าตลอดเวลา 
ค. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถดึงดูดโลหะจำพวกเหล็กได้ 
ง. เกิดสนามไฟฟ้ากระโดดข้ามจากสายไฟเส้นหนึ่งไปยังอีกเส้นหนึ่ง 

 
3. วัสดุชนิดใดที่กระแสไหลผ่านได้ง่าย  

ก. ไม้แห้ง    ข. แก้วน้ำ 
ค. พลาสติก    ง. ยางเปียก 

 
4. กระแสไหลผ่านร่างกายมนุษย์ลงสู่พ้ืนชนิดใดได้ลำบากที่สุด  

ก. พื้นไม้    ข. พ้ืนดิน 
ค. พ้ืนปูน    ง. พ้ืนทราย 

 
5. การสัมผัสไฟฟ้าแบบใดเรียกว่าการสัมผัสไฟฟ้าโดยตรง  

ก. ใช้มือจับสายไฟที่มีฉนวนหุ้ม 
ข. ใช้ตะปูแหย่เข้าไปในรูเต้ารับที่มีไฟฟ้า  
ค. จับตัวถังโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟฟ้ารั่วอยู่ 
ง. ขณะนำเต้าเสียบเสียบเข้าเต้ารับมีไฟฟ้ารั่วผ่านร่างกาย  

 
6. การสัมผัสไฟฟ้าแบบใดเรียกว่าการสัมผัสไฟฟ้าโดยอ้อม  

ก. ขณะอาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นเกิดอาการชาตามร่างกาย 
ข. ขณะล้างอ่างเลี้ยงปลาเกิดอาการชาเหมือนถูกไฟฟ้าดูด  
ค. ขณะเปิดตู้เย็นรู้สึกเจ็บปวดตามร่างกาย  
ง. ถูกทุกข้อ  

 
7. การเลือกซ้ือเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้งานอย่างไรถูกต้องที่สุด 

ก. สินค้านำเข้า    ข. ราคาถูกใช้งานดี 
ค. มีเครื่องหมาย มอก.   ง. ยี่ห้อที่กำลังเป็นที่นิยมใช้ 

 
 



 

 

8. การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าที่ปลอดภัยข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแต่ละครั้งควรทำคนเดียวโดยลำพัง 
ข. อุปกรณ์และเครื่องไฟฟ้าชำรุดเพียงเล็กน้อยยังสามารถใช้งานได้ปกติ 
ค. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าทำได้ทันทีโดยไม่ต้องตรวจสอบไฟฟ้าในระบบ 
ง. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อย หรือง่วงนอนไม่ควรทำงาน 

 
9. ขณะไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายคน เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากไฟฟ้าได้ 

ก. เลือดในร่างกายหยุดการไหลเวียน   
ข. ไม่มีแรงพอและกล้ามเนื้อเกิดการหดตัว   
ค. เกิดอาการอ่อนเพลียง่วงนอนและนอนหลับ 
ง. สมองสับสนไม่สามารถบังคับและควบคุมตนเองได้ 

 
10. การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าข้อใดถูกต้องเหมาะสม 

ก. ใช้มือจับฉนวนสายไฟฟ้าออกจากตัวผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
ข. รีบลงไปช่วยเหลือทันทีเม่ือผู้ประสบภัยถูกไฟฟ้าดูดในน้ำ 
ค. ใช้มีด ขวาน ของมีคมมีด้ามเป็นฉนวนฟันสายไฟฟ้าให้ขาด 
ง. ตัดกิ่งไม้ยาวๆ มาเขี่ยสายไฟฟ้าออกจากตัวผู้ประสบภัยทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบปฏิบัติงาน 1.1 
การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูด 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้   
2. แสดงวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้ 

         3. เกิดความตระหนักในการทำงาน 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. ไม้แห้งขนาดพอเหมาะ (หรือท่อ PVC ขนาด 6 หุล) ยาว 1.5 เมตร           1 ท่อน    
2. เชือกยาว 2 เมตร       1 เส้น   
3. ผ้าพลาสติกขนาด 1 x 2 เมตร      1 ผืน   

 
ลำดับขั้นการทดลอง  

 1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 2 คน   
 2. จำลองเหตุการณ์ขึ้นมา เช่น ผู้ประสบอันตรายถูกไฟฟ้าดูดติดอยู่กับสายไฟ 

3. ฝึกปฏิบัติให้การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายถูกไฟฟ้าดูด  โดยให้นักเรียนคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประสบอันตราย
ถูกไฟฟ้าดูด นักเรียนอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้การช่วยเหลือ 

 4. นักเรียนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้การช่วยเหลือ ฝึกให้การช่วยเหลืออย่างถูกวิธีเป็นลำดับดังนี้  
  4.1 หาไม้แห้ง หรือท่อ PVC มีความยาวพอเหมาะ  เขี่ยสายไฟให้หลุดออกจากผู้ประสบอันตราย  
  4.2 ใช้เชือกคล้องตัวผู้ประสบอันตราย ดึงออกมาให้ห่างจากสายไฟ  
 5. สับเปลี่ยนหน้าที่การฝึกปฏิบัติ ทำการฝึกปฏิบัติในลักษณะเดียวกันตามข้ันตอน  
    6. ฝึกปฏิบัติหลายๆ ครั้งให้เกิดความชำนาญ 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

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

 

 

 

 

 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมนิพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ ๒ เรื่อง เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น 
 
2. จำนวน ๘ ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
.   ๓.๑ อธิบายการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น   
           ๓.2  วิเคราะห์ส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์   
           ๓.3  อธิบายสเกลหน้าปัดของมัลติมิเตอร์    
           ๓.4  ชี้แจงข้อควรระวังในการใช้มัลติมิเตอร์   
           ๓.5  บอกวิธีการวัดแรงดันไฟตรง   
           ๓.6  บอกวิธีการวัดแรงดันไฟสลับ   
           ๓.7  อธิบายวิธีการวัดกระแสไฟตรง  
           ๓.8  อธิบายวิธีการวัดความต้านทาน  
           ๓.9  แสดงการวัดกระแสและแรงดันไฟตรง  

 ๓.10 แสดงการวัดแรงดันไฟสลับ 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           3.๑๑ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ำใจและแบ่งบัน 
ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 การวัดแรงดันไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์ 
2.2 การวัดแรงดันกระแสตรงด้วยมัลติมิเตอร์ 
2.3 การวัดความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์ 
 

5. เนื้อหา 
3.1ชนิดเครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น 
3.2 มัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอก 
3.3 สเกลหน้าปัดมัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอก 
๕.4 การใช้งานมัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอก 
๕.5 มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล 
๕.6 การใช้งานมัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น 

1. การวัดแรงดันไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์ 
2. การวัดแรงดันกระแสตรงด้วยมัลติมิเตอร์ 
3. การวัดความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์ 



 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  10  ชั่วโมง 
     
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2-3/8 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
   1. ผู้สอนทักทายตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
   2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของบท
ที2่ เรื่อง เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
   3. ผู้สอนให้ผู้เรียนยกตัวอย่างส่วนประกอบ
ของมัลติมิเตอร์   
   4. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดก่อนเรียน
บทที่ 2 เรื่อง เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอ 
นิกส์ ในGoogle classroom 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
   5. ผู้สอนเปิดเครื่องฉายแผ่นใสโดยวิธีการ
บรรยาย ประกอบการสาธิต เรื่อง เครื่องมือ
วัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และให้ผู้ เรียนเปิด
หนังสือ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ตามทีละหน้า  
   ๖. ผู้สอนอธิบายความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือ 
จากหนังสือ  และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
เกี่ยว กับการต่อวงจรของตัวต้านทานแบบ
ต่างๆ 
   ๗. ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในสิ่งที่
ผู้เรียนอธิบาย 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
   8. ผู้ สอนให้ ผู้ เรียน เบิ ก เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติใบปฏิบัติงานที่ 2.1  
   9. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ 2-3  คน  
สาธิตการใช้มัลติมิเตอร์ โดยคอยให้คำแนะนำ
อย่างใกล้ชิด 
  10. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบปฏิบัติงานที่ 2.1  
  11. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดบทที่  2  
ในGoogle classroom 
 

๑. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชางานไฟฟ้า
และเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น   

๒. ชุดการสอน Power 
point 
2. Google classroom 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

 



 

 

 
๕. เกณฑ์การตัดสินผล  
        ๕.๑ การแบ่งคะแนน  

ความรู้    ๑  คะแนน 
ทักษะ    ๑  คะแนน 
จิตพิสัย    ๑      คะแนน 
รวม    ๓      คะแนน 

 
๕.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

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

 
๖. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

  

   12. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างนักเรียน 
 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
   13. ทดสอบแบบทดสอบในGoogle 
classroom 
   14. เฉลยแบบทดสอบ  
   15. บันทึกผลการประเมิน 
 

   



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
      ............................................................................................................................. .................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
• ผลการเรียนของนักเรียน 

 

.................................................................................. ..................................................................... .......................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
……………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………
………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………… 
• ผลการสอนของครู 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัดบทท่ี 2 
เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น 
       เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 

 
1. มัลติมิเตอร์คือมิเตอร์อะไร  

ก. มิเตอร์วัดแรงดัน กระแส และความต้านทานได้ในตัวเดียว  
ข. มิเตอร์ที่สร้างขึ้นมาเพ่ืออำนวยความสะดวกในการใช้งาน  
ค. มิเตอร์วัดปริมาณไฟฟ้าได้หลายชนิด  
ง. ถูกทุกข้อ  
 

2. มัลติมิเตอร์ที่สร้างมาใช้งาน ไม่สามารถวัดปริมาณไฟฟ้าอะไรได้ 
ก. กระแส     ข. แรงดัน 
ค. กำลังไฟฟ้า    ง. ความต้านทาน 
 

3. นำมัลติมิเตอร์ไปวัดค่าแรงดันของแบตเตอรี่รถยนต์ต้องตั้งมิเตอร์ย่านใด 
ก. DCmA     ข. DCV 
ค. ACV     ง.  
 

4. การวัดปริมาณไฟฟ้าที่ต้องใช้มิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรต้องตั้งมิเตอร์ย่านใด 
ก. DCmA     ข. DCV 
ค. ACV     ง.  
 

5. มัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอก ที่ต้องปรับแต่งมิเตอร์ก่อนการวัดค่าเสมอ เพ่ือใช้วัดปริมาณไฟฟ้าอะไร 
ก. ความต้านทาน    ข. กำลังไฟฟ้า 
ค. แรงดัน     ง. กระแส 
 

6. ปุ่มปรับ 0 ADJ ของมัลติมิเตอร์ ใช้งานร่วมกับมิเตอร์ชนิดใด    
ก. โวลต์มิเตอร์    ข. โอห์มมิเตอร์  
ค. แอมมิเตอร์    ง. ถูกทุกข้อ  
 

7. ต้องการวัดความต้านทานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ควรใช้มิเตอร์ชนิดใดเหมาะสมที่สุด  
ก. วัตต์มิเตอร์    ข. แอมมิเตอร์  
ค. โอห์มมิเตอร์    ง. โวลต์มิเตอร์  
 
 
 
 



 

 

8. กระจกเงาที่หน้าปัดมัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอกมีไว้เพ่ืออะไร  
ก. เพิ่มความสวยงามให้มัลติมิเตอร์  
ข. ช่วยสะท้อนแสงส่องเข็มชี้ให้เห็นชัดเจนขึ้น  
ค. แยกสเกลแสดงค่าปริมาณไฟฟ้าออกจากกัน  
ง. ช่วยให้การอ่านปริมาณไฟฟ้ามีความถูกต้องที่สุด  

 
9. 

 

จากรูปการตั้งย่านวัดของมัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอลเพื่อวัดค่าอะไร 
ก. กระแส 
ข. แรงดัน 
ค. ตัวไดโอด  
ง. ความต้านทาน 

 
10. จากรูปข้อ 9 บนหน้าปัดเลือกย่านวัดของมัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล ค่าตัวเลขต่างๆ ที่กำกับไว้บอกถึงอะไร   

ก. ค่าต่ำสุดของการใช้งาน  
ข. ค่าสูงสุดที่วัดได้ในย่านนั้น  
ค. ค่าเหมาะสมที่ใช้วัดปริมาณไฟฟ้า 

     ง. ค่าตายตัวในการใช้วัดปริมาณไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบปฏิบัติงาน 2.1 
การวัดแรงดันไฟตรง ด้วยมัลติมิเตอร์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. วัดค่าแรงดันไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอกได้   
2. อ่านค่าแรงดันไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอกได้   
3. เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ 

 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. มัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอก (ชนิดเข็มชี้)     1 เครื่อง 
2. แหล่งจ่ายแรงดันไฟตรงปรับค่าได้ 0 – 30 V หรือมากกว่า  1 เครื่อง 

 
ลำดับขั้นการทดลอง  

 1. เตรียมมัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอกให้พร้อมใช้งาน ตั้งย่านวัดของมิเตอร์ไว้ที่ 50 VDC 
 2. เตรียมแหล่งจ่ายแรงดันไฟตรงให้พร้อมใช้งาน  ปรับปุ่มปรับกระแส (Current) ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาสุด 
ปรับปุ่มแรงดัน (Voltage) ไปทิศทางทวนเข็มนาฬิกาสุด  
 3. ประกอบวงจรตามรูปที่ 2.1 
 

 
 

รูปที่ 2.1 การต่อมัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอกวัดแรงดันไฟตรง 
 

 4. ปรับแหล่งจ่ายแรงดันไฟตรงจากค่าต่ำไปหาค่าสูง ตามค่าที่กำหนดให้ในตารางที่ 2.1 ทุกค่า  วัดและอ่านค่า
แรงดันด้วยมัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอก  พร้อมทั้งปรับย่านวัดให้เหมาะสม บันทึกค่าไว้ในตารางที่ 2.1 ทุกค่าแรงดัน  โดยตั้ง
ย่านวัดของมัลติมิเตอร์ให้สูงกว่าค่าแรงดันที่จะวัดค่าเสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 2.1 วัดแรงดันไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอก   
 

ค่าแรงดัน 
แหล่งจ่าย 

ย่านวัดที่ตั้ง (DCV) 
0.5 V 2.5 V 10 V 50 V 

0.4 V     
1 V     

2.3 V     
4 V     

8.6 V     
12.5 V     

23 V     
29 V     

 
 

สรุปผลการทดลอง 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

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

คำถามและการวิเคราะห์ 
 
 1. การอ่านค่าแรงดันด้วยมัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอกมีความยากง่ายประการใด   

 
 
 
 
 

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

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



 

 

ใบปฏิบัติงาน 2.2 
การวัดกระแสไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. วัดค่ากระแสไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอกได้   
2. อ่านค่ากระแสไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอกได้   
3. เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน 

 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. ตัวต้านทาน 200 Ω ; 10 W       1 ตัว   
2. มัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอก (ชนิดเข็มชี้)     1 เครื่อง 
3. แหล่งจ่ายแรงดันไฟตรงปรับค่าได้ 0 – 30 V หรือมากกว่า  1 เครื่อง 
4. สายต่อวงจร        1 ชุด  

 
ลำดับขั้นการทดลอง  

 1. เตรียมมัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอกให้พร้อมใช้งาน ตั้งย่านวัดของมิเตอร์ไว้ที่ 2.5 mA 
 2. เตรียมแหล่งจ่ายแรงดันไฟตรงให้พร้อมใช้งาน  ปรับปุ่มปรับกระแส (Current) ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาสุด 
ปรับปุ่มแรงดัน (Voltage) ไปทิศทางทวนเข็มนาฬิกาสุด  
 3. ประกอบวงจรตามรูปที่ 2.2 
 

 
 

รูปที่ 2.2 การต่อมัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอกวัดกระแสไฟตรง 
 

 4. ปรับแหล่งจ่ายแรงดันไฟตรงจากค่าต่ำไปหาค่าสูง ตามค่าที่กำหนดให้ในตารางที่ 2.2 ทุกค่า  วัดและอ่านค่า
แรงดันด้วยมัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอก  พร้อมทั้งปรับย่านวัดให้เหมาะสม บันทึกค่าไว้ในตารางที่ 2.2 ทุกค่ากระแส  โดยตั้ง
ย่านวัดกระแสของมัลติมิเตอร์ให้สูงไว้ก่อนและค่อยๆ ปรับลดค่าต่ำลงมา  
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 2.2 วัดกระแสไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอก   
 

ค่าแรงดัน 
แหล่งจ่าย 

ย่านวัดที่ตั้ง (DCmA) 
2.5 mA 25 mA 250 mA 

0.4 V    
1.5 V    

2 V    
4.4 V    
10 V    
18 V    
26 V    
30 V    

 
สรุปผลการทดลอง 

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

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

คำถามและการวิเคราะห์ 
 
 1. การอ่านค่ากระแสด้วยมัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอกมีความยากง่ายประการใด   
 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมนิพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ ๓ เรื่อง แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและประเภทของไฟฟ้า 
 
2. จำนวน ๔ ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

๓.1  อธิบายไฟฟ้ากับความเจริญของโลก      
๓.2  อธิบายไฟฟ้าเกิดจากการเสียดสี      
๓.3  อธิบายไฟฟ้าเกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมี      
๓.4  อธิบายไฟฟ้าเกิดจากความร้อน      
๓.5  อธิบายไฟฟ้าเกิดจากแสงสว่าง      
๓.6  อธิบายไฟฟ้าเกิดจากแรงกดดัน      
๓.7  แยกแยะประเภทของไฟฟ้า      
๓.8  อธิบายลักษณะของไฟฟ้ากระแสตรง      
๓.9  อธิบายลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับ          
๓.10 บอกทิศทางการไหลของกระแส      
๓.11 ทดสอบไฟฟ้าเกิดจากสนามแม่เหล็ก 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.๑๒ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ำใจและแบ่งบันความร่วมมือ/

ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 ทดสอบไฟฟ้าเกิดจากสนามแม่เหล็ก 

 
5. เนื้อหา 

5.๑ อะตอมกับไฟฟ้า  
5.๒ ไฟฟ้าเกิดจากการเสียดสี  
5.๓ ไฟฟ้าเกิดจากแรงกดดัน  
5.๔ ไฟฟ้าเกิดจากความร้อน  
5.๖ ไฟฟ้าเกิดจากปฏิกิริยาเคมี  
5.๗ ไฟฟ้าเกิดจากแสงสว่าง  
5.๘ ไฟฟ้าเกิดจากสนามแม่เหล็ก  
5.๙ ประเภทไฟฟ้า  

 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ากับความเจริญของโลก 
 

เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ากับความเจริญของโลก 
     -  มีทักษะในการทดสอบไฟฟ้าเกิดจากสนามแม่เหล็ก 



 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและประเภทของไฟฟ้า  จำนวน 4  ชั่วโมง 
     
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

4/4 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
   1. ผู้สอนทักทายตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ    
   2. ผู้สอนแจ้งสาเหตุของการเรียน  เรื่อง 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและประเภทของไฟฟ้า 
   3 . ผู้สอนร่วมมือกับผู้ เรียนยกตัวอย่าง
วิธีการเกิดไฟฟ้า 
   4. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดก่อนเรียน
บทที่ 3 เรื่อง แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและประเภท
ของไฟฟ้า ในGoogle classroom 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
   ๕. ผู้สอนเปิด Power pointบทที่ 3 เรื่อง
แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและประเภทของไฟฟ้า  
   6. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม เป็น 6 กลุ่ม 
       -  กลุ่มท่ี 1 ไฟฟ้าเกิดจากการเสียดสี 
       - กลุ่มที่ 2 ไฟฟ้าเกิดจากการทำปฏิกิริ 
ยาทางเคม ี
       -  กลุ่มท่ี 3 ไฟฟ้าเกิดจากความร้อน 
       -  กลุ่มท่ี 4 ไฟฟ้าเกิดจากแสงสว่าง 
       -  กลุ่มท่ี 5 ไฟฟ้าเกิดจากแรงกดดัน 
       - กลุ่มที่  6 ไฟ ฟ้าเกิดจากสนามแม่  
เหล็ก 
   ๗. ผู้สอนให้ผู้เรียนรายงานหน้าห้อง 
   ๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อ
สงสัยที่ เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน  
และตอบข้อซักถาม 
 

ขั้นทดลอง/ฝกึปฏิบัติ (APPLICATION) 
   ๙. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบปฏิบัติงานที่ 1.1 
เรื่อง แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากมะนาว  

  

๑. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชางานไฟฟ้า
และเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น   

๒. Google classroom 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

 



 

 

 
๕. เกณฑ์การตัดสินผล  
        ๕.๑ การแบ่งคะแนน  

ความรู้    ๑  คะแนน 
ทักษะ    ๑  คะแนน 
จิตพิสัย    ๑      คะแนน 
รวม    ๓      คะแนน 

 
๕.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

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

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

    

   ๑๐.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 5  คน 
ทำใบปฏิบัติงานที่  1.1 เรื่อง แหล่งกำเนิด
ไฟฟ้าจากมะนาว  

   11.  ผู้สอนให้ผู้เรียนเบิก เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติใบปฏิบัติงานที่ 1.1          

   12. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดบทที่  3  
เรื่อง  แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและประเภทของ
ไฟฟ้า  ในGoogle classroom 
   13. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชัน้เรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างนักเรียน 
 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
   14. ทดสอบแบบทดสอบในGoogle 
classroom 

12. เฉลยแบบทดสอบ  
   16.บันทึกผลการประเมิน 
 

   



 

 

๖. เครื่องมือวัดประเมินผล 
6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
7. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
      ............................................................................................................................. .................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
• ผลการเรียนของนักเรียน 

 

............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
……………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………
………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………… 
• ผลการสอนของครู 

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

 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัดบทท่ี 3 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและประเภทของไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและประเภทของไฟฟ้า 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. จากทฤษฎีอะตอมกล่าวว่า ส่วนที่เล็กที่สุดของวัตถุหรือสสาร ที่ยังคงแสดงคุณสมบัติของวัตถุ หรือสสารเดิมอยู่คือส่วนใด 

ก. นิวเคลียส     ข. โมเลกุล 
ค. อะตอม     ง. ธาตุ 
 

2. ภายในอะตอมของวัตถุหรือสสาร ส่วนที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาคืออะไร  
ก. นิวเคลียส     ข. โปรตอน 
ค. นิวตรอน     ง. อิเล็กตรอน 
 

3. วัตถุ หรือสสาร ทุกชนิดมีประจุไฟฟ้าภายในตัวเอง  เหตุใดในสภาวะปกติจึงไม่แสดงอำนาจไฟฟ้าออกมา 
ก. ศักย์ของประจุไฟฟ้าเกิดสภาวะสมดุล ข. พลังงานภายนอกมีแรงต้านมากกว่า 
ค. ศักย์ไฟฟ้าถูกซ่อนเก็บไว้   ง. ประจุไฟฟ้าเสื่อมสภาพ 
 

4. ถ่านไฟฉายใช้หลักการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดใด 
ก. ความร้อน     ข. แรงกดดัน  
ค. ปฏิกิริยาเคมี    ง. สนามแม่เหล็ก  
 

5. อุปกรณ์ที่ให้กำเนิดไฟฟ้าจากการสั่นสะเทือนคืออะไร  
ก. ผลึกแร่ควอตซ์     ข. เทอร์โมคัปเปิล  
ค. โวลตาอิกเซลล์     ง. โซลาร์เซลล์  
 

6. การหมุนของกังหันลมผลิตไฟฟ้าใช้หลักการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดใด 
ก. ความร้อน     ข. แรงกดดัน  
ค. การเสียดสี    ง. สนามแม่เหล็ก  
 

7. อุปกรณ์ที่ให้กำเนิดไฟฟ้าจากความร้อนคืออะไร  
ก. ผลึกแร่ควอตซ์     ข. เทอร์โมคัปเปิล  
ค. โวลตาอิกเซลล์     ง. โซลาร์เซลล์  
 

8. เครื่องทำอากาศบริสุทธิ์ใช้หลักการทำงานจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดใด 
ก. ความร้อน     ข. แรงกดดัน 
ค. การเสียดสี    ง. สนามแม่เหล็ก 
 
 
 



 

 

9. สาเหตุที่ทำให้เกิดฟ้าผ่าคืออะไร    
ก. การถ่ายเทประจุไฟฟ้าจากก้อนเมฆลงสู่พื้นดิน  
ข. เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างสองจุด  
ค. การถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆ  
ง. เกิดความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้า  
 

10. แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่จัดอยู่ในประเภทไฟฟ้าสถิต คือไฟฟ้ากำเนิดได้จากอะไร  
 ก. ความร้อน     ข. แรงกดดัน  
       ค. การเสียดสี    ง. สนามแม่เหล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบปฏิบัติงาน 3.1 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากมะนาว 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ลูกมะนาวสด        3 ผล    
2. ตะปูยาว 4 ซม.       3 ตัว   
3. ลวดทองแดงยาว 4 ซม.      3 ท่อน  
4. ไดโอดเปล่งแสง (LED)                1 ตวั   
5. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์       1 เครื่อง   
6. สายต่อวงจร        1 ชุด  

 
ลำดับขั้นการทดลอง  

 1.นำตะปู และลวดทองแดง เสียบลงในลูกมะนาว  ให้มีระยะห่างจากกันของโลหะทั้งสองมากที่สุดทั้ง 3 ผล จะได้ขั้ว
แรงดันออกมา ด้านตะปูเป็นขั้วลบ (–) ด้านลวดทองแดงเป็นขั้วบวก (+)  
 2. ต่อวงจรแหล่งกำเนิดแรงดันจากลูกมะนาวแบบอนุกรมกัน ตามรูปที่ 1.1   
 3. ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ตั้งค่าที่ดีซีโวลต์มิเตอร์ย่านโวลต์ต่ำ นำไปวัดที่ขั้วโลหะทั้งสองของแหล่งกำเนิดแรงดันชุด
แรกที่ตำแหน่งวัด 1 – 2 ขั้วลบมิเตอร์วัดที่ตะปู (–) ขั้วบวกมิเตอร์วัดที่ลวดทองแดง (+) อ่านค่าแรงดันที่วัดได้ บันทึกค่าลง
ในตารางที่ 1.1 ช่องตำแหน่งที่วัด 1 – 2      
 4. วัดแรงดันตามตำแหน่งในตารางที่ 1.1  ช่องตำแหน่งที่วัดที่เหลือทั้งหมด ตามลำดับ บันทึกค่าลงในตารางที่ 
3.1 
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รูปที่ 1.1 แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากมะนาว 
 
ตารางท่ี 1.1 แรงดันที่วัดได้จากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากมะนาว 
 

ตำแหน่งที่วัดที่ 1 – 2 2 – 3 3 – 4 1 – 3 1 – 4 
แรงดัน (V)      

 
 



 

 

 
 5. นำ LED มาต่อแทนดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ทดสอบครั้งแรกให้ LED เปล่งแสงก่อน โดยนำขาทั้งสองของ LED 
คร่อมที่ขั้วแหล่งกำเนิดแรงดันตำแหน่ง 1 – 3 สลับขา K และขา A ไปมา ใช้ตำแหน่งที่ LED เปล่งแสงสว่างขึ้นมา ย้ายขา 
LED มาต่อที่ขา 1 – 2 ต่อวงจรตามรูปที่ 1.2     
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รูปที่ 1.2 ทดสอบกระแสไหลผ่านไดโอดเปล่งแสง 
 
ตารางท่ี 1.2 ความสว่างของไดโอดเปล่งแสง  
 

ตำแหน่งที่วัดที่ 1 – 2 1 – 3 1 – 4 
ความสว่างของ LED    

 
สรุปผลการทดลอง 

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

คำถามและการวิเคราะห์ 
 1. ค่าแรงดันที่เกิดขึ้นจากลูกมะนาวแต่ละลูกเท่ากันหรือแตกต่างกันอย่างไร แรงดันที่ต่ออนุกรมกันมีค่าเพ่ิมขึ้น
หรือไม่ เพราเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 

 



 

 

 
แบบประมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมนิพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้  ๔ เรื่อง กฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า 
 
2. จำนวน 5 ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

๓.1 บอกความหมายของประจุไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า  
๓.2 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปริมาณไฟฟ้าจากกฎของโอห์ม  
๓.3 บอกความสัมพันธ์ของกำลังไฟฟ้ากับกฎของโอห์ม  
๓.4 อธิบายความหมายของพลังงานไฟฟ้า  
๓.๕ เขียนสมการกฎของโอห์ม  
๓.๖ แสดงวิธีการคำนวณแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยกฎของโอห์ม  
๓.๗ แสดงวิธีการคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้า 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           3.๘ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ำใจและแบ่งบันความร่วมมือ/
ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 เขียนสมการกฎของโอห์ม 
2.2 คำนวณแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยกฎของโอห์ม 
 

5. เนื้อหา 
3.1อะตอมกับไฟฟ้า  
3.2 ไฟฟ้าเกิดจากการเสียดสี  
3.3  ไฟฟ้าเกิดจากแรงกดดัน  
3.4 ไฟฟ้าเกิดจากความร้อน  
3.5 ไฟฟ้าเกิดจากปฏิกิริยาเคมี  
3.6 ไฟฟ้าเกิดจากแสงสว่าง  
3.7 ไฟฟ้าเกิดจากสนามแม่เหล็ก  
3.8 ประเภทไฟฟ้า  

 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
มีความรู้เกี่ยวกับศักย์ไฟฟ้า 
 

ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับศักย์ไฟฟ้าไดถู้กต้อง 
    ๑. เขียนสมการกฎของโอห์ม 
    ๒. คำนวณแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยกฎของโอห์ม 
 



 

 

 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน  

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  กฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า  จำนวน 8 ชั่วโมง 
     
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

5-6/8 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
   1. ผู้สอนทักทายตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
   2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของบทท่ี 
4 เรื่อง กฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า และพลัง 
งานไฟฟ้า  
  3.ผู้สอนให้ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับศักย์ไฟฟ้า  
  4. ผู้สอนให้ผู้เรียนเตรียมตัวทำแบบฝึกหัด
บทที่  4  เรื่อง กฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า และ
พลัง งานไฟฟ้า   
   5. เมื่อผู้เรียนพร้อมผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบ 
ฝึกหัดก่อนเรียนบทที่ 4 เรื่อง กฎของโอห์ม 
กำลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า ในGoogle 
classroom 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
   6. ผู้ ส อ น เปิ ด  Power point บ ท ที  4  
เรื่อง กฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า และพลังงาน
ไฟฟ้า และให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดด้วย
ตนเอง 
   ๗. ผู้สอนอธิบายความรู้เพ่ิมเติมนอก เหนือ
จากหนังสือ และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
วิธีการคำนวณแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยกฎ
ของโอห์มและการคำนวณหา ค่ากำลังไฟฟ้า 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
   8. ผู้สอนแบ่งกลุ่ม ๆ 4-5  คน ทำกิจกรรม
เสนอแนะ  บทที่  4 
   9. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบปฏิบัติงานที่  4.1  
ผู้สอนเป็นผู้คอยแนะนำ เป็นที่ปรึกษา แก้ไข
ปัญหา และตรวจสอบความผิดพลาด 
   ๑๐. ผู้สอนให้ผู้เรียนนำเสนอผลการดลอง
และช่วยกันสรุปผลการทดลอง 

๑. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชางานไฟฟ้า
และเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น   

๒. ชุดการสอน Power 
point 
2. Google classroom 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

 



 

 

 
๕. เกณฑ์การตัดสินผล  
        ๕.๑ การแบ่งคะแนน  

ความรู้    ๑  คะแนน 
ทักษะ    ๑  คะแนน 
จิตพิสัย    ๑      คะแนน 
รวม    ๓      คะแนน 

 
๕.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

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

 
๖. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

  
 

   11. ผู้สอนให้ผู้ เรียนทำแบบฝึกหัดการ
เรียนรู้  บทที่ 4  ในGoogle classroom 
   ๑๒. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างนักเรียน 

 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
   ๑๓. ทดสอบแบบทดสอบในGoogle 
classroom 
   ๑๔. เฉลยแบบทดสอบ  
   ๑๕.บันทึกผลการประเมิน 
 

   



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
      ............................................................................................................................. .................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
• ผลการเรียนของนักเรียน 

 

.................................................................................. ..................................................................... .......................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
……………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………
………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………… 
• ผลการสอนของครู 

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

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัดบทท่ี 4 
กฎของโอห์ม  กำลังไฟฟ้า  และพลังงานไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและประเภทของไฟฟ้า 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. ประจุไฟฟ้าคืออะไร     

ก. ความจุของไฟฟ้า    ข. การเก็บปริมาณไฟฟ้าไว้  
ค. ปริมาณไฟฟ้าแสดงค่าออกมา  ง. ขัว้ของไฟฟ้าที่มีความแตกต่างกัน 
 

2. ปริมาณของไฟฟ้าที่แสดงออกมาในขณะเกิดความไม่สมดุลคืออะไร  
ก. ศักย์ไฟฟ้า     ข. ประจุไฟฟ้า   
ค. เส้นแรงไฟฟ้า     ง. พลังงานไฟฟ้า 
  

3. อำนาจไฟฟ้าท่ีแผ่ออกรอบตัวประจุไฟฟ้าคืออะไร  
ก. พลังงานไฟฟ้า    ข. เส้นแรงไฟฟ้า 
ค. ประจุไฟฟ้า    ง. ศักย์ไฟฟ้า 
 

4. การทำงานของวงจรไฟฟ้าข้อใดถูกต้อง 
ก. R คงท่ี E เพ่ิม I ลด    ข. E คงท่ี R เพ่ิม I เพ่ิม 
ค. I คงท่ี R เพ่ิม E เพ่ิม   ง. I เปลี่ยนแปลงโดยตรงกับ R 
 

5. สมการกฎของโอห์มข้อใดถูกต้อง 

ก. R  =  
I
E

     ข. I  =  
R
E

 

ค. E  =  IR     ง. ถูกทุกข้อ  
 

6. คำกล่าวที่ว่า อัตราของงานที่ถูกกระทำในวงจรไฟฟ้าซึ่งเกิดกระแสไหล 1 A เมื่อมีแรงดันจ่ายให้วงจร 1 V เป็นคำกล่าว
ของอะไร 
ก. ศักย์ไฟฟ้า     ข. กำลังไฟฟ้า   
ค. กฎของโอห์ม     ง. พลังงานไฟฟ้า  
 

7. สูตรคำนวณข้อใดถูกต้อง  
ก. R  =  PI2     ข. P  =  RE2 

ค. I  = 
R
P

    ง. E  =  
P
I

 

 
 
 
 



 

 

8. หน่วยปริมาณไฟฟ้าข้อใดถูกต้อง  
ก. 1 V  =  1  10-6 V   ข. 1 V  =  1  10-3 mV     
ค. 1 kV  =  1  10-6 MV   ง. 10,000 V  =  1  10-4 kV   
 

9. พลังงานไฟฟ้าคืออะไร 
ก. แรงขับเคลื่อนอุปกรณ์ไฟฟ้า  ข. พลังงานที่สะสมอยู่ในแหล่งจ่าย 
ค. พลังงานที่เกิดข้ึนเองในวัตถุธาตุ  ง. กำลังไฟฟ้าใช้ไปสัมพันธ์กับเวลา  
 

10. เครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า ที่ติดตั้งใช้งานตามบ้านเรือนเรียกว่าอะไร  
ก. วัตต์มิเตอร์    ข. เพาเวอร์มิเตอร์  

     ค. วัตต์อาวร์มิเตอร์    ง. เพาเวอร์วัตต์อาวร์มิเตอร์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบปฏิบัติงาน 4.1 
กฎของโอห์ม 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ประกอบวงจรไฟฟ้าใช้ทำการทดลองเรื่องกฎของโอห์มได้   
2. วัดและอ่านค่าแรงดันและกระแสที่เกิดข้ึนได้ 
3. มีความอดทนอดกลั้นในการทำงาน 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. ตัวต้านทาน 100 Ω, 200 Ω, 300 Ω, 400 Ω, 

500 Ω, 600 Ω, 700 Ω, 800 Ω ; 2 W    ค่าละ 1 ตัว   
2. มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้       2 เครื่อง 
3. แหล่งจ่ายแรงดันไฟตรงปรับค่าได้ 0 – 30 V    1 เครื่อง 
4. สายต่อวงจร   
      1 ชุด  

ลำดับขั้นการทดลอง  
 1. ประกอบวงจรตามรูปที่ 4.1 ยังไม่จ่ายแรงดันให้วงจร    

 

R
400 

DC                           DC           DC             

 
 

รูปที่ 4.1 ทดลองกฎของโอห์มโดยกำหนดความต้านทานคงที่ 400   
2. ปรับแหล่งจ่ายแรงดันปรับค่าได้ให้มีแรงดัน (E) ตกคร่อมตัวต้านทาน (R) มีค่า 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 และ 
16 V  ตามลำดับค่าท่ีกำหนดในตารางที่ 4.1  วัดและบันทึกค่ากระแส (I) ลงในตารางที่ 4.1 แถว I วัดได้ ช่อง E ตก
คร่อม R ค่า 2 V ถึง 16 V ทุกค่าตามลำดับ   
 

ตารางท่ี 4.1 ทดลองกฎของโอห์มโดยกำหนดให้ความต้านทานคงที่ 400   
 

E ตกคร่อม R (V) 2 4 6 8 10 12 14 16 
I วัดได้ (mA)         

I คำนวณได้ (mA)         
 
 3. คำนวณค่ากระแส (I) โดยใช้กฎของโอห์มสูตร I = E/R ที่กำหนดให้ค่า R คงที่ 400  ใช้ค่าแรงดัน (E) ที่



 

 

กำหนดให้ตามตารางที่ 4.1 บันทึกค่าลงในตารางที่ 4.1 แถว I คำนวณได้ทุกค่า  
 4. นำค่ากระแส (I) ที่ได้จากการวัด และแรงดัน (E) ตกคร่อม R ที่กำหนดในตารางที่ 4.1 ไปเขียนกราฟลงใน
รูปที่ 4.2     

4

I (mA)

E (V)6 1210820

10

20

40

30

14 16  
 

รูปที่ 4.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแส และแรงดัน เมื่อความต้านทานคงท่ี 
 

 5. ประกอบวงจรตามรูปที่ 4.3 ยังไม่จ่ายแรงดันให้วงจร    
 

R = 100 

DC           
                DC           

 
 

รูปที่ 4.3 ทดลองกฎของโอห์มโดยกำหนดแรงดันคงท่ี 10 V  
6. จ่ายแรงดันให้วงจร 10 V คงท่ี  วัดและบันทึกค่ากระแส (I) ลงในตารางที่ 4.2 แถว I วัดได้ ช่อง R = 100        
 
ตารางท่ี 4.2 ทดลองกฎของโอห์มโดยกำหนดให้แรงดันคงที่ 10 V  
 

ค่าความต้านทาน R () 100 200 300 400 500 600 700 800 
I วัดได้ (mA)         

I คำนวณได้ (mA)         
 
 7. เปลี่ยนค่าความต้านทานเป็น 200, 300, 400, 500, 600, 700 และ 800  ตามลำดับค่าที่ใช้ใน
ตารางที่ 4.2  วัดและบันทึกค่ากระแส (I) ลงในตารางที่ 4.2 แถว I วัดได้ ช่องค่าความต้านทาน R 200 ถึง 800 
 ตามลำดับ   
 
 8. คำนวณค่ากระแสโดยใช้กฎของโอห์มสูตร I = E/R ที่กำหนดค่าแรงดัน (E) คงท่ี 10 V ค่าความต้านทาน 
(R)  ใช้ค่าท่ีกำหนดให้ตามตารางท่ี 4.2  บันทึกค่าลงในตารางที่ 4.2  แถว I คำนวณได ้



 

 

 9. นำค่ากระแส (I) ที่ได้จากการวัด และค่าความต้านทาน (R) ที่กำหนดในตารางที่ 4.2 ไปเขียนกราฟลงใน
รูปที่ 4.4     
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รูปที่ 4.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแส และความต้านทาน เมื่อแรงดันคงที่ 
 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
คำถามและการวิเคราะห์ 

1. ค่ากระแสที่ได้จากการวัดและค่าที่ได้จากการคำนวณ เท่ากันหรือแตกต่างกันอย่างไร ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น 

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

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

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

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

 
 
 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 



 

 

1. หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง วงจรไฟฟ้าและเซลล์ไฟฟ้า 
 
2. จำนวน 4 ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

๓.๑ อธิบายส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า  
๓.๒ วิเคราะห์แบบวงจรไฟฟ้า  
๓.๓ วิเคราะห์การเขียนวงจรการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  
๓.๔ วิเคราะห์กาเขียนวงจรการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนาน  
๓.๕ วิเคราะห์การเขียนวงจรการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบผสมได้    
๓.๖ เขียนวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง   
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           1.7 แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ำใจและแบ่งบัน 
ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 

 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 

 2.1 เขียนวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 

 
5. เนื้อหา 

3.1ส่วนประกอบวงจรไฟฟ้า  
3.2 รูปแบบการต่อวงจรไฟฟ้า  
3.3  รูปแบบการต่อเซลล์ไฟฟ้า  
3.4 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง  
 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
มีความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า 
 

ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า 
  - เขียนวงจรไฟฟ้าแสงสว่างได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕ เรื่อง วงจรไฟฟ้าและเซลล์ไฟฟ้า  จำนวน  4  ชั่วโมง 
     
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

7/4 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
   1. ผู้สอนทักทายตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
   2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของบทท่ี 
4  เรื่อง วงจรไฟฟ้าและเซลล์ไฟฟ้า   
   3. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัว อย่างส่วน 
ประกอบของวงจรไฟฟ้า 
   4. ผู้สอนให้ผู้เรียนเตรียมตัวทำแบบฝึกหัด
บทที่ ๕ เรื่อง วงจรไฟฟ้าและเซลล์ไฟฟ้า   
   5. เมื่อผู้เรียนพร้อม  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำ
แบบฝึกหัดก่อนเรียนบทที่ 4 เรื่อง วงจรไฟฟ้า
และเซลล์ไฟฟ้า ในGoogle classroom 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
  6. ผู้สอนเปิด Power point บทที่ ๕ เรื่อง 
วงจรไฟฟ้าและเซลล์ไฟฟ้า และให้ผู้เรียนศึกษา
รายละเอียดด้วยตนเอง 
   ๗. ผู้สอนอธิบายความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือ 
จากหนังสือ และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
เกี่ยวกับ เขียนวงจรการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ
ต่าง ๆ 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
  ๘. ผู้สอนแบ่งกลุ่ม ๆ 4-5  คน ทำกิจกรรม
เสนอแนะ บทที่  ๕ 
  ๙. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบปฏิบัติงานที่  ๕ .1  
ผู้สอนเป็นผู้คอยแนะนำ เป็นที่ปรึกษา แก้ไข
ปัญหา และตรวจสอบความผิดพลาด 
  ๑๐. ผู้สอนให้ผู้เรียนนำเสนอผลการทดลอง
และช่วยกันสรุปผลการทดลอง 

 

๑. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชางานไฟฟ้า
และเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น   

๒. ชุดการสอน Power 
point 
2. Google classroom 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

 



 

 

 
๕. เกณฑ์การตัดสินผล  
        ๕.๑ การแบ่งคะแนน  

ความรู้    ๑  คะแนน 
ทักษะ    ๑  คะแนน 
จิตพิสัย    ๑      คะแนน 
รวม    ๓      คะแนน 

 
๕.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

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

 
๖. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

  

  11. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดการเรียนรู้    
บทที่  ๕ ในGoogle classroom 
  12. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดยสุ่มเรียก
นักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างนักเรียน 
 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
  ๑๓. ทดสอบแบบทดสอบในGoogle classroom 
๑๔.  เฉลยแบบทดสอบ  

  ๑๕. บันทึกผลการประเมิน 
 

   



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
      ............................................................................................................................. .................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
• ผลการเรียนของนักเรียน 

 

............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
……………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………
………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………… 
• ผลการสอนของครู 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัดบทท่ี 5 
เรื่อง วงจรไฟฟ้าและเซลล์ไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและประเภทของไฟฟ้า 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

1. การจะทราบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรทำงานอยู่ ต้องตรวจสอบที่ปริมาณไฟฟ้าใด  
ก. เกิดความต้านทานขึ้นในวงจร    ข. มีกระแสไหลผ่านวงจร  
ค. มีแรงดันตกคร่อมวงจร    ง. ถูกทุกข้อ   
 

2. วงจรไฟฟ้ามีส่วนประกอบหลักท่ีจำเป็นอะไรบ้าง 
ก. แหล่งจ่ายไฟฟ้า ภาระ สวิตช์ และสายไฟ ข. แหล่งจ่ายไฟฟ้า ภาระ ฟิวส์ และสายไฟ 
ค. แหล่งจ่ายไฟฟ้า ภาระ และสายไฟ  ง. แหล่งจ่ายไฟฟ้า ภาระ และสวิตช ์
 

3. ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าส่วนใดที่เม่ือทำงานจะเกิดกำลังไฟฟ้าขึ้นมา 
ก. สวิตช์     ข. สายไฟ 
ค. หลอดไฟ     ง. แหล่งจ่ายไฟฟ้า 
 

4. วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมมีคุณสมบัติในการทำงานเป็นอย่างไร 
ก. มีแรงดันตกคร่อมภาระทุกตัวเท่ากัน            ข. มีกระแสไหลผ่านภาระทุกตัวเท่ากัน  
ค. มีความต้านทานที่ภาระทุกตัวเท่ากัน   ง. มีกำลังไฟฟ้าเกิดขึ้นที่ภาระทุกตัวเท่ากัน  
  

5. วงจรไฟฟ้าแบบขนานมีคุณสมบัติในการทำงานเป็นอย่างไร 
ก. มีแรงดันตกคร่อมภาระทุกตัวเท่ากัน            ข. มีกระแสไหลผ่านภาระทุกตัวเท่ากัน  
ค. มีความต้านทานที่ภาระทุกตัวเท่ากัน   ง. มีกำลังไฟฟ้าเกิดขึ้นที่ภาระทุกตัวเท่ากัน 
   

6. การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเกิดผลอย่างไร 
ก. กระแสรวมลดลงตามจำนวนเซลล์ที่ต่อ  ข. แรงดันรวมลดลงตามจำนวนเซลล์ที่ต่อ  
ค. กระแสรวมเพ่ิมข้ึนตามจำนวนเซลล์ที่ต่อ  ง. แรงดันรวมเพ่ิมขึ้นตามจำนวนเซลล์ที่ต่อ 
 

7. การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานเกิดผลอย่างไร    
ก. กระแสรวมลดลงตามจำนวนเซลล์ที่ต่อ  ข. แรงดันรวมลดลงตามจำนวนเซลล์ที่ต่อ  
ค. กระแสรวมเพ่ิมข้ึนตามจำนวนเซลล์ที่ต่อ ง. แรงดันรวมเพ่ิมขึ้นตามจำนวนเซลล์ที่ต่อ 
 

8. หลอดไฟฟ้าที่แสงสว่างเกิดจากไส้หลอดโดยตรงคือชนิดใด 
ก. หลอดไอปรอท    ข. หลอดคอมแพกต์ 
ค. หลอดฟลูออเรสเซนต์    ง. หลอดทังสเตนฮาโลเจน  
 

9. สารฟอสเฟอร์ที่ใช้เคลือบไว้ในหลอดไฟฟ้าทำหน้าที่อะไร  
ก. เรืองแสงสว่างออกมา    ข. เปล่งแสงอุลตราไวโอเลต  
ค. ช่วยในการแตกตัวของไอออน   ง. ช่วยให้เกิดกระแสไหลผ่านภายในหลอด  
 

10. หลอดคอมแพกต์มีคุณสมบัติในการให้กำเนิดแสงเหมือนกับหลอดชนิดใด  
ก. หลอดฟลูออเรสเซนต์    ข. หลอดเมตัลฮาไลด์ 

     ค. หลอดไอปรอท    ง. ถูกทุกข้อ 



 

 

ใบปฏิบัติงาน 5.1 
เซลล์ไฟฟ้าอนุกรมและขนาน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานได้   
2. วัดหาค่าแรงดันที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนได้ 
3. มีความรอบคอบในการทำงาน 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. ถ่านไฟฉาย 1.5 V ขนาด AA      4 ก้อน   
2. รางถ่านชนิดก้อนเดียว                4 ชุด  
3. มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้       1 เครื่อง 
4. สายต่อวงจร        1 ชุด  
 

ลำดับขั้นการทดลอง  
. อ่านค่าแรงดันที่บอกค่าไว้ด้านข้างถ่านไฟฉายแต่ละก้อน  บันทึกค่าลงในตารางที่ 3.1ตามค่าที่กำหนดไว้ในตาราง ในช่อง
แรงดันค่าปกติ   
 2. นำถ่านไฟฉายแต่ละก้อนใส่ลงรางถ่าน นำมาประกอบวงจรอนุกรมตามรูปที่ 3.1   
 

-+

B1 B4B3B2

 
+   -

B1
+   -

B2
+   -

B3
+   -

B4

-+  
(ก) รูปวงจร  (ข) สัญลักษณ์วงจร 

 
รูปที่ 3.1ถ่านไฟฉายต่ออนุกรม 

3. วัดแรงดันตกคร่อมถ่านไฟฉายตามตำแหน่งที่กำหนดให้ในตารางที่ 3.1ทุกค่า บันทึกค่าลงในช่องแรงดันวัดได้ 
 
ตารางท่ี 3.1ค่าแรงดันถ่านไฟฉายต่ออนุกรม 
 

ถ่านไฟฉายก้อนที่ แรงดันค่าปกติ (V) แรงดันวัดได้ (V) 
B1   
B2   
B3   
B4   

B1 + B2   
B1 + B2 + B3   

B1 + B2 + B3 + B4   
 
 
 



 

 

 4. ประกอบวงจรตามรูปที่ 5.2 ต่อถ่านไฟฉาย B1 เข้าวงจรก้อนเดียว     
 

 

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

B1 B4B3B2

S1 S4S3S2

 
 

(ก) รูปวงจร  
 

(ข) สัญลักษณ์วงจร 
 

รูปที่ 5.2 ถ่านไฟฉายต่อขนาน 
 
 5. อ่านค่าแรงดันที่บอกค่าไว้ด้านข้างถ่านไฟฉายแต่ละก้อน ตามค่าที่กำหนดให้ในตารางที่ 5.2 บันทึกค่าไว้ในช่อง
แรงดันค่าปกติ   
ตารางท่ี 5.2 ค่าแรงดันถ่านไฟฉายต่อขนาน 
 

ถ่านไฟฉายก้อนที่ แรงดันค่าปกติ (V) แรงดันวัดได้ (V) 
B1   

B1 + B2   
B1 + B2 + B3   

B1 + B2 + B3 + B4   
 
 6. วัดแรงดันตกคร่อมถ่านไฟฉายที่จุดจ่ายแรงดันออก +, – บันทึกค่าแรงดันที่วัดได้ลงในตารางที่ 5.2 ลงในแถว 
B1 ช่องแรงดันวัดได้    
 7. ต่อเพ่ิมถ่านไฟฉาย B2, B3 และ B4  เข้าวงจรตามลำดับตามค่าที่กำหนดให้ในตารางที่ 5.2  วัดและบันทึกค่า
แรงดันตกคร่อมถ่านไฟฉายที่จุดจ่ายแรงดันออก +, – ลงในแถว B1 + B2, B1 + B2 + B3 และ B1 + B2 + B3 + B4 
ตามลำดับ ของช่องแรงดันวัดได้     

สรุปผลการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
 
คำถามและการวิเคราะห์ 

1. แรงดันที่วัดได้ในตารางที่ 3.1ถ่านไฟฉายต่ออนุกรม และในตารางที่ 5.2 ถ่านไฟฉายต่อขนานแตกต่างกันอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

+

-

B1 B4B3B2

S1 S4S3S2



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมนิพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง มอเตอร์และการควบคุมเบื้องต้น 
 
2. จำนวน ๔ ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

3.๑ อธิบายคุณสมบัติของเส้นแรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก  
3.๒ บอกสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  
3.๓ อธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น  

        1.4อธิบายหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า  
        3.๕ บอกส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  
        3.๖ วิเคราะห์การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าได้  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.7 แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ำใจและแบ่งบันความร่วมมือ/

ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 

5. เนื้อหา 
3.1แม่เหล็กถาวร  
3.2 แม่เหล็กไฟฟ้า  
3.3  มอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น  
3.4 การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า  
3.5 ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า  
3.6 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น  

 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
มีความรู้เกี่ยวกับเส้นแรงแม่เหล็กและสนาม 
แม่เหล็ก 

ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับเส้นแรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก 
   - เข้าใจในเรื่อง ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๖ เรื่อง  มอเตอร์และการควบคุมเบื้องต้น   จำนวน  4  ชั่วโมง 
     
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

8/4 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
   1. ผู้สอนทักทายตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
   2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของบทท่ี 
๖  เรื่อง มอเตอร์และการควบคุมเบื้องต้น    
   3. ผู้สอนให้ผู้เรียนอธิบายเส้นแรงแม่เหล็ก
และสนามแม่เหล็ก โดยอธิบายหน้าชั้นเรียน 
   4. ผู้สอนให้ผู้เรียนเตรียมตัวทำแบบฝึกหัด
บทที่ ๖ เรื่อง มอเตอร์และการควบคุมเบื้อง 
ต้น    
   5. เมื่อผู้เรียนพร้อม  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำ
แบบฝึกหัดก่อนเรียนบทที่ ๖ เรื่อง  มอเตอร์
แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม เบื้ อ ง ต้ น  ใน Google 
classroom 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
   ๖ . ผู้ ส อน เปิ ด  Power point  บทที่  ๖ 
เรื่อง  มอเตอร์และการควบคุมเบื้องต้น และ
ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดด้วยตนเอง 
   7. ผู้สอนอธิบายความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือ 
จากหนังสือและให้ผู้ เรียนช่วยกันอภิปราย 
แส ด งวิ ธี ก ารห า เส้ น แ รงแม่ เห ล็ ก รอบ
เส้นลวดตัวนำโดยใช้กฎมือซ้าย 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
   8. ผู้สอนแบ่งกลุ่ม ๆ 4-5  คน ทำกิจกรรม
เสนอแนะ  บทที่  ๖ 
   9. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบปฏิบัติงานที่  ๖.1  
ผู้สอนเป็นผู้คอยแนะนำ เป็นที่ปรึกษา แก้ไข
ปัญหา และตรวจสอบความผิดพลาด 
   ๑๐. ผู้สอนให้ผู้เรียนนำเสนอผลการทดลอง
และช่วยกันสรุปผลการทดลอง 

 

๑. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชางานไฟฟ้า
และเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น   

๒. ชุดการสอน Power 
point 
2. Google classroom 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

 



 

 

 
 
8. ๕. เกณฑ์การตัดสินผล  
        ๕.๑ การแบ่งคะแนน  

ความรู้    ๑  คะแนน 
ทักษะ    ๑  คะแนน 
จิตพิสัย    ๑      คะแนน 
รวม    ๓      คะแนน 

 
๕.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

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

 
๖. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

  

   11. ผู้สอนให้ผู้ เรียนทำแบบฝึกหัดการ
เรียนรู้  บทที่  ๖ ในGoogle classroom 
   ๑๒. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างนักเรียน 
 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
๑๓.  ทดสอบแบบทดสอบในGoogle 

classroom 
  ๑๔. เฉลยแบบทดสอบ  
  ๑๕. บันทึกผลการประเมิน 
 

   



 

 

6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
      ............................................................................................................................. .................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
• ผลการเรียนของนักเรียน 

 

.................................................................................. ..................................................................... .......................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
……………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………
………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………… 
• ผลการสอนของครู 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัดบทท่ี 6 
เรื่อง มอเตอร์และการควบคุมเบื้องต้น 

 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและประเภทของไฟฟ้า 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. คุณสมบัติของแม่เหล็กถาวรข้อใดกล่าวไว้ถูกต้อง 

ก. เส้นแรงแม่เหล็กเคลื่อนที่ภายในแท่งแม่เหล็กจากข้ัว N ไปขั้ว S 
ข. ขั้ว N ของแท่งแม่เหล็กชี้ไปข้ัว S ของสนามแม่เหล็กโลก 
ค. เกิดจุดสะเทินที่บริเวณปลายแท่งแม่เหล็ก 
ง. ถูกทุกข้อ 
 

2. เส้นแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นบนเส้นลวดตัวนำในลักษณะใด  
ก. เกิดในแนวตั้งฉากบริเวณหัวท้ายเส้นลวดตัวนำ  
ข. เกิดในแนวขนานบริเวณหัวท้ายเส้นลวดตัวนำ  
ค. เกิดในแนวตั้งฉากทุกจุดบนเส้นลวดตัวนำ 
ง. เกิดในแนวขนานทุกจุดบนเส้นลวดตัวนำ  
 

3. จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นได้เมื่อไร  
ก. ทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กขึ้นรอบเส้นลวดตัวนำ  
ข. จ่ายแรงดันตกคร่อมเส้นลวดตัวนำ  
ค. จ่ายกระแสไหลผ่านเส้นลวดตัวนำ  
ง. ถูกทุกข้อ  
 

4. กฎมือขวากล่าวไว้ดังนี้ ใช้มือขวากำรอบเส้นลวดตัวนำ ให้นิ้วหัวแม่มือชี้ขนานไปกับเส้นลวด ตัวนำ นิ้วหัวแม่มือแสดงทิศ
ทางการไหลของกระแสนิยม นิ้วทั้ง 4 ที่กำรอบเส้นลวดตัวนำแสดงการเกิดของอะไร 
ก. เส้นแรงแม่เหล็ก    ข. การเหนี่ยวนำ 
ค. สนามไฟฟ้า    ง. ประจุไฟฟ้า 
 

5. ความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  
ก. กระแสไหลน้อยเกิดความเข้มต่ำ  
ข. เส้นลวดพันรอบน้อยเกิดความเข้มสูง  
ค. แกนรองรับขนาดเล็กเกิดความเข้มสูง  
ง. ใช้แกนสารเฟอร์โรแมกเนติกเกิดความเข้มต่ำ 
 

6. มอเตอร์ไฟฟ้ามีการทำงานอย่างไร  
ก. ควบคุมระดับกระแสจ่ายออก   ข. ควบคุมระดับแรงดันที่เกิดขึ้นมา  
ค. เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล  ง. เปลี่ยนการหมุนเคลื่อนที่ให้เป็นกำลังไฟฟ้า  
 



 

 

7. มอเตอร์ไฟฟ้าจะเกิดการทำงานเมื่อไร 
ก. เกิดสนามแม่เหล็กชุดเดียวเคลื่อนที่ผ่านขดลวดตัวนำ 
ข. สนามแม่เหล็กท้ัง 2 ชุดมีข้ัวแม่เหล็กเหมือนกันวางใกล้กัน 
ค. สนามแม่เหล็กมีอำนาจแม่เหล็กมากกว่าอำนาจสนามไฟฟ้า 
ง. สนามแม่เหล็กถาวรมีอำนาจแม่เหล็กดึงดูดกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

8. อุปกรณ์ของมอเตอร์ไฟฟ้าทำหน้าที่ต่อรับแหล่งจ่ายแรงดันจ่ายไปให้ขดลวดเคลื่อนที่ คืออะไร  
ก. คอมมิวเตเตอร์     ข. อาร์เมเจอร์  
ค. แปรงถ่าน     ง. เพลา   
 

9. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับมีส่วนที่แตกต่างไปจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงคือส่วนใด  
ก. คอมมิวเตเตอร์     ข. อาร์เมเจอร์  
ค. แปรงถ่าน     ง. สลิปริง  
 

10. การใช้งานแมกเนติกคอนแทกเตอร์ ในระบบการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นการใช้งานในการควบคุมแบบใด  
ก.ควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ    ข. ควบคุมแบบอัตโนมัติ  

      ค. ควบคุมด้วยมือ     ง. ถูกทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบปฏิบัติงาน 6.1 
แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกขั้นตอนการสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าแบบง่ายได้   
2. แสดงวิธีการทดลองการทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 
3. มีระเบียบวินัยในการทำงาน 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. ถ่านไฟฉาย 1.5 V ขนาด D (ถ่านก้อนใหญ่)    1 ก้อน    
2. ลวดทองแดงอาบน้ำยาเบอร์ 26 AWG ยาว 60 เซนติเมตร  1 เส้น  
3. ตะปูเหล็กขนาด 3 นิ้ว (8 ซม.)      1 ตัว   
4. คลิปเหน็บกระดาษ       1 กล่อง  
5. ยางรัดเส้นใหญ่       1 เส้น  
6. มีดปลอกสายไฟ       1 ด้าม   
 

ลำดับขั้นการทดลอง  
1. ใช้ปากกาขีดแบ่งตะปูเหล็กออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน แสดงดังรูปที่ 6.1  
 2. นำลวดทองแดงอาบน้ำยา มาพันรอบตะปูเหล็กท่ีส่วนที่ 1 เริ่มต้นการพันจากหัวตะปูเหล็กท่ีความยาวลวด 
30 เซนติเมตร  ให้เหลือความยาวปลายลวดไว้ด้านละ 7 เซนติเมตร ด้านที่ยังเหลือลวดอยู่อีก 30 เซนติเมตร ให้พัน
ลวดรอบตะปูเหล็กที่ส่วนที่ 2 ต่อเนื่องไปจนลวดหมด เหลือความยาวปลายลวดไว้ 7 เซนติเมตร เช่นกัน แสดงดังรูปที่ 
6.2       
 

 
1 2

 
7   . 7   .

1 2 3  
 

รูปที่ 6.1 แบ่งตะปูเหล็กออกเป็น 2 ส่วนเท่ากัน 
 

รูปที่ 6.2 พันลวดทองแดงบนตะปูเหล็กทั้ง 2 
ส่วน 

 3. ใช้มีดขูดฉนวนที่เคลือบอยู่ตามผิวลวดทองแดง  บริเวณส่วนตอนปลายลวดทองแดง 7 เซนติเมตรที่ยื่น
ออกมาทั้ง 3 จุด ให้ถึงเนื้อทองแดงท่ีเป็นตัวนำไฟฟ้า  
 4. นำถ่านไฟฉาย 1.5 V มาต่อเข้าที่ตอนปลายลวดทองแดงตำแหน่ง 1 และ 2 ตรงส่วนเนื้อทองแดงที่เป็น
ตัวนำไฟฟ้า นำส่วนตอนปลายตะปูไปดูดคลิปเหน็บกระดาษ ให้ได้จำนวนมากที่สุด แสดงดังรูปที่ 6.3  
 5. นับจำนวนคลิปเหน็บกระดาษท่ีดูดได้ทั้งหมด ………….. ตัว   
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รูปที่ 6.3 ต่อแบตเตอรี่เข้าท่ีตำแหน่ง 1 และ 2 
 

รูปที่ 6.4 ต่อแบตเตอรี่เข้าท่ีตำแหน่ง 1 และ 3 
 
 6. ย้ายตำแหน่งการต่อถ่านไฟฉาย 1.5 V เข้าที่ตอนปลายลวดทองแดงตำแหน่ง 1 และ 3 ตรงส่วนเนื้อ
ทองแดงที่เป็นตัวนำไฟฟ้า นำส่วนตอนปลายตะปูไปดูดคลิปเหน็บกระดาษใหม่อีกครั้ง ให้ได้จำนวนมากที่สุด แสดงดังรูป
ที่ 6.4  
 7. นับจำนวนคลิปเหน็บกระดาษท่ีดูดได้ทั้งหมด ………….. ตัว   
 

สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 

คำถามและการวิเคราะห์ 
1. การเพ่ิมจำนวนรอบของขดลวดมีผลต่ออำนาจแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..………

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



 

 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมนิพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ ๗ เรื่อง อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน 
 
2. จำนวน ๔ ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1  บอกประโยชน์ของอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าได้   
1.2  จำแนกฟิวส์แต่ละชนิดได้      
1.3 ชี้แจงลักษณะของสวิตซ์ประธานได้     
1.4อธิบายหลักการทำงานของสวิตซ์ตัดวงจรอัตโนมัติ            
1.5  บอกคุณสมบัติของเครื่องตัดไฟรั่วได้          
1.6  อธิบายประโยชน์ของสายดินและการต่อสายดินได้         
1.7  สาธิตการต่อสายดินให้ได้คุณภาพ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           3.๘ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ำใจและแบ่งบันความร่วมมือ/
ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 

 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 ต่อสายดินให้ได้คุณภาพ 

 
5. เนื้อหา 

3.1อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระบบไฟฟ้า  
3.2 ฟิวส์  
3.3  สวิตช์ตัดวงจรอัตโนมัติ  
3.4 สวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ  
3.5 สวิตช์นิรภัย  
3.6 สายดินและการต่อสายดิน  
3.7 การติดตั้งหลักดินและสายดินที่ถูกต้อง  

 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

มีความรู้เกี่ยวกับ อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 
  - เข้าใจเรื่อง ต่อสายดินให้ได้คุณภาพได้ 
 

 
 
 



 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗  อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน   จำนวน  4  ชั่วโมง 
     
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

9/4 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
   1. ผู้สอนทักทายตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
   2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของบทท่ี 
๗ เรื่อง อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสาย
ดิน        
   3. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับการนำไปใช้งาน  
ของอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน                                                                                                                                                                
   4  ผู้สอนให้ผู้เรียนเตรียมตัวทำแบบฝึกหัด
บทที่ ๗ เรื่อง อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการ
ต่อสายดิน    
   5. เมื่อผู้ เรียนพร้อม ผู้สอนให้ผู้ เรียนทำ
แบบฝึกหัดก่อนเรียนบทที่ ๗ เรื่องอุปกรณ์
ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน ในGoogle 
classroom 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
   ๖. ผู้สอนเปิด Power point บทที่ ๗ เรื่อง  
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน และ
ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดด้วยตนเอง 
   ๗. ผู้สอนอธิบายความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือ 
จากหนังสือและให้ผู้ เรียนช่วยกันอภิปราย 
เกี่ยวกับการนำไปใช้งาน  ของอุปกรณ์ป้องกัน
ไฟฟ้าและการต่อสายดิน        
                                                                                                                                                        
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
   ๘. ผู้สอนแบ่งกลุ่ม ๆ 4-5  คน ทำกิจกรรม
เสนอแนะ  บทที่ ๗ 
   ๙. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบปฏิบัติงานที่  ๗.1   
ผู้สอนเป็นผู้คอยแนะนำ เป็นที่ปรึกษา แก้ไข
ปัญหา และตรวจสอบความผิดพลาด 
   ๑๐. ผู้สอนให้ผู้เรียนนำเสนอผลการทดลอง
และช่วยกันสรุปผลการทดลอง 
   11. ผู้สอนให้ผู้ เรียนทำแบบฝึกหัดการ
เรียนรู้  บทที่ ๗  ในGoogle classroom 

๑. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชางานไฟฟ้า
และเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น   

๒. ชุดการสอน Power 
point 
2. Google classroom 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

 



 

 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
๕. เกณฑ์การตัดสินผล  
        ๕.๑ การแบ่งคะแนน  

ความรู้    ๑  คะแนน 
ทักษะ    ๑  คะแนน 
จิตพิสัย    ๑      คะแนน 
รวม    ๓      คะแนน 

 
๕.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

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

 
๖. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

  
 

   12. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชัน้เรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างนักเรียน 

 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
   13. ทดสอบแบบทดสอบในGoogle 
classroom 
   14. เฉลยแบบทดสอบ  
   15. บันทึกผลการประเมิน 
 

   



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
      ............................................................................................................................. .................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
• ผลการเรียนของนักเรียน 

 

.................................................................................. ..................................................................... .......................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
……………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………
………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………… 
• ผลการสอนของครู 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัดบทท่ี 7 
เรื่อง อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน 

 
วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและประเภทของไฟฟ้า 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. ไฟไหม้ที่เกิดจากความร้อนของการใช้ไฟฟ้าเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด  

ก. ไฟฟ้าดูด      ข. ไฟฟ้าลัดวงจร  
ค. ใช้ไฟฟ้าเกินพิกัด     ง. ใช้ไฟฟ้าผิดประเภท  
 

2. ฟิวส์ใช้ในวงจรไฟฟ้าผลิตจากวัสดุประเภทใด  
ก. ดีบุก     ข. ตะกั่ว 
ค. บิสมัท     ง. ถูกทุกข้อ   
 

3.  อุปกรณ์ตามรูปคืออะไร   
ก. ฟิวส์ความร้อน    ข. ฟิวส์หลอด  
ค. ฟิวส์ปลั๊ก     ง. ฟิวส์เส้น   
 

4. สวิตช์ตัดวงจรอัตโนมัติ จะตัดวงจรโดยอัตโนมัติเมื่อไร  
ก. มีกระแสไหลในวงจรเกินพิกัด    
ข. มีแรงดันจ่ายในวงจรเกินพิกัด   
ค. อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความร้อนสูงเกินพิกัด    
ง. อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหายขณะทำงาน   
 

5. อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าที่สามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้คืออะไร 
ก. สวิตช์นิรภัย    ข. สวิตช์ประธาน 
ค. สวิตช์ตัดวงจรอัตโนมัติ   ง. สวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ  
 

6. สวิตช์ตัดกระแสเหลือในวงจรไฟฟ้าจะทำงานเมื่อใด  
ก. กระแสเหลือจากการใช้งาน   
ข. กระแสไหลจากการลัดวงจรเกินพิกัด  
ค. กระแสรั่วไหลในเครื่องใช้ไฟฟ้าเกินพิกัด  
ง. กระแสไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าจากการทำงานเกินพิกัด   
 
 
 
 



 

 

7. สวิตช์นิรภัยเป็นสวิตช์ประเภทใด      
ก. สวิตช์ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อเกิดกระแสเกินพิกัด  
ข. สวิตช์ตัดต่อการจ่ายแรงดันเข้าบ้านเรือน 
ค. สวิตช์ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสลัดวงจร  
ง. สวิตช์ตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ  
 

8. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ในการต่อสายดิน 
ก. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สูงขึ้น 
ข. ป้องกันการเกิดกระแสไหลผ่านร่างกายมนุษย์ลงดิน 
ค. ช่วยให้กระแสรั่วไหลผ่านสายดินลงดินได้สะดวก 
ง. ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการรั่วของกระแส 
 

9. การต่อสายดินให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าข้อใดถูกต้องเหมาะสม 
ก. นำสายดินเครื่องใช้ไฟฟ้ายึดติดเข้ากับก๊อกประปาในบ้าน 
ข. นำสายดินเครื่องใช้ไฟฟ้ายึดเข้ากับหลักต่อสายดินที่ฝังลงดิน 
ค. นำสายดินเครื่องใช้ไฟฟ้าไปต่อเข้าสายศูนย์ของสายไฟฟ้าในบ้าน 
ง. ยึดสายดินเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับตะปูคอนกรีตที่ตอกไว้กับฝาผนังคอนกรีต 
 

10. หลักสายดินที่ดีที่สุดควรใช้วัสดุชนิดใด 
ก. เหล็กเคลือบสังกะสี   ข. อะลูมิเนียม 
ค. ทองแดง     ง. เหล็ก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบปฏิบัติงาน  7.1 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. วัดทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าได้ 
2. ต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่างร่วมกับสวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติได้   
3. มีความกระตือรือร้นต่อการทำงาน 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. ฟิวส์หลอดดี, ฟิวส์หลอดขาด             ชนิดละ 1 ตัว   
2. สวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ ELCB      1 ตัว   
3. ชุดวงจรหลอดคอมแพกต์ชนิดบัลลาสต์ภายใน (ปลั๊ก, สวติช์, 
ชุดฐานหลอด, หลอดคอมแพกต์) หรือชุดหลอดไฟชนิดอื่น   1 ชุด   
4. เทปพันสายไฟ       1 ม้วน  
5. มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้                 1 เครื่อง 
6. สายต่อวงจร                  1 ชุด  
 

ลำดับขั้นการทดลอง  

              1. ตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดโอห์ม 1     
 2. ช็อตปลายสายวัดทั้งสองของโอห์มมิเตอร์เข้าด้วยกัน ปรับแต่งปุ่มปรับ 0 Ω ADJ ให้เข็มชี้โอห์มมิเตอร์ชี่ที่
ตำแหน่ง 0 Ω พอดีทางขวามือ   
 3. ใช้โอห์มมิเตอร์วัดที่ข้ัวโลหะทั้งสองของฟิวส์หลอด ทั้งตัวฟิวส์ขาดและตัวฟิวส์ดี บันทึกค่าความต้านทานที่วัดได้ลง
ในตารางที่ 7.1 แถวฟิวส์ย่าน 1 ในช่องขาด หรือช่องดี ช่องใดช่องหนึ่ง การวัดแสดงดังรูปที่ 7.1 (ก)  
 4. เปลี่ยนจากฟิวส์มาวัดสวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติที่ขั้วต่อไฟเข้า ขณะยังไม่โยกสวิตช์ต่อวงจร และขณะโยกสวิตช์
ต่อวงจร บันทึกค่าความต้านทานที่วัดได้ลงในตารางที่ 7.1 แถวช่องสวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติย่าน 1 ที่ N และ N1 และที่ 
L และ L1 และสลับไปสลับมา ตามลำดับ ในช่องตัดวงจร หรือช่องต่อวงจร ตามสภาวะการทำงาน การวัดแสดงดังรูปที่ 7.1 
(ข)      

 
N N1

L L1  
(ก) วัดฟิวส์หลอดด้วยโอห์มมิเตอร์ย่าน x1 (ข) วัดสวิตช์ ELCB ด้วยโอห์มมิเตอร์ย่าน x1 

 

รูปที่ 7.1 ใช้โอห์มมิเตอร์วัดฟิวส์และสวิตช์ ELCB 



 

 

 
ตารางท่ี 7.1 ค่าความต้านทานที่ตัวฟิวส์หลอด 
 

อุปกรณ์ที่วัด ย่านโอห์มที่ตั้งวัด ขาดหรือตัดวงจร (Ω) ดีหรือต่อวงจร (Ω) 

ฟิวส์ 
x1   

x10k   

สวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่ว 
อัตโนมัติ 

x1 ที่ N และ N1   
x1 ที่ L และ L1   
x1 ที่ N และ L1   
x1 ที่ L และ N1   

x10k ที่ N และ N1   
x10k ที่ L และ L1   
x10k ที่ N และ L1   
x10k ที่ L และ N1   

 

 5. ตั้งโอห์มมิเตอร์ไปที่ย่านวัด 10k ปรับแต่งโอห์มมิเตอร์ให้พร้อมใช้งาน นำไปวัดฟิวส์ขาดและฟิวส์ดีอีกครั้ง 
(ขณะวัดห้ามจับปลายเข็มวัดส่วนโลหะทั้งสองด้วยมือทั้งสองข้าง  จับส่วนโลหะได้ด้านเดียว)  บันทึกค่าความต้านทานที่วัดได้
ลงในตารางที่ 7.1  แถวฟิวส์ย่าน 10k ในช่องขาด หรือช่องดี ช่องใดช่องหนึ่ง       
 6. เปลี่ยนจากฟิวส์มาวัดสวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติที่ขั้วต่อไฟเข้า ขณะยังไม่โยกสวิตช์ต่อวงจร และขณะโยกสวิตช์
ต่อวงจร บันทึกค่าความต้านทานที่วัดได้ลงในตารางที่ 7.1 แถวช่องสวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติย่าน 10k ที่ N และ N1 
และที่ L และ L1 และสลับไปสลับมา ตามลำดับ ในช่องตัดวงจร หรือช่องต่อวงจร ตามสภาวะการทำงาน 
     7. ขณะโยกสวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ (ELCB) ให้ต่อวงจร (ON)  ทดสอบการทำงานของสวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ 
(ELCB) โดยกดปุ่มทดสอบ (Test) ผลที่ เกิดเป็นเช่นไร (สวิตช์ตัดวงจรหรือไม่) ....................... เป็ นเพราะเหตุใด 
......................................................................  
 8. ประกอบวงจรหลอดคอมแพกต์เข้ากับสวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติตามรูปที่ 7.2 สวิตช์ ELCB ยังไม่ต่อวงจร (OFF)    
 

            
220 V

      

            

N

L

 
 

รูปที่ 7.2 วงจรหลอดคอมแพกต์ต่อร่วมกับสวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ (ELCB) 
 
 
 



 

 

 9. ตรวจสอบการต่อวงจรอีกครั้ง โดยเพื่อนในกลุ่มช่วยตรวจไล่วงจร     
 10. นำปลั๊กไฟไปเสียบแหล่งจ่ายแรงดัน 220 VAC ให้ปลั๊กขั้วที่ต่อเข้ากับขั้ว L ของสวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ 
(ELCB) เสียบเข้ากับขั้วแหล่งจ่ายที่มีไฟ และปลั๊กขั้วที่ต่อเข้ากับขั้ว N ของสวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ (ELCB)  เสียบเข้ากับข้ัว
แหล่งจ่ายที่ไม่มีไฟ  โยกสวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ (ELCB) ให้ต่อวงจร (ON) จ่ายไฟให้วงจรหลอดคอมแพกต์ ผลที่เกิดเป็น
เช่นไร (หลอดติดหรือดับ) .......................................................  
 11. ทดสอบการทำงานของสวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ (ELCB) โดยกดปุ่มทดสอบ (Test) ผลที่เกิดเป็นเช่นไร (หลอด
ติดหรือดับ) .......................... เป็นเพราะเหตุใด ..............................  
.............................................................................................................................................. 
 12. โยกสวิตช์ตั ดไฟฟ้ารั่ ว อัตโนมัติ  (ELCB) ต่อวงจรอีกครั้ ง ผลที่ เกิด เป็ น เช่น ไร (หลอดติดหรือดับ ) 
........................................................ 
 13. กลับขั้วปลั๊กไฟไปเสียบแหล่งจ่ายแรงดัน 220 VAC  ให้ปลั๊กขั้วที่ต่อเข้ากับขั้ว L ของสวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ 
(ELCB)  เสียบเข้ากับข้ัวแหล่งจ่ายที่ไม่มีไฟ  และปลั๊กขั้วที่ต่อเข้ากับขั้ว N  ของสวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ (ELCB)  เสียบเข้า
กับขั้วแหล่งจ่ายที่มีไฟ  โยกสวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ (ELCB) ให้ต่อวงจร (ON) จ่ายไฟให้วงจรหลอดคอมแพกต์ ผลที่เกิด
เป็นเช่นไร (หลอดติดหรือดับ) .......................................................       
 14. ทดสอบการทำงานของสวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ (ELCB) โดยกดปุ่มทดสอบ (Test) ผลที่เกิดเป็นเช่นไร (หลอด
ติดหรือดับ) .......................... เปน็เพราะเหตุใด .............................................................................................. 

 
สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

คำถามและการวิเคราะห์ 
 1. การกดปุ่มทดสอบ (Test) สวิตช์ตัดไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ (ELCB) เมื่อโยกสวิตช์ต่อวงจร (ON) ในขณะที่สวิตช์ตัด
ไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ (ELCB) ไม่จ่ายไฟฟ้าให้ และจ่ายไฟฟ้าให้ เกิดผลการทำงานแตกต่างกันอย่างไร    
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมนิพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 

1. หน่วยการเรียนรู้  ๘ เรื่อง ตัวต้านทาน 
 
2. จำนวน ๘ ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

๓.1 อธิบายความหมายความต้านทานในวัสดุต่างๆ ได ้ 
๓.2 จำแนกชนิดตัวต้านทานตามวัสดุที่ใช้ผลิตได้      
๓.3 วิเคราะห์ตัวต้านทานตามรูปแบบที่ผลิตได้       
๓.4 แปลงหน่วยความต้านทานได้  
๓.5 อ่านค่าความต้านทานแสดงเป็นตัวเลขตัวอักษร 
๓.6 อ่านค่าความต้านทานแสดงเป็นแถบสี 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           1.7 แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ำใจและแบ่งบัน 
ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แปลงหน่วยความต้านทาน 
2.2 อ่านค่าความต้านทานแสดงเป็นตัวเลขตัวอักษร 
 

5. เนื้อหา 
3.1ความต้านทานในวัตถุ  
3.2 ตัวต้านทานตามประเภทวัสดุที่ใช้  
3.3  ตัวต้านทานตามรูปแบบผลิต  
3.4 การอ่านความต้านทานจากรหัสตัวเลขตัวอักษร  
3.5 การอ่านความต้านทานจากรหัสสี  
3.6 การต่อตัวต้านทาน  

 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
มีความรู้เกี่ยวกับ ความต้านทานในวัสดุต่างๆ ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ ความต้านทานในวัสดุต่างๆ 

     ๑. แปลงหน่วยความต้านทาน 
     ๒. อ่านค่าความต้านทานแสดงเป็นตัวเลขตัวอักษร 
 

 
 
 
 



 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๘  ตัวต้านทาน จำนวน  8  ชั่วโมง 
     
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

10-
11 /8 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
   1. ผู้สอนทักทายตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
   2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของบทท่ี 
๘  เรื่อง ตัวต้านทาน 
   3. ผู้สอนให้ผู้เรียนอธิบายความหมายของ
ความต้านทาน   
   4. ผู้สอนให้ผู้เรียนเตรียมตัวทำแบบฝึกหัด
บทที่ 8 เรื่อง ตัวต้านทาน 
   5. เมื่อผู้เรียนพร้อม  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำ
แบ บ ฝึ กหั ด ก่ อน เรี ยน บ ท ที่  8 เรื่ อ งตั ว
ต้านทาน ในGoogle classroom 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
   6. ผู้สอนเปิด Power point บทที่ 8 เรื่อง  
ตัวต้านทาน และให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียด
ด้วยตนเอง 
   7. ผู้สอนอธิบายความรู้เพ่ิมเติมนอก เหนือ
จากหนังสือ และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
เกี่ยว กับ  บอกชนิดความต้านทานตามวัสดุที่
ใช้ผลิต การอ่านและการวัดค่าความต้านทาน 
และอ่านค่าความต้านทานแสดงเป็นตัวอักษร
และแถบสี   
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
   8. ผู้สอนแบ่งกลุ่ม ๆ 4-5 คน ทำกิจกรรม
เสนอแนะ บทที่  8 
   9. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบปฏิบัติงานที่  ๘.1  
ผู้สอนเป็นผู้คอยแนะนำ เป็นที่ปรึกษา แก้ไข
ปัญหา และตรวจสอบความผิดพลาด 
   10. ผู้สอนให้ผู้เรียนนำเสนอผลการทดลอง
และช่วยกันสรุปผลการทดลอง 
   11. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดการ
เรียนรู้  บทที่ 8 ในGoogle classroom 
 

๑. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชางานไฟฟ้า
และเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น   

๒. ชุดการสอน Power 
point 
2. Google classroom 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

 



 

 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
        ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

ความรู้    ๖  คะแนน 
ทักษะ    ๓  คะแนน 
จิตพิสัย    ๒      คะแนน 
รวม   ๑๑      คะแนน 

 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

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

 
๙. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

 
 
 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

  
 

   12. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างนักเรียน 

 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
   13. ทดสอบแบบทดสอบในGoogle 
classroom 

14.  เฉลยแบบทดสอบ  
15. บันทึกผลการประเมิน 

 

   



 

 

 
๑๐. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………… 
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบฝึกหัดบทท่ี 8 
เรื่อง ตัวต้านทาน 

 
วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและประเภทของไฟฟ้า 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. วัสดุชนิดใดที่มีคุณสมบัติแสดงค่าความต้านทานออกมาได้มากท่ีสุด  

ก. ซิลิคอน     ข. คาร์บอน 
ค. อะลูมิเนียม    ง. เจอร์เมเนียม  
 

2. หน้าที่ของตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้าคืออะไร 
ก. ทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าตามต้องการตกคร่อมภายในตัว  
ข. กำหนดระดับแรงดันที่ต้องการป้อนไปให้วงจร 
ค. จำกัดค่าการไหลของกระแสในวงจร 
ง. ถูกทุกข้อ 
 

3. ตัวต้านทานชนิดใดที่สามารถผลิตให้มีขนาดใหญ่ ทนกำลังไฟฟ้าได้สูงเป็นพันวัตต์  
ก. ลวดพัน     ข. คาร์บอน 
ค. ฟิล์มโลหะ     ง. ฟิล์มสนิมโลหะ 
 

4.  ตัวต้านทานตามรูปเป็นชนิดใด  
ก. ชนิดพิเศษ     ข. ชนิดแบ่งค่า  
ค. ชนิดปรับเปลี่ยนค่า    ง. ชนิดเปลี่ยนเลือกค่า  
 

5. V  สัญลักษณ์ตามรูปเป็นตัวต้านทานชนิดใด  
ก. วาริสเตอร์     ข. เทอร์มิสเตอร์  
ค. ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าตามแสง  ง. ตัวต้านทานชนิดปรับเปลี่ยนค่า  
 

 
6. 

 

 

 
อุปกรณ์ตามรูปคืออะไร  

ก. วาริสเตอร์   ข. เทอร์มิสเตอร์  
ค. ตัวต้านทานแบบ SIL  ง. ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าตามแสง 

 
 
 



 

 

7. 
1M2 K 2W

 ตัวต้านทานตามรูปอ่านค่าได้เท่าไร  
ก. 2.2 k ค่าผิดพลาด  20%  
ข. 12 k ค่าผิดพลาด  20% ทนกำลังไฟฟ้าได้ 2 W  
ค. 12 M ค่าผิดพลาด  10% ทนกำลังไฟฟ้าได้ 2 W  
ง. 1.2 M ค่าผิดพลาด  10% ทนกำลังไฟฟ้าได้ 2 W  
 

8. 

683J 

 ตัวต้านทานตามรูปอ่านค่าได้เท่าไร 
ก. 683       ข. 68 k  
ค. 68 k ค่าผิดพลาด  5%  ง. 683  ค่าผิดพลาด  5% 
 

9. 205  ตัวต้านทานตามรูปอ่านค่าได้เท่าไร  
ก. 20.5       ข. 205   
ค. 2 M      ง. 20  ค่าผิดพลาด  5%  
 

10. 31R2  ตัวต้านทานตามรูปอ่านค่าได้เท่าไร  
ก. 31.2      ข. 312   

      ค. 1.1 , 2W    ง. 31 , 2W 
 
  



 

 

 ใบปฏิบัติงาน  8.1  
การอ่านค่าความต้านทานและการวัดค่าความต้านทาน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านค่าความต้านทานและค่าผิดพลาดของตัวต้านทานชนิด 4 แถบสีได้ 
2. อ่านค่าความต้านทานและค่าผิดพลาดของตัวต้านทานชนิด 5 แถบสีได้  
3. ใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานของตัวต้านทานได้   
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน 

 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. ตัวต้านทานค่าความต้านทานต่ำไปหาสูงชนิด 4 แถบสี   10 ตัว   
2. ตัวต้านทานค่าความต้านทานต่ำไปหาสูงชนิด 5 แถบสี   10 ตัว   
3. มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้       1 เครื่อง 

 

ลำดับขั้นการทดลอง  
            1. เขียนค่ารหัสสีและอ่านค่าความต้านทานของตัวต้านทานชนิด 4 แถบสีที่เตรียมไว้ทั้ง 10 ตัว บันทึกค่าลงใน
ตารางที่ 8.1 ให้เป็นค่ามาตรฐานสากล 
 2. ปรับย่านวัดของโอห์มมิเตอร์ให้เหมาะสมกับค่าความต้านทานตัวที่จะวัดค่า ปรับแต่งโอห์มมิเตอร์ให้พร้อมใช้
งานในแต่ละครั้งก่อนการวัดค่า 
 3. ทุกครั้งที่เปลี่ยนย่านวัดโอห์มใหม่  จะต้องปรับแต่งโอห์มมิเตอร์ให้พร้อมใช้งานใหม่ก่อนการวัดค่าเสมอ  
 4. วัดและอ่านค่าความต้านทานของตัวต้านทานทั้ง 10 ตัว  บันทึกค่าที่ตั้งย่านวัดโอห์ม และค่าความต้านทานที่
อ่านได้ลงในตารางที่ 8.1 
 5. การตั้งย่านวัดโอห์มมิเตอร์ตั้งแต่ย่าน x1k ขึ้นไป ห้ามจับปลายเข็มวัดที่เป็นโลหะของโอห์มมิเตอร์ทั้งสองเส้นด้วย
มือสองด้าน เพราะจะทำให้ค่าความต้านทานที่วัดออกมาได้เกิดความผิดพลาด    
 

ตารางที่ 8.1 การอ่านค่าความต้านทานและการวัดค่าความต้านทานชนิด 4 แถบสีด้วยมัลติมิเตอร์ 
 

R 
ตัว
ที ่

รหัสสี 
ค่าความต้านทาน 
อ่านได้จากรหัสสี 

ย่านโอห์ม 
มิเตอร์ 
ที่ตั้งวัด 

ตัวเลขอ่าน
ได้ 

บนหน้าปัด 

ค่าจริงอ่านได้ 
จากมิเตอร์ สี 1 สี 2 สี 3 สี 4 

0 แดง ดำ น้ำตาล เงิน 200 10% 10 20 200 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         



 

 

 
 6. เปลี่ยนตัวต้านทานเป็นชนิด 5 แถบสี  
 7. เขียนค่ารหัสสีและอ่านค่าความต้านทานของตัวต้านทานชนิด 5 แถบสีที่เตรียมไว้ทั้ง 10 ตัว บันทึกค่าลงใน
ตารางที่ 8.2 
 
ตารางที่ 8.2 การอ่านค่าความต้านทานและการวัดค่าความต้านทานชนิด 5 แถบสีด้วยมัลติมิเตอร์ 
 

R 
ตัว
ที ่

รหัสสี 
ค่าความต้านทาน 
อ่านได้จากรหัสสี 

ย่าน
โอห์ม 
มิเตอร์ 
ที่ตั้งวัด 

ตัวเลข 
อ่านได้ 

บน
หน้าปัด 

ค่าจริงอ่านได้ 
จากมิเตอร์ สี 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี 5 

0 ส้ม เหลือง เทา น้ำตาล แดง 
3480 = 

3.48k 2% 
1k 1.5 1.5k 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
 

             ๘. ปรับย่านวัดของโอห์มมิเตอร์ให้เหมาะสมกับค่าความต้านทานตัวที่จะวัดค่า ปรับแต่งโอห์มมิเตอร์ให้พร้อมใช้
งานในแต่ละครั้งก่อนการวัดค่า 
 9. วัดและอ่านค่าความต้านทานของตัวต้านทานทั้ง 10 ตัว บันทึกค่าที่ตั้งย่านวัดโอห์ม และค่าความต้านทานที่
อ่านได้ลงในตารางที่ 8.2 

สรุปผลการทดลอง 
………………………………………..……………………………………………………………………......................………………………………..………
………………………………..……………………………………………………………………......................……………………………….. 
………………………………………..……………………………………………………………………......................……………………………….. 

คำถามและการวิเคราะห์ 
1. ค่าที่อ่านได้จากรหัสสีและค่าที่วัดได้ด้วยโอห์มมิเตอร์มีค่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น 

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

 



 

 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมนิพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ ๙ เรื่อง ตัวเก็บประจุ 
 
2. จำนวน 8 ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

 ๓.๑ อธิบายโครงสร้างตัวเก็บประจุ      
 ๓.2 วิเคราะห์ความจุของตัวเก็บประจุได้      
 ๓.3 จำแนกตัวเก็บประจุแบบค่าคงที่      
 ๓.4 บอกลักษณะตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้      
 ๓.5 แปลงหน่วยค่าความจุของตัวเก็บประจุได้  
 ๓.6 อ่านค่าความจุแสดงเป็นตัวเลขตัวอักษร 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           1.7 แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ำใจและแบ่งบัน 
ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แปลงหน่วยค่าความจุของตัวเก็บประจุ 
2.2 อ่านค่าความจุแสดงเป็นตัวเลขตัวอักษร 
 

5. เนื้อหา 
3.1โครงสร้างตัวเก็บประจุ  
3.2 ค่าความจุของตัวเก็บประจุ  
3.3  ตัวเก็บประจุแบบค่าคงที่  
3.4 ตัวเก็บประจุแบบเปลี่ยนแปลงค่าได้  
3.5 หน่วยความจุและค่าทนแรงดัน  
3.6 การอ่านค่าความจุตัวเก็บประจุ  
3.7 การต่อตัวเก็บประจุ  
 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างตัวเก็บประจุ  

 
 

ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างตัวเก็บประจุ 
      ๑. แปลงหน่วยค่าความจุของตัวเก็บประจุ 
      ๒. อ่านค่าความจุแสดงเป็นตัวเลขตัวอักษร 
 

 
 
 



 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๙  ตัวเก็บประจุ จำนวน  8  ชั่วโมง 
     
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

12-
13/4 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
  1. ผู้สอนทักทายตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
   2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของบทท่ี 
9 เรื่อง ตัวเก็บประจุ                                                                                                    
   3. ผู้สอนให้ผู้ เรียนอธิบายเกี่ยวกับโครง 
สร้างตัวเก็บประจุ โดยอธิบายหน้าชั้นเรียน 
   4. ผู้สอนให้ผู้เรียนเตรียมตัวทำแบบฝึกหัด
บทที่ 4 เรื่อง ตัวเก็บประจุ                                                                                                    
   5. เมื่อผู้เรียนพร้อม  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำ
แบบฝึกหัดก่อนเรียนบทที่ 9 เรื่อง ตัวเก็บ
ประจุ ในGoogle classroom 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
   ๖. ผู้สอนเปิด Power point บทที่ 9 เรื่อง 
ตัวเก็บประจุ และให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียด
ด้วยตนเอง 
  ๗. ผู้สอนอธิบายวิธีการคำนวณแก้ปัญหา
วงจรไฟฟ้าด้วยกฎของโอห์มและการคำนวณ 
หา  ค่ ากำลั งไฟฟ้า ตอบข้อสงสัย   และ
ร่วมมือกับผู้เรียน 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
   8. ผู้สอนแบ่งกลุ่ม ๆ 4-5 คน ทำกิจกรรม
เสนอแนะ  บทที่  9 
   10. ผู้สอนให้ผู้ เรียนทำใบปฏิบัติงานที่   
9.1  ผู้สอนเป็นผู้คอยแนะนำ เป็นที่ปรึกษา 
แก้ไขปัญหา และตรวจสอบความผิดพลาด 
   11. ผู้สอนให้ผู้เรียนนำเสนอผลการทดลอง
และช่วยกันสรุปผลการทดลอง 

 

๑. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชางานไฟฟ้า
และเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น   

๒. ชุดการสอน Power 
point 
2. Google classroom 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

 



 

 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
        ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

ความรู้    ๕  คะแนน 
ทักษะ    ๓  คะแนน 
จิตพิสัย    ๒      คะแนน 
รวม   ๑๐      คะแนน 

 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

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

 
๙. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

  
 

   12. ผู้สอนให้ผู้ เรียนทำแบบฝึกหัดการ
เรียนรู้  บทที่  9 ในGoogle classroom 
   13. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างนักเรียน 

 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
14.  ทดสอบแบบทดสอบในGoogle 

classroom 
   15. เฉลยแบบทดสอบ  
   16. บันทึกผลการประเมิน 
 

   



 

 

 
๑๐. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………… 
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัดบทท่ี 9 
เรื่อง ตัวเก็บประจุ 

 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและประเภทของไฟฟ้า 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. ตัวเก็บประจุมีคุณสมบัติในการทำงานอย่างไร  

ก. ให้กำเนิดประจุไฟฟ้าออกมา   ข. ทำหน้าที่ผลิตประจุไฟฟ้าขึ้นมา  
ค. ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าไว้ภายในตัว  ง. ทำหน้าที่รักษาระดับประจุไฟฟ้าให้คงที่  
 

2. ค่าความจุของตัวเก็บประจุจะเพ่ิมข้ึนตามคุณสมบัติในข้อใด 
ก. เพิ่มพ้ืนที่แผ่นโลหะทั้งสองให้มากขึ้น 
ข. วางแนวแผ่นโลหะทั้งสองให้ขนานกัน 
ค. เพ่ิมระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองให้มากขึ้น 
ง. ใช้ฉนวนคั่นกลางแผ่นโลหะทั้งสองมีค่าคงตัวความเป็นฉนวนต่ำ 
 

3. ฉนวนชนิดใดมีค่าคงตัวความเป็นฉนวนดีที่สุด  
ก. ยาง     ข. เซรามิก 
ค. กระดาษ     ง. สุญญากาศ  
 

4. ตัวเก็บประจุแบบค่าคงที่ชนิดใดที่ผลิตมาใช้งานให้ค่าความจุได้สูงที่สุด 
ก. เซรามิก     ข. แทนทาลัม 
ค. ฟิล์มพลาสติก    ง. อิเล็กโตรไลติก 
 

5. ตัวเก็บประจุชนิดใดที่มีโครงสร้างและคุณสมบัติเช่นเดียวกับตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลติก  
ก. ไมก้า     ข. เซรามิก  
ค. แทนทาลัม    ง. ฟิล์มพลาสติก 
 

6. ตัวเก็บประจุแบบปรับเปลี่ยนค่าได้ การปรับค่าลักษณะใดให้ค่าความจุน้อยที่สุด  
ก. แผ่นโลหะ 2 ชุดวางชิดปรบัแยกกันหมด  
ข. แผ่นโลหะ 2 ชุดวางห่างปรับแยกกันหมด  
ค. แผ่นโลหะ 2 ชุดวางชิดปรบัซ้อนทับกันหมด  
ง. แผ่นโลหะ 2 ชุดวางห่างปรบัซ้อนทับกันหมด  
 

7. ตัวเก็บประจุแบบไมล่าร์คือตัวเก็บประจุชนิดใด   
ก. โพลีสไตรีน    ข. โพลีโพรพิลีน 
ค. โพลีเอสเตอร์    ง. โพลีคาร์บอเนต 



 

 

8. 

 

ตัวเก็บประจุตามรูปข้อใดบอกไว้ถูกต้อง   
ก. ชนิดเซรามิก ความจุ 25 F ข. ชนิดเซรามิก ความจุ 2.2 F  
ค. ชนิดแทนทาลัม ความจุ 25 F ง. ชนิดแทนทาลัม ความจุ 2.2 F 

 
9. ค่าความจุ 56  10-8 F ตรงกับข้อใด  

ก. 56,000 pF    ข. 560 nF  
ค. 5,600 nF     ง. 560 F 
 

10. ตัวเก็บประจุบอกค่าไว้ดังนี้ 470 F, 500 VDC  เมื่อนำไปใช้กับแรงดันไฟสลับ  จะใช้แรงดัน ไฟสลับได้สูงสุดเท่าไร    
ก. 250 VAC     ข. 500 VAC  
ค. 750 VAC     ง. 1,000 VAC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบปฏิบัติงาน 9.1 
การตรวจสอบตัวเก็บประจุ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ตั้งย่านวัดมัลติมิเตอร์ใช้วัดตัวเก็บประจุได้ถูกต้องเหมาะสม 
2. แสดงการใช้โอห์มมิเตอร์วัดตัวเก็บประจุค่าต่างๆ ได้ 
3. มีระเบียบวินัยในการทำงาน  

 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. ตัวเก็บประจุค่า 0.068F, 0.1F, 0.47F, 0.68F, 1F, 4.7F, 10F, 22F, 
47F, 100F, 470F, 1,000F และ 2,200F (หรือค่าใกล้เคียง)   ค่าละ 1 ตัว 

2. มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้       1 เครื่อง 
3. แผงประกอบวงจรและสายต่อวงจร     1 ชุด 

ลำดับขั้นการทดลอง  
1. ตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดโอห์ม 10k ปรับแต่งโอห์มมิเตอร์ให้พร้อมใช้งาน 
 2. นำโอห์มมิเตอร์ไปวัดตัวเก็บประจุค่าความจุต่ำ ชนิดไม่แสดงขั้วบวก – ลบ วัด 2 ครั้งโดยสลับขั้วสายวัด การวัด
แสดงดังรูปที่ 9.1 

 

  
(ก) การวัดครั้งที่ 1 (ข) การวัดครั้งที่ 2 

 
รูปที่ 9.1 การวัดตัวเก็บประจุไม่แสดงขั้วบวก – ลบด้วยโอห์มมิเตอร์ 

 
 3. ขณะวัดตัวเก็บประจุห้ามจับปลายขั้ววัดของโอห์มมิเตอร์ 2 เส้นด้วยมือ 2 ข้าง เพราะจะทำให้การวัดค่าเกิด
ความผิดพลาด 
 4. วัดตัวเก็บประจุทีละค่าตามลำดับ  อ่านค่าความต้านทานขณะที่เข็มมิเตอร์กระดิกขึ้นสูงสุด  ตามค่าความจุที่
กำหนดไว้ในตารางที่ 9.1 ทุกค่า  บันทึกค่าที่อ่านได้ลงในช่องวัดครั้งที่ 1 เข็มมิเตอร์สูงสุด  และบันทึกผลเข็มมิเตอร์บ่าย
เบนขณะวัด (ไม่ข้ึน, ขึ้น – ตก, ขึ้นค้าง) ด้วยการทำเครื่องหมาย ✓  
 5. สลับขั้วสายวัดและวัดตัวเก็บประจุอีกครั้ง บันทึกค่าที่อ่านได้ลงในช่องวัดครั้งที่ 2 เข็มมิเตอร์สูงสุด  และบันทึก
ผลเข็มมิเตอร์บ่ายเบนขณะวัด (ไม่ข้ึน, ขึ้น – ตก, ขึ้นค้าง)  ด้วยการทำเครื่องหมาย ✓   
 
 
 
 



 

 

 
ตารางที่ 9.1  การวัดค่าความต้านทานและสภาพของตัวเก็บประจุ  
 

ย่าน 
ตั้งวัด 

ความจุ 
ตัวเก็บประจุ 

(F) 

วัดครั้งที่ 1 
เข็มมิเตอร์ 
สูงสุด  () 

ผลเข็มมิเตอร์บ่ายเบน วัดครั้งที่ 2 
เข็มมิเตอร์ 
สูงสุด  () 

ผลเข็มมิเตอร์บ่ายเบน 

ไม่ขึ้น ขึ้น-ตก ขึ้นค้าง ไม่ขึ้น ขึ้น-ตก ขึ้นค้าง 

10k 

0.068         
0.1         

0.47         
0.68         

1k 

1         
4.7         
10         
22         

10 
47         

100         
470         

1 
1,000         
2,200         

 
       ๖. ปรับเปลี่ยนย่านวัดโอห์มมิเตอร์ไปที่ย่าน 1k, 10, 1 ตามลำดับ  ตามค่าตัวเก็บประจุที่กำหนดให้ในตารางที่ 
9.1 พร้อมทั้งปรับแต่งโอห์มมิเตอร์ให้พร้อมใช้งานทุกย่านวัด ก่อนวัดทดสอบ ทดลองซ้ำตามข้ันตอนที่ 2 – 5 อีกครั้ง  

สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

คำถามและการวิเคราะห์ 
1. สภาวะที่เข็มมิเตอร์กระดิกบ่ายเบนขึ้นแล้วตก  ขณะทำการวัดค่าตัวเก็บประจุ  ด้วยโอห์มมิเตอร์ เกิดจากสาเหตุใด 
ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมนิพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ ๑๐ เรื่อง ตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
2. จำนวน ๔ ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
           1.1 บอกลักษณะตัวเหนี่ยวนำและการเกิดสนามแม่เหล็กได้   
           1.2 เปรียบเทียบลักษณะตัวเหนี่ยวนำชนิดขดเดียวแต่ละชนิดได้     
           1.3วิเคราะห์ตัวเหนี่ยวนำชนิดหลายขดได้       
           1.4จำแนกชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้าแกนเหล็กได้          
           1.5 แปลงหน่วยค่าความเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           3.๖ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ำใจและแบ่งบันความร่วมมือ/
ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 

 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แปลงหน่วยค่าความเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำ 
2.2 อ่านค่าความเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำแสดงเป็นตัวเลขตัวอักษร 
 

5. เนื้อหา 
3.1คุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำ  
3.2 ตัวเหนี่ยวนำแบบขดเดียว  
3.3  ตัวเหนี่ยวนำแบบหลายขด  
3.4 หม้อแปลงกำลัง  
3.5 หน่วยความเหนี่ยวนำ  
 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
มีความรู้เกี่ยวกับตัวเหนี่ยวนำและสนามแม่เหล็ก 
 

ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับตัวเหนี่ยวนำและสนามแม่เหล็ก 
  ๑. แปลงหน่วยค่าความเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำ 
  ๒. อ่านค่าความเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำแสดงเป็นตัวเลข
ตัวหนังสือ 
 

 
 
 
 
 



 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑๐  ตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงไฟฟ้า  จำนวน  4  ชั่วโมง 
     
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

14/4 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
   1. ผู้สอนทักทายตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
   2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของบทท่ี 
๑๐ เรื่อง ตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงไฟฟ้า 
   3. ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนบอกวิธีการในตัว
เหนี่ยวนำและหม้อแปลงไฟฟ้า 
   4. ผู้สอนให้ผู้เรียนเตรียมตัวทำแบบฝึกหัด
บทที่ ๑๐ เรื่อง ตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลง
ไฟฟ้า 
   5. เมื่อผู้เรียนพร้อม  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำ
แบบฝึกหัดก่อน เรียนบทที่  10 เรื่อง ตั ว
เหนี่ยวนำและหม้อแปลงไฟฟ้า ในGoogle 
classroom 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
   6. ผู้ สอน เปิ ด  Power point บทที่  10  
เรื่อง ตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงไฟฟ้าและให้
ผู้เรียนศึกษารายละเอียดด้วยตนเอง 
  7. ผู้สอนอธิบายความรู้เพ่ิมเติมนอก เหนือ
จากหนังสือ และให้ผู้เรียนช่วย กันอภิปราย 
เพ่ิมเติม เกี่ยวกับ ตัวเหนี่ยวนำชนิดขดเดียว
และหลายขด 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
   8. ผู้สอนแบ่งกลุ่ม ๆ 4-5 คน ทำกิจกรรม
เสนอแนะ บทที่  10 
   9. ผู้ สอนให้ ผู้ เรียนทำใบปฏิบั ติ งานที่   
10.1  ผู้สอนเป็นผู้คอยแนะนำ เป็นที่ปรึกษา 
แก้ไขปัญหา และตรวจสอบความผิดพลาด 
   10. ผู้สอนให้ผู้เรียนนำเสนอผลการทดลอง
และช่วยกันสรุปผลการทดลอง 

 

๑. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชางานไฟฟ้า
และเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น   

๒. ชุดการสอน Power 
point 
2. Google classroom 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

 



 

 

 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
        ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

ความรู้    ๕  คะแนน 
ทักษะ    ๓  คะแนน 
จิตพิสัย    ๒      คะแนน 
รวม   ๑๐      คะแนน 

 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

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

 
๙. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

  
 

   11. ผู้สอนให้ผู้ เรียนทำแบบฝึกหัดการ
เรียนรู้ บทที่ 10 ในGoogle classroom 
   12. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างนักเรียน 
 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
   13. ทดสอบแบบทดสอบในGoogle 
classroom 
   14. เฉลยแบบทดสอบ  
   15. บันทึกผลการประเมิน 
 

   



 

 

๑๐. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………… 
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัดบทท่ี 10 
เรื่อง ตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและประเภทของไฟฟ้า 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. คุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำข้อใดกล่าวไว้ถูกต้อง 

ก. มีการยุบตัวพองตัวของสนามแม่เหล็กตามจังหวะการจ่ายแรงดันไฟสลับ 
ข. เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาเม่ือมีสนามแม่เหล็กตัดผ่าน 
ค. เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาเม่ือจ่ายแรงดันให้ 
ง. ถูกทุกข้อ 
 

2. สนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนในขดลวดมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
ก. แกนเล็กเกิดสนามแม่เหล็กมาก แกนใหญ่เกิดสนามแม่เหล็กน้อย 
ข. พันรอบน้อยเกิดสนามแม่เหล็กมาก พันรอบมากเกิดสนามแม่เหล็กน้อย 
ค. กระแสไหลน้อยสนามแม่เหล็กเกิดน้อย กระแสไหลมากสนามแม่เหล็กเกิดมาก 
ง. แกนอากาศเกิดความเข้มสนามแม่เหล็กมาก  แกนเฟอร์โรแมกเนติกเกิดความเข้มสนามแม่เหล็กน้อย 
 

3. ตัวเหนี่ยวนำชนิดใดมีคุณสมบัติให้ค่าความเหนี่ยวนำน้อยที่สุด  
ก. แกนอากาศ    ข. แกนเฟอร์ไรต์  
ค. แกนผงเหล็กอัด    ง. แกนเหล็กแผ่นบาง 
 

4.  สัญลักษณ์ตามรูปแทนตัวเหนี่ยวนำชนิดใด 
ก. แกนเหล็กแผ่นบาง    ข. แกนเฟอร์ไรต์  
ค. แกนอากาศ    ง. ถูกทุกข้อ  
 

5. ตัวเหนี่ยวนำชนิดใดไม่นิยมใช้งานที่ความถ่ีสูง  
ก. แกนอากาศ    ข. แกนเฟอร์ไรต์  
ค. แกนผงเหล็กอัด    ง. แกนเหล็กแผ่นบาง 
 

6. 
 

ตามรูปเป็นตัวเหนี่ยวนำชนิดใด 

ก. แกนปรับเปลี่ยนค่าได้   ข. แกนผงเหล็กอัด 
ค. แกนทอรอยด์    ง. แกนอากาศ 
 

7. หม้อแปลงชนิดใดที่มีขดลวดเพียงชุดเดียว แต่แยกจุดใช้งานออกเอาต์พุตหลายตำแหน่ง  
ก. ชนิดกำลัง     ข. ชนิดออโต 
ค. ชนิดทอรอยด์    ง. ชนิดลดแรงดัน 



 

 

8. 
220V

0V

450V

450V

0V

250V

250V

 

สัญลักษณ์ตามรูปเป็นหม้อแปลงชนิดใด 
ก. ชนิดออโต  
ข. ชนิดทอรอยด์  
ค. ชนิดเพิ่มแรงดัน  
ง. ชนิดเพิ่ม – ลดแรงดัน  

 
9. วาริแอกคือหม้อแปลงชนิดใด  

ก. ชนิดออโต     ข. ชนิดทอรอยด์  
ค. ชนิดเพิ่มแรงดัน     ง. ชนิดปรับเปลี่ยนแรงดันได้  

 
10. ค่าความเหนี่ยวนำข้อใดมีค่ามากท่ีสุด  

ก. 62,000 H    ข. 0.0068 H  
ค. 52.4 mH    ง. 0.033 H  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบปฏิบัติงาน 10.1 
การวัดทดสอบหม้อแปลง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. วัดทดสอบสภาพดีหรือเสียของหม้อแปลงด้วยโอห์มมิเตอร์ได้ 
2. ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันของหม้อแปลงได้   
3. มีน้ำใจต่อเพ่ือนร่วมงาน  

 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. หม้อแปลงกำลังชนิดลดแรงดันที่มีค่าแรงดันกำกับไว้ 0, 6, 9, 12 V 1 ตัว   
2. เทปพันสายไฟ                 1 ม้วน  
3. สายไฟพร้อมเต้าเสียบ                1 เส้น  
4. มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้       1 เครื่อง 

 

ลำดับขั้นการทดลอง  
1. ปรับมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดโอห์มย่าน x1 ปรับแต่งโอห์มมิเตอร์ให้พร้อมใช้งานก่อนการวัดค่า 
 2. ใช้โอห์มมิเตอร์ที่ปรับแต่งเรียบร้อยวัดค่าความต้านทานตามขาต่างๆ ของหม้อแปลงที่เตรียมไว้ วัดขาต่างๆ 
ทางด้านขดทุติยภูมิตามรูปที่ 10.1 (ก) ตำแหน่งการวัดขาใช้ตามตารางที่ 10.1 วัดทุกค่าตามลำดับ บันทึกค่าความ
ต้านทานที่วัดได้ลงในตารางที่ 10.1 ตามขาที่กำหนด ให้ทั้งหมด ควรวัดทดสอบด้วยความระมัดระวัง  
 

 
 ข้อควรระวัง ขณะวัดความต้านทาน ไม่ควรจับขั้วต่อหม้อแปลงทางด้าน 220 V ด้วยมือ
เปล่า เพราะขณะวัดจะทำให้เกิดแรงดันค่าสูงจ่ายออกมา อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดได้     
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(ก) การวัดค่าความต้านทานทางขดทุติยภูมิ (ข) การวัดค่าความต้านทานทางขดปฐมภูมิ 

 

รูปที่ 10.1 การวัดค่าความต้านทานของหม้อแปลงด้วยโอห์มมิเตอร์ 
ตารางที่ 10.1 การวัดค่าความต้านทานจากขั้วต่อใช้งานของหม้อแปลง  
 

หมายเลขวัด 1 - 6 2 - 6 1 - 2 2 - 4 1 - 5 1 - 3 1 - 4 4 - 7 8 - 9 
ค่าแรงดันไฟสลับ 3 V 6 V 9 V 12 V 15 V 18 V 21 V 24 V 220 V 
ความต้านทาน 
ที่วัดได้ () 

         

 



 

 

  
          3. ปรับย่านวัดโอห์มมิเตอร์ไปที่ย่าน x10 ปรับแต่งโอห์มมิเตอร์ให้พร้อมใช้งานก่อนใช้ 
 4. นำโอห์มมิเตอร์ที่ปรับแต่งเรียบร้อย ไปวัดค่าความต้านทานของหม้อแปลงทางด้านขดปฐมภูมิขั้วแรงดัน 220 V 
ตำแหน่งวัด 8 – 9 ตามรูปที่ 10.1 (ข) บันทึกค่าความต้านทานที่วัดได้ลงในตารางที่ 10.1 ช่องหมายเลขวัด 8 – 9 (220 
V)   
 5. ประกอบวงจรตามรูปที่ 10.2 จ่ายแรงดันไฟสลับ 220 V เข้าหม้อแปลงทางขดปฐมภูมิที่ตำแหน่งวัด 8 – 9  
นำมัลติมิเตอร์ปรับไปที่ย่านวัดโวลต์ ACV ตั้งที่ย่าน 10 VAC และ 50 VAC ตามลำดับ วัดแรงดันไฟสลับทางขดทุติยภูมิตาม
ขาต่างๆ ของหม้อแปลงตามรูปที่ 10.2 ตำแหน่งการวัดตามตารางที่ 10.2 บันทึกค่าแรงดันไฟสลับที่วัดได้ลงในตารางที่ 
10.2 ตามค่าที่กำหนดให้   

9
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รูปที่ 10.2 การวัดค่าแรงดันไฟสลับของหม้อแปลงด้วยโวลต์มิเตอร์ ACV 
 

ตารางที่ 10.2 การวัดค่าแรงดันไฟสลับจากขั้วต่อใช้งานของหม้อแปลง 
 

หมายเลขวัด 1 - 6 2 - 6 1 - 2 2 - 4 1 - 5 1 - 3 1 - 4 4 - 7 8 - 9 
ค่าแรงดันไฟสลับ 3 V 6 V 9 V 12 V 15 V 18 V 21 V 24 V 220 V 
แรงดันไฟสลับ 
ที่วัดได้ (V) 

         

 
สรุปผลการทดลอง 

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

คำถามและการวิเคราะห์ 
1. แรงดันที่วัดได้ในตารางที่ 10.2 ได้ค่าแรงดันที่แตกต่างกันไปในแต่ละตำแหน่ง  เกิดจากสาเหตุใด ค่าที่วัดได้แตกต่าง
จากค่าที่บอกไว้หรือไม่อย่างไร 

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



 

 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมนิพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ ๑๑ เรื่อง อุปกรณ์เกี่ยวข้องในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
2. จำนวน ๔ ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
           1.1 บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้  
           1.2 แยกแยะการใช้งานสวิตซ์แต่ละชนิดได้      
           1.3อธิบายการทำงานของรีเลย์ได้       
           1.4วิเคราะห์ลักษณะของขั้วต่อสายไฟได้       
           1.5 อธิบายคุณสมบัติของไมโครโฟนได้       
           1.6 จำแนกชนิดของลำโพงได้       
           1.7 ต่อวงจรรีเลย์ใชง้านได้ถูกต้อง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           3.๘ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ำใจและแบ่งบันความร่วมมือ/
ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 ต่อวงจรรีเลย์ใช้งาน 
5. เนื้อหา 

3.1ไมโครโฟน  
3.2 ลำโพง  
3.3  รีเลย์  
3.4 แมกเนติกคอนแทกเตอร์  
3.5 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ  
 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
มีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 
 

ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
   ๑. ต่อวงจรรีเลย์ใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑๑  อุปกรณ์เกี่ยวข้องในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  4  
ชั่วโมง 
     
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

15/4 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
   1. ผู้สอนทักทายตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
   2.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของบท
ที่ 11 เรื่อง อุปกรณ์เกี่ยวข้องในงานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอ นิกส์ 
   3. ผู้สอนให้ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์
เกี่ยว ข้องในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
   4. ผู้สอนให้ผู้เรียนเตรียมตัวทำแบบฝึกหัด
บทที่   11  เรื่อง อุปกรณ์ เกี่ยวข้องในงาน
ไฟฟ้าและอิเล็ก ทรอนิกส์ 
   5. เมื่อผู้เรียนพร้อม ผู้สอนให้ผู้เรียนทำ
แบบฝึกหัดก่อนเรียนบทที่ 11 เรื่อง  อุปกรณ์ 
เกี่ยวข้องในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ใน
Google classroom  
 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
   6. ผู้ สอน เปิ ด  Power point บทที่  11 
เรื่อง  อุปกรณ์ เกี่ยวข้องในงานไฟฟ้าและ
อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  แ ล ะ ให้ ผู้ เรี ย น ศึ ก ษ า
รายละเอียดด้วยตนเอง 
   7. ผู้สอนอธิบายวิธีการคำนวณแก้ปัญหา
วงจร  ไฟ ฟ้ าด้ วยกฎของโอห์ มและการ
คำนวณหา ค่ากำลังไฟฟ้า ตอบข้อสงสัย และ
ร่วมมือกับผู้เรียน 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
   8. ผู้สอนแบ่งกลุ่ม ๆ 4-5 คน ทำกิจกรรม
เสนอ แนะ บทที่  11 
   9. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบปฏิบัติงานที่ 11.1  
ผู้สอนเป็นผู้คอยแนะนำ เป็นที่ปรึกษา แก้ไข
ปัญหา และตรวจสอบความผิดพลาด 
   10. ผู้สอนให้ผู้เรียนนำเสนอผลการทดลอง
และช่วยกันสรุปผลการทดลอง 
   11. ผู้สอนให้ผู้ เรียนทำแบบฝึกหัดการ

๑. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชางานไฟฟ้า
และเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น   

๒. ชุดการสอน Power 
point 
2. Google classroom 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

 



 

 

 
 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
        ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

ความรู้    ๕  คะแนน 
ทักษะ    ๓  คะแนน 
จิตพิสัย    ๒      คะแนน 
รวม   ๑๐      คะแนน 

 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

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

 
๙. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

 
 

เรียนรู้ บทที่ 11 ในGoogle classroom 
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

  
 

   12. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดยสุ่มเรียก
นักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างนักเรียน 
 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
   13. ทดสอบแบบทดสอบในGoogle 
classroom 

14. เฉลยแบบทดสอบ  
15. บันทึกผลการประเมิน 

 

   



 

 

๑๐. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………… 
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัดบทท่ี 1๑ 
เรื่อง อุปกรณ์เกี่ยวข้องในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง อุปกรณ์เกี่ยวข้องในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
๑. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด ที่มีหน้าที่ไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับ 
 ก. ตัวต้านทาน   ข. ไดโอด 
 ค. ตัวเก็บประจุ   ง. ทรานซิสเตอร์ 
 
2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดเปรียบเสมือนสวิตซ์เปิด-ปิดวงจร 
 ก. ไดโอด   ข. แผงวงจร 
 ค. ตัวเก็บประจุ                   ง. ทรานซิสเตอร์ 
 
๓. หน้าที่ของไมโครโฟน คือข้อใดบอกไว้ถูกต้อง 
 ก. เปลี่ยนเสียงในรูปคลื่นไฟฟ้า ไปเป็นเสียงในรูปการสั่นสะเทือน 
 ข. เปลี่ยนเสียงในรูปการสั่นสะเทือน ไปเป็นเสียงในรูปคลื่นไฟฟ้า 
 ค. ขยายคลื่นเสียงความแรงต่ำให้มีความแรงมากข้ึน  
 ง. ปรับคลื่นเสียงที่ผิดเพ้ียนให้ความชัดเจน 
 
4. หลักการทำงานของคอรแดนเซอร์ไมโครโฟน ข้อใดบอกไว้ถูกต้อง 
 ก. ใช้หลักการเก็บประจุของตัวเก็บประจุ 
 ข. ใช้สนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำการทำงาน 
 ค. ทำงานได้ด้วยตัวเองตามเวลาที่กำหนดให้ 
 ง. ทำให้เกิดแรงคลื่นไฟฟ้าชักนำเมื่อเกิดการทำงาน 
 
5. เมกะโฟน คืออะไร 
 ก. เครื่องขยายเสียงชนิดพกพา  ข. ไมโครโฟนชนิดหนึ่งใช้พกพา 
 ค. ลำโพงตอบสนองความถี่เสียงทุกย่าน ง. ลำโพงมีเครื่องขยายเสียงในตัวพกพา 
 
๖. ลำโพงชนิดใด ที่ตอบสนองต่อสัญญาณเสียงความสูง 
 ก. เบส (Base)   ข. วูเฟอร์ (Woofer) 
 ค. ทวีเตอร์ (Tweeter)   ง. มิดเรนจ์ (Midrange) 
 
๗. รีเลย์ คืออะไร 
 ก. อุปกรณ์ช่วยป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ข. สวิตซ์ที่ขณะทำงานมีการหน่วงเวลา 
 ค. อุปกรณ์ช่วยควบคุมการเปิด-ปิดวงจร ง. สวิตซ์ควบคุมด้วยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า 
 
 
 



 

 

๘. หน้าสัมผัสสวิตซ์ชนิด NO หมายถึงอะไร 
 ก. สวิตซ์หน้าสัมผัสที่ไม่ได้ใช้งาน 
 ข. สวิตซ์หน้าสัมผัสที่บอกลำดับการทำงาน 
 ค. สวิตซ์หน้าสัมผัสขณะที่มีแรงดันจ่ายหน้าสัมผัสสวิตซ์ต่อกัน 
 ง. สวิตซ์หน้าสัมผัสขณะปกติยังไม่มีแรงดันจ่ายหน้าสัมผัสสวิตซ์ต่อกัน 
 
๙. แมกเนติกคอนแทกเตอร์ มีหลักการทำงานเหมือนกับอุปกรณ์ชนิดใด 
 ก. รีเลย์  ข. สวิตซ์ 
 ค. ลำโพง  ง. ไมโครโฟน 
 
10. การนำซีเนอร์ไดโอดไปใช้ทำงานข้อใดถูกต้อง 
 ก. ทำงานที่แรงดันไปแอสตรง 
 ข. ทำงานที่แรงดันไปแอสกลับ 
 ค. ทำงานเป็นสวิตซ์ตัดต่อวงจร 
 ง. ทำงานเป็นตัวกำหนดค่าแรงดันไฟตรงคงที่จ่ายออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบปฏิบัติงาน 11.1 
การทำงานของรีเลย์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แสดงการใช้โอห์มมิเตอร์วัดรีเลย์ได้   
2. ทดสอบสภาวะการทำงานของรีเลย์ได้ 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. รีเลย์ 12 VDC ชนิดหน้าสัมผัส 1 ชุด แบบ 1 ขั้ว 2 ทิศทาง (SPDT) 1 ตัว 
2. มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้       1 เครื่อง 
3. แหล่งจ่ายแรงดันไฟตรงปรับค่าได้ 0 – 30 V    1 เครื่อง 
4. แผงประกอบวงจรและสายต่อวงจร     1 ชุด 
 

ลำดับขั้นการทดลอง  
1. รีเลย์ชนิดหน้าสัมผัส 1 ชุด แบบ 1 ขั้ว 2 ทิศทาง (Single Pole Double Throw ; SPDT) มีโครงสร้างและขา แสดงดังรูปที่ 
11.1   
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(ก) ด้านบน 

 
(ข) ด้านล่าง 

 
(ค) สัญลักษณ์ 

 
รูปที่ 11.1 รีเลย์ชนิดหน้าสัมผัส 1 ชุด แบบ 1 ขั้ว 2 ทิศทาง (SPDT) 

 
 2. ตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดโอห์ม x10 ปรับแต่งโอห์มมิเตอร์ให้พร้อมใช้งาน 
 3. นำโอห์มมิเตอร์ไปวัดขาขดลวดรีเลย์ทั้ง 2 ขา วัด 2 ครั้ง โดยสลับขั้วสายวัด อ่านค่าความต้านทานที่วัดได้ทั้ง 2 
ครั้ง  บันทึกค่าลงในตารางที่ 11.1  แถวขาที่วัด 2 – 5  และ 5 – 2 การวัดแสดงดังรูปที่ 11.2 
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(ก) การวัดครั้งที่ 1 
 

(ข) การวัดครั้งที่ 2 
 

รูปที่ 11.2 การวัดขารีเลย์ด้วยโอห์มมิเตอร์ 
 
ตารางที่ 11.1 การวัดความต้านทานขารีเลย์  
 

ขาที่วัด 
ผลการวัด ค่าความต้านทาน 

() ขึ้น ไม่ขึ้น 
2 – 5     

5 – 2 (สลับสายวัด)    
1 – 3     
1 – 4     
3 – 4     

 
 4. ย้ายโอห์มมิเตอร์มาวัดขา 1 – 3, 1 – 4 และ 3 – 4  ตามลำดับ (โดยไม่ต้องคำนึงถึงขั้วโอห์มมิเตอร์) อ่านค่า
ความต้านทานที่วัดได้แต่ละครั้ง  บันทึกค่าลงในตารางที่ 11.1 แถวขาที่วัด 1 – 3, 1 – 4 และ 3 – 4 ตามลำดับ    
 5. ประกอบวงจรตามรูปที่ 11.3 โดยยังไม่จ่ายแหล่งจ่ายแรงดันไฟตรงปรับค่าได้ เข้าวงจร  
 6. ตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดโอห์ม x1  ปรับแต่งโอห์มมิเตอร์ให้พร้อมใช้งาน  นำไปวัดขารีเลย์ ขา 1 – 3 (NO) 
และ 1 – 4 (NC) ตามลำดับ บันทึกค่าความต้านทานที่ได้ไว้ในตารางที่ 11.2  แถวยังไม่จ่ายแรงดัน 12 VDC 
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รูปที่ 11.3 การทดสอบการทำงานของรีเลย์ 



 

 

 
ตารางที่ 11.2 การวัดทดสอบการทำงานขารีเลย์  
 

สภาวะ ขาที่วัด 
ผลการวัด ค่าความต้านทาน 

() ขึ้น ไม่ขึ้น 
ยังไม่จ่ายแรงดัน 

12 VDC 
1 – 3 (NO)    
1 – 4 (NC)    

จ่ายแรงดัน 
12 VDC 

1 – 3 (NO)    
1 – 4 (NC)    

 
 7. จ่ายแหล่งจ่ายแรงดันไฟตรงปรับค่าได้ ปรับไว้ที่ 12 VDC เข้าขา 2, 5 รีเลย์  ใช้โอห์มมิเตอร์วัดขารีเลย์ ขา 1 – 
3 (NO) และ 1 – 4 (NC) อีกครั้งตามลำดับ บันทึกค่าความต้านทานที่ได้ไว้ในตารางที่ 11.2 แถวจ่ายแรงดัน 12 VDC  

 
สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

คำถามและการวิเคราะห์ 
1. จากตารางที่ 11.2 สภาวะการทำงานของรีเลย์ ในขณะไม่จ่ายแหล่งจ่ายแรงดันไฟตรง และขณะจ่ายแหล่งจ่ายแรงดันไฟ
ตรง ขา NO และขา NC มีสภาวะการทำงานเป็นอย่างไร   

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

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

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

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

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

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

 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมนิพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ ๑๒ เรื่อง วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 

2. จำนวน 8 ชั่วโมง 
 

3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
    ๓.๑ อธิบายวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
    ๓.๒ วิเคราะห์การเขียนวงจรตัวต้านทาน 
    ๓.๓ วิเคราะห์การเขียนวงจรตัวเก็บประจุ  
    ๓.๔ วิเคราะห์การเขียนวงจรตัวเหนี่ยวนำ  
    ๓.๕ ยกตัวอย่างการเขียนแผ่นวงจรพิมพ์และลายวงจรพิมพ์  
    ๓.๖ บอกคุณสมบัติของตะกั่วบัดกรี 
    ๓.๗ บอกหน้าที่การทำงานของหัวแร้ง  
    ๓.๘  อธิบายการเตรียมหัวแร้งแช่ให้พร้อมใช้งาน 
    ๓.๙ อธิบายการบัดกรีอุปกรณ์บนแผนวงจรพิมพ์  
    ๓.๑๐ เขียนลายวงจรพิมพ์บนแผ่นวงจรพิมพ์ได้  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           3.๑๑ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ำใจและแบ่งบันความร่วมมือ/
ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 เขียนลายวงจรพิมพ์บนแผ่นวงจรพิมพ์ 
2.2 ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 

5. เนื้อหา 
3.1อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  
3.2 แผ่นวงจรพิมพ์และการสร้างแบบลายวงจร  
3.3  การสร้างลายวงจรพิมพ์แบบง่าย  
3.4 หัวแร้งบัดกรี  
3.5 ตะกั่วบัดกรี  
3.6 เครื่องดูดตะกั่วบัดกรี  
3.7 เทคนิคการบัดกรีอุปกรณ์  
3.8 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
มีความรู้เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
 

มีความรู้เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น    
   ๑. เขียนลายวงจรพิมพ์บนแผ่นวงจรพิมพ์ 
   ๒. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 



 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑๒  วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น จำนวน  ๘  ชั่วโมง 
     
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

16-
17/8 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
   1. ผู้สอนทักทายตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
   2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของบทที่ 
12  เรื่อง กฎวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
   3. ผู้สอนให้ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับวงจรอิเล็ก 
ทรอนิกส์เบื้องต้น 
   4. ผู้สอนให้ผู้เรียนเตรียมตัวทำแบบฝึกหัด
บทที่  12  เรื่อง วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
   5. เมื่อผู้เรียนพร้อมผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบ 
ฝึกหัดก่อนเรียนบทที่ 12 เรื่อง วงจรอิเล็กทรอ 
นิกส์เบื้องต้น ในGoogle classroom 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
   ๖. ผู้สอนเปิด Power point บทที่ 12 เรื่อง 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและให้ผู้เรียนศึกษา
รายละเอียดด้วยตนเอง 
   ๗. ผู้สอนอธิบายความรู้เพ่ิมเติมนอก เหนือ
จากหนังสือ และให้ผู้เรียนช่วย กันอภิปราย
เกี่ยว กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วงจรตัว
ต้านทาน วงจรตัวเก็บประจุ วงจรตัวเหนี่ยวนำ
แผ่นวงจร พิมพ์และลายวงจรพิมพ์ ตะกั่วบัดกรี 
หัวแร้ง การเตรียมหัวแร้งแช่ให้พร้อมใช้งาน
และ  การบัดกรีอุปกรณ์บนแผนวงจรพิมพ์ 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
   8. ผู้สอนแบ่งกลุ่ม ๆ 4-5  คน  ทำกิจกรรม
เสนอแนะ  บทที่  12 
   9. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบปฏิบัติงานที่  12.1  
ผู้สอนเป็นผู้คอยแนะนำ เป็นที่ปรึกษา แก้ไข
ปัญหา และตรวจสอบความผิดพลาด 
   10.  ผู้สอนให้ผู้เรียนนำเสนอผลการทดลอง
และช่วยกันสรุปผลการทดลอง 

 

๑. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานไฟฟ้าและ
เล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น   

๒. ชุดการสอน Power 
point 
2. Google 
classroom 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• ใบงาน 
 

 



 

 

 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
        ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

ความรู้    ๖  คะแนน 
ทักษะ    ๔  คะแนน 
จิตพิสัย    ๒      คะแนน 
รวม   ๑๒      คะแนน 

 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

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

 
๙. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

  
 

   ๑๑.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดการเรียนรู้    
บทที่ 12 ในGoogle classroom 
   12. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชัน้เรียน โดยสุ่มเรียก
นักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างนักเรียน 

 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
   13. ทดสอบแบบทดสอบในGoogle 
classroom 
   14. เฉลยแบบทดสอบ  
   15. บันทึกผลการประเมิน 
 

   



 

 

6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
๑๐. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………… 
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัดบทท่ี 12 
เรื่อง วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

 
วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. ความหมายของวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ข้อใดถูกต้องที่สุด  

ก. การรวมอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน  
ข. การนำอุปกรณ์แต่ละตัวมาประกอบร่วมกัน  
ค. วงจรรูปแบบใหม่ที่เกิดจากการคิดประดิษฐ์ขึ้นมา  
ง. วงจรถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 

2. ประโยชน์ของแผ่นวงจรพิมพ์คืออะไร  
ก. เชื่อมต่ออุปกรณ์ให้อยู่ในรูปวงจร   ข. รองรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
ค. สร้างลายวงจรพิมพ์    ง. ถูกทุกข้อ  
 

3. การสร้างลายวงจรพิมพ์บนแผ่นวงจรพิมพ์วิธีใดที่สะดวกเหมาะสมกับนักทดลองเบื้องต้น  
ก. เขียนลายด้วยปากกาเคมีกันน้ำ   ข. กระดาษถ่ายเอกสารลอกลาย  
ค. ฟิล์มไวแสง     ง. ซิลค์สกรีน  
 

4. เมื่อต้องการบัดกรีงานบนแผ่นวงจรพิมพ์ ควรใช้หัวแร้งบัดกรีขนาดเท่าไร     
ก. 15 – 30 วัตต์      ข. 30 – 50 วัตต์   
ค. 50 – 100 วัตต์      ง. 100 – 150 วัตต์   
 

5. ตะก่ัวบัดกรีที่ดีมีจุดหลอมละลายต่ำคือชนิดใด  
ก. ตะกั่ว 37% ดีบุก 63%     ข. ตะกั่ว 40% ดีบุก 60%   
ค. ตะกั่ว 50% ดีบุก 50%    ง. ตะกั่ว 63% ดีบุก 37%   
 

6. ตะก่ัวบัดกรีที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนที่แตกต่างจากตะกั่วบัดกรีทั่วไปคือส่วนใด   
ก. ใช้ส่วนผสมที่มีตะกั่วมากกว่าปกติ  
ข. มีจุดหลอมละลายสูงกว่าตะกั่วบัดกรีทั่วไป   
ค. ตอนกลางเส้นตะกั่วมีน้ำยาประสานบรรจุอยู่ 
ง. ตะกั่วผลิตเป็นเส้นลวดขนาดเล็กมีความยาวมาก  
 

7. น้ำยาประสานที่ใช้ในการบัดกรีด้วยตะกั่วบัดกรีทำหน้าที่อะไร  
ก. ช่วยเคลือบผิวตะกั่วบัดกรีและชิ้นงานไม่ให้เกิดสนิม 
ข. ช่วยให้ตะก่ัวบัดกรีเกาะติดชิ้นงานได้ดีข้ึน   
ค. ทำความสะอาดผิวหน้าของจุดบัดกรี 
ง. ถูกทุกข้อ  



 

 

 
8. ลักษณะใดเป็นจุดบัดกรีที่ดี  

ก.      ข.   

ค.      ง.   
 

9. แหล่งจ่ายแรงดันไฟตรงประกอบด้วยอุปกรณ์หลักที่จำเป็นอะไรบ้าง  
ก. หม้อแปลงกำลัง ไดโอด  
ข. หม้อแปลงกำลัง ไดโอด ตัวเก็บประจุ  
ค. หม้อแปลงกำลัง ไดโอด ตัวเก็บประจุ ฟิวส์  
ง. หม้อแปลงกำลัง ไดโอด ตัวเก็บประจุ ฟิวส์ เต้าเสียบพร้อมสายไฟ  
 

10. เครื่องหรี่ไฟฟ้าสามารถปรับปรุงไปใช้เป็นวงจรอะไรได้  
ก. ควบคุมวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ   ข. กำเนิดวงจรไฟกระพริบ   
ค. ปรับความเร็วมอเตอร์    ง. ควบคุมระดับไฟตรง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ใบปฏิบัติงาน  12.1 

การบัดกรี 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ใช้คีมตัด คีมปากยาว และมีดคัตเตอร์ ตัดและปลอกสายไฟได้   
2. ใช้หัวแร้งบัดกรีสายไฟได้ 
3. เกิดความตระหนักในการทำงาน 

 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
         1. มีดคัตเตอร์                           1 ด้าม 

2. คีมตัด, คีมปากยาว              อย่างละ 1 ตัว   
3. หัวแร้งบัดกรีขนาด 25 W      1 ตัว 
4. เครื่องดูดตะกั่วบัดกร ี      1 ตัว 
5. ตะก่ัวบัดกรียาว 30 ซม.      1 เส้น 
6. สายไฟแข็งขนาด 1 มม2.      1 เมตร 
 

ลำดับขั้นการทดลอง  
           1. ปลอกฉนวนออกจากสายไฟให้หมด   
 2. ใช้คีมปากยาวดัดลวดทองแดงให้เป็นอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวเป็นชื่อตัวเองขนาดความสูง 1 นิ้ว และต่อเข้า
ด้วยกันโดยใช้การบัดกรี จนครบทุกตัวอักษร    
 3. ตัดลวดทองแดง 2 เส้น เป็นโครงยึดตัวอักษรให้ยาวเท่าชื่อตัวเอง  
 4. จัดวางตัวอักษรบนโครงยึดเป็นชื่อตัวเอง จัดช่องไฟให้พอเหมาะ ลักษณะการจัดวางตามตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 
12.1   

 
 

รูปที่ 12.1 การบัดกรีตัวอักษรลวดทองแดง   
 5. บัดกรียึดชื่อตัวเองบนโครงยึดให้ครบทุกจุด ให้ได้จุดบัดกรีที่สมบูรณ์ สวยงาม มันวาว  
 6. ตรวจสอบจุดบัดกรีทุกจุด จุดใดบกพร่องแก้ไขใหม่ให้สมบูรณ์ สวยงาม      
 

สรุปผลการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

คำถามและการวิเคราะห์ 
1. ผลการบัดกรีชื่อเป็นอย่างไร ถ้าหากนำตะกั่วบัดกรีที่ใช้แล้วนำมาบัดกรีใหม่จะเกิดผลเช่นไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 



 

 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมนิพฤติกรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 
 
 

 
 
 


