
แผนการจัดการเรียนรู้ 
วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัส 20100-1005 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

จัดท าโดย 
นางสาววนิดา  ภาชนะสุวรรณ 

แผนกวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส ์
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา    งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา  20100-1005  สอนครั้งที่    1 
หน่วยที่    1    ชื่อหน่วย   ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวม    4    ชั่วโมง 
ชื่อเรื่อง     ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน     4    ชั่วโมง 

หัวข้อเรื่อง / งาน 
1.1  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
1.2  อันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย์ 
1.3  การป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า 
1.4  หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
1.5  การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูด 
1.6   การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าเบื้องต้น 
ใบงานที่  1.1  ความปลอดภัยในโรงงาน 

สาระส าคัญ 
ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   ซึ่งอุปกรณ์
ทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งที่อ านวยความสะดวก ความสบายเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องมี
การศึกษาถึงวิธ ีการป้องกัน  เพื ่อก่อให้เกิดความปลอดภัยของชีว ิตและทรัพย์สินใน งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทั่วไป 
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. เพ่ือให้แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย รอบคอบ

ปลอดภัย มีระเบียบวินัย และอดทน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อผู้เรียน เรียนจบหน่วยการเรียนนี้แล้ว มีความสามารถดังต่อไปนี้ 
ด้านพุทธิพิสัย 

1. อธิบายระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้
2. อธิบายอันตรายของไฟฟ้าที่เกิดขึ้นต่อร่างกายมนุษย์ได้
3. อธิบายวิธีการป้องกันอันตราย ที่เกิดจากไฟฟ้าได้
4. อธิบายข้อควรปฏิบัติในการท างานเพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์



5. อธิบายวิธีการช่วยเหลือผูป้ระสบอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้
6. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้

ด้านทักษะพิสัย 
1. บอกขั้นตอนการปฐมพยาบาลจากไฟฟ้าดูดได้
2. ปฏิบัติการปฐมพยาบาลจากไฟฟ้าดูดได้
3. น าหลักการปฐมพยาบาลใช้ในชีวิตประจ าวันได้

ด้านจิตพิสัย 
มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 รายละเอียดเนื้อหา 
ภาคทฤษฎี 

1.1  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
1.2  อันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย์   
1.3  การป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า  
1.4  หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย   
1.5  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันตรายจากไฟฟ้าดูด  
1.6  การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าเบื้องต้น 

ภาคปฏิบัติ 
ใบงานที่ 1.1  ความปลอดภัยในโรงงาน 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้   ครั้งที่  1 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นน าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหาที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
2. ครูชี้แจงหัวข้อเรื่อง/งานที่จะศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน
หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 10 ข้อ เพื่อประเมินความรู้
พ้ืนฐานของผู้เรียน 
4. ครูให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์
การเรียนรู้ หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์   

1. ผู้เรียนฟังครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหาที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
2. ผู้เรียนฟังครูชี้แจงและศึกษารายละเอียดหัวข้อ
เรื่อง/งานที่จะศึกษาครั้งที่ 1 
3. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียนหน่วยที่ 1
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 10 ข้อ ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

4. ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จากใบความรู้ 

ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหาหน่วยที่ 1 ความ
ปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับให้
ผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้และบทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรม
ที่  1-16 

1.2 เรื่อง อันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย์ 
ใช้บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 2-16  ถึง
เฟรมที่ 4-16 

1.3 เรื่อง การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 5-16  

1.4 เรื่อง หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 6-16   

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายและจดบันทึกรายละเอียด
เนื้อหา หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับศึกษาใบความรู้และ 
บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 

1.1 เรื่อง ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

1.2 เรื่อง อันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย์ 
1.3 เรื่อง การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า  
1.4 เรื่อง หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
1.5 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจาก

ไฟฟ้าดูด 
1.6 เรื่อง การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจาก

กระแสไฟฟ้าเบื้องต้น 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

1.5 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจาก
ไฟฟ้าดูด ใช้บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่   
7-16  ถึงเฟรมที่ 8-16 

1.6 เรื่อง การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตราย 
จากกระแสไฟฟ้าเบื้องต้นใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 9-16  ถึงเฟรมที่ 16-16 
2. ครูให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความปลอดภัย
ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ข้อ 

2. ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความปลอดภัยใน
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ข้อ 

ขั้นท ากิจกรรมปฏิบัติ 
1. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน

2. ครูอธิบายรายละเอียดของใบงานที่ 1.1 ความ
ปลอดภัยในโรงงาน ประกอบด้วย 

2.1 แผ่นภาพภายในโรงงาน 
2.2 ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ 

3. ครูผู้สอนตอบข้อซักถามของผู้เรียนให้เข้าใจตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจ 
4. ครูควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์

5. ครูควบคุมและตรวจการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
พร้อมกับให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามที่ครูผู้สอนก าหนด
กลุ่มละ 3 คน 
2. ผู้เรียนศึกษาใบงานที่ 1.1 ความปลอดภัยใน
โรงงาน พร้อมฟังครูอธิบายรายละเอียดของ 
ใบงาน เช่น จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ล าดับขั้น 
การทดลอง เครื่องมือและอุปกรณ์ ข้อควรระวัง 
และข้อเสนอแนะ 
3. ผู้เรียนซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจของล าดับ
ขั้นการทดลองต่อครูผู้สอนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
4. ผู้เรียนส่งผู้แทนเบิกเครื่องมือและอุปกรณ์ 
พร้อมกับตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน 
5. ผู้เรียนปฏิบัติงานตามล าดับขั้นการทดลอง
ด้วยความตั้งใจและความถูกต้อง 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหาของการเรียนรู้ หน่วย
ที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยการอธิบายสรุปถึงประเด็นที่ส าคัญเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

1.2 เรื่อง อันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย์ 
1.3 เรื่อง การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า  
1.4 เรื่อง หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
1.5 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจาก

ไฟฟ้าดูด 
1.6 เรื่อง การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจาก

กระแสไฟฟ้าเบื้องต้น 
2. ครูตอบข้อซักถามรายละเอียดของเนื้อหาการ-
เรียนรู้ 
3. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหา ด้วยการถาม-ตอบ
โดยมีข้อค าถามดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่
1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย 

1.1 เรื่อง ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

1.2 เรื่อง อันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย์ 
1.3 เรื่อง การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า  
1.4 เรื่อง หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
1.5 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจาก

ไฟฟ้าดูด 
1.6 เรื่อง การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจาก

กระแสไฟฟ้าเบื้องต้น 

2. ผู้เรียนซักถามรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู้
ที่ไม่เข้าใจพร้อมจดบันทึก 
3. ผู้เรียนตอบข้อค าถามของครูผู้สอน ดังต่อไปนี้

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. ร่างกายมนุษย์มีคุณสมบัติเป็นตัวน าหรือฉนวน
2. ปริมาณของกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมนุษย์มี
ขนาดน้อยกว่า 0.5 มิลลิแอมป์ จะมีลักษณะอย่างไร 
3. ปริมาณของกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมนุษย์มี
ขนาดมากกว่า 100 มิลลิแอมป์ จะมีลักษณะอย่างไร 

ตอบ  ร่างกายมนุษย์มีคุณสมบัติเป็นตัวน า 
ตอบ  มีลักษณะไม่เกิดความรู้สึก 

ตอบ มีลักษณะท าให้หัวใจหยุดเต้น เนื้อหนังไหม้ 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
4. การปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มี
ความปลอดภัยอย่างไรบ้าง 

ตอบ ประกอบด้วย 
1. ควรค านึงกฎแห่งความปลอดภัย
2. ก่อนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องแน่ใจ

ว่าไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

3. ไม่ควรปฏิบัติงานเมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย
4. ไม่ควรปฏิบัติงานในขณะมือเปียก หรืออยู่

บนพื้นที่เปียกน้ า 
4. ครูเลือกสุ่มให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลอง
ใบงานที่ 1 การปฐมพยาบาลจากไฟฟ้าดูด 
5. ครูสรุปรายละเอียดผลการทดลองเพ่ิมเติม

6. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน
หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 10 ข้อ 

4. ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้รับมอบหมายให้สรุปผลการ
ทดลองใบงานที่ 1 การปฐมพยาบาลจากไฟฟ้าดูด 
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองในการ
สรุปผลการทดลองเพ่ิมเติม 
6. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 1
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 10 ข้อ 

สื่อการเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
บุญสืบ  โพธิ์ศรี, โกมล  ศิริสมบูรณ์เวช และกิตติภพ  ปานคณิน.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  กรุงเทพมหานคร.  2550. 
พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ์ และคณะ.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  

กรุงเทพมหานคร.  2547. 
ใบความรู้ที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ใบงานที่ 1.1 ความปลอดภัยในโรงงาน 
ใบมอบงานที่ 1 การปฐมพยาบาลจากไฟฟ้าดูด 
สื่อโสตทัศน์ 
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ



3. บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน
16  เฟรม ประกอบด้วย 

3.1  เรื่อง ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เฟรมที่  1-16 
3.2  เรื่อง อันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย์  เฟรมที่ 2-16  ถึงเฟรมที่ 4-16 
3.3  เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า  เฟรมที่ 5-16  
3.4  เรื่อง หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย  เฟรมที่ 6-16   
3.5  เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันตรายจากไฟฟ้าดูด  เฟรมที่ 7-16  ถึงเฟรม ที่ 8-16 
3.6  เรื่อง การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าเบื้องต้น  เฟรมที่ 9-16ถึงเฟรม

ที่ 16-16 
เครื่องมือและอุปกรณ ์
-  แผ่นภาพภายในโรงงาน 

งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม 
ก่อนเรียน 
1. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จ านวน  10  ข้อ 
2. ให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 1 ความ

ปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ขณะเรียน 
1. ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
2. ให้ผู้เรียนตอบข้อค าถาม
3. ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4. ศึกษาและปฏิบัติงาน ใบงานที่ 1.1 ความปลอดภัยในโรงงาน
หลังเรียน 
1. ให้ผู้เรียนตรวจปรับกิจกรรมที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

จากแนวตอบกิจกรรมของครูผู้สอน 
2. ตรวจและประกาศคะแนนจากแบบประเมินผลก่อนเรียน กิจกรรม และแบบประเมินผลหลังเรียน

ให้ผู้เรียนทราบ 
3. ให้ผู้เรียนตรวจปรับใบงานที่ 1.1 ความปลอดภัยในโรงงาน ตามแบบเฉลยของครูผู้สอน
4. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมตามรายละเอียดใบมอบงานที่ 1 การปฐมพยาบาลจากไฟฟ้าดูด
5. ให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากเฉลยใบงาน และแบบประเมินผล
6. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้อื่น ๆ เพ่ิมเติม จากเว็บ http://kpp.ac.th/elearning/

elearning3/unit01.html 

http://kpp.ac.th/elearning/


การวัดและประเมินผล 
ก่อนเรียน 

1. ตรวจแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 10
ข้อ (10 คะแนน) บันทึกคะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 1 ความปลอดภัย 
ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่องสอบก่อนเรียน 

2. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์
การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ขณะเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างที่มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนจากการท ากิจกรรมของเนื้อหาการเรียน กิจกรรมที่ 1

ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้านทักษะพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงาน ใบงานที่ 1.1 ความปลอดภัยใน

โรงงาน 
2. สังเกตการเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดฝึก และใบงานให้พร้อมที่

จะปฏิบัติงาน 
3. สังเกตความสนใจของการด าเนินงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ตลอดจนลักษณะนิสัยการปฏิบัติงาน พร้อมกับบันทึกคะแนนลงในแบบประเมินผลใบงาน 
หลังเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. ตรวจผลการตอบกิจกรรม หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนที่ตรวจปรับกิจกรรมที่ 1 จากแนวการตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
3. ตรวจแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน

10 ข้อ (10 คะแนน) บันทึกคะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ช่องสอบหลังเรียน 

4. ตรวจรายงานใบมอบงานที่ 1 การปฐมพยาบาลจากไฟฟ้าดูด พร้อมกับบันทึกผลลงใน
ใบสรุปการประเมินผลหน่วยที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่องใบมอบงาน (10 คะแนน) 

ด้านทักษะพิสัย 
1. ตรวจผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ใบงานที่  1.1  ความปลอดภัยในโรงงาน  พร้อมกับบันทึกการ

ประเมินผลลงในแบบประเมินผลที่  1.1  ประกอบด้วย 
1.1  การเตรียมงาน 
1.2  การด าเนินการปฏิบัติงาน 
1.3  การเลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ 



1.4  คุณภาพของงาน 
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนในการตรวจปรับใบงานที่ 1.1 ตามแบบเฉลยใบงานที่ 1.1 ความ

ปลอดภัยในโรงงาน ของครูผู้สอน 
ด้านจิตพิสัย 
1. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประกอบด้วย 
1.1  การตรงต่อเวลา 
1.2  ความรับผิดชอบ 
1.3  การมีมนุษยสัมพันธ์ 
1.4  การแต่งกาย 

2. บันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประจ าหน่วยที่  1  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 



       สอนครั้งที่  2 
รวม         4     ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อวิชา     งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา  20100-1005 
หน่วยที่    2     ชื่อหน่วย  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า  
ชื่อเรื่อง     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า   จ านวน    4     ชั่วโมง  

หัวข้อเรื่อง/งาน 
2.1  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
2.2  ประเภทของไฟฟ้า 
2.3 กระแสไฟฟ้า 
2.4  ทิศทางการไหลของไฟฟ้า 
2.5  แรงดันไฟฟ้า 
2.6  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
2.7  กฎของโอห์ม 
2.8  ก าลังไฟฟ้า 
2.9  การต่อเซลล์ไฟฟ้า 
ใบงานที่ 2.1  การทดสอบตัวน าและฉนวนของวัสดุ 
ใบงานที่ 2.2  การทดสอบวงจรไฟฟ้า 

สาระส าคัญ 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า คือ หน้าที่ก าเนิดของก าลังไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า โดยมีประเภทของไฟฟ้าอยู่ 

2 ชนิด คือ ไฟฟ้าสถิต ได้แก่ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า  และไฟฟ้ากระแส มีอยู่ 2 ชนิด คือ ไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้า
กระแสสลับ  

การต่อเซลล์ไฟฟ้า หมายถึง การน าเซลล์ไฟฟ้ามาต่อเข้าด้วยกัน การต่อเซลล์ไฟฟ้ามี 3 วิธี คือ แบบ
อ นุ ก ร ม  แ บ บ ข น า น  แ ล ะ แ บ บ ผ ส ม  ก ฎ ข อ ง โ อ ห์ ม คื อ  แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า เ ท่ า กั บ ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า 
ที่ไหลในวงจร คูณกับค่าความต้านทานของวงจร 



จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1.เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า
2.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าได้
3.เพ่ือให้แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย รอบคอบ

ปลอดภัย มีระเบียบวินัย และอดทน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อผู้เรียน เรียนจบหน่วยการเรียนนี้แล้ว มีความสามารถดังต่อไปนี้ 
ด้านพุทธิพิสัย 

1. บอกประเภทประเภทของไฟฟ้าระหว่างไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแสได้
2. อธิบายลักษณะของไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับได้
3. อธิบายทิศทางการไหลของกระแสได้
4. อธิบายความสัมพันธ์ของแรงดัน กระแส และความต้านทานได้
5. อธิบายวิธีการน าแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้งานได้
6. อธิบายหลักการกฎของโอห์มได้
7. บอกวิธีการค านวณหาค่าก าลังไฟฟ้าที่ใช้งานได้

ด้านทักษะพิสัย 
1. บอกคุณสมบัติของวงจรไฟฟ้าที่สมบูรณ์ได้
2. บอกพ้ืนฐานของสสารที่แสดงคุณสมบัติของฉนวนหรือตัวน าได้
3. ค านวณค่าทางไฟฟ้าได้
4. วัดค่าแรงดันและกระแสในวงจรไฟฟ้าได้
5. น าแหล่งก าเนิดไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวันได้
6. น าพื้นฐานของสสารที่แสดงคุณสมบัติของฉนวนหรือตัวน ามาประยุกต์ใช้งาน

ในชีวิตประจ าวนัได ้
ด้านจิตพิสัย 
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายละเอียดเนื้อหา 
ภาคทฤษฎี 

2.1  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
2.2  ประเภทของไฟฟ้า 

     2.3 กระแสไฟฟ้า 
2.4  ทิศทางการไหลของไฟฟ้า 
2.5  แรงดันไฟฟ้า 



2.6  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
2.7  กฎของโอห์ม 
2.8  ก าลังไฟฟ้า 
2.9  การต่อเซลล์ไฟฟ้า 

ภาคปฏิบัติ 
ใบงานที่  2.1  การทดสอบตัวน าและฉนวนของวัสดุ 
ใบงานที่  2.2  การทดสอบวงจรไฟฟ้า 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้   ครั้งที่  2 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นน าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหาที่สอนครั้งที่ 1
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า 
2. ครูชี้แจงหัวข้อเรื่อง/งานที่จะศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า จ านวน 
10 ข้อ เพ่ือประเมินความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน 
4. ครูให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า 

1. ผู้เรียนฟังครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหา
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า 
2. ผู้เรียนฟังครูชี้แจงและศึกษารายละเอียดหัวข้อ
เรื่อง/งานที่จะศึกษาครั้งที่ 2 
3. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียนหน่วยที่ 2
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า จ านวน 10 ข้อ 
ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
4. ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า 
จากใบความรู้ 

ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหาหน่วยที่ 2 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า พร้อมกับให้ผู้เรียนศึกษา 
จากใบความรู้และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์  
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง แหล่งก าเนิดไฟฟ้า ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ แผ่นที่  1-16 

1.2 เรื่อง ประเภทของไฟฟ้า ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ แผ่นที่  2-16 

1.3 เรื่อง กระแสไฟฟ้า ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ แผ่นที่  3-16 

1.4 เรื่อง ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า ใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 4-16 

1.5 เรื่อง แรงดันไฟฟ้า ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 5-16 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายและจดบันทึกรายละเอียด
เนื้อหา หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า 
พร้อมกับศึกษาใบความรู้และบทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ 

1.1 เรื่อง แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
1.2 เรื่อง ประเภทของไฟฟ้า  
1.3 เรื่อง กระแสไฟฟ้า  
1.4 เรื่อง ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า 
1.5 เรื่อง แรงดันไฟฟ้า 
1.6 เรื่อง แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
1.7 เรื่อง กฎของโอห์ม 
1.8 เรื่อง ก าลังไฟฟ้า 
1.9 เรื่อง การต่อเซลล์ไฟฟ้า 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

1.6 เรื่อง แหล่งก าเนิดไฟฟ้า ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 6-16  ถึงแผ่นที่  11-16 

1.7 เรื่อง กฎของโอห์ม ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ แผ่นที่  12-16 

1.8 เรื่อง ก าลังไฟฟ้า ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ แผ่นที่ 13-16  ถึงแผ่นที่  15-16 

1.9 เรื่อง การต่อเซลล์ไฟฟ้า ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ แผ่นที่  16-16 
2. ครูให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับไฟฟ้า จ านวน 10 ข้อ 

2. ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับไฟฟ้า จ านวน 10 ข้อ 

ขั้นท ากิจกรรมปฏิบัติ 
1. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน
2. ครูอธิบายรายละเอียดของใบงานที่ 2.1
การทดสอบตัวน าและฉนวนของวัสดุ และ 
ใบงานที่ 2.2 การทดสอบวงจรไฟฟ้า ประกอบด้วย 

2.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.2 ล าดับขั้นการทดลอง 
2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
2.4 ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ 

3. ครูผู้สอนตอบข้อซักถามของผู้เรียนให้เข้าใจตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจ 
4. ครูควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์

5. ครูควบคุมและตรวจการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
พร้อมกับให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามที่ครูผู้สอนก าหนด
กลุ่มละ 3 คน 
2. ผู้เรียนศึกษาใบงานที่ 2.1 การทดสอบตัวน าและ
ฉนวนของวัสดุ และใบงานที่ 2.2 การทดสอบ
วงจรไฟฟ้า พร้อมฟังครูอธิบายรายละเอียดของ 
ใบงาน เช่น จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ล าดับขั้น 
การทดลอง เครื่องมือและอุปกรณ์ ข้อควรระวัง 
และข้อเสนอแนะ 
3. ผู้เรียนซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจของล าดับ
ขั้นการทดลองต่อครูผู้สอนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
4. ผู้เรียนส่งผู้แทนเบิกเครื่องมือและอุปกรณ์ 
พร้อมกับตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน 
5. ผู้เรียนปฏิบัติงานตามล าดับขั้นการทดลอง
ด้วยความตั้งใจและความถูกต้อง 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหาของการเรียนรู้ หน่วย
ที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยการอธิบาย
สรุปถึงประเด็นที่ส าคัญเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
1.2 เรื่อง ประเภทของไฟฟ้า  
1.3 เรื่อง กระแสไฟฟ้า  
1.4 เรื่อง ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า 
1.5 เรื่อง แรงดันไฟฟ้า 
1.6 เรื่อง แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
1.7 เรื่อง กฎของโอห์ม 
1.8 เรื่อง ก าลังไฟฟ้า 
1.9 เรื่อง การต่อเซลล์ไฟฟ้า 

2. ครูตอบข้อซักถามรายละเอียดของเนื้อหา
การเรียนรู้ 
3. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหา ด้วยการถาม-ตอบ
ดังมีข้อค าถามดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า ประกอบด้วย 

1.1 เรื่อง แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
1.2 เรื่อง ประเภทของไฟฟ้า  
1.3 เรื่อง กระแสไฟฟ้า  
1.4 เรื่อง ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า 
1.5 เรื่อง แรงดันไฟฟ้า 
1.6 เรื่อง แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
1.7 เรื่อง กฎของโอห์ม 
1.8 เรื่อง ก าลังไฟฟ้า 
1.9 เรื่อง การต่อเซลล์ไฟฟ้า 

2. ผู้เรียนซักถามรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู้
ที่ไม่เข้าใจพร้อมจดบันทึก 
3. ผู้เรียนตอบข้อค าถามของครูผู้สอน ดังต่อไปนี้

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. แหล่งก าเนิดไฟฟ้ามีความหมายอย่างไร

2. การก าเนิดไฟฟ้ามี 6 ชนิด อะไรบ้าง

ตอบ  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า คือ ต้นก าเนิดของ
ก าลังไฟฟ้าหรือแรงคลื่นไฟฟ้า 
ตอบ  การก าเนิดไฟฟ้ามี 6 ชนิด คือ 

1. เกิดจากการเสียดสี
2. เกิดจากความร้อน
3. เกิดจากแรงกดดัน
4. เกิดจากปฏิกิริยา
5. เกิดจากสนามไฟฟ้า
6. เกิดจากแสงสว่าง



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
3. พลังงานไฟฟ้า มีก่ีประเภท อะไรบ้าง

4. ไฟฟ้ากระแสเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
มีก่ีชนิด อะไรบ้าง 

5. การต่อเซลล์ไฟฟ้า มีกี่วิธี อะไรบ้าง

6. กฎของโอห์ม คือ

ตอบ พลังงานไฟฟ้า มี 2 ประเภท คือ  
1. ไฟฟ้าสถิต
2. ไฟฟ้ากระแส

ตอบ ไฟฟ้ากระแสมี 2 ชนิด คือ 
1. ไฟฟ้ากระแสตรง
2. ไฟฟ้ากระแสสลับ

ตอบ การต่อเซลล์ไฟฟ้า มี 3 วิธี คือ 
1. การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
2. การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนาน
3. การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบผสม

ตอบ กฎของโอห์ม 

R  =  
I
E

           มีหน่วยเป็นโอห์ม 

เมื่อ   R  คือ  ค่าความต้านทาน มีหน่วยเป็นโอห์ม 
E  คือ  แรงคลื่นไฟฟ้า  มีหน่วยเป็นโอห์ม 
I   คือ  ค่าของกระแสไฟฟ้า  มีหน่วยเป็น

แอมแปร์ 

4. ครูเลือกสุ่มให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลอง
ใบงานที่ 2.1 การทดสอบตัวน าและฉนวนของวัสดุ 
และใบงานที่ 2.2 การทดสอบวงจรไฟฟ้า 
5. ครูสรุปรายละเอียดผลการทดลองเพ่ิมเติม

6. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า จ านวน 
10 ข้อ 

4. ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้รับมอบหมายให้สรุปผลการ
ทดลองใบงานที่ 2.1 การทดสอบตัวน าและฉนวน
ของวัสดุ และใบงานที่ 2.2 การทดสอบวงจรไฟฟ้า 
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองในการ
สรุปผลการทดลองเพ่ิมเติม 
6. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 2
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า จ านวน 10 ข้อ 



สื่อการเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
บุญสืบ  โพธิ์ศรี, โกมล  ศิริสมบูรณ์เวช และกิตติภพ  ปานคณิน.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  กรุงเทพมหานคร.  2550. 
พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ์ และคณะ.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  

กรุงเทพมหานคร.  2547. 
ใบความรู้ที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า 
ใบงานที่ 2.1 การทดสอบตัวน าและฉนวนของวัสดุ 
ใบงานที่ 2.2 การทดสอบวงจรไฟฟ้า 
ใบมอบงานที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า 
สื่อโสตทัศน์ 
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
3. บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 2 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า จ านวน  16   เฟรม

ประกอบด้วย 
3.1  เรื่อง แหล่งก าเนิดไฟฟ้า  เฟรมที่  1-16 
3.2  เรื่อง ประเภทของไฟฟ้า  เฟรมที่  2-16 
3.3  เรื่อง กระแสไฟฟ้า  เฟรมที่  3-16 
3.4  เรื่อง ทิศทางการไหลของกระแส  เฟรมที่  4-16 
3.5  เรื่อง แรงดันไฟฟ้า  เฟรมที่ 5-16 
3.6  เรื่อง แหล่งก าเนิดไฟฟ้า  เฟรมที่  6-16  ถึงเฟรมที่ 11-16 
3.7  เรื่อง กฎของโอห์ม เฟรมที่ 12-16  
3.8  เรื่อง ก าลังไฟฟ้า  เฟรมที่ 13-16  ถึงเฟรมที่ 15-16 
3.9  เรื่อง การต่อเซลล์ไฟฟ้า  เฟรมที่ 16-16 

เครื่องมือและอุปกรณ ์
1. แหล่งจ่ายแรงดัน 6 โวลต์
2. สวิตช์
3. หลอดไฟ 6 โวลต์
4. สายปากคีบ
5. เส้นลวดเหล็ก ยาว  3.5  นิ้ว
6. เส้นลวดทองแดงเปลือย ยาว  3.5  นิ้ว
7. เส้นลวดอะลูมิเนียม ยาว  3.5  นิ้ว
8. แท่งคาร์บอน หรือไส้ดินสอ ยาว  3.5  นิ้ว
9. แท่งพลาสติก ยาว  3.5  นิ้ว



10. แท่งไม ้ยาว  3.5  นิ้ว
11. ท่อกระดาษ ยาว  3.5  นิ้ว
12. เชือกป่านยาว ยาว  3.5  นิ้ว
13. แบตเตอรี่ขนาด 1.5 โวลต์
13. หลอดไฟขนาด 3 โวลต์
14. มัลติมิเตอร์
15. สายส าหรับต่อวงจร

งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม 
ก่อนเรียน 
1. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า จ านวน 10  ข้อ
2. ให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 2 ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า 
ขณะเรียน 
1. ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับไฟฟ้า
2. ให้ผู้เรียนตอบข้อค าถาม
3. ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับไฟฟ้า
4. ศึกษาและปฏิบัติงาน ใบงานที่  2.1 การทดสอบตัวน าและฉนวนของวัสดุ  และใบงาน

ที่  2.2  การทดสอบวงจรไฟฟ้า 
หลังเรียน 
1. ให้ผู้เรียนตรวจปรับกิจกรรมที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า จากแนวตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
2. ตรวจและประกาศคะแนนจากแบบประเมินผลก่อนเรียน กิจกรรม และแบบประเมินผลหลังเรียน

ให้ผู้เรียนทราบ 
3. ให้ผู้ เรียนตรวจปรับใบงานที่  2 .1 การทดสอบตัวน าและฉนวนของวัสดุ  และใบงาน

ที่ 2.2  การทดสอบวงจรไฟฟ้า ตามแบบเฉลยของครูผู้สอน 
4. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมตามรายละเอียดใบมอบงานที่  2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า

5. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้อื่น ๆ เพ่ิมเติม จากเว็บ http://kpp.ac.th/elearning/
elearning3/unit05.html 

http://kpp.ac.th/elearning/


การวัดและประเมินผล 
ก่อนเรียน 
1. ตรวจแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่  2 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า จ านวน 10 ข้อ

(10 คะแนน) บันทึกคะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่  2 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า 
ช่องสอบก่อนเรียน 

2. สั ง เกตพฤติกรรมของผู้ เ รียนในการศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้  และจุดประสงค์
การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับไฟฟ้า 

ขณะเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างที่มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนจากการท ากิจกรรมของเนื้อหาการเรียน กิจกรรมที่ 2 ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับไฟฟ้า 

ด้านทักษะพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงาน ใบงานที่ 2.1 และ 2.2
2. สังเกตการเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดฝึก และใบงานให้พร้อมที่

จะปฏิบัติงาน 
3. สังเกตความสนใจของการด าเนินงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

ตลอดจนลักษณะนิสัยการปฏิบัติงาน พร้อมกับบันทึกคะแนนลงในแบบประเมินผลใบงาน 
หลังเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. ตรวจผลการตอบกิจกรรม หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนที่ตรวจปรับกิจกรรมที่ 2 จากแนวการตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
3. ตรวจแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า จ านวน 10 ข้อ (10

คะแนน) บันทึกคะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า ช่องสอบหลัง
เรียน 

4. ตรวจรายงานใบมอบงานที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า พร้อมกับบันทึกผลลงใน
ใบสรุปการประเมินผลหน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า ช่องใบมอบงาน (10 คะแนน) 



ด้านทักษะพิสัย 
1. ตรวจผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ใบงานที่ 2.1 และ 2.2 พร้อมกับบันทึกการประเมินผลลงใน

แบบประเมินผลที่ 2.1 และ 2.2 ประกอบด้วย 
1.1  การเตรียมงาน 
1.2  การด าเนินการปฏิบัติงาน 
1.3  การเลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
1.4  คุณภาพของงาน 

2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนในการตรวจปรับใบงานที่ 2.1 และ 2.2  ตามแบบเฉลย
ใบงานที่ 2.1 และ 2.2 ของครูผู้สอน 

ด้านจิตพิสัย 
1. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
1.1  การตรงต่อเวลา 
1.2  ความรับผิดชอบ 
1.3  การมีมนุษยสัมพันธ์ 
1.4  การแต่งกาย 

2. บันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ประจ าหน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อวิชา    งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1005   สอนครั้งที่  3 และ 4 
หน่วยที่   3   ชื่อหน่วย  เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  รวม     8    ชัว่โมง 
ชื่อเรื่อง   เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    จ านวน    8    ชัว่โมง 

หัวข้อเรื่อง/งาน 
3.1  มัลติมิเตอร์ 
3.2  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
3.3  ออสซิลโลสโคป 
3.4  เครื่องก าเนิดสัญญาณ 
ใบงานที่  3.1  การวัดแรงดันและกระแสในวงจรไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์ 
ใบงานที่  3.2  การใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
ใบงานที่  3.3  การใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 

สาระส าคัญ 
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คือ เครื่องมือที่ใช้ส าหรับในการวัดและทดสอบวงจรไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียด หรือปริมาณออกมาในรูปของตัวเลข เข็ม หรือเส้นภาพก็ตาม 
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป และเครื่องก าเนิดสัญญาณ เป็นต้น 

มัลติมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีหลายรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย โอห์ม
มิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และแอมมิเตอร์ โดยมีการแสดงออกมาด้วยเข็ม 

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางแนวตั้ง
และแนวนอน สามารถวัดขนาดของแรงดันและกระแสไฟฟ้า รูปร่างของสัญญาณต่าง ๆ เป็นต้น 

ออสซิลโลสโคป สร้างขึ้นมาเพ่ือวัดแรงดัน วัดเวลา วัดความถี่  และดูรูปร่างของสัญญาณ 
ออสซิลโลสโคปที่ผลิตขึ้นมามีหลายรุ่น แบบ และยี่ห้อ จ าเป็นที่ต้องท าการศึกษาคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อน
ใช้งาน 

เครื่องก าเนิดสัญญาณ คือ เครื่องมือที่สามารถผลิตรูปร่างของสัญญาณในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปไซน์
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม เป็นต้น เครื่องก าเนิดสัญญาณภาพสามารถแบ่งตามการใช้งาน คือ เครื่องก าเนิดสัญญาณ
ความถี่เสียง เครื่องก าเนิดสัญญาณความถี่วิทยุ เครื่องก าเนิดสัญญาณฟิวส์ และเครื่องก าเนิดสัญญาณแบบ
หลายรูปแบบ 



จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ทั่วไป 
  1.เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  3.เพ่ือให้แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย รอบคอบ 
ปลอดภัย มีระเบียบวินัย และอดทน 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  เมื่อผู้เรียน เรียนจบแล้วสามารถ 
 ด้านพุทธิพิสัย 

1.  บอกส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์แบบเข็มและแบบดิจิตอลได้ 
2.  อธิบายค่าของมัลติมิเตอร์แบบเข็มและแบบดิจิตอลได้ 
3.  บอกข้อควรระวังในการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มและแบบดิจิตอลได้ 
4.  บอกส่วนประกอบและปุ่มใช้งานของออสซิลโลสโคปได้ 
5.  บอกคุณสมบัติการใช้งานของออสซิลโลสโคปได้ 
6.  บอกคุณสมบัติการใช้งานของเครื่องก าเนิดสัญญาณได้ 

 ด้านทักษะพิสัย 
1.  ใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าในวงจรได้ 
2.  ใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรได้ 
3.   น าหลักการวัดแรงดันและกระแสในวงจรไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานใน

ชีวิตประจ าวันได ้
4.  ใช้ออสซิลโลสโคปในการวัดแรงดันไฟตรง (DC. Voltage) ได้ 
5.  ใช้ออสซิลโลสโคปวัดรูปร่างของสัญญาณได้ 
6.   น าหลักการควบคุมการท างานเบื้องต้นของออสซิลโลสโคป และใช้ออสซิลโลสโคปในการ

วัดแรงดันไฟตรงไปประยุกต์ใช้งานในชวีิตประจ าวันได้ 
7.  ปรับปุ่มฟังก์ชันควบคุมของออสซิลโลสโคปส าหรับวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ 
8.  ใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ และอ่านค่าได้ถูกต้อง 
9.  ใช้งานเครื่องก าเนิดสัญญาณเพ่ือให้เกิดรูปสัญญาณที่มีลักษณะแตกต่างกันได้ 
10.   น าการใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ และการใช้งานเครื่องก าเนิด

สัญญาณไปประยุกต์ใช้งานในชวีิตประจ าวันได ้
 ด้านจิตพิสัย 
  มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 



รายละเอียดเนื้อหา 
ภาคทฤษฎี 

3.1  มัลติมิเตอร์ 
3.2  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
3.3  ออสซิลโลสโคป 
3.4  เครื่องก าเนิดสัญญาณ 

ภาคปฏิบัติ 
ใบงานที่  3.1  การวัดแรงดันและกระแสในวงจรไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์ 
ใบงานที่  3.2  การใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
ใบงานที่  3.3  การใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้   ครั้งที่ 3 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นน าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหาที่สอน ครั้งที่ 2
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า 
2. ครูชี้แจงหัวข้อเรื่อง/งานที่จะศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน
หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 15 ข้อ เพื่อประเมินความรู้
พ้ืนฐานของผู้เรียน 
4. ครูให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงาน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ผู้เรียนฟังครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหา
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า 
2. ผู้เรียนฟังครูชี้แจงและศึกษารายละเอียดหัวข้อ
เรื่อง/งานที่จะศึกษา ครั้งที่ 3 
3. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียนหน่วยที่ 3
เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 15 ข้อ ด้วยความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม 
4. ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จากใบความรู้ 

ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่ 3 เครื่องมือ
วัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม
กับให้ผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้และ 
บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง มัลติมิเตอร์ ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 1-20 ถึงเฟรมที่ 9-20 

1.2 เรื่อง ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 10-20 ถึงเฟรมที่ 12-20 
2. ครูอธิบายและถาม - ตอบค าถามผู้เรียน เรื่อง
มัลติมิเตอร์และดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายและจดบันทึกรายละเอียด
เนื้อหา หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงาน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับศึกษาใบความรู้ 
และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 

1.1 เรื่อง มัลติมิเตอร์ 
1.2 เรื่อง ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 

2. ผู้เรียนตอบข้อค าถามและซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจ
พร้อมจดบันทึก และคอยตอบข้อค าถามของครูผู้สอน 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. มัลติมิเตอร์สามารถใช้วัดอะไรในวงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์มีข้อดีอย่างไร

ตอบ มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้วัดรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.1 วัดค่าความต้านทาน 
1.2 วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
1.3 วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 
1.4 วัดกระแสไฟฟ้า 

ตอบ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์มีข้อดี คือ 
1. ค่าผิดพลาดต่ า
2. อ่านค่าได้ออกมาโดยตรงและสะดวก
3. ราคาถูก

3. ครูให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 3 เรื่อง เครื่องมือวัด
และทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
2 ข้อ (ข้อ 1 และข้อ 2) 

3. ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 3 เรื่อง เครื่องมือวัดและ
ทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
2 ข้อ (ข้อ 1 และ ข้อ 2) 

ขั้นท ากิจกรรมปฏิบัติ 
1. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน

2. ครูอธิบายรายละเอียดของใบงานที่ 3.1 การวัด
แรงดันและกระแสในวงจรไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์ 
ประกอบด้วย 

2.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.2 ล าดับขั้นการทดลอง 
2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
2.4 ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ 

3. ครูผู้สอนตอบข้อซักถามของผู้เรียนให้เข้าใจตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจ 
4. ครูควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์

1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามที่ครูผู้สอนก าหนด
กลุ่มละ 3 คน 
2. ผู้เรียนศึกษาใบงานที่ 3.1 การวัดแรงดันและ
กระแสในวงจรไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์ พร้อมฟังครู
อธิบายรายละเอียดของใบงาน เช่น จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม ล าดับขั้นการทดลอง เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ข้อควรระวัง และข้อเสนอแนะ 

3. ผู้เรียนซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจของล าดับ
ขั้นการทดลองต่อครูผู้สอนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
4. ผู้เรียนส่งผู้แทนเบิกเครื่องมือและอุปกรณ์ 
พร้อมกับตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

5. ครูควบคุมและตรวจการปฏิบัติงานของแต่ละ
กลุ่ม พร้อมกับให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 

5. ผู้เรียนปฏิบัติงานตามล าดับขั้นการทดลอง
ด้วยความตั้งใจและความถูกต้อง 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหาของการเรียนรู้
หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ โดยการอธิบายสรุปถึงประเด็น
ที่ส าคัญเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง มัลติมิเตอร์  
1.2 เรื่อง ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 

2. ครูตอบข้อซักถามรายละเอียดของเนื้อหา
การเรียนรู้ 
3. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหา ด้วยการถาม-ตอบ
ดังมีข้อค าถามดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่ 3
เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

      1.1 เรื่อง มัลติมิเตอร์  
1.2 เรื่อง ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 

2. ผู้เรียนซักถามรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู้
ที่ไม่เข้าใจพร้อมจดบันทึก 
3. ผู้เรียนตอบข้อค าถามของครูผู้สอน ดังต่อไปนี้

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. มัลติมิเตอร์และดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ใช้ในการวัด
อะไรบ้าง 

2. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร

ตอบ มัลติมิเตอร์และดิจิตอลมัลติมิเตอร์ สามารถวัด
คุณสมบัติในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ดังต่อไปนี้ คือ 
1. แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
2. แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
3. ค่าความต้านทาน
4. กระแสไฟฟ้า

ตอบ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้ คือ 
1. แสดงขั้วผลของเครื่องวัดแบบดิจิตอล
2. เปลี่ยนย่านวัดได้โดยอัตโนมัติ



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

4. ครูเลือกสุ่มให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลอง
ใบงานที่ 3.1 การวัดแรงดันและกระแสในวงจร
ไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์  
5. ครูสรุปรายละเอียดผลการทดลองเพ่ิมเติม

4. ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้รับมอบหมายให้สรุปผลการ
ทดลองใบงานที่ 3.1 การวัดแรงดันและกระแสใน
วงจรไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์ 
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองในการ
สรุปผลการทดลองเพ่ิมเติม 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่ 4 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นน าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหาที่สอน ครั้งที่ 3
หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. ครูชี้แจงหัวข้อเรื่อง/งานที่จะศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงาน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ผู้เรียนฟังครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหา
หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผู้เรียนฟังครูชี้แจงและศึกษารายละเอียดหัวข้อ
เรื่อง/งานที่จะศึกษาครั้งที่ 4 
3. ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จากใบความรู้ 

ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหาหน่วยที่ 3 เครื่องมือ
วัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม
กับให้ผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้และ 
บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง ออสซิลโลสโคป ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 13-20 ถึงเฟรมที่ 17-20 

1.2 เรื่อง เครื่องก าเนิดสัญญาณ ใช้บทน าเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 18-20 ถึงเฟรมที่ 20-20 
2. ครูอธิบายสรุปรายละเอียดเนื้อหาให้กับผู้เรียน
เรื่อง ออสซิลโลสโคปและเครื่องก าเนิดสัญญาณ 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายและจดบันทึกรายละเอียด
เนื้อหา หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงาน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับศึกษาใบความรู้ 
และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 

1.1  เรื่อง ออสซิลโลสโคป 
1.2  เรื่อง เครื่องก าเนิดสัญญาณ 

2. ผู้เรียนฟังครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหาเรื่อง
ออสซิลโลสโคปและเครื่องก าเนิดสัญญาณ พร้อมจด
บันทึก และตอบข้อค าถาม ดังต่อไปนี้ 

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. ปุ่มปรับและจุดต่อของออสซิลโลสโคป
มีอะไรบ้าง 

ตอบ ปุ่มปรับและจุดต่อของออสซิลโลสโคป 
ประกอบด้วย 
1. ปุ่ม Power
2. ปุ่มปรับความเข้มและโฟกัส



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 

2. เครื่องก าเนิดสัญญาณ มีก่ีแบบตามลักษณะ
การใช้งานอะไรบ้าง 

3. จุดต่อสัญญาณเข้า 1 และ 2
4. ปุ่มเลือกสัญญาณ

4.1  AC.
4.2  DC.
4.3  GND

5. ปุ่มปรับ Volts/Div
6. ปุ่มปรับ Time/Div
7. ปุ่มปรับระดับของการนิ่ง
8. สวิตช์เลือกโหมดสวีฟ
9. สวิตช์เลือกสัญญาณทริก
10. ช่องรับสัญญาณทริก

ตอบ เครื่องก าเนิดสัญญาณ มี 4 แบบ 
1. เครื่องก าเนิดสัญญาณเสียง
2. เครื่องก าเนิดสัญญาณความถ่ีวิทยุ
3. เครื่องก าเนิดสัญญาณพัลส์
4. เครื่องก าเนิดสัญญาณหลายรูปแบบ

3. ครูให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 3 เรื่อง เครื่องมือวัด
และทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
2 ข้อ (ข้อ 3 และ ข้อ 4) 

3. ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 3 เรื่อง เครื่องมือวัดและ
ทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
2 ข้อ (ข้อ 3 และ ข้อ 4) 

ขั้นท ากิจกรรมปฏิบัติ 
1. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน
2. ครูอธิบายรายละเอียดของใบงานที่ 3.2 และ 3.3
ประกอบด้วย 

2.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.2 ล าดับขั้นการทดลอง 
2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
2.4 ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ 

1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามที่ครูผู้สอนก าหนด กลุ่มละ 3 คน
2. ผู้เรียนศึกษาใบงานที่ 3.2 และ 3.3 การวัดแรงดัน
และกระแสในวงจรไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์ พร้อมฟังครู
อธิบายรายละเอียดของใบงาน เช่น จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม ล าดับขั้นการทดลอง เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ข้อควรระวัง และข้อเสนอแนะ 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

3. ครูผู้สอนตอบข้อซักถามของผู้เรียนให้เข้าใจตาม
ขั้นตอนต่างๆ ให้เข้าใจ 
4. ครูควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์

5. ครูควบคุมและตรวจการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
พร้อมกับให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 

3. ผู้เรียนซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจของล าดับ
ขั้นการทดลองต่อครูผู้สอนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
4. ผู้เรียนส่งผู้แทนเบิกเครื่องมือและอุปกรณ์ 
พร้อมกับตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน 
5. ผู้เรียนปฏิบัติงานตามล าดับขั้นการทดลอง
ด้วยความตั้งใจและความถูกต้อง 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหาของการเรียนรู้
หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการอธิบายสรุปถึงประเด็น 
ที่ส าคัญเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง ออสซิลโลสโคป  
1.2 เรื่อง เครื่องก าเนิดสัญญาณ 

2. ครูเลือกสุ่มให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลอง
ใบงานต่อไปนี้ 

2.1 ใบงานที่ 3.1 การวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแส
ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงด้วยมัลติมิเตอร์ 

2.2 ใบงานที่ 3.2 การใช้ออสซิลโลสโคปวัด
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 

2.3 ใบงานที่ 3.3 การใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดัน 
ไฟฟ้ากระแสสลับ 

3. ครูสรุปรายละเอียดผลการทดลองเพ่ิมเติม

4. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียนหน่วย
ที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 15 ข้อ 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่
3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 

1.1 เรื่อง ออสซิลโลสโคป  
1.2 เรื่อง เครื่องก าเนิดสัญญาณ 

2. ผู้เรียนกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้สรุปผลการ
ทดลองใบงานที่ 3.1 , 3.2 และ 3.3 

3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองในการ
สรุปผลการทดลองเพ่ิมเติม 
4. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียนหน่วยที่ 3
เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 15 ข้อ 



สื่อการเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
บุญสืบ  โพธิ์ศรี, โกมล  ศิริสมบูรณ์เวช และกิตติภพ  ปานคณิน.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  กรุงเทพมหานคร.  2550. 
พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตยพงศ์ และคณะ.เครื่องวัดไฟฟ้า. ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.กรุงเทพมหานคร. 2547. 
ใบความรู้ที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ใบงานที่ 3.1 การวัดแรงดันและกระแสในวงจรไฟตรงด้วยมัลติมิเตอร์ 
ใบงานที่ 3.2 การใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
ใบงานที่ 3.3 การใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 
ใบมอบงานที่ 3 ออสซิลโลสโคป 
สื่อโสตทัศน์ 
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
3. บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จ านวน  20  เฟรม ประกอบด้วย 
3.1 เรื่อง มัลติมิเตอร์  เฟรมที่ 1-20  ถึงเฟรมที่ 9-20 
3.2 เรื่อง ดิจิตอลมัลติมิเตอร์  เฟรมที่ 10-20  ถึงเฟรมที่ 12-20 
3.3 เรื่อง ออสซิลโลสโคป  เฟรมที่ 13-20 ถึงเฟรมที่ 17-20 
3.4 เรื่อง เครื่องก าเนิดสัญญาณ  เฟรมที่ 18-20 ถึงเฟรมที่ 20-20 

เครื่องมือและอุปกรณ ์
1. แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (Power Supply)
2. มัลติมิเตอร์

3. ตัวต้านทานค่า 1 k, 2 k, 10 k, และ 20 k ค่าละ  1 ตัว

4. ตัวต้านทานค่า 100 k, 1 M, และ 10 M ค่าละ 1 ตัว
5. ออสซิลโลสโคปแบบ 2 เส้นภาพ

6. สายโพรบ ชนิด 1
7. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
8. เครื่องก าเนิดสัญญาณ



งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม 
ก่อนเรียน 
1. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 15 ข้อ 
2. ให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 3 เครื่องมือวัด

และทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ขณะเรียน 
1. ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
2. ให้ผู้เรียนตอบข้อค าถาม
3. ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4. ศึกษาและปฏิบัติงาน ใบงานดังต่อไปนี้

4.1 ใบงานที่ 3.1 การวัดแรงดันและกระแสในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
4.2 ใบงานที่ 3.2 การใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
4.3 ใบงานที่ 3.3 การใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 

หลังเรียน 
1. ให้ผู้เรียนตรวจปรับกิจกรรมที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากแนว

ตอบกิจกรรมของครูผู้สอน 
2. ตรวจและประกาศคะแนนจากแบบประเมินผลก่อนเรียน กิจกรรม และแบบประเมินผลหลังเรียน

ให้ผู้เรียนทราบ 
3. ให้ผู้เรียนตรวจปรับใบงานที่ 3.1, 3.2 และ 3.3 ตามแบบเฉลยของครูผู้สอน
4. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมตามรายละเอียดใบมอบงานที่ 3 ออสซิลโลสโคป
5. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้อื่น ๆ เพ่ิมเติม จากเว็บ http://kpp.ac.th/elearning/

elearning3/unit14.html 
การวัดและประเมินผล 

ก่อนเรียน 
1. ตรวจแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่  3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 15 ข้อ (15 คะแนน) บันทึกคะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัด
และทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่องสอบก่อนเรียน 

2. สั ง เกตพฤติกรรมของผู้ เ รียนในการศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้  และจุดประสงค์
การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

http://kpp.ac.th/elearning/


ขณะเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างที่มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนจากการท ากิจกรรมของเนื้อหาการเรียน กิจกรรมที่ 3 เครื่องมือวัด

และทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้านทักษะพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงาน ใบงานที่ 3.1, 3.2 และ 3.3
2. สังเกตการเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดฝึก และใบงานให้พร้อมที่

จะปฏิบัติงาน 
3. สังเกตความสนใจของการด าเนินงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ตลอดจนลักษณะนิสัยการปฏิบัติงาน พร้อมกับบันทึกคะแนนลงในแบบประเมินผล    ใบงาน  3.1, 3.2  และ 3.3 
หลังเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. ตรวจผลการตอบกิจกรรมที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนที่ตรวจปรับกิจกรรมที่ 3 จากแนวการตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
3. ตรวจแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 15 ข้อ (15 คะแนน) บันทึกคะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัด
และทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่องสอบหลังเรียน 

4. ตรวจรายงานใบมอบงานที่ 3 ออสซิลโลสโคป พร้อมกับบันทึกผลลงในใบสรุปการประเมินผล
หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่องใบมอบงาน 
(10 คะแนน) 

ด้านทักษะพิสัย 
1. ตรวจผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ใบงานที่ 3.1, 3.2 และ 3.3 พร้อมกับบันทึกการประเมินผลลงใน

แบบประเมินผลที่ 3.1, 3.2 และ 3.3 ประกอบด้วย 
1.1  การเตรียมงาน 
1.2  การด าเนินการปฏิบัติงาน 
1.3  การเลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
1.4  คุณภาพของงาน 

2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนในการตรวจปรับใบงานที่ 3.1, 3.2 และ 3.3 ตามแบบเฉลยใบงานที่ 
3.1, 3.2 และ 3.3 ของครูผู้สอน 



ด้านจิตพิสัย 
1. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
1.1  การตรงต่อเวลา 
1.2  ความรับผิดชอบ 
1.3  การมีมนุษยสัมพันธ์ 
1.4  การแต่งกาย 

2. บันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ประจ าหน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อวิชา    งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น      รหัสวิชา 20100-1005  สอนครั้งที่   5 

หน่วยที่   4   ชื่อหน่วย  ตวัตา้นทาน   รวม    4    ชั่วโมง 
ชื่อเรื่อง    ตัวต้านทาน    จ านวน     4    ชัว่โมง 

หัวข้อเรื่อง/งาน 
4.1  ความต้านทานในวัสดุต่าง ๆ  
4.2  ชนิดของตัวต้านทานตามวัสดุที่ใช้ผลิต 
4.3  ตัวต้านทานตามรูปแบบที่ผลิต 
4.4  หน่วยของความต้านทาน 
4.5  การอ่านค่าความต้านทาน  
4.6  การต่อวงจรตัวต้านทาน 
4.7 การวัดค่าความต้านทาน 
ใบงานที่  4.1  การอ่านค่ารหัสสีและการวัดค่าตัวต้านทาน 
ใบงานที่  4.2  คุณลักษณะและหน้าที่การท างานของตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ , 

        เปลี่ยนค่าได้และตัวต้านทานชนิดพิเศษ 
ใบงานที่  4.3  การวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้ 

สาระส าคัญ 
ตัวต้านทาน (Resistor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันมากในงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยการน าไปใช้ในการแบ่ง

แรงดันไฟฟ้า จ ากัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร นิยมน ามาประกอบในวงจรทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ทั่วไป ตัวอย่างเช่น วงจรเครื่องรับวิทยุ , โทรทัศน์ , เครื่องขยายเสียง ฯลฯ เป็นต้น ตัวต้านทานจะถูกออกแบบ
ให้มีความแตกต่างกัน ทั้งขนาด และรูปลักษณะแตกต่างกันตามการใช้งาน  นอกจากนี้ยังแบ่งออกเป็นชนิด 
ค่าคงที่ และชนิดปรับค่าได้ การต่อเพ่ือการใช้งานสามารถน าตัวต้านทานมาต่อกัน แบบอนุกรม แบบขนาน 
และแบบผสม เพ่ือให้ได้ความต้านทานตามต้องการได้ 



จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1.เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวต้านทาน
2.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับตัวต้านทาน
3.เพ่ือให้แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย รอบคอบ

ปลอดภัย มีระเบียบวินัย และอดทน 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อผู้เรียน เรียนจบหน่วยการเรียนนี้แล้วมีความสามารถดังต่อไปนี้ 

ด้านพุทธิพิสัย 
1. บอกความหมายของความต้านทานได้
2. อธิบายรายละเอียดของตัวต้านทานชนิดต่าง ๆ ได้
3. แปลงหน่วยของตัวต้านทานได้
4. อธิบายวิธีการอ่านค่าความต้านทานแบบแสดงค่าเป็นตัวอักษรได้
5. อธิบายวิธีการอ่านค่าความต้านทานแบบแสดงค่าเป็นแถบสีได้
6. บอกวิธีการต่อตัวต้านทานในวงจรแบบต่าง ๆ ได้
7. อธิบายวิธีการวัดค่าตัวต้านทานด้วยโอห์มมิเตอร์ได้

ด้านทักษะพิสัย 
1. อ่านค่าความต้านทานของตัวต้านทานชนิด 4 แถบสี และชนิด 5 แถบสีได้
2. วัดค่าความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์และอ่านค่าตัวต้านทานได้
3. ตั้งย่านวัดค่าความต้านทานและปรับแต่งมัลติมิเตอร์ให้พร้อมใช้งานได้
4. บอกข้อควรระวังในการใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานได้
5. บอกคุณลักษณะ และหน้าที่การท างานของตัวต้านทานแบบปรับค่าได้
6. บอกคุณลักษณะ และหน้าที่การท างานของตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้
7. บอกคุณลักษณะ และหน้าที่การท างานของตัวต้านทานชนิดพิเศษได้
8. วัดค่าความต้านทานของตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้
9. ตั้งย่านวัดค่าความต้านทานและปรับแต่งมัลติมิเตอร์ให้พร้อมใช้งานได้
10. บอกข้อควรระวังในการใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้
11. น าหลักการวัดตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้ไปประยุกต์ใช้งานในชวีิตประจ าวันได้
12. น าหลักการอ่านค่าและวดัค่าตัวต้านทานไปประยุกต์ใช้งานในชวีิตประจ าวันได้
13. น าหลักการท างานของตัวต้านทานชนิดต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวันได้

ด้านจิตพิสัย 
 มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



รายละเอียดเนื้อหา 
ภาคทฤษฎี 

4.1  ความต้านทานในวัสดุต่าง ๆ  
4.2  ชนิดของตัวต้านทานตามวัสดุที่ใช้ผลิต 
4.3  ตัวต้านทานตามรูปแบบที่ผลิต 
4.4  หน่วยของความต้านทาน 
4.5  การอ่านค่าความต้านทาน  
4.6  การต่อวงจรตัวต้านทาน 
4.7 การวัดค่าความต้านทาน 

ภาคปฏิบัติ 
ใบงานที่  4.1  การอ่านค่ารหัสสีและการวัดค่าตัวต้านทาน 
ใบงานที่  4.2   คุณลักษณะและหน้าที่การท างานของตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ , 

        เปลี่ยนค่าได้และตัวต้านทานชนิดพิเศษ 
ใบงานที่  4.3  การวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้ 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่ 5 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นน าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหาที่สอนครั้งที่ 4
หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. ครูชี้แจงหัวข้อเรื่อง/งานที่จะศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน
หน่วยที่ 4  ตัวต้านทาน จ านวน 10 ข้อ เพ่ือประเมิน
ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
4. ครูให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ หน่วยที่ 4 ตัวต้านทาน 

1. ผู้เรียนฟังครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหา
หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผู้เรียนฟังครูชี้แจงและศึกษารายละเอียดหัวข้อ
เรื่อง/งานที่จะศึกษาครั้งที่ 5 
3. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียนหน่วยที่ 4
ตัวต้านทาน จ านวน 10 ข้อ ด้วยความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม 
4. ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยที่ 4  ตัวต้านทาน จากใบความรู้ 

ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหาหน่วยที่ 4  ตัว
ต้านทาน พร้อมกับให้ผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้และ
บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.1  เรื่อง ความต้านทานในวัสดุต่าง ๆ ใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 1-18 ถึงเฟรมที่ 
2-18 

1.2  เรื่อง ชนิดของตัวต้านทานตามวัสดุที่ใช้ผลิต
ใช้บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 3-18 ถึง
เฟรมที่ 5-18 

1.3  เรื่อง ตัวต้านทานตามรูปแบบที่ผลิต    
ใช้บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 6-18 ถึง
เฟรมที่ 10-18 

1.4  เรื่อง หน่วยของความต้านทาน ใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 11-18  

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายและจดบันทึกรายละเอียด
เนื้อหา หน่วยที่ 4  ตัวต้านทาน พร้อมกับศึกษาใบ
ความรู้ และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 

1.1  เรื่อง ความต้านทานในวัสดุต่าง ๆ 
1.2  เรื่อง ชนิดของตัวต้านทานตามวัสดุที่ใช้ผลิต 
1.3  เรื่อง ตัวต้านทานตามรูปแบบที่ผลิต 
1.4  เรื่อง หน่วยของความต้านทาน 
1.5  เรื่อง การอ่านค่าความต้านทาน  
1.6  เรื่อง การต่อวงจรตัวต้านทาน 
1.7  เรื่อง การวัดค่าความต้านทาน 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้    (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

1.5  เรื่อง การอ่านค่าความต้านทานใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 12-18 ถึงเฟรมที่ 
16-18 

 1.6  เรื่อง การต่อวงจรตัวต้านทาน ใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 17-18 

1.7  เรื่อง การวัดค่าความต้านทาน ใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์  เฟรมที่ 18-18 
2. ครูให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 4  เรื่อง ตัวต้านทาน
จ านวน  10  ข้อ 

2. ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 4 เรื่อง ตัวต้านทาน จ านวน
10  ข้อ 

ขั้นท ากิจกรรมปฏิบัติ 
1. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน

2. ครูอธิบายรายละเอียดของใบงานที่ 4.1 การอ่าน
ค่ารหัสสีและการวัดตัวต้านทาน ใบงานที่ 4.2 
คุณลักษณะและหน้าที่การท างานของตัวต้านทาน
แบบปรับค่าได้เปลี่ยนค่าได้ และตัวต้านทานชนิด
พิเศษ และใบงานที่ 4.3  การวัดค่าความต้านทาน
ของตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้ ประกอบด้วย 

2.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.2 ล าดับขั้นการทดลอง 
2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
2.4 ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ 

3. ครูผู้สอนตอบข้อซักถามของผู้เรียนให้เข้าใจตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจ 
4. ครูควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์

1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามที่ครูผู้สอนก าหนด
กลุ่มละ 3  คน 
2. ผู้เรียนศึกษาใบงานที่ 4.1 , 4.2 และ 4.3 พร้อม
ฟังครูอธิบายรายละเอียดของ ใบงาน เช่น 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ล าดับขั้นการทดลอง 
เครื่องมือและอุปกรณ์ ข้อควรระวัง และ
ข้อเสนอแนะ 

3. ผู้เรียนซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจของล าดับ
ขั้นการทดลองต่อครูผู้สอนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
4. ผู้เรียนส่งผู้แทนเบิกเครื่องมือและอุปกรณ์ 
พร้อมกับตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้    (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

5. ครูควบคุมและตรวจการปฏิบัติงานของแต่ละ
กลุ่ม พร้อมกับให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 

5. ผู้เรียนปฏิบัติงานตามล าดับขั้นการทดลอง
ด้วยความตั้งใจและความถูกต้อง 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหาของการเรียนรู้ หน่วย
ที่ 4 ตัวต้านทาน โดยการอธิบายสรุปถึงประเด็น 
ที่ส าคัญเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1  เรื่อง ความต้านทานในวัสดุต่าง ๆ  
1.2  เรื่อง ชนิดของตัวต้านทานตามวัสดุที่ใช้ผลิต 
1.3  เรื่อง ตัวต้านทานตามรูปแบบที่ผลิต 
1.4  เรื่อง หน่วยของความต้านทาน 
1.5  เรื่อง การอ่านค่าความต้านทาน  
1.6  เรื่อง การต่อวงจรตัวต้านทาน 
1.7  เรื่อง การวัดค่าความต้านทาน 

2. ครูตอบข้อซักถามรายละเอียดของเนื้อหา
การเรียนรู้ 
3. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหา ด้วยการถาม-ตอบ
ดังมีข้อค าถามดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่ 4
ตัวต้านทาน ประกอบด้วย 

1.1  เรื่อง ความต้านทานในวัสดุต่าง ๆ 
1.2  เรื่อง ชนิดของตัวต้านทานตามวัสดุที่ใช้ผลิต 
1.3  เรื่อง ตัวต้านทานตามรูปแบบที่ผลิต 
1.4  เรื่อง หน่วยของความต้านทาน 
1.5  เรื่อง การอ่านค่าความต้านทาน  
1.6  เรื่อง การต่อวงจรตัวต้านทาน 
1.7  เรื่อง การวัดค่าความต้านทาน 

2. ผู้เรียนซักถามรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู้
ที่ไม่เข้าใจพร้อมจดบันทึก 
3. ผู้เรียนตอบข้อค าถามของครูผู้สอน ดังต่อไปนี้

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. ตัวต้านทานเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง
มีหน้าที่อย่างไร 
2. ตัวต้านทานแบ่งตามประเภทของวัสดุ มี
อะไรบ้าง 

3. ตัวต้านทานที่ผลิตจากวัสดุประเภทอโลหะ มี
ชนิดใดบ้าง 

ตอบ ตัวต้านทานมีหน้าที่แบ่งแรงดันไฟฟ้าและจ ากัด
การไหลของกระแสไฟฟ้า 
ตอบ ตัวต้านทานที่แบ่งตามวัสดุมี 2 ประเภท คือ 

1. ประเภทโลหะ
2. ประเภทอโลหะ

ตอบ ตัวต้านทานประเภทอโลหะ คือ 
1. ตัวต้านทานคาร์บอน
2. ตัวต้านทานฟิล์มคาร์บอน
3. ตัวต้านทานวงจรรวม



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

4. ตัวต้านทานแบ่งตามการใช้งานมีก่ีแบบ อะไรบ้าง

5. การต่อวงจรตัวต้านทานสามารถต่อได้กี่รูปแบบ
อะไรบ้าง และแต่ละแบบมีการหาค่าความต้านทาน
รวมอย่างไร 

ตอบ ตัวต้านทานแบ่งออกตามการใช้งาน  
มี 5 แบบ คือ 

1. แบบค่าคงท่ี
2. แบบแบ่งค่า
3. แบบเปรียบค่า
4. แบบปรับค่า
5. แบบพิเศษ

ตอบ การต่อวงจรตัวต้านทาน มี 3 รูปแบบ คือ 
1. การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม คือ การ

น าตัวต้านทานมาต่อเรียงกันทีละตัว 
โดยที่  RT = R1+R2+…..Rn 
2. การต่อตัวต้านทานแบบขนานกัน โดยที่

ปลายทั้งสองข้างตัวต้านทานต่อขนานกัน 

โดยที่ 
n21T R

1
...

R

1

R

1

R

1


หรือ  
21

21
T

RR

RR
R






3. การต่อตัวต้านทานแบบผสม คือ การ
ต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนานผสมกัน ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

3.1  การต่อแบบอนุกรม – ขนาน 
3.2  การต่อแบบขนาน – อนุกรม 
โดยที่การหาค่าความต้านทานพิจารณาจาก

การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน 
ขึ้นกับลักษณะของวงจร 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

4. ครูเลือกสุ่มให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลอง 
ใบงานที่ 4.1 การอ่านค่ารหัสสีและการวัดตัว
ต้านทาน ใบงานที่ 4.2 คุณลักษณะและหน้าที่การ
ท างานของตัวต้านทานแบบปรับค่าได้เปลี่ยนค่าได้ 
และตัวต้านทานชนิดพิเศษ และใบงานท่ี 4.3  การวัด
ค่าความต้านทานของตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้ 
 
5. ครูสรุปรายละเอียดผลการทดลองเพ่ิมเติม 
 
6.  ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน   หน่วย
ที่  4  ตัวต้านทาน  จ านวน  10  ข้อ 

4. ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้รับมอบหมายให้สรุปผลการ
ทดลองใบงานที่ 4.1 การอ่านค่ารหัสสีและการวัด
ตัวต้านทาน ใบงานที่ 4.2 คุณลักษณะและหน้าที่
การท างานของตัวต้านทานแบบปรับค่าได้เปลี่ยน
ค่าได้ และตัวต้านทานชนิดพิเศษ และใบงานที่ 4.3  
การวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทานชนิด
เปลี่ยนค่าได้ 
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองในการ
สรุปผลการทดลองเพ่ิมเติม 
6. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 4 
ตัวต้านทาน  จ านวน  10  ข้อ 

 
สื่อการเรียนรู้ 
 สื่อสิ่งพิมพ์ 

บุญสืบ  โพธิ์ศรี, โกมล  ศิริสมบูรณ์เวช และกิตติภพ  ปานคณิน.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  กรุงเทพมหานคร.  2550. 

พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตยพงศ์.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ. 
กรุงเทพมหานคร. 2547. 

 ใบความรู้ที่ 4 ตัวต้านทาน 
ใบงานที่ 4.1 การอ่านค่ารหัสสีและการวัดตัวต้านทาน  
ใบงานที่ 4.2 คุณลักษณะและหน้าที่การท างานของตัวต้านทานแบบปรับค่าได้เปลี่ยนค่าได้ และตัว

ต้านทานชนิดพิเศษ  
ใบงานที่ 4.3  การวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้ 

 ใบมอบงานที่ 4 คุณลักษณะของตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า 
 สื่อโสตทัศน์ 

 1.  Power point 
 2.  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 
 3.  บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 4 ตัวต้านทาน จ านวน 18 เฟรม ประกอบด้วย 

3.1  เรื่อง ความต้านทานในวัสดุต่าง ๆ  เฟรมที่ 1-18  ถึงเฟรมที ่2-18   
3.2  เรื่อง ชนิดของตัวต้านทานตามวัสดุที่ใช้ผลิต เฟรมที่ 3-18  ถึงเฟรมที ่5-18   
3.3  เรื่อง ตัวต้านทานตามรูปแบบที่ผลิต เฟรมที่ 6-18  ถึงเฟรมที ่10-18   



3.4  เรื่อง หน่วยของความต้านทาน เฟรมที่  11-18   
3.5  เรื่อง การอ่านค่าความต้านทาน เฟรมที่ 12-18  ถึงเฟรมที่ 16-18 
3.6  เรื่อง การต่อวงจรตัวต้านทาน เฟรมที่  17-18    
3.7  เรื่อง การวัดค่าความต้านทาน เฟรมที่  18-18    

เครื่องมือและอุปกรณ ์
1. มัลติมิเตอร์
2. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
3. ตัวต้านทานค่าต่าง ๆ กันจากค่าต่ าไปหาค่าสูงชนิด 4 แถบสี
4. ตัวต้านทานค่าต่าง ๆ กันจากค่าต่ าไปหาค่าสูงชนิด 5 แถบสี
5. ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้
6. ตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้
7. ตัวต้านทานชนิดพิเศษ

8. ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ ค่า 10 k

งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม 
ก่อนเรียน 
1. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 4 ตัวต้านทาน จ านวน 10 ข้อ
2. ให้ผู้เรยีนศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู ้จากใบความรู้ที่  4  ตวัต้านทาน
ขณะเรียน 
1. ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 4 ตัวต้านทาน
2. ให้ผู้เรียนตอบข้อค าถาม
3. ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 4 ตัวต้านทาน
4. ศึกษาและปฏิบัติงาน ใบงานดังต่อไปนี้

4.1  ใบงานที่ 4.1 การอ่านค่ารหัสสีและการวัดตัวต้านทาน 
4.2  ใบงานที่ 4.2 คุณลักษณะและหน้าที่การท างานของตัวต้านทานแบบปรับค่าได้เปลี่ยนค่า

ได้ และตัวต้านทานชนิดพิเศษ  
4.3  ใบงานที่ 4.3  การวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้ 

หลังเรียน 
1. ให้ผู้เรียนตรวจปรับกิจกรรมที่ 4  ตัวต้านทาน จากแนวตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
2. ตรวจและประกาศคะแนนจากแบบประเมินผลก่อนเรียน กิจกรรม และแบบประเมินผลหลังเรียน

ให้ผู้เรียนทราบ 
3. ให้ผู้เรียนตรวจปรับใบงานที่ 4.1, 4.2 และ 4.3  ตามแบบเฉลยของครูผู้สอน
4. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติมตามรายละเอียดใบมอบงานที่ 4 คุณลักษณะของตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า



5. ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม จากเว็บ http://kpp.ac.th/elearning/
elearning3/unit02.html 

การวัดและประเมินผล 
ก่อนเรียน 
1. ตรวจแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 4 ตัวต้านทาน จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) บันทึก

คะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 4 ตัวต้านทาน ช่องสอบก่อนเรียน 
2. สั ง เกตพฤติกรรมของผู้ เ รียนในการศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้  และจุดประสงค์

การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 4 ตัวต้านทาน 
ขณะเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างที่มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนจากการท ากิจกรรมของเนื้อหาการเรียน กิจกรรมที่ 4  ตัวต้านทาน
ด้านทักษะพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงาน ใบงานที่ 4.1, 4.2  และ 4.3
2. สังเกตการเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดฝึก และใบงานให้พร้อมที่

จะปฏิบัติงาน 
3. สังเกตความสนใจของการด าเนินงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ตลอดจนลักษณะนิสัยการปฏิบัติงาน พร้อมกับบันทึกคะแนนลงในแบบประเมินผล  ใบงานที่ 4.1, 4.2  และ 
4.3 

หลังเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. ตรวจผลการตอบกิจกรรม หน่วยที่ 4 ตัวต้านทาน
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนที่ตรวจปรับกิจกรรมที่ 4  จากแนวการตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
3. ตรวจแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 4 ตัวต้านทาน จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) บันทึก

คะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 4 ตัวต้านทาน ช่องสอบหลังเรียน 
4. ตรวจรายงานใบมอบงานที่ 4  คุณลักษณะของตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า พร้อมกับบันทึกผลลงใน

ใบสรุปการประเมินผลหน่วยที่  4  ตัวต้านทานช่องใบมอบงาน (10 คะแนน) 
ด้านทักษะพิสัย 
1. ตรวจผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ใบงานที่ 4.1, 4.2 และ 4.3  พร้อมกับบันทึกการประเมินผลลงใน

แบบประเมินผลที่ 4.1, 4.2 และ 4.3 ประกอบด้วย 
1.1  การเตรียมงาน 
1.2  การด าเนินการปฏิบัติงาน 

http://kpp.ac.th/elearning/


1.3  การเลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
1.4  คุณภาพของงาน 

2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนในการตรวจปรับใบงานที่ 4.1, 4.2 และ 4.3  ตามแบบเฉลยใบงานที่ 
4.1, 4.2 และ 4.3 ของครูผู้สอน 

ด้านจิตพิสัย 
1. สั ง เกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
1.1  การตรงต่อเวลา 
1.2  ความรับผิดชอบ 
1.3  การมีมนุษยสัมพันธ์ 
1.4  การแต่งกาย 

2. บันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ประจ าหน่วยที่ 4 ตัวต้านทาน 



        สอนครั้งที่   6 
  รวม        4    ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อวิชา    งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1005 
หน่วยที่   5   ชื่อหน่วย   ตัวเก็บประจุ   
ชื่อเรื่อง    ตัวเก็บประจุ     จ านวน    4   ชั่วโมง  

หัวข้อเรื่อง/งาน 
5.1 หลักการเบื้องต้น  
5.2  ปัจจัยที่มีผลต่อค่าการเก็บประจุ 
5.3  โครงสร้างตัวเก็บประจุ 
5.4 การเก็บและคายประจุของตัวเก็บประจุ 
5.5  ชนิดของตัวเก็บประจุ 
5.6  หน่วยของความจุ 
5.7 การอ่านค่าความจุ  
5.8  การต่อวงจรใช้งาน 
5.9  การตรวจสอบตัวเก็บประจุ 
ใบงานที่  5.1  การท างานของตัวเก็บประจุ 

สาระส าคัญ 
ประจุไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน ประจุไฟฟ้าคือขั้วของไฟฟ้ามี 2 ขั้ว คือ

ขั้วบวกและข้ัวลบ ส่วนศักย์ไฟฟ้าคือปริมาณไฟฟ้าที่แสดงออกมาขณะเกิดความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้ามี 2 
ค่า คือศักย์บวกและศักย์ลบ ประจุไฟฟ้าหรือศักย์ไฟฟ้าที่มีขั้วเหมือนกันจะผลักกัน ประจุไฟฟ้าหรือศักย์ไฟฟ้า
ต่างกันจะดูดกัน 

ตัวเก็บประจุ (Capacitor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บประจุ (Charge) และสามารถคายประจุ 
(Discharge) ได้ นิยมน ามาประกอบในวงจรทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป  ตัวอย่างเช่นวงจรกรอง
กระแส (Filter), วงจรผ่านสัญญาณ (By-pass), วงจรสตาร์ทเตอร์ (Starter), วงจรถ่ายทอดสัญญาณ 
(Coupling)ฯลฯ เป็นต้น ตัวเก็บประจุแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ แบบค่าคงที่ แบบเปลี่ยนแปลงค่าได้และแบบ
เลือกค่าได้ ตัวเก็บประจุเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคอนเดนเซอร์  หรือเรียกย่อ ๆ ว่าตัวซี (C) หน่วยของตัวเก็บประจุ
คือ ฟารัด (Farad)  



จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1.เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเก็บประจุ
2.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับเก็บประจุ
3.เพ่ือให้แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย รอบคอบ

ปลอดภัย มีระเบียบวินัย และอดทน 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อผู้เรียน เรียนจบหน่วยการเรียนนี้แล้วมีความสามารถดังต่อไปนี้ 

ด้านพุทธิพิสัย 
1. บอกปัจจัยที่มีผลต่อค่าการเก็บประจุได้
2. บอกลักษณะโครงสร้างของตัวเก็บประจุได้
3. อธิบายกระบวนการเก็บและคายประจุของตัวเก็บประจุได้
4. อธิบายรายละเอียดของตัวเก็บประจุแบบต่าง ๆ ได้
5. แปลงหน่วยค่าความจุของตัวเก็บประจุได้
6. อธิบายวิธีการอ่านค่าตัวเก็บประจุแบบแสดงค่าเป็นตัวอักษรได้
7. อธิบายวิธีการอ่านค่าตัวเก็บประจุแบบแสดงค่าเป็นแถบสีได้
8. บอกวิธีการต่อตัวเก็บประจุในวงจรแบบต่าง ๆ ได้
9. อธิบายวิธีการการตรวจสอบตัวเก็บประจุได้

ด้านทักษะพิสัย 
1. อธิบายหลักการท างานของตัวเก็บประจุได้
2. บอกผลเวลาการประจุแรงดันมีความสัมพันธ์กับค่าความจุของตัวเก็บประจุได้
3. ทดสอบตัวเก็บประจุได้
4. น าหลักการท างานของตัวเก็บประจุและการทดสอบตัวเก็บประจุมาประยุกต์ใช้งานใน

ชีวิตประจ าวันได ้
ด้านจิตพิสัย 

 มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



รายละเอียดเนื้อหา 
ภาคทฤษฎี 

5.1 หลักการเบื้องต้น  
5.2  ปัจจัยที่มีผลต่อค่าการเก็บประจุ 
5.3  โครงสร้างตัวเก็บประจุ 
5.4 การเก็บและคายประจุของตัวเก็บประจุ 
5.5  ชนิดของตัวเก็บประจุ 
5.6  หน่วยของความจุ 
5.7 การอ่านค่าความจุ  
5.8  การต่อวงจรใช้งาน 
5.9  การตรวจสอบตัวเก็บประจุ 

ภาคปฏิบัติ 
ใบงานที่  5.1  การท างานของตัวเก็บประจุ 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่ 5 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นน าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหาที่สอนครั้งที่ 4
หน่วยที่ 4 ตัวต้านทาน 
2. ครูชี้แจงหัวข้อเรื่อง/งานที่จะศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน
หน่วยที่ 5  ตัวเก็บประจุ จ านวน 10 ข้อ เพื่อ
ประเมินความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน 
4. ครูให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ หน่วยที่ 5 ตัวเก็บประจุ 

1. ผู้เรียนฟังครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหา
หน่วยที่ 4 ตัวต้านทาน 
2. ผู้เรียนฟังครูชี้แจงและศึกษารายละเอียดหัวข้อ
เรื่อง/งานที่จะศึกษาครั้งที่ 5 
3. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียนหน่วยที่ 5
ตัวเก็บประจุ จ านวน 10 ข้อ ด้วยความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม 
4. ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยที่ 5  ตัวเก็บประจุ จากใบความรู้ 

ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหาหน่วยที่ 5  ตัวเก็บ
ประจุ พร้อมกับให้ผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้และบท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง หลักการเบื้องต้น ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 1-27 ถึงเฟรมที่ 2-27 

1.2  เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อค่าการเก็บประจุ ใช้
บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 3-27  

1.3  เรื่อง โครงสร้างตัวเก็บประจุ ใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 4-27   

1.4  เรื่อง การเก็บและคายประจุของตัวเก็บ
ประจุ ใช้บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 5-27 
ถึงเฟรมที่ 6-27 

1.5  เรื่อง ชนิดของตัวเก็บประจุใช้บทน าเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 7-27 ถึงเฟรมที่ 12-27 

1.6 เรื่อง หน่วยของความจุ ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 13-27 ถึงเฟรมที่ 14-27 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายและจดบันทึกรายละเอียด
เนื้อหา หน่วยที่ 5  ตัวเก็บประจุ พร้อมกับศึกษาใบ
ความรู้ และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 

1.1  เรื่อง หลักการเบื้องต้น  
1.2  เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อค่าการเก็บประจุ 
1.3  เรื่อง โครงสร้างตัวเก็บประจุ  
1.4  เรื่อง การเก็บและคายประจุของตัวเก็บ

ประจุ 
1.5  เรื่อง ชนิดของตัวเก็บประจุ 
1.6  เรื่อง หน่วยของความจุ 
1.7  เรื่อง การอ่านค่าความจุ 
1.8  เรื่อง การต่อวงจรใช้งาน 
1.9  เรื่อง การตรวจสอบตัวเก็บประจุ 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

1.7  เรื่อง การอ่านค่าความจุ ใช้บทน าเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 15-27 ถึงเฟรมที่ 22-27 

1.8  เรื่อง การต่อวงจรใช้งาน ใช้บทน าเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 23-27 ถึงเฟรมที่ 26-27 

1.9  เรื่อง การตรวจสอบตัวเก็บประจุ ใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 27-27  
2. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ 5  เรื่อง ตัวเก็บประจุ
จ านวน  10  ข้อ 

2. ผู้เรียนท ากิจกรรมที่  5 เรื่อง ตัวเก็บประจุ
จ านวน 10 ข้อ 

ขั้นท ากิจกรรมปฏิบัติ 
1. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน

2. ครูอธิบายรายละเอียดของใบงานที่ 5.1 การท างาน
ของตัวเก็บประจุ ประกอบด้วย 

2.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.2 ล าดับขั้นการทดลอง 
2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
2.4 ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ 

3. ครูผู้สอนตอบข้อซักถามของผู้เรียนให้เข้าใจตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจ 
4. ครูควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์

5. ครูควบคุมและตรวจการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
พร้อมกับให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามที่ครูผู้สอนก าหนด
กลุ่มละ 3 คน 
2. ผู้เรียนศึกษาใบงานที่ 5.1 การท างานของตัวเก็บ
ประจุ พร้อมฟังครูอธิบายรายละเอียดของ ใบงาน 
เช่น จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ล าดับขั้นการ
ทดลอง เครื่องมือและอุปกรณ์ ข้อควรระวัง และ
ข้อเสนอแนะ 

3. ผู้เรียนซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจของล าดับ
ขั้นการทดลองต่อครูผู้สอนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
4. ผู้เรียนส่งผู้แทนเบิกเครื่องมือและอุปกรณ์ 
พร้อมกับตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน 
5. ผู้เรียนปฏิบัติงานตามล าดับขั้นการทดลอง
ด้วยความตั้งใจและความถูกต้อง 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ประเด็นที่ส าคัญเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1.1  เรื่อง หลักการเบื้องต้น  
1.2  เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อค่าการเก็บประจุ 
1.3  เรื่อง โครงสร้างตัวเก็บประจุ  
1.4  เรื่อง การเก็บและคายประจุของตัวเก็บ

ประจุ 
1.5  เรื่อง ชนิดของตัวเก็บประจุ 
1.6  เรื่อง หน่วยของความจุ 
1.7  เรื่อง การอ่านค่าความจุ  
1.8  เรื่อง การต่อวงจรใช้งาน 
1.9  เรื่อง การตรวจสอบตัวเก็บประจุ 

2. ครูตอบข้อซักถามรายละเอียดของเนื้อหา
การเรียนรู้ 
3. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหา ด้วยการถาม-ตอบ
ดังมีข้อค าถามดังต่อไปนี้ 

1.1  เรื่อง หลักการเบื้องต้น  
1.2  เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อค่าการเก็บประจุ 
1.3  เรื่อง โครงสร้างตัวเก็บประจุ  
1.4  เรื่อง การเก็บและคายประจุของตัวเก็บ

ประจุ 
1.5  เรื่อง ชนิดของตัวเก็บประจุ 
1.6  เรื่อง หน่วยของความจุ 
1.7  เรื่อง การอ่านค่าความจุ  
1.8  เรื่อง การต่อวงจรใช้งาน 
1.9  เรื่อง การตรวจสอบตัวเก็บประจุ 

2. ผู้เรียนซักถามรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู้
ที่ไม่เข้าใจพร้อมจดบันทึก 
3. ผู้เรียนตอบข้อค าถามของครูผู้สอน ดังต่อไปนี้

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. ตัวเก็บประจุมีหน้าที่อย่างไร

2. ตัวเก็บประจุประกอบด้วยอะไรบ้าง

3. จงยกตัวอย่างไดอิเล็กตริกของตัวเก็บประจุ

ตอบ ตัวเก็บประจุ หรือคอนเดนเซอร์มีหน้าที่เก็บ
ประจุและคายประจุ 
ตอบ ตัวเก็บประจุประกอบด้วยแผ่นเพลต 2 แผ่น
วางขนานกันโดยมีไดอิเล็กตริกเป็นตัวกั้นกลาง 
ตอบ ไดอิเล็กตริกของตัวเก็บประจุ คือ 

1. อากาศ
2. ไมก้า
3. พลาสติก
4. เซรามิก
5. น้ ามัน เป็นต้น



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
4. ชนิดของตัวเก็บประจุมีอะไรบ้าง

5. หน่วยการวัดความจุของคาปาซิเตอร์ มีอะไรบ้าง

6. ความสัมพันธ์ของค่าความจุ

1  ไมโครฟารัด  (F) 
1  นาโนฟารัด  (nF) 
1  พิโกฟารัด  (PF) 

7. การต่อวงจรตัวเก็บประจุ มีก่ีแบบ อะไรบ้าง

ตอบ ตัวเก็บประจุแบ่งออกเป็น  3  ชนิด คือ 
1. แบบค่าคงท่ี (Fixed Capaciter)
2. แบบปรับค่าได้ (Variable Capaciter)
3. แบบเลือกค่าได้ (Select Capaciter)

ตอบ หน่วยการวัดความจุคาปาซิเตอร์ คือ 
1. ฟารัด  (Farad)
2. ไมโครฟารัด  (Micro Farad)
3. นาโนฟารัด  (Nano Farad))
4. พิโกฟารัด  (Pico Farad))

ตอบ 

1  ไมโครฟารัด  (F) 
=  1 × 10-6  F 

1  นาโนฟารัด  (nF) 
=  1 × 10-9  F 

1  พิโกฟารัด  (PF) 
=  1 × 10-12  F 

ตอบ การต่อวงจรตัวเก็บประจุ มี 3 แบบ คือ 
1. วงจรอนุกรม
2. วงจรขนาน
3. วงจรผสม

4. ครูเลือกสุ่มให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลอง
ใบงานที่ 5.1 การท างานของตัวเก็บประจุ  
5. ครูสรุปรายละเอียดผลการทดลองเพ่ิมเติม

6. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน   หน่วย
ที่  5  ตัวเก็บประจุ  จ านวน  10  ข้อ 

4. ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้รับมอบหมายให้สรุปผลการ
ทดลองใบงานที่ 5.1 การท างานของตัวเก็บประจุ 
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองในการ
สรุปผลการทดลองเพ่ิมเติม 
6. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 5
ตัวเก็บประจุ  จ านวน  10  ข้อ 



สื่อการเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
บุญสืบ  โพธิ์ศรี, โกมล  ศิริสมบูรณ์เวช และกิตติภพ  ปานคณิน.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  กรุงเทพมหานคร.  2550. 
มงคล  พรหมเทศ นต., ณรงค์ชัย  กล่อมสุนทร นต. และคณะ.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น.  กรุงเทพฯ. 2550. 
ใบความรู้ที่ 5 ตัวเก็บประจุ 
ใบงานที่ 5.1 การท างานของตัวเก็บประจุ 
ใบมอบงานที่ 5 การประยุกต์ใช้งานของตัวเก็บประจุ 
สื่อโสตทัศน์ 
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
3. บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 5 ตัวเก็บประจุ จ านวน  27  เฟรม ประกอบด้วย

3.1 เรื่อง หลักการเบื้องต้น เฟรมที่ 1-27 ถึงเฟรมที่ 2-27 
3.2  เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อค่าการเก็บประจุ เฟรมที่ 3-27 
3.3  เรื่อง โครงสร้างตัวเก็บประจุ  เฟรมที่  4-27 
3.4  เรื่อง การเกบ็และคายประจุของตัวเก็บประจุ เฟรมที่ 5-27 ถึงเฟรมที่ 6-27 
3.5  เรื่อง ชนิดของตัวเก็บประจุ เฟรมที่ 7-27 ถึงเฟรมที่  12-27 
3.6  เรื่อง หน่วยของความจุ เฟรมที่ 13-27 ถึงเฟรมที่  14-27 
3.7 เรื่อง การอ่านค่าความจุ เฟรมที่ 15-27 ถึงเฟรมที่ 22-27 
3.8  เรื่อง การต่อวงจรใช้งาน เฟรมที่  23-27 ถึงเฟรมที่ 26-27 
3.9  เรื่อง การตรวจสอบตัวเก็บประจุ เฟรมที่ 27-27 

เครื่องมือและอุปกรณ ์
1. แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (Power Supply)
2. มัลติมิเตอร์
3. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
4. เครื่องวัด RLC บริดจ์ มิเตอร์
5. นาฬิกาจับเวลา

6. ตัวเก็บประจุค่า 0.1 - 470 F : 50 V ค่าละ

7. ตัวเก็บประจุค่า 1,000 F : 25 V

8. ตัวต้านทาน 3.9 k 0.5 W
9. สวิตช์ 1 ขั้ว 2 ทาง (SPDT)
10. แผงประกอบวงจรและสายต่อวงจร



 งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม 
ก่อนเรียน 
1. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 5 ตัวเก็บประจุ จ านวน  10  ข้อ
2. ให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 5 ตัวเก็บประจุ
ขณะเรียน 
1. ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 5 ตัวเก็บประจุ
2. ให้ผู้เรียนตอบข้อค าถาม
3. ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 5 ตัวเก็บประจุ
4. ศึกษาและปฏิบัติงาน ใบงานที่ 5  การใช้งานตัวเก็บประจุ
หลังเรียน 
1. ให้ผู้เรียนตรวจปรับกิจกรรมที่ 5  การใช้งานตัวเก็บประจุ จากแนวตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
2. ตรวจและประกาศคะแนนจากแบบประเมินผลก่อนเรียน กิจกรรม และแบบประเมินผลหลังเรียน

ให้ผู้เรียนทราบ 
3. ให้ผู้เรียนตรวจปรับใบงานที่  5  ตามแบบเฉลยของครูผู้สอน
4. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมตามรายละเอียดใบมอบงานที่ 5 การประยุกต์ใช้งานตัวเก็บประจุ
5. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม จากเว็บ http://kpp.ac.th/elearning/

elearning3/unit03.html 
การวัดและประเมินผล 

ก่อนเรียน 
1. ตรวจแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 5 ตัวเก็บประจุ จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) บันทึก

คะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 5 ตัวเก็บประจุ ช่องสอบก่อนเรียน 
2. สั ง เกตพฤติกรรมของผู้ เ รียนในการศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้  และจุดประสงค์

การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 5 ตัวเก็บประจุ 
ขณะเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างที่มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนจากการท ากิจกรรมของเนื้อหาการเรียน กิจกรรมที่ 6 ตัวเก็บประจุ
ด้านทักษะพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงาน ใบงานที่ 5
2. สังเกตการเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดฝึก และใบงานให้พร้อมที่

จะปฏิบัติงาน 
3. สังเกตความสนใจของการด าเนินงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ตลอดจนลักษณะนิสัยการปฏิบตัิงาน พร้อมกับบันทึกคะแนนลงในแบบประเมินผลใบงานที่ 5 

http://kpp.ac.th/elearning/


หลังเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. ตรวจผลการตอบกิจกรรม หน่วยที่ 5 ตัวเก็บประจุ
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนที่ตรวจปรับกิจกรรมที่ 5 จากแนวการตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
3. ตรวจแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 5 ตัวเก็บประจุ จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) บันทึก

คะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 5 ตัวเก็บประจุ ช่องสอบหลังเรียน 
4. ตรวจรายงานใบมอบงานที่ 5 การประยุกต์ใช้งานของตัวเก็บประจุ พร้อมกับบันทึกผล  ลงในใบ

สรุปการประเมินผลหนว่ยที ่5 การประยุกต์ใช้งานของตัวเก็บประจุช่องใบมอบงาน  (10 คะแนน) 
ด้านทักษะพิสัย 
1. ตรวจผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ใบงานที่ 5.1  พร้อมกับบันทึกการประเมินผลลงในแบบ

ประเมินผลที่ 5 ประกอบด้วย 
1.1  การเตรียมงาน 
1.2  การด าเนินการปฏิบัติงาน 
1.3  การเลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
1.4  คุณภาพของงาน 

2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนในการตรวจปรับใบงานที่ 5.1  ตามแบบเฉลยใบงานที่ 5.1  ของ
ครูผู้สอน 

ด้านจิตพิสัย 
1. สั ง เกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
1.1  การตรงต่อเวลา 
1.2  ความรับผิดชอบ 
1.3  การมีมนุษยสัมพันธ์ 
1.4  การแต่งกาย 

2. บันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประจ าหน่วยที่ 5 ตัวเก็บประจุ 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อวิชา    งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา  20100-1005  สอนครั้งที่  7 

หน่วยที่   6   ชื่อหน่วย   ตัวเหนี่ยวน า   รวม    4    ชั่วโมง 
ชื่อเรื่อง    ตัวเหนี่ยวน า    จ านวน    4    ชั่วโมง 

หัวข้อเรื่อง/งาน 
6.1  หลักการเบื้องต้น 
6.2 การเหนี่ยวน าภายใน 
6.3  ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเหนี่ยวน า 
6.4  ชนิดของตัวเหนี่ยวน า 
6.5  หน่วยของตัวเหนี่ยวน า 
6.6 การอ่านค่าตัวเหนี่ยวน า 
6.7  การต่อวงจรใช้งาน 
6.8  การตรวจสอบตัวเหนี่ยวน า 
6.9  การประยุกต์ใช้งานตัวเหนี่ยวน า 
ใบงานที่  6.1  การต่อตัวเหนี่ยวน าในวงจรไฟฟ้า 

สาระส าคัญ 
ตัวเหนี่ยวน า (Inductor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเหนี่ยวน าไฟฟ้า ซึ่งค่าความเหนี่ยวน าเป็นคุณสมบัติ

ของขดลวดตัวน าที่จะต้านการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกระแสไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการสนามแม่เหล็กท าให้
เกิดการเหนี่ยวน าขึ้น ตัวเหนี่ยวน าท ามาจากเส้นลวดตัวน าจ าพวกทองแดงเป็นวงเรียงกันหลาย ๆ รอบแต่จะมี
ลักษณะการพันที่แตกต่างกันแต่คุณสมบัติยังคงเหมือนกัน  

ตัวเหนี ่ยวน ามีด้วยกัน 2 แบบ คือ ตัว เหนี ่ยวน าแบบค่าคงที ่มีด ้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ ตัว
เหนี่ยวน าชนิดขดเดียวหรือที่มักจะเรียกกันว่า โช้ค (Choke) หรือคอยล์ (Coil) และตัวเหนี่ยวน าชนิดหลายขด
จะมีขดลวดมากว่า 2 ขดข้ึนไป แต่จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ ขดลวดปฐมภูมิกับขดลวดทุติยภูมิ 

ตัวเหนี่ยวน าแบบปรับค่าได้ นิยมใช้ในเครื่องรับวิทยุ เพราะมีการปรับเปลี่ยนค่าได้ตามความต้องการ
ในการใช้งานของผู้ใช้  

การต่อตัวเหนี่ยวน าสามารถน ามาต่อกันได้ทั้งแบบอนุกรมและแบบขนานเพ่ือน าไปสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้า
และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 



จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จดุประสงค์ท่ัวไป 

1.เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเหนี่ยวน า
2.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับตัวเหนี่ยวน า
3.เพ่ือให้แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย รอบคอบ

ปลอดภัย มีระเบียบวินัย และอดทน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อผู้เรียน เรียนจบหน่วยการเรียนนี้แล้ว มีความสามารถดังต่อไปนี้ 
ด้านพุทธิพิสัย 

1. อธิบายผลของการเหนี่ยวน าภายในที่มีต่อกระแสไฟฟ้าของวงจรได้
2. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเหนี่ยวน าได้
3. บอกลักษณะของตัวเหนี่ยวน าแต่ละชนิดได้
4. แปลงหน่วยของตัวเหนี่ยวน าได้
5. อธิบายวิธีการอ่านค่าตัวเหนี่ยวน าได้
6. บอกวิธีการต่อตัวเหนี่ยวน าในวงจรแบบต่าง ๆ ได้
7. อธิบายวิธีการการตรวจสอบตัวเหนี่ยวน าได้
8. บอกการน าตัวเหนี่ยวน าไปประยุกต์ใช้งานได้

ด้านทักษะพิสัย 
1. อ่านค่าความเหนี่ยวน าได้
2. อธิบายผลของตัวเหนี่ยวน าที่มีต่อวงจรไฟฟ้าได้
3. ทดสอบการไหลของกระแสในวงจร RL ได้
4. น าผลของตัวเหนี่ยวน าที่มีต่อวงจรไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้งานในชวีิตประจ าวันได้

ด้านจิตพิสัย 
 มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายละเอียดเนื้อหา 
ภาคทฤษฎี 

6.1  หลักการเบื้องต้น 
6.2 การเหนี่ยวน าภายใน 
6.3  ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเหนี่ยวน า 
6.4  ชนิดของตัวเหนี่ยวน า 
6.5  หน่วยของตัวเหนี่ยวน า 
6.6 การอ่านค่าตัวเหนี่ยวน า 



6.7  การต่อวงจรใช้งาน 
6.8  การตรวจสอบตัวเหนี่ยวน า 
6.9  การประยุกต์ใช้งานตัวเหนี่ยวน า 

ภาคปฏิบัติ 
ใบงานที่  6.1  การต่อตัวเหนี่ยวน าในวงจรไฟฟ้า 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้   ครั้งที่  7 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นน าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหาที่สอนครั้งที่ 6
หน่วยที่ 5 ตัวเก็บประจุ 
2. ครูชี้แจงหัวข้อเรื่อง/งานที่จะศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน
หน่วยที่ 6  ตัวเหนี่ยวน า จ านวน 10 ข้อ เพื่อ
ประเมินความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน 
4. ครูให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ หน่วยที่ 6 ตัวเหนี่ยวน า 

1. ผู้เรียนฟังครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหา
หน่วยที่ 5 ตัวเก็บประจุ 
2. ผู้เรียนฟังครูชี้แจงและศึกษารายละเอียดหัวข้อ
เรื่อง/งานที่จะศึกษาครั้งที่ 7 
3. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียนหน่วยที่ 6
ตัวเหนี่ยวน า จ านวน 10 ข้อ ด้วยความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม 
4. ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยที่ 6  ตัวเหนี่ยวน า จากใบความรู้ 

ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหาหน่วยที่ 6  ตัว
เหนี่ยวน า พร้อมกับให้ผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้และ
บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง หลักการเบื้องต้น ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 1-19 ถึงเฟรมที่ 2-19 

1.2  เรื่อง การเหนี่ยวน าภายใน ใช้บทน าเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 3-19 ถึงเฟรมที่ 4-19 

1.3  เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเหนี่ยวน า 
ใช้บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 5-19 ถึง
เฟรมที่ 7-19 

1.4  เรื่อง ชนิดของตัวเหนี่ยวน า ใช้บทน าเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 8-19 ถึงเฟรมที่ 10-19 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายและจดบันทึกรายละเอียด
เนื้อหา หน่วยที่ 6  ตัวเหนี่ยวน า พร้อมกับศึกษาใบ
ความรู้ และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 

1.1 เรื่อง หลักการเบื้องต้น 
1.2  เรื่อง การเหนี่ยวน าภายใน 
1.3  เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเหนี่ยวน า 
1.4  เรื่อง ชนิดของตัวเหนี่ยวน า 
1.5  เรื่อง หน่วยของตัวเหนี่ยวน า 
1.6  เรื่อง การอ่านค่าตัวเหนี่ยวน า 
1.7  เรื่อง การต่อวงจรใช้งาน 
1.8  เรื่อง การตรวจสอบตัวเหนี่ยวน า 
1.9  เรื่อง การประยุกต์ใช้งานตัวเหนี่ยวน า 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

1.5  เรื่อง หน่วยของตัวเหนี่ยวน า ใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 11-19 ถึงเฟรมที่ 
12-19 

1.6  เรื่อง การอ่านค่าตัวเหนี่ยวน า ใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 13-19 ถึงเฟรมที่ 
14-19 

1.7  เรื่อง การต่อวงจรใช้งาน ใช้บทน าเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 15-19 ถึงเฟรมที่ 17-19 

1.8  เรื่อง การตรวจสอบตัวเหนี่ยว ใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 18-19  

1.9  เรื่อง การประยุกต์ใช้งานตัวเหนี่ยวน า ใช้
บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 19-19 
2. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ 6  เรื่อง ตัวเหนี่ยวน า
จ านวน  10  ข้อ 2. ผู้เรียนท ากิจกรรมที่  6 เรื่อง ตัวเหนี่ยวน า

จ านวน 10 ข้อ 
ขั้นท ากิจกรรมปฏิบัติ 
1. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน

2. ครูอธิบายรายละเอียดของใบงานที่ 6.1 การต่อตัว
เหนี่ยวน าในวงจรไฟฟ้า ประกอบด้วย 

2.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.2 ล าดับขั้นการทดลอง 
2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
2.4 ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ 

3. ครูผู้สอนตอบข้อซักถามของผู้เรียนให้เข้าใจตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจ 

1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามที่ครูผู้สอนก าหนด
กลุ่มละ 3 คน 
2. ผู้เรียนศึกษาใบงานที่ 6.1การต่อตัวเหนี่ยวน า
ในวงจรไฟฟ้า พร้อมฟังครูอธิบายรายละเอียดของ 
ใบงาน เช่น จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ล าดับขั้น
การทดลอง เครื่องมือและอุปกรณ์ ข้อควรระวัง 
และข้อเสนอแนะ 

3. ผู้เรียนซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจของล าดับ
ขั้นการทดลองต่อครูผู้สอนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้   (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

4. ครูควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์

5. ครูควบคุมและตรวจการปฏิบัติงานของแต่ละ
กลุ่ม พร้อมกับให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 

4. ผู้เรียนส่งผู้แทนเบิกเครื่องมือและอุปกรณ์ พร้อม
กับตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน 
5. ผู้เรียนปฏิบัติงานตามล าดับขั้นการทดลอง
ด้วยความตั้งใจและความถูกต้อง 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหาของการเรียนรู้
หน่วยที่ 6  ตัวเหนี่ยวน า โดยการอธิบายสรุปถึง
ประเด็นที่ส าคัญเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง หลักการเบื้องต้น 
1.2  เรื่อง การเหนี่ยวน าภายใน 
1.3  เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเหนี่ยวน า 
1.4  เรื่อง ชนิดของตัวเหนี่ยวน า 
1.5  เรื่อง หน่วยของตัวเหนี่ยวน า 
1.6  เรื่อง การอ่านค่าตัวเหนี่ยวน า 
1.7  เรื่อง การต่อวงจรใช้งาน 
1.8  เรื่อง การตรวจสอบตัวเหนี่ยวน า 
1.9  เรื่อง การประยุกต์ใช้งานตัวเหนี่ยวน า 

2. ครูตอบข้อซักถามรายละเอียดของเนื้อหา
การเรียนรู้ 
3. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหา ด้วยการถาม-ตอบ
ดังมีข้อค าถามดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่ 6
ตัวเหนี่ยวน า ประกอบด้วย 

1.1 เรื่อง หลักการเบื้องต้น 
1.2  เรื่อง การเหนี่ยวน าภายใน 
1.3  เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเหนี่ยวน า 
1.4  เรื่อง ชนิดของตัวเหนี่ยวน า 
1.5  เรื่อง หน่วยของตัวเหนี่ยวน า 
1.6  เรื่อง การอ่านค่าตัวเหนี่ยวน า 
1.7  เรื่อง การต่อวงจรใช้งาน 
1.8  เรื่อง การตรวจสอบตัวเหนี่ยวน า 
1.9  เรื่อง การประยุกต์ใช้งานตัวเหนี่ยวน า 

2. ผู้เรียนซักถามรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู้
ที่ไม่เข้าใจพร้อมจดบันทึก 
3. ผู้เรียนตอบข้อค าถามของครูผู้สอน ดังต่อไปนี้

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. ค่าความเหนี่ยวน าจะมีตัวเหนี่ยวน าขึ้นอยู่กับ
อะไรบ้าง 

ตอบ  ค่าความเหนี่ยวน าของตัวเหนี่ยวน าขึ้นอยู่กับ 
1. จ านวนรอบของขดลวด
2. พ้ืนที่ของขดลวด
3. ความยาวของขดลวด
4. วัสดุที่น ามาท าแกนภายในขดลวด



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

2. ตัวเหนี่ยวน าค่าคงที่มีลักษณะอย่างไรบ้าง

3. หน่วยของความเหนี่ยวน ามีอะไรบ้าง

4. ค่าความผิดพลาดที่แสดงตัวอักษรของตัว
เหนี่ยวน ามีอะไรบ้าง และมีค่าเปอร์เซ็นต์ผิดพลาด
เท่าไร 

5. การต่อวงจรตัวเหนี่ยวน ามีก่ีแบบ อะไรบ้าง

6. วงจรตัวเหนี่ยวน าแบบอนุกรม ค่าความเหนี่ยวน า
รวมคือ 
7. วงจรตัวเหนี่ยวน าแบบขนาน ค่าความเหนี่ยวน า
รวมคือ 

ตอบ  ตัวเหนี่ยวน าชนิดค่าคงที่ มีลักษณะดังต่อไป  
นี้คือ 

1. ตัวเหนี่ยวน าชนิดขดเดียว
2. ตัวเหนี่ยวน าชนิดหลายขด

ตอบ  หน่วยของความเหนี่ยวน า คือ 
- ไมโครเฮนรี่ 
- มิลลิเฮนรี่ 
- เฮนรี่ 

ตอบ  ค่าความผิดพลาด 
- J   มีค่าเท่ากับ    5  เปอร์เซ็นต์ 
- K  มีค่าเท่ากับ  10  เปอร์เซ็นต์ 
- M  มีค่าเท่ากับ  20  เปอร์เซ็นต์ 

ตอบ  การต่อวงจรมี  3 แบบ คือ 
1. วงจรอนุกรม
2. วงจรขนาน
3. วงจรผสม

ตอบ ค่าความเหนี่ยวน ารวมของวงจรอนุกรม คือ 
        LT = L1+L2+L3+…..Ln 

ตอบ ค่าความเหนี่ยวน ารวมของวงจรขนาน คือ 
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4. ครูเลือกสุ่มให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลอง
ใบงานที่ 6 การเหนี่ยวน าที่มีต่อวงจรไฟฟ้า 

5. ครูสรุปรายละเอียดผลการทดลองเพ่ิมเติม

6. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน
หน่วยที่  6  ตัวเหนี่ยวน า  จ านวน  10  ข้อ 

4. ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้รับมอบหมายให้สรุปผลการ
ทดลองใบงานที่  6  การเหนี่ยวน าที่มีต่อ
วงจรไฟฟ้า 
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองในการ
สรุปผลการทดลองเพ่ิมเติม 
6. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน  หน่วยที่ 6
ตัวเหนี่ยวน า  จ านวน  10  ขอ้ 



สื่อการเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
บุญสืบ  โพธิ์ศรี, โกมล  ศิริสมบูรณ์เวช และกิตติภพ  ปานคณิน.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  กรุงเทพมหานคร.  2550. 
พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตยพงศ์.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.

กรุงเทพมหานคร. 2547. 
ใบความรู้ที่ 6 ตัวเหนี่ยวน า 
ใบงานที่ 6.1  การต่อตัวเหนี่ยวน าในวงจรไฟฟ้า 
ใบมอบงานที่ 6 การประยุกต์ใช้งานตัวเหนี่ยวน า 
สื่อโสตทัศน์ 
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
3. บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ หน่วยที่  6  ตัวเหนี่ยวน า จ านวน  19  เฟรม ประกอบด้วย

3.1 เรื่อง หลักการเบื้องต้น  เฟรมที่ 1-19 ถึงเฟรมที่ 2-19 
3.2 เรื่อง การเหนี่ยวน าภายใน เฟรมที่ 3-19 ถึงเฟรมที่ 4-19 
3.3  เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเหนี่ยวน า เฟรมที่ 5-19 ถึงเฟรมที่ 7-19 
3.4  เรื่อง ชนิดของตัวเหนี่ยวน า  เฟรมที่ 8-19 ถึงเฟรมที่ 10-19 
3.5  เรื่อง หน่วยของตัวเหนี่ยวน า  เฟรมที่ 11-19 ถึงเฟรมที่ 12-19 
3.6 เรื่อง การอ่านค่าตัวเหนี่ยวน า เฟรมที่ 13-19 ถึงเฟรมที่ 14-19 
3.7  เรื่อง การต่อวงจรใช้งาน  เฟรมที่ 15-19 ถึงเฟรมที่ 17-19 
3.8  เรื่อง การตรวจสอบตัวเหนี่ยวน า  เฟรมที่ 18-19   
3.9  เรื่อง การประยุกต์ใช้งานตัวเหนี่ยวน า  เฟรมที่ 19-19 

เครื่องมือและอุปกรณ ์
1. แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (Power Supply)
2. ตัวเหนี่ยวน าค่าตั้งแต่ 0.5 H ขึ้นไป
3. มัลติมิเตอร์
4. เครื่องวัด RLC บริดจ์ มิเตอร์
5. หลอดไฟ 6 โวลต์
6. สวิตช์แบบขั้วเดียวทางเดียว (SPST)



งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม 
ก่อนเรียน 
1. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 6 ตัวเหนี่ยวน า จ านวน 10 ข้อ
2. ให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่  6 ตัวเหนี่ยวน า
ขณะเรียน 
1. ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 6 ตัวเหนี่ยวน า
2. ให้ผู้เรียนตอบข้อค าถาม
3. ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 6  ตัวเหนี่ยวน า
4. ศึกษาและปฏิบัติงานใบงานที่  6.1  การต่อตัวเหนี่ยวน าในวงจรไฟฟ้า
หลังเรียน 
1. ให้ผู้เรียนตรวจปรับกิจกรรมที่ 6  การใช้งานตัวเหนี่ยวน า จากแนวตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
2. ตรวจและประกาศคะแนนจากแบบประเมินผลก่อนเรียน กิจกรรม และแบบประเมินผลหลังเรียน

ให้ผู้เรียนทราบ 
3. ให้ผู้เรียนตรวจปรับใบงานที่ 6.1  ตามแบบเฉลยของครูผู้สอน
4. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมตามรายละเอียดใบมอบงานที่ 6 การประยุกต์ใช้งานตัวเหนี่ยวน า
5. ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม จากเว็บ http://kpp.ac.th/elearning/

elearning3/unit04.html 

การวัดและประเมินผล 
ก่อนเรียน 
1. ตรวจแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 6 ตัวเหนี่ยวน า จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) บันทึก

คะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 6 ตัวเหนี่ยวน า ช่องสอบก่อนเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์

การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 6 ตัวเหนี่ยวน า 
ขณะเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างที่มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนจากการท ากิจกรรมของเนื้อหาการเรียน กิจกรรมที่ 6 ตัวเหนี่ยวน า
ด้านทักษะพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงาน ใบงานที่ 6.1
2. สังเกตการเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดฝึก และใบงานให้พร้อมที่

จะปฏิบัติงาน 
3. สังเกตความสนใจของการด าเนินงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ตลอดจนลักษณะนิสัยการปฏิบตัิงาน พร้อมกับบันทึกคะแนนลงในแบบประเมินผลใบงานที่ 6.1 

http://kpp.ac.th/elearning/


หลังเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. ตรวจผลการตอบกิจกรรม หน่วยที่ 6 ตัวเหนี่ยวน า
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนที่ตรวจปรับกิจกรรมที่ 6 จากแนวการตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
3. ตรวจแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 6 ตัวเหนี่ยวน า จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) บันทึก

คะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 6 ตัวเหนี่ยวน า ช่องสอบหลังเรียน 
4. ตรวจรายงานใบมอบงานที่ 6 การตรวจสอบตัวเหนี่ยวน า พร้อมกับบันทึกผลลงในใบสรุปการ

ประเมินผลหน่วยที่ 6  การตรวจสอบตัวเหนี่ยวน าช่องใบมอบงาน   (10 คะแนน) 
ด้านทักษะพิสัย 
1. ตรวจผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ใบงานที่ 6.1  พร้อมกับบันทึกการประเมินผลลงในแบบ

ประเมินผลที่ 6.1  ประกอบด้วย 
1.1  การเตรียมงาน 
1.2  การด าเนินการปฏิบัติงาน 
1.3  การเลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
1.4  คุณภาพของงาน 

2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนในการตรวจปรับใบงานที่ 6.1  ตามแบบเฉลยใบงานที่ 6.1 ของ
ครูผู้สอน 

ด้านจิตพิสัย 
1. สั ง เกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ เ รียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
1.1 การตรงต่อเวลา 
1.2 ความรับผิดชอบ 
1.3 การมีมนุษยสัมพันธ์ 
1.4 การแต่งกาย 

2. บันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประจ าหน่วยที่  6  ตัวเหนี่ยวน า 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อวิชา       งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  รหัสวิชา 20100-1005 สอนครั้งที่     8 

หน่วยที่     7      ชื่อหน่วย  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น รวม     4     ชั่วโมง 
ชื่อเรื่อง      วงจรไฟฟ้า  จ านวน   4     ชัว่โมง 

หัวข้อเรื่อง/งาน 
7.1  ส่วนประกอบวงจรไฟฟ้า 
7.2  ชนิดของวงจรไฟฟ้า 
ใบงานที่ 7.1  วงจรไฟฟ้า 

สาระส าคัญ 
วงจรไฟฟ้า คือ การน าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร 

ประกอบด้วย แหล่งก าเนิดแรงดันไฟฟ้า ตัวน าไฟฟ้า สวิตช์และอุปกรณ์ป้องกันและโหลด  
วงจรไฟฟ้ามีลักษณะการต่อวงจร 3 แบบ คือ 
1. วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม (Series Electrical Circuit)
2. วงจรไฟฟ้าแบบขนาน (Parallel Electrical Circuit)
3. วงจรไฟฟ้าแบบผสม (Series Parallel Electrical Circuit)

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1.เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
2.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
3.เพ่ือให้แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย รอบคอบ

ปลอดภัย มีระเบียบวินัย และอดทน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อผู้เรียน เรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วมีความสามารถ ดังต่อไปนี้ คือ 
ด้านพุทธิพิสัย 

1. อธิบายองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้าได้
2. บอกคุณสมบัติของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ได้
3. บอกคุณสมบัติของการต่อวงจรแบบอนุกรมได้
4. บอกคุณสมบัติของการต่อวงจรแบบขนานได้
5. บอกคุณสมบัติของการต่อวงจรแบบผสมได้
6. ค านวณหาค่าความต้านทาน, แรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าได้



ด้านทักษะพิสัย 
1. ต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ ได้
2. ค านวณหาคุณสมบัติของวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ได้
3. วัดและทดสอบแรงดันของวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ได้
4. วัดและทดสอบกระแสของวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ได้
5. น าหลักการวงจรไฟฟ้าประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวันได้

ด้านจิตพิสัย 
มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายละเอียดเนื้อหา 
ภาคทฤษฎี 

7.1  ส่วนประกอบวงจรไฟฟ้า 
7.2  ชนิดของวงจรไฟฟ้า 

ภาคปฏิบัติ 
ใบงานที่ 7.1  วงจรไฟฟ้า 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่  8 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นน าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหาที่สอนครั้งที่ 7
หน่วยที่ 6  ตัวเหนี่ยวน า 
2. ครูชี้แจงหัวข้อเรื่อง/งานที่จะศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน
หน่วยที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น จ านวน 12 ข้อ 
เพ่ือประเมินความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
4. ครูให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์
การเรียนรู้ หน่วยที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 

1. ผู้เรียนฟังครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหา
หน่วยที่  6  ตัวเหนี่ยวน า 
2. ผู้เรียนฟังครูชี้แจงและศึกษารายละเอียดหัวข้อ
เรื่อง/งานที่จะศึกษา ครั้งที่ 8 
3. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 7
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น จ านวน 12  ข้อ ด้วยความ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
4. ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยที่ 7  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น  จากใบความรู้ 

ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่ 7
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น พร้อมกับให้ผู้เรียนศึกษาจาก 
ใบความรู้และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์       
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า ใช้บท-
น าเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 1-11 ถึงเฟรมที่ 2-11 

1.2 เรื่อง ชนิดของวงจรไฟฟ้า ประกอบด้วย 
1.2.1 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 
1.2.2 วงจรไฟฟ้าแบบขนาน 
1.2.3 วงจรไฟฟ้าแบบผสม  

ใช้บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 3-11 ถึง
เฟรมที่ 11-11 
2. ครูอธิบายและถาม-ตอบผู้เรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้า
เบื้องต้น ใช้ข้อค าถามดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายและจดบันทึกรายละเอียด
เนื้อหา หน่วยที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น พร้อมกับ
ศึกษาใบความรู้และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 

1.1 เรื่อง ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า 
1.2 เรื่อง ชนิดของวงจรไฟฟ้า ประกอบด้วย 

1.2.1 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 
1.2.2 วงจรไฟฟ้าแบบขนาน 
1.2.3 วงจรไฟฟ้าแบบผสม 

2. ผู้เรียนตอบข้อค าถามและซักถามปัญหาที่ไม่
เข้าใจพร้อมจดบันทึกและคอยตอบข้อค าถามของ
ครูผู้สอน 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า ประกอบด้วย

2. วงจรไฟฟ้ามีก่ีแบบ
3. วงจรไฟฟ้ามีวงจรอะไรบ้าง

1. ตอบ วงจรไฟฟ้า ประกอบด้วย
1. แหล่งจ่ายไฟฟ้า
2. ตัวน าไฟฟ้า
3. สวิตช์และอุปกรณ์ป้องกัน
4. โหลด

2. ตอบ วงจรไฟฟ้ามี 3 แบบ
3. ตอบ วงจรไฟฟ้ามี 3 แบบ ดังต่อไปนี้ คือ

1. วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
2. วงจรไฟฟ้าแบบขนาน
3. วงจรไฟฟ้าแบบผสม

3. ครูให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 7 เรื่อง วงจรไฟฟ้า
เบื้องต้น จ านวน 4  ข้อ 

3. ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 7 เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
จ านวน 4 ข้อ 

ขั้นท ากิจกรรมปฏิบัติ 
1. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน

2. ครูอธิบายรายละเอียดของใบงานที่ 7.1วงจรไฟฟ้า
ประกอบด้วย 

2.1  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.2  ล าดับขั้นการทดลอง 
2.3  เครื่องมือและอุปกรณ์ 
2.4  ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ 

3. ครูผู้สอนตอบข้อซักถามของผู้เรียนให้เข้าใจตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจ 
4. ครูควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์

1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามที่ครูผู้สอนก าหนด
กลุ่มละ 3 คน 
2. ผู้เรียนศึกษาใบงานที่ 7.1 วงจรไฟฟ้า พร้อมฟัง
ครูอธิบายรายละเอียดของใบงาน เช่น จุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ล าดับขั้นการทดลอง เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ข้อควรระวัง และข้อเสนอแนะ 

3. ผู้เรียนซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจของล าดับ
ขั้นการทดลองต่อครูผู้สอนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
4. ผู้เรียนส่งผู้แทนเบิกเครื่องมือและอุปกรณ์ 
พร้อมกับตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

5. ครูควบคุมและตรวจการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
พร้อมกับให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 

5. ผู้เรียนปฏิบัติงานตามล าดับขั้นการทดลอง
ด้วยความตั้งใจและความถูกต้อง 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหาของการเรียนรู้
หน่วยที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โดยการอธิบายสรุปถึง
ประเด็นทีส่ าคัญเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1  เรื่อง ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า 
1.2  เรื่อง ชนิดของวงจรไฟฟ้า  

2. ครูตอบข้อซักถามรายละเอียดของเนื้อหา
การเรียนรู้ 
3. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหา ด้วยการถาม-ตอบ
ดังมีข้อค าถามดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่
7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ประกอบด้วย 

1.1  เรื่อง ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า 
1.2  เรื่อง ชนิดของวงจรไฟฟ้า 

2. ผู้เรียนซักถามรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู้
ที่ไม่เข้าใจพร้อมจดบันทึก 
3. ผู้เรียนตอบข้อค าถามของครูผู้สอน ดังต่อไปนี้

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม มีคุณสมบัติอย่างไร

2. วงจรไฟฟ้าแบบขนาน มีคุณสมบัติอย่างไร

1. ตอบ วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมมีคุณสมบัติ
ดังนี้คือ 

1. กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเท่ากันตลอด
วงจร 

2. แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมส่วนต่างๆ
รวมกันแล้วมีค่าเท่ากับแหล่งจ่าย 

3. ความต้านทานรวมของวงจรจะมีค่า
เท่ากับค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรรวมกัน 
2. ตอบ วงจรไฟฟ้าแบบขนานมีคุณสมบัติ ดังนี้
คือ 

1. กระแสไฟฟ้ารวมของวงจรขนานมีค่า
เท่ากับกระแสไฟฟ้าย่อยที่ไหลในแต่ละสาขา
รวมกัน 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 

3. วงจรไฟฟ้าแบบผสม มีคุณสมบัติอย่างไร

2. แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมส่วนต่างๆ ของวงจรมี
ค่าเท่ากับแหล่งจ่าย 

3. ค่าความต้านทานรวมของวงจรจะมีค่าน้อย
กว่าค่าความต้านทานตัวที่มีค่าน้อยท่ีสุดที่ต่ออยู่ใน
วงจร 
3. ตอบ วงจรไฟฟ้าแบบผสม มีคุณสมบัติดังนี้คือ

- น าหลักการคุณสมบัติของวงจรอนุกรมและ
วงจรขนานมารวมกัน 

4. ครูเลือกสุ่มให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลอง
ใบงานที่ 7.1 วงจรไฟฟ้า 
5. ครูสรุปรายละเอียดผลการทดลองเพ่ิมเติม

6. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน
หน่วยที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น จ านวน 12 ข้อ 

4. ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้รับมอบหมายให้สรุปผลการ
ทดลองใบงานที่ 7.1 วงจรไฟฟ้า 
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองในการ
สรุปผลการทดลองเพ่ิมเติม 
6. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 7
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น จ านวน 12 ข้อ 



สื่อการเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
เกษมศรี  ไชยกิจ.  เอกสารประกอบการเรียน วิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. พ.ศ.2546 (อัดส าเนา). 
บุญสืบ  โพธิ์ศรี, โกมล  ศิริสมบูรณ์เวช และกิตติภพ  ปานคณิน.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

เบื้องต้น. ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  กรุงเทพมหานคร.  2550. 
พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตยพงศ์.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  

กรุงเทพมหานคร.  2547. 
ใบความรู้ที่  7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
ใบงานที่ 7.1  วงจรไฟฟ้า 
ใบมอบงานที่ 7 วงจรแบ่งแรงดันและวงจรแบ่งกระแส 
สื่อโสตทัศน์ 
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
3. บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ หน่วยที่  7  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น จ านวน  11   เฟรม ประกอบด้วย

3.1  เรื่อง ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า เฟรมที่ 1-11 ถึงเฟรมที่ 2-11 
3.2  เรื่อง ชนิดของวงจรไฟฟ้า  เฟรมที่ 3-11  ถึงเฟรมที่ 11-11 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (Power Supply)
2. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

3. ตัวต้านทานค่า 1 k,1.2 k, 1.5 k,2 k, 2.4 k, 3 k, 3.9 k  และ 5.1 k
4. แผงประกอบวงจร
5. สายส าหรับต่อวงจร

งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม 
ก่อนเรียน 
1. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น จ านวน 12  ข้อ
2. ให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 7 วงจรไฟฟ้า

เบื้องต้น 
ขณะเรียน 
1. ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
2. ให้ผู้เรียนตอบข้อค าถาม
3. ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
4. ศึกษาและปฏิบัติงาน ใบงานที่ 7.1 วงจรไฟฟ้า
หลังเรียน 
1. ให้ผู้เรียนตรวจปรับกิจกรรมที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น จากแนวตอบกิจกรรมของครูผู้สอน



2. ตรวจและประกาศคะแนนจากแบบประเมินผลก่อนเรียน กิจกรรม และแบบประเมินผลหลังเรียน
ให้ผู้เรียนทราบ 

3. ให้ผู้เรียนตรวจปรับใบงานที่ 7.1 วงจรไฟฟ้าตามแบบเฉลยของครูผู้สอน
4. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมตามรายละเอียดใบมอบงานที่ 7 วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าและวงจรแบ่ง

กระแสไฟฟ้า 
5. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้อ่ืน ๆ เพิ่มเติม จากเว็บ http://kpp.ac.th/elearning/

elearning3/unit06.html 
การวัดและประเมินผล 

ก่อนเรียน 
1. ตรวจแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้นจ านวน 12  ข้อ (12 คะแนน) บันทึก

คะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ช่องสอบก่อนเรียน 
2. สั ง เกตพฤติกรรมของผู้ เ รียนในการศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้  และจุดประสงค์

การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
ขณะเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างที่มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนจากการท ากิจกรรมของเนื้อหาการเรียน กิจกรรมที่ 7 วงจรไฟฟ้า

เบื้องต้น 
ด้านทักษะพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงาน ใบงานที่ 7 วงจรไฟฟ้า
2. สังเกตการเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดฝึก และใบงานให้พร้อมที่

จะปฏิบัติงาน 
3. สังเกตความสนใจของการด าเนินงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

ตลอดจนลักษณะนิสัยการปฏิบัติงาน พร้อมกับบันทึกคะแนนลงในแบบประเมินผลใบงาน 
หลังเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. ตรวจผลการตอบกิจกรรม หน่วยที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนที่ตรวจปรับกิจกรรมที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น จากแนว

การตอบกิจกรรมของครูผู้สอน 
3. ตรวจแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น จ านวน 12 ข้อ

(12 คะแนน) บันทึกคะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ช่องสอบหลังเรียน 
4. ตรวจรายงานใบมอบงานที่ 7 วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าและวงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า พร้อมกับบันทึกผลลง

ในใบสรุปการประเมินผลหน่วยที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ช่องใบมอบงาน (10 คะแนน) 

http://kpp.ac.th/elearning/


ด้านทักษะพิสัย 
1. ตรวจผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ใบงานที่ 7.1 วงจรไฟฟ้า พร้อมกับบันทึกการประเมินผลลงใน

แบบประเมินผลที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้นประกอบด้วย 
1.1  การเตรียมงาน 
1.2  การด าเนินการปฏิบัติงาน 
1.3  การเลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
1.4  คุณภาพของงาน 

2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนในการตรวจปรับใบงานที่ 7.1 วงจรไฟฟ้า ตามแบบเฉลย
ใบงานที่ 7.1 วงจรไฟฟ้า ของครูผู้สอน 

ด้านจิตพิสัย 
1. สั ง เกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ เ รียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
1.1 การตรงต่อเวลา 
1.2 ความรับผิดชอบ 
1.3 การมีมนุษยสัมพันธ์ 
1.4 การแต่งกาย 

2. บันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ประจ าหน่วยที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อวิชา      งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  สอนครั้งที่  9 และ10 
หน่วยที่     8   ชื่อหน่วย  อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า    รวม     8    ชั่วโมง 
ชื่อเรื่อง     อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า   จ านวน    8    ชั่วโมง 

หัวข้อเรื่อง/งาน 
8.1  สารกึ่งตัวน า 
8.2  ไดโอด 
8.3  ทรานซิสเตอร์ 
ใบงานที่  8.1  การไบแอสไดโอดและการทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของไดโอด 
ใบงานที่  8.2  การตรวจสอบทรานซิสเตอร์และการไบแอสทรานซิสเตอร์ 
ใบงานที่  8.3  การท างานเป็นสวิตช์ของทรานซิสเตอร์ 

สาระส าคัญ 
สารกึ่งตัวน า คือ สารที่มีสภาพระหว่างตัวน ากับฉนวน หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ที่อยู่ระหว่างธาตุตัวน าและธาตุฉนวน น าไปใช้ในการสร้างอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยการน าเอาสาร
กึ่งตัวน าสองชนิดหรือหลายชนิดมาเรียงต่อกันให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการที่จะให้ได้มาซึ่งตัวอุปกรณ์ เช่น 
ไดโอด,ทรานซิสเตอร์ ฯลฯ   

ไดโอดก็เป็นการน าสารกึ่งตัวน าชนิด P กับชนิด N มาต่อเข้าตัวกัน แล้วท าการควบคุมการท างานต่าง
โดยการไบแอสแรงดันให้ไดโอดท างาน 

ทรานซิสเตอร์เป็นการน าสารกึ่งตัวน าชนิด P และชนิด N จ านวน 3 ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกัน และท าการ
ไบแอสให้ทรานซิสเตอร์เพ่ือให้ทรานซิสเตอร์มีการท างานต่อไป 

การค้นพบสารกึ่งตัวน า นับเป็นการค้นพบท่ียิ่งใหญ่ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมของ
วงการอิเล็กทรอนิกส์เลยก็ว่าได้ 



จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1.เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า
2. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า
3.เพ่ือให้แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย รอบคอบ

ปลอดภัย มีระเบียบวินัย และอดทน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อผู้เรียน เรียนจบแล้วหน่วยการเรียนนี้แล้ว มีความสามารถดังต่อไปนี้ 
ด้านพุทธิพิสัย 

1. บอกค าจ ากัดความของสารกึ่งตัวน าได้
2. อธิบายความแตกต่างระหว่างสารกึ่งตัวน า ชนิด P และ ชนิด N ได้
3. อธิบายลักษณะโครงสร้างและสัญลักษณ์ของไดโอดชนิดต่าง ๆ ได้
4. อธิบายหลักการท างานของไดโอดได้
5. อธิบายคุณสมบัติของไดโอด เมื่อได้รับการไบแอสตรงและไบแอสกลับได้
6. อธิบายกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดัน ของไดโอดได้
7. บอกวิธีการตรวจสอบไดโอด ด้วยโอห์มมิเตอร์ได้
8. อธิบายลักษณะโครงสร้างและสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ชนิดต่าง ๆ ได้
9. อธิบายหลักการท างานของทรานซิสเตอร์ชนิด  NPN และชนิด  PNP ได้
10. อธิบายวิธีการจัดไบแอสให้กับทรานซิสเตอร์ชนิด  NPN และชนิด  PNP ได้
11. อธิบายวิธีการตรวจสอบทรานซิสเตอร์ด้วยมัลติมิเตอร์ได้

ด้านทักษะพิสัย 
1. บอกความแตกต่างกันระหว่างไดโอดได้รับไบอัสตรงและไบอัสกลับได้
2. อธิบายผลของการให้ไบอัสตรง และไบอัสกลับที่มีต่อกระแสในไดโอดได้
3. ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของไดโอดขณะได้รับไบอัสตรงและไบอัสกลับได้
4. น าหลักการไบอัสไดโอด และการทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของไดโอดมาประยุกต์ใช้งาน

ในชีวิตประจ าวันได้ 
ด้านจิตพิสัย 

 มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



รายละเอียดเนื้อหา 
ภาคทฤษฎี 

8.1  สารกึ่งตัวน า 
8.2  ไดโอด 
8.3  ทรานซิสเตอร์ 

ภาคปฏิบัติ 
ใบงานที่  8.1  การไบแอสไดโอดและการทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของไดโอด 
ใบงานที่  8.2  การตรวจสอบทรานซิสเตอร์และการไบแอสทรานซิสเตอร์ 
ใบงานที่  8.3  การท างานเป็นสวิตช์ของทรานซิสเตอร์ 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้   ครั้งที่  9 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นน าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหาที่สอน ครั้งที่ 8
หน่วยที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
2. ครูชี้แจงหัวข้อเรื่อง/งานที่จะศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน
หน่วยที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า จ านวน 20 ข้อ  
เพ่ือประเมินความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
4. ครูให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์
การเรียนรู้ หน่วยที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 

1. ผู้เรียนฟังครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหา
หน่วยที่ 7 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
2. ผู้เรียนฟังครูชี้แจงและศึกษารายละเอียดหัวข้อ
เรื่อง/งานที่จะศึกษา ครั้งที่ 9 
3. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 8
อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า จ านวน 20 ข้อ ด้วยความ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
4. ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า จากใบความรู้ 

ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่ 8 อุปกรณ์
สารกึ่งตัวน า พร้อมกับให้ผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้
และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง สารกึ่งตัวน า ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 1-33  ถึงเฟรมที่ 4-33 

1.2 เรื่อง ไดโอด ใช้บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 
เฟรมที่ 5-33  ถึงเฟรมที่ 12-33 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายและจดบันทึกรายละเอียด
เนื้อหา หน่วยที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า พร้อมกับ
ศึกษาใบความรู้ และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 

1.1 เรื่อง สารกึ่งตัวน า 
1.2 เรื่อง ไดโอด 

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. ไดโอดประกอบด้วยสารชนิดใดบ้าง
2. ไดโอดมีก่ีขา อะไรบ้าง

3. การไบแอสไดโอด มีกี่วิธี

ตอบ  ไดโอดประกอบด้วยสาร P และสาร N 
ตอบ  ไดโอดมี  2  ขา คือ 

1. ขาแอโนด
2. ขาแคโทด

ตอบ  การไบแอสไดโอด มี  2  วิธี คือ 
1. การไบแอสตรง (Forward Bias)
2. การไบแอสกลับ (Reverse Bias)



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
4. การไบแอสตรงมีลักษณะอย่างไร

5. การไบแอสกลับมีลักษณะอย่างไร

6. ไดโอดแบ่งตามการใช้งานมีก่ีแบบ อะไรบ้างและมี
แรงดันเท่าใด 

ตอบ  การไบแอสตรง มีลักษณะการต่อขั้วบวกของ
แหล่งจ่าย เข้ากับขาแอโนดของไดโอดและขั้วลบ
ของแหล่งจ่ายเข้ากับขาแคโทด ของไดโอด ท าให้
ค่าความต้านทานของไดโอดมีค่าน้อย หรือมี
ลักษณะเป็นสวิตช์ปิดของวงจร 
ตอบ  การไบแอสกลับ มีลักษณะการต่อขั้วบวก
ของแหล่งจ่ายเข้ากับขาแคโทดของไดโอดและข้ัว
ลบของแหล่งจ่ายเข้ากับขาแอโนดของไดโอดท าให้
รอยต่อสาร P-N มีค่าความต้านทานมาก
เปรียบเสมือนเปิดวงจร 
ตอบ ไดโอดแบ่งตามการใช้งาน มี 2 แบบ คือ 

1. แบบซิลิกอนไดโอด มีขนาดของแรงดัน
ตกคร่อมไดโอดเท่ากับ 0.6 โวลต์ 

2. แบบเจอร์เมเนียมไดโอด มีขนาดของ
แรงดันตกคร่อมไดโอดเท่ากับ 0.3 โวลต์ 

2. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ 8 เรื่อง อุปกรณ์สาร-
กึ่งตัวน า ข้อที่ 1, 2 และข้อ 4 จ านวน  3  ข้อ 

2. ผู้เรียนท ากิจกรรมที่  8 เรื่อง อุปกรณ์สารกึ่ง-
ตัวน า ข้อท่ี 1, 2 และข้อ 4 จ านวน 3 ข้อ 

ขั้นท ากิจกรรมปฏิบัติ 
1. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน

2. ครูอธิบายรายละเอียดของใบงานที่ 8.1 การ
ไบแอสไดโอดและการทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของ
ไดโอด ประกอบด้วย 

2.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.2 ล าดับขั้นการทดลอง 
2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
2.4 ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ 

1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามที่ครูผู้สอนก าหนด
กลุ่มละ 3 คน 
2. ผู้เรียนศึกษาใบงานที่ 8.1 การไบแอสไดโอดและ
การทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของไดโอด พร้อมฟัง
ครูอธิบายรายละเอียดของใบงาน เช่น จุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ล าดับขั้นการทดลอง เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ข้อควรระวัง และข้อเสนอแนะ 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้    (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

3. ครูผู้สอนตอบข้อซักถามของผู้เรียนให้เข้าใจตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจ 
4. ครูควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์

5. ครูควบคุมและตรวจการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
พร้อมกับให้ค าแนะน าและให้ก าลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 

3. ผู้เรียนซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจของล าดับ
ขั้นการทดลองต่อครูผู้สอนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
4. ผู้เรียนส่งผู้แทนเบิกเครื่องมือและอุปกรณ์ 
พร้อมกับตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน 
5. ผู้เรียนปฏิบัติงานตามล าดับขั้นการทดลอง
ด้วยความตั้งใจและความถูกต้อง 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหาของการเรียนรู้
หน่วยที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า โดยการอธิบายสรุป
ถึงประเด็นที่ส าคัญเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง สารกึ่งตัวน า 
1.2 เรื่อง ไดโอด   

2. ครูตอบข้อซักถามรายละเอียดของเนื้อหา
การเรียนรู้ 
3. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหา ด้วยการถาม-ตอบ
ดังมีข้อค าถามดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่
8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า ประกอบด้วย 

1.1 เรื่อง สารกึ่งตัวน า 
1.2 เรื่อง ไดโอด   

2. ผู้เรียนซักถามรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู้
ที่ไม่เข้าใจพร้อมจดบันทึก 
3. ผู้เรียนตอบข้อค าถามของครูผู้สอน ดังต่อไปนี้

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. การไบแอสไดโอด มีกี่แบบ

2. ไดโอดชนิดซิลิกอนจะเริ่มท างานที่แรงดันที่โวลต์
3. ไดโอดชนิดเจอร์เมเนียมจะเริ่มท างานที่แรงดัน  กี่
โวลต ์
4. การใช้งานของไดโอดในวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ตอบ การไบแอสไดโอดมี 2 แบบ คือ 
1. การไบแอสตรง (Forward Bias)
2. การไบแอสกลับ (Reverse Bias)

ตอบ ไดโอดชนิดซิลิกอน จะเริ่มท างานที่ 0.7 โวลต ์
ตอบ ไดโอดชนิดเจอร์เมเนียมจะเริ่มท างานที่ 0.3 โวลต ์

ตอบ การใช้งานของไดโอด คือ 
1. การป้องกันการต่อแบตเตอรี่ผิดขั้ว
2. การสร้างวงจรแปลงไฟสลับเป็นไฟตรง



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้   (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
5. การตรวจสอบไดโอดมีวิธีการอย่างไร ตอบ การตรวจสอบไดโอดมีวิธีการดังต่อไปนี้ คือ 

1. ตั้งย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่ต าแหน่ง R×1
2. ขั้วบวกของมิเตอร์จับที่ขาแอโนดและข้ัวลบ

ของมิเตอร์จับที่ขาแคโทด ปรากฏว่าเข็มของมิเตอร์
ขึ้นมาทางขวามือ หรือมีค่าความต้านทานน้อย 

3. น าสายของมิเตอร์สลับกับข้อ 2 ถ้าเข็มของ
มิเตอร์ไม่ข้ึนหรือขึ้นน้อย แสดงว่ามีค่าความต้านทาน
มาก แสดงว่าไดโอดดี แต่ถ้าเข็มของมิเตอร์ขึ้น
เหมือนข้อ 2  แสดงว่าไดโอดเสีย 

4. ครูเลือกสุ่มให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลอง
ใบงานที่ 8.1 การไบแอสไดโอดและการทดสอบคุณ
ลักษณะเฉพาะของไดโอด  
5. ครูสรุปรายละเอียดผลการทดลองเพ่ิมเติม

4. ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้รับมอบหมายให้สรุปผลการ
ทดลองใบงานที่ 8.1 การไบแอสไดโอดและการ
ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของไดโอด 
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองในการ
สรุปผลการทดลองเพ่ิมเติม 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่ 10 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นน าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหาที่สอน ครั้งที่ 9
หน่วยที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 
2. ครูชี้แจงหัวข้อเรื่อง/งานที่จะศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์
การเรียนรู้ หน่วยที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า (ต่อ) 

1. ผู้เรียนฟังครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหา
หน่วยที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 
2. ผู้เรียนฟังครูชี้แจงและศึกษารายละเอียดหัวข้อ
เรื่อง/งานที่จะศึกษา ครั้งที่ 10 
3. ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยที่  8  อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า (ต่อ) จากใบความรู้ 

ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่ 8 อุปกรณ์
สารกึ่งตัวน า พร้อมกับให้ผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้
และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง ทรานซิสเตอร์ ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ แผ่นที่  13-33  ถึงแผ่นที่  33-33 
2. ครูอธิบายและถาม-ตอบ ผู้เรียนเรื่องทรานซิสเตอร์

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายและจดบันทึกรายละเอียด
เนื้อหา หน่วยที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า พร้อมกับ
ศึกษาใบความรู้ และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 

1.1 เรื่อง ทรานซิสเตอร์ 

2. ผู้เรียนฟังครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหาเรื่อง
ทรานซิสเตอร์ 

ขั้นท ากิจกรรมปฏิบัติ 
1. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน
2. ครูอธิบายรายละเอียดของใบงานที่ 8.2 การ
ตรวจสอบทรานซิสเตอร์และการไบแอส
ทรานซิสเตอร์และใบงานที่ 8.3 การท างานเป็นสวิตช์
ของทรานซิสเตอร์ ประกอบด้วย 

2.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.2 ล าดับขั้นการทดลอง 
2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
2.4 ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ 

1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามที่ครูผู้สอนก าหนด กลุ่มละ 3 คน
2. ผู้เรียนศึกษาใบงานที่ 8.2 การตรวจสอบ
ทรานซิสเตอร์และการไบแอสทรานซิสเตอร์ และ   ใบ
งานที่ 8.3 การท างานเป็นสวิตช์ของทรานซิสเตอร์ 
พร้อมฟังครูอธิบายรายละเอียดของใบงาน เช่น 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ล าดับขั้น การทดลอง 
เครื่องมือและอุปกรณ์ ข้อควรระวัง และ
ข้อเสนอแนะ 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้    (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

3. ครูผู้สอนตอบข้อซักถามของผู้เรียนให้เข้าใจตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจ 
4. ครูควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์

5. ครูควบคุมและตรวจการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
พร้อมกับให้ค าแนะน าและให้ก าลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 

3. ผู้เรียนซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจของล าดับ
ขั้นการทดลองต่อครูผู้สอนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
4. ผู้เรียนส่งผู้แทนเบิกเครื่องมือและอุปกรณ์ 
พร้อมกับตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน 
5. ผู้เรียนปฏิบัติงานตามล าดับขั้นการทดลอง
ด้วยความตั้งใจและความถูกต้อง 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหาของการเรียนรู้ หน่วย
ที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า เรื่อง ทรานซิสเตอร์     
โดยการอธิบายสรุปถึงประเด็นที่ส าคัญเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง ชนิดของทรานซิสเตอร์  
1.2 เรื่อง รูปลักษณ์และการสร้างทรานซิสเตอร์ 
1.3 เรื่อง การท างานของทรานซิสเตอร์ 
1.4 เรื่อง การจัดไบแอสให้กับทรานซิสเตอร์   
1.5 เรื่อง รูปแบบการต่อใช้งานของทรานซิสเตอร์ 
1.6 เรื่อง การน าทรานซิสเตอร์ไปใช้งาน 

2. ครูตอบข้อซักถามรายละเอียดของเนื้อหา
การเรียนรู้ 
3. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหา ด้วยการถาม-ตอบ
ดังมีข้อค าถามดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่
8 อปุกรณ์สารกึ่งตัวน า ประกอบด้วย 

1.1 เรื่อง ชนิดของทรานซิสเตอร์  
1.2 เรื่อง รูปลักษณ์และการสร้างทรานซิสเตอร์ 
1.3 เรื่อง การท างานของทรานซิสเตอร์ 
1.4 เรื่อง การจัดไบแอสให้กับทรานซิสเตอร์ 
1.5 เรื่อง รูปแบบการต่อใช้งานของ

ทรานซิสเตอร์ 
1.6 เรื่อง การน าทรานซิสเตอร์ไปใช้งาน 

2. ผู้เรียนซักถามรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู้
ที่ไม่เข้าใจพร้อมจดบันทึก 
3. ผู้เรียนตอบข้อค าถามของครูผู้สอน ดังต่อไปนี้



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. ทรานซิสเตอร์มีรอยต่อกี่ชิ้น อะไรบ้าง

2. ทรานซิสเตอร์มีกี่ชนิดอะไรบ้าง

3. วงจรทรานซิสเตอร์ มีหลักการต่อวงจรอย่างไรบ้าง

4. อัตราการขยายกระแสของทรานซิสเตอร์หาได้
อย่างไร 

5. การตรวจสอบทรานซิสเตอร์ชนิด  NPN  มี
วิธีการอย่างไร 

ตอบ ทรานซิสเตอร์มีรอยต่อ  3 ชิ้น คือ 
1. รอยต่อเบส
2. รอยต่ออิมิตเตอร์
3. รอยต่อคอลเล็กเตอร์

ตอบ ทรานซิสเตอร์มี 2 ชนิด คือ 
1. ชนิด  NPN
2. ชนิด  PNP

ตอบ หลักการต่อวงจรทรานซิสเตอร์เพ่ือใช้งาน คือ 
1. วงจรคอมอนอิมิตเตอร์
2. วงจรคอมมอนเบส
3. วงจรคอมมอนคอลเล็กเตอร์

ตอบ อัตราการขยายกระแสเท่ากับกระแส

คอลเล็กเตอร์หารด้วยกระแสเบส หรือ
B

C

I

I  

 ตอบ  การตรวจสอบทรานซิสเตอร์มีข้ันตอน
ดังต่อไปนี้ คือ 

1. ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่า ทรานซิสเตอร์เป็น
ประเภทอะไร และขาไหนเป็นขาอะไร ถ้า
ทรานซิสเตอร์ เป็น NPN ให้ต่อขั้วลบของมิเตอร์ไว้ที่
ขาคอลเล็กเตอร์ ให้ต่อขั้วบวกไว้ที่ขาอิมิตเตอร์ แต่
ถ้าเป็นชนิด PNP ให้สลับกันคือ ต่อขั้วบวกของ
มิเตอร์ไว้ที่ขาคอลเล็กเตอร์และต่อขั้วลบไว้ที่ขา
อิมิตเตอร์ 

2. ตั้งมัลติมิเตอร์ในย่านโอห์ม R × 10
3. ดูเข็มของมิเตอร์ว่าขึ้นหรือไม่ ถ้าขึ้นแสดงว่า

อาจช็อตหรือมีกระแสรั่วสูง 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้   (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

4. จากนั้นใช้นิ้วมือแตะระหว่างขาคอลเล็กเตอร์
และขาเบส (แทนตัวต้านทาน Rb) 

5. สังเกตว่าเข็มข้ึนจากเดิมหรือไม่ ถ้าข้ึน
แสดงว่าใช้ได้ โดยถ้าข้ึนแสดงว่าอัตราขยายกระแส
สูง (ในการวัดเพื่อเปรียบเทียบอัตราการขยายของ
กระแสทรานซิสเตอร์แต่ละตัว ควรใช้อุปกรณ์การ
วัดทรานซิสเตอร์ที่ให้มากับมัลติ-มิเตอร์ จะช่วยให้
มีความเท่ียงตรงมากข้ึน) 

4. ครูเลือกสุ่มให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลอง
ใบงานที่ 8.2 การตรวจสอบทรานซิสเตอร์และการ
ไบแอสทรานซิสเตอร์ และใบงานที่ 8.3 การท างาน
เป็นสวิตช์ของทรานซิสเตอร์  
5. ครูสรุปรายละเอียดผลการทดลองเพ่ิมเติม

6. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน   หน่วย
ที่ 8  อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า  จ านวน  20  ข้อ 

4. ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้รับมอบหมายให้สรุปผลการ
ทดลองใบงานที่ 8.2 การตรวจสอบทรานซิสเตอร์
และการไบแอสทรานซิสเตอร์ และใบงานที่ 8.3 
การท างานเป็นสวิตช์ของทรานซิสเตอร์ 
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองในการ
สรุปผลการทดลองเพ่ิมเติม 
6. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียนหน่วยที่ 8
อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า  จ านวน  20  ข้อ 

สื่อการเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
บุญสืบ  โพธิ์ศรี, โกมล  ศิริสมบูรณ์เวช และกิตติภพ  ปานคณิน.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  กรุงเทพมหานคร.  2550. 
ประพันธ์  พิพัฒนสุข, ชาญชัย  แสนจันทร์, ธีระพันธ์  พิพัฒนสุข และ สุพันธ์  พิพัฒนสุข. 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  กรุงเทพฯ. 2554. 
พจนาฎ  สุวรรณมณี.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.  กรุงเทพฯ. 2549. 
พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตยพงศ์.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ. 

กรุงเทพมหานคร. 2547. 
มงคล  พรหมเทศ นต., ณรงค์ชัย  กล่อมสุนทร นต. และคณะ.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. 

กรุงเทพฯ. 2550. 
ใบความรู้ที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 
ใบงานที ่8.1 การไบแอสไดโอดและการทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของไดโอด 
ใบงานที่ 8.2 การตรวจสอยทรานซิสเตอร์และการไบแอสทรานซิสเตอร์ 



ใบงานที่ 8.3 การท างานเป็นสวิตช์ของทรานซิสเตอร์ 
ใบมอบงานที่ 8 การท างานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
สื่อโสตทัศน์ 
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
3. บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ หน่วยที่  8  อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า  จ านวน  33  เฟรม ประกอบด้วย

3.1  เรื่อง สารกึ่งตัวน า  เฟรมที่ 1-33 ถึงเฟรมที่ 4-33 
3.2  เรื่อง ไดโอด  เฟรมที่ 5-33 ถึงเฟรมที ่12-33 
3.3  เรื่อง ทรานซิสเตอร์  เฟรมที่  13-33 ถึงเฟรมที่ 33-33 

เครื่องมือและอุปกรณ ์
1. แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (Power Supply)
2. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
3. แผงประกอบวงจร
4. สายส าหรับต่อวงจร
5. หลอดไฟ 12 โวลต์
6. ไดโอดเบอร์ 1N4001

7. ตัวต้านทานค่า 250 
8. สวิตช์แบบขั้วเดียวทางเดียว (SPST)
9. แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (Power Supply)
10. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
11. แผงประกอบวงจร
12. สายส าหรับต่อวงจร
13. ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N3904 (ชนิด NPN)
14. ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N3905 (ชนิด PNP)

15. ตัวต้านทานค่า 100  และ 820  1/2 วัตต์

16. ตัวต้านทานปรับค่าได้ ค่า 2.5 k
17. สวิตช์แบบขั้วเดียวทางเดียว (SPST)
18. แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (Power Supply)
19. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
20. แผงประกอบวงจร
21. สายส าหรับต่อวงจร
22. ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N2222 หรือเทียบเท่า



23. ตัวต้านทานค่า 2.2  k , 22 k  และ 100 k
24. สวิตช์แบบสองข้ัวทางเดียว (DPST)

งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม 
ก่อนเรียน 
1. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า จ านวน 20 ข้อ
2. ให้ผู้เรยีนศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู ้จากใบความรู้ที่ 8  อุปกรณ์สารกึ่ง

ตัวน า 
ขณะเรียน 
1. ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า
2. ให้ผู้เรียนตอบข้อค าถาม
3. ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า  จ านวน  5  ข้อ
4. ศึกษาและปฏิบัติงาน ใบงานดังต่อไปนี้

4.1  ใบงานที่ 8.1 การไบแอสไดโอดและการทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของไดโอด 
4.2  ใบงานที่ 8.2 การตรวจสอบทรานซิสเตอร์และการไบแอสทรานซิสเตอร์ 
4.3  ใบงานที่ 8.3 การท างานเป็นสวิตช์ของทรานซิสเตอร์ 

หลังเรียน 
1. ให้ผู้เรียนตรวจปรับกิจกรรมที่ 8  อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า จากแนวตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
2. ตรวจและประกาศคะแนนจากแบบประเมินผลก่อนเรียน กิจกรรม และแบบประเมินผลหลังเรียน

ให้ผู้เรียนทราบ 
3. ให้ผู้เรียนตรวจปรับใบงานที่ 8.1, 8.2 และ 8.3  ตามแบบเฉลยของครูผู้สอน
4. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมตามรายละเอียดใบมอบงานที่ 8 การท างานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
5. ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม จากเว็บ http://kpp.ac.th/elearning/

elearning3/unit07.html 

การวัดและประเมินผล 
ก่อนเรียน 
1. ตรวจแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า จ านวน 20 ข้อ (20 คะแนน) บันทึก

คะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า ช่องสอบก่อนเรียน 
2. สั ง เกตพฤติกรรมของผู้ เ รียนในการศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้  และจุดประสงค์

การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 

http://kpp.ac.th/elearning/


ขณะเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างที่มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนจากการท ากิจกรรมของเนื้อหาการเรียน กิจกรรมที่ 8อุปกรณ์สารกึ่ง

ตัวน า 
ด้านทักษะพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงาน ใบงานที่ 8.1, 8.2 และ 8.3
2. สังเกตการเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดฝึก และใบงานให้พร้อมที่

จะปฏิบัติงาน 
3. สังเกตความสนใจของการด าเนินงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ตลอดจนลักษณะนิสัยการปฏิบตัิงาน พร้อมกับบันทึกคะแนนลงในแบบประเมินผลใบงานที่ 8.1, 8.2 และ 8.3 
หลังเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. ตรวจผลการตอบกิจกรรม หน่วยที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนที่ตรวจปรับกิจกรรมที่ 8 จากแนวการตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
3. ตรวจแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 8  อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า จ านวน 20 ข้อ (20 คะแนน) บันทึก

คะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า ช่องสอบหลังเรียน 
4. ตรวจรายงานใบมอบงานที่ 8 การท างานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับบันทึกผลลง    ในใบสรุป

การประเมินผลหน่วยที่ 8  การท างานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่องใบมอบงาน (8 คะแนน) 
ด้านทักษะพิสัย 
1. ตรวจผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ใบงานที่ 8.1, 8.2 และ 8.3  พร้อมกับบันทึกการประเมินผลลงใน

แบบประเมินผลที่ 8.1, 8.2 และ 8.3 ประกอบด้วย 
1.1  การเตรียมงาน 
1.2  การด าเนินการปฏิบัติงาน 
1.3  การเลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
1.4  คุณภาพของงาน 

2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนในการตรวจปรับใบงานที่ 8.1, 8.2 และ 8.3  ตามแบบเฉลย ใบงานที่ 
8.1, 8.2 และ 8.3 ของครูผู้สอน 

ด้านจิตพิสัย 
1. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
1.1 การตรงต่อเวลา 
1.2 ความรับผิดชอบ 



1.3 การมีมนุษยสัมพันธ์ 
1.4 การแต่งกาย 

2. บันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ    อันพึง
ประสงค์ ประจ าหน่วยที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 



       สอนครั้งที่   11 
รวม         4    ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อวิชา      งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1005 
หน่วยที่    9     ชื่อหน่วย  หม้อแปลงไฟฟ้า  
ชื่อเรื่อง     หม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน   4    ชัว่โมง  

หัวข้อเรื่อง/งาน 
9.1  หลักการเบื้องต้นของหม้อแปลง 
9.2  ชนิดของหม้อแปลง 
9.3  โครงสร้างของหม้อแปลง 
9.4  การค านวณค่าในวงจรหม้อแปลง 
9.5  การตรวจสอบขั้วหม้อแปลง 
9.6  ข้อควรระวังในการใช้งานหม้อแปลง 
9.7  การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 
ใบงานที่ 9.1  หม้อแปลงไฟฟ้า 

สาระส าคัญ 
หม้อแปลงไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ที่ใช้แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ หรือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถถ่ายทอด

พลังงานจากขดลวดหนึ่งไปยังขดลวดหนึ่งโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวน าของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้มีขนาด
แรงดันที่เราต้องการซึ่งเราสามารถน าหม้อแปลงไฟฟ้าไปใช้งานได้หลายด้านด้วยกัน ทั้งในระบบการจ่ายก าลัง
ไฟ หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้กันตามบ้านเรือน 

หม้อแปลงที่ถูกผลิตสามารถแบ่งตามแกนได้ 3  แบบ คือ หม้อแปลงชนิดแกนเหล็ก, หม้อแปลงชนิด
แกนอากาศและหม้อแปลงชนิดแกนเฟอร์ไรท์ 

ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษาการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละชนิดเพ่ือให้มีการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดในการใช้งาน 



จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1.เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
2. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
3.เพ่ือให้แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย รอบคอบ

ปลอดภัย มีระเบียบวินัย และอดทน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อผู้เรียน เรียนจบหน่วยการเรียนนี้แล้ว มีความสามารถดังต่อไปนี้ 
ด้านพุทธิพิสัย 

1. บอกความส าคัญของหม้อแปลงไฟฟ้าได้
2. อธิบายหลักการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้าได้
3. อธิบายโครงสร้างของหม้อแปลงชนิดต่าง ๆ ได้
4. อธิบายวิธีการตรวจสอบขั้วของหม้อแปลงไฟฟ้าได้
5. อธิบายวิธีการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

ด้านทักษะพิสัย 
1. วัดและทดสอบค่าความต้านทานของหม้อแปลงไฟฟ้าได้
2. วัดและทดสอบแรงดันของหม้อแปลงไฟฟ้าได้
3. ตรวจสอบคุณสมบัติหม้อแปลงไฟฟ้าได้
4. ประยุกต์ใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้าได้

ด้านจิตพิสัย 
มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายละเอียดเนื้อหา 
ภาคทฤษฎี 

9.1  หลักการเบื้องต้นของหม้อแปลง 
9.2  ชนิดของหม้อแปลง 
9.3  โครงสร้างของหม้อแปลง 
9.4  การค านวณค่าในวงจรหม้อแปลง 
9.5  การตรวจสอบขั้วหม้อแปลง 
9.6  ข้อควรระวังในการใช้งานหม้อแปลง 
9.7  การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 

ภาคปฏิบัติ 
ใบงานที่ 9.1  หม้อแปลงไฟฟ้า 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่  11 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นน าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหาที่สอน ครั้งที่ 10
หน่วยที่ 8 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 
2. ครูชี้แจงหัวข้อเรื่อง/งานที่จะศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน
หน่วยที่ 9  หม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน  10  ข้อ  
เพ่ือประเมินความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
4. ครูให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์
การเรียนรู้ หน่วยที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า 

1. ผู้เรียนฟังครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหา
หน่วยที่  8  อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 
2. ผู้เรียนฟังครูชี้แจงและศึกษารายละเอียดหัวข้อ
เรื่อง/งานที่จะศึกษา ครั้งที่ 11 
3. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียนหน่วยที่  9
หม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 10 ข้อ ด้วยความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม 
4. ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า จากใบความรู้ 

ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหาหน่วยที่ 9 หม้อ
แปลงไฟฟ้า พร้อมกับให้ผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้
และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง หลักการเบื้องต้นของหม้อแปลง ใช้บท
น าเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 1-13 ถึงเฟรมที่ 2-13 

1.2 เรื่อง ชนิดของหม้อแปลง ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 3-13 

1.3 เรื่อง โครงสร้างของหม้อแปลง ใช้บทน าเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 4-13 ถึงเฟรมที่ 8-13 

1.4 เรื่อง การค านวณค่าในวงจรหม้อแปลง ใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 9-13 

1.5 เรื่อง การตรวจสอบขั้วหม้อแปลงใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 10-13 ถึงเฟรมที่ 11-13 

1.6 เรื่อง ข้อควรระวังในการใช้งานหม้อแปลง ใช้
บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 12-13 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายและจดบันทึกรายละเอียด
เนื้อหา หน่วยที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมกับศึกษา
ใบความรู้ และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 

1.1 เรื่อง หลักการเบื้องต้นของหม้อแปลง 
1.2 เรื่อง ชนิดของหม้อแปลง  
1.3 เรื่อง โครงสร้างของหม้อแปลง 
1.4 เรื่อง การค านวณค่าในวงจรหม้อแปลง 
1.5 เรื่อง การตรวจสอบขั้วหม้อแปลง 
1.6 เรื่อง ข้อควรระวังในการใช้งานหม้อแปลง 
1.7 เรื่อง การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่ 11  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

1.7 เรื่อง การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่  13-13 
2. ครูอธิบายและถาม-ตอบผู้เรียน เรื่อง หม้อแปลง
ไฟฟ้า ใช้ข้อค าถามดังต่อไปนี้ 

2. ผู้เรียนตอบข้อค าถามและซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจ
พร้อมจดบันทึกและคอยตอบข้อค าถามของ ครูผู้สอน 

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. หม้อแปลงไฟฟ้า ใช้ท าหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้า
แบบใด 
2. ชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้ามี 3 ชนิด คือ

3. ขดลวดของหม้อแปลงมีก่ีขด อะไรบ้าง

ตอบ หม้อแปลงไฟฟ้าใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 

ตอบ หม้อแปลงไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
1. ชนิดแกนเหล็ก
2. ชนิดแกนอากาศ
3. ชนิดแกนเฟอร์ไรท์

ตอบ หม้อแปลงมี 2 ขด คือ 
1. ขดปฐมภูมิ
2. ขดทุติยภูมิ

3. ครูให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 9 เรื่อง หม้อแปลงไฟฟ้า
จ านวน  10  ข้อ 

3. ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 9 เรื่อง หม้อแปลงไฟฟ้า
จ านวน  10  ข้อ 

ขั้นท ากิจกรรมปฏิบัติ 
1. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน

2. ครูอธิบายรายละเอียดของใบงานที่ 9.1
หม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบด้วย 

2.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.2 ล าดับขั้นการทดลอง 
2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
2.4 ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ 

3. ครูผู้สอนตอบข้อซักถามของผู้เรียนให้เข้าใจ
ตามข้ันตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจ 

1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามที่ครูผู้สอนก าหนด
กลุ่มละ  3 คน 
2. ผู้เรียนศึกษาใบงานที่ 9.1  หม้อแปลงไฟฟ้า พร้อม
ฟังครูอธิบายรายละเอียดของใบงาน เช่น จุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ล าดับขั้นการทดลอง เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ข้อควรระวัง และข้อเสนอแนะของแต่ละ 
ใบงานให้เข้าใจ 

3. ผู้เรียนซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจของล าดับ
ขั้นการทดลองต่อครูผู้สอนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้   ครั้งที่ 11  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

4. ครูควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์

5. ครูควบคุมและตรวจการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
พร้อมกับให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 

4. ผู้เรียนส่งผู้แทนเบิกเครื่องมือและอุปกรณ์ พร้อม
กับตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน 
5. ผู้เรียนปฏิบัติงานตามล าดับขั้นการทดลอง
ด้วยความตั้งใจและความถูกต้อง 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหาของการเรียนรู้
หน่วยที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า โดยการอธิบายสรุปถึง
ประเด็นที่ส าคัญเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง หลักการเบื้องต้นของหม้อแปลง 
1.2 เรื่อง ชนิดของหม้อแปลง  
1.3 เรื่อง โครงสร้างของหม้อแปลง 
1.4 เรื่อง การค านวณค่าในวงจรหม้อแปลง 
1.5 เรื่อง การตรวจสอบขั้วหม้อแปลง 
1.6 เรื่อง ข้อควรระวังในการใช้งานหม้อแปลง 
1.7 เรื่อง การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 

2. ครูตอบข้อซักถามรายละเอียดของเนื้อหา
การเรียนรู้ 
3. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหา ด้วยการถาม-ตอบ
ดังมีข้อค าถามดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่ 9
หม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบด้วย 

1.1 เรื่อง หลักการเบื้องต้นของหม้อแปลง 
1.2 เรื่อง ชนิดของหม้อแปลง  
1.3 เรื่อง โครงสร้างของหม้อแปลง 
1.4 เรื่อง การค านวณค่าในวงจรหม้อแปลง 
1.5 เรื่อง การตรวจสอบขั้วหม้อแปลง 
1.6 เรื่อง ข้อควรระวังในการใช้งานหม้อแปลง 
1.7 เรื่อง การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 

2. ผู้เรียนซักถามรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู้
ที่ไม่เข้าใจพร้อมจดบันทึก 
3. ผู้เรียนตอบข้อค าถามของครูผู้สอน ดังต่อไปนี้

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. หม้อแปลงไฟฟ้า มีหน้าที่การท างานอย่างไร ตอบ  หม้อแปลงไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่

ถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าจากขดลวดหนึ่งไปยัง
อีกขดลวดหนึ่ง 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่ 11   (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
2. หม้อแปลงไฟฟ้าแบ่งตามแกนที่ใช้ในการท าหม้อ
แปลง มีก่ีแบบ อะไรบ้าง 

3. หม้อแปลงไฟฟ้ามีข้อขัดข้องอย่างไรบ้าง

4. หม้อแปลงไฟฟ้าแกนเหล็ก แบ่งออกเป็นหลาย
ชนิด อะไรบ้าง 

ตอบ  หม้อแปลงไฟฟ้า มี 3 แบบ คือ 
1. ชนิดแกนเหล็ก
2. ชนิดแกนอากาศ
3. ชนิดแกนเฟอร์ไรท์

ตอบ  หม้อแปลงไฟฟ้ามีข้อขัดข้อง ดังนี้ คือ 
1. ขดลวดขาด
2. ขดลวดลัดวงจร

ตอบ  หม้อแปลงไฟฟ้าแกนเหล็ก แบ่งออกเป็น 5 
ชนิด คือ 
1. หม้อแปลงเพ่ิมแรงดัน
2. หม้อแปลงลดแรงดัน
3. หม้อแปลงก าลัง
4. หม้อแปลงออโต
5. หม้อแปลงเทอร์รอย

4. ครูเลือกสุ่มให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลอง
ใบงานที่ 9.1 หม้อแปลงไฟฟ้า 
5. ครูสรุปรายละเอียดผลการทดลองเพ่ิมเติม

6. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน    หนว่ย
ที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 10 ข้อ 

4. ผู้เรียนกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้สรุปผลการ
ทดลองใบงานที่ 9.1 หม้อแปลงไฟฟ้า 
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองในการ
สรุปผลการทดลองเพ่ิมเติม 
6. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 9
หม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 10 ข้อ 



สื่อการเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
บุญสืบ  โพธิ์ศรี, โกมล  ศิริสมบูรณ์เวช และกิตติภพ  ปานคณิน.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  กรุงเทพมหานคร.  2550. 
พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ์ และคณะ.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  

กรุงเทพมหานคร.  2547. 
ใบความรู้ที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า 
ใบงานที่ 9.1 หม้อแปลงไฟฟ้า 
ใบมอบงานที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า 
สื่อโสตทัศน์ 
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
3. บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า  จ านวน 13  เฟรม ประกอบด้วย

3.1  เรื่อง หลักการเบื้องต้นของหม้อแปลง  เฟรมที่ 1-13 ถึงเฟรมที่ 2-13
3.2  เรื่อง ชนิดของหม้อแปลง  เฟรมที่ 3-13
3.3  เรื่อง โครงสร้างของหม้อแปลง  เฟรมที่ 4-13 ถึงเฟรมที่ 8-13
3.4  เรื่อง การค านวณค่าในวงจรหม้อแปลง  เฟรมที่ 9-13
3.5  เรื่อง การตรวจสอบขั้วหม้อแปลง เฟรมที่ 10-13 ถึงเฟรมที่ 11-13
3.6  เรื่อง ข้อควรระวังในการใช้งานหม้อแปลง  เฟรมที่ 12-13
3.7  เรื่อง การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า  เฟรมที่  13-13

เครื่องมือและอุปกรณ ์
1. หม้อแปลงชนิดต่าง ๆ
2. มัลติมิเตอร์

งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม 
ก่อนเรียน 
1. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 10 ข้อ
2. ให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 9 หม้อแปลง

ไฟฟ้า 
ขณะเรียน 
1. ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า
2. ให้ผู้เรียนตอบข้อค าถาม
3. ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า
4. ศึกษาและปฏิบัติงาน ใบงานที่ 9.1 หม้อแปลงไฟฟ้า



หลังเรียน 
1. ให้ผู้เรียนตรวจปรับกิจกรรมที่  9  หม้อแปลงไฟฟ้า จากแนวตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
2. ตรวจและประกาศคะแนนจากแบบประเมินผลก่อนเรียน กิจกรรม และแบบประเมินผลหลังเรียน

ให้ผู้เรียนทราบ 
3. ให้ผู้เรียนตรวจปรับใบงานที่  9  หม้อแปลงไฟฟ้า  ตามแบบเฉลยของครูผู้สอน
4. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมตามรายละเอียดใบมอบงานที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า
5. ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม จากเว็บ http://kpp.ac.th/elearning/

elearning3/unit08.html 

การวัดและประเมินผล 
ก่อนเรียน 
1. ตรวจแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) บันทึก

คะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า ช่องสอบก่อนเรียน 
2. สั ง เกตพฤติกรรมของผู้ เ รียนในการศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้  และจุดประสงค์

การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า 
ขณะเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างที่มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนจากการท ากิจกรรมของเนื้อหาการเรียน กิจกรรมที่ 9

หม้อแปลงไฟฟ้า 
ด้านทักษะพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงาน ใบงานที่ 9.1 หม้อแปลงไฟฟ้า
2. สังเกตการเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดฝึก และใบงานให้พร้อมที่

จะปฏิบัติงาน 
3. สังเกตความสนใจของการด าเนินงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ตลอดจนลักษณะนิสัยการปฏิบตัิงาน พร้อมกับบันทึกคะแนนลงในแบบประเมินผลใบงานที่ 9.1  
หลังเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. ตรวจผลการตอบกิจกรรม หน่วยที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนที่ตรวจปรับกิจกรรมที่ 9 จากแนวการตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
3. ตรวจแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) บันทึก

คะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า ช่องสอบหลังเรียน 

http://kpp.ac.th/elearning/


4. ตรวจรายงานใบมอบงานที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมกับบันทึกผลลงในใบสรุปการประเมินผล
หน่วยที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า ช่องใบมอบงาน (10 คะแนน) 

ด้านทักษะพิสัย 
1. ตรวจผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ใบงานที่  9.1 หม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมกับบันทึก

การประเมินผลลงในแบบประเมินผลที่  9.1 ประกอบด้วย 
1.1  การเตรียมงาน 
1.2  การด าเนินการปฏิบัติงาน 
1.3  การเลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
1.4  คุณภาพของงาน 

2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนในการตรวจปรับใบงานที่ 9.1 ตามแบบเฉลยใบงานที่ 9.1 ของ
ครูผู้สอน 

ด้านจิตพิสัย 
1. สั ง เกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
1.1  การตรงต่อเวลา 
1.2  ความรับผิดชอบ 
1.3  การมีมนุษยสัมพันธ์ 
1.4  การแต่งกาย 

2. บันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ      อันพึง
ประสงค์ ประจ าหน่วยที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อวิชา     งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 สอนครั้งที่  12 

หน่วยที่   10   ชื่อหน่วย  รเีลย์  รวม     4    ชั่วโมง 
ชื่อเรื่อง    รีเลย์   จ านวน    4    ชั่วโมง 

หัวข้อเรื่อง/งาน 
10.1  หลักการเบื้องต้น 
10.2  ส่วนประกอบของรีเลย์ 
10.3  ชนิดของรีเลย์ 
10.4  การเลือกใช้งานรีเลย์ 
10.5  การตรวจสอบรีเลย์ 
10.6  การประยุกต์ใช้งานรีเลย์ 
ใบงานที่  10.1  การใช้งานรีเลย์ 

สาระส าคัญ 
รีเลย์ (Relay) คือ สวิตช์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็กเพ่ือใช้ในการสัมผัสให้รีเลย์

ท างานและรีเลย์จะมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนขดลวดและส่วนสัมผัส ฉะนั้นสวิตช์ชนิดนี้จึงมีความ
แตกต่างจากสวิตช์ชนิดธรรมดา เพราะ เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็ก
เพ่ือใช้ในการสัมผัสของคอนแทคให้เปลี่ยนสภาวะ และสภาวะของรีเลย์มีอยู่ 2 แบบ ได้แก่ สภาวะปกติเปิด 
(NO) กับสภาวะปกติปิด (NC) โดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดเพื่อท าการปิดหรือเปิดหน้าสัมผัส
คล้ายกับสวิตช์อ ิเล ็กทรอนิกส ์ ซึ ่ง สามารถน ารีเลย์ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมวงจรต่าง ๆ ในงาน
อิเล็กทรอนิกส์มากมาย เช่น วงจรกันขโมย วงจรไฟกระพริบ เป็นต้น 



จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1.เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรีเลย์
2. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับรีเลย์
3.เพ่ือให้แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย รอบคอบ

ปลอดภัย มีระเบียบวินัย และอดทน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อผู้เรียน เรียนจบหน่วยการเรียนนี้แล้วมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
ด้านพุทธิพิสัย 

1. อธิบายหลักการเบื้องต้นของรีเลย์ได้
2. บอกส่วนประกอบของรีเลย์ได้
3. บอกประเภทของรีเลย์ชนิดต่าง ๆ ได้
4. บอกวิธีการเลือกใช้งานรีเลย์ได้
5. อธิบายวิธีการตรวจสอบรีเลย์ได้
6. อธิบายการประยุกต์ใช้งานรีเลย์ได้

ด้านทักษะพิสัย 
1. บอกคุณสมบัติการท างานของรีเลย์ได้
2. ต่อวงจรรีเลย์ใช้งานได้ถูกต้อง
3. น าตัวรีเลย์ไปใช้งานในวงจรไฟฟ้าได้
4. น ารีเลย์ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวนัได้

ด้านจิตพิสัย 
 มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายละเอียดเนื้อหา 
ภาคทฤษฎี 

10.1  หลักการเบื้องต้น 
10.2  ส่วนประกอบของรีเลย์ 
10.3  ชนิดของรีเลย์ 
10.4  การเลือกใช้งานรีเลย์ 
10.5  การตรวจสอบรีเลย์ 
10.6  การประยุกต์ใช้งานรีเลย์ 

ภาคปฏิบัติ 
ใบงานที่  10.1  การใช้งานรีเลย์ 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่ 12 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นน าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหาที่สอน ครั้งที่ 11
หน่วยที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า 
2. ครูชี้แจงหัวข้อเรื่อง/งานที่จะศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน
หน่วยที่ 10 รีเลย์ จ านวน 10 ข้อ เพื่อประเมิน
ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
4. ครูให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ หน่วยที่ 10 รีเลย์ 

1. ผู้เรียนฟังครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหา
หน่วยที่ 9  หม้อแปลงไฟฟ้า 
2. ผู้เรียนฟังครูชี้แจงและศึกษารายละเอียดหัวข้อ
เรื่อง/งานที่จะศึกษา ครั้งที่ 12 
3. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 10
รีเลย์ จ านวน 10 ข้อ ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
4. ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยที่ 10  รีเลย์ จากใบความรู้ 

ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่ 10 รีเลย์
พร้อมกับให้ผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้และ 
บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง หลักการเบื้องต้น ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ เฟรมที่  1-22  ถึงเฟรมที่  4-22 

1.2 เรื่อง ส่วนประกอบของรีเลย์ ใช้บทน าเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 5-22 ถึงเฟรมที่ 11–22 

1.3 เรื่อง ชนิดของรีเลย์ ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 12-22 ถึงเฟรมที่ 16–22 

1.4 เรื่อง การเลือกใช้งานรีเลย์ ใช้บทน าเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 17-22 

1.5 เรื่อง การตรวจสอบรีเลย์ ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 18-22 ถึงเฟรมที่ 20–22 

1.6 เรื่อง การประยุกต์ใช้งานรีเลย์ ใช้บทน าเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 21-22 ถึงเฟรมที่ 22–22 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายและจดบันทึกรายละเอียด
เนื้อหา หน่วยที่ 10  รีเลย์ พร้อมกับศึกษาใบความรู้ 
และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 

1.1  เรื่อง หลักการเบื้องต้น 
1.2  เรื่อง ส่วนประกอบของรีเลย์ 
1.3  เรื่อง ชนิดของรีเลย์ 
1.4  เรื่อง การเลือกใช้งานรีเลย์ 
1.5  เรื่อง การตรวจสอบรีเลย์ 
1.6  เรื่อง การประยุกต์ใช้งานรีเลย์ 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่ 12 (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

2. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ 10 เรื่อง รีเลย์
จ านวน  3  ข้อ 

2. ผู้เรียนท ากิจกรรมที่  10 เรื่อง รีเลย์ จ านวน 3
ข้อ 

ขั้นท ากิจกรรมปฏิบัติ 
1. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน
2. ครูอธิบายรายละเอียดของใบงานที่ 10.1 การใช้
งานรีเลย์ ประกอบด้วย 

2.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.2 ล าดับขั้นการทดลอง 
2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
2.4 ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ 

3. ครูผู้สอนตอบข้อซักถามของผู้เรียนให้เข้าใจตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจ 
4. ครูควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์

5. ครูควบคุมและตรวจการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
พร้อมกับให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามที่ครูผู้สอนก าหนด
กลุ่มละ 3 คน 
2. ผู้เรียนศึกษาใบงานที่ 10.1 การใช้งานรีเลย์
พร้อมฟังครูอธิบายรายละเอียดของใบงาน เช่น 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ล าดับขั้นการทดลอง 
เครื่องมือและอุปกรณ์ ข้อควรระวัง และ
ข้อเสนอแนะ 
3. ผู้เรียนซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจของล าดับ
ขั้นการทดลองต่อครูผู้สอนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
4. ผู้เรียนส่งผู้แทนเบิกเครื่องมือและอุปกรณ์ 
พร้อมกับตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน 
5. ผู้เรียนปฏิบัติงานตามล าดับขั้นการทดลอง
ด้วยความตั้งใจและความถูกต้อง 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหาของการเรียนรู้
หน่วยที่ 10 รีเลย์ โดยการอธิบายสรุปถึงประเด็น 
ที่ส าคัญเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1  เรื่อง หลักการเบื้องต้น  
1.2  เรื่อง ส่วนประกอบของรีเลย์   
1.3  เรื่อง ชนิดของรีเลย์   
1.4  เรื่อง การเลือกใช้งานรีเลย์   
1.5  เรื่อง การตรวจสอบรีเลย์   
1.6  เรื่อง การประยุกต์ใช้งานรีเลย์  

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่
3 รีเลย์ ประกอบด้วย 

1.1 เรื่อง หลักการเบื้องต้น  
1.2 เรื่อง ส่วนประกอบของรีเลย์   
1.3 เรื่อง ชนิดของรีเลย์   
1.4 เรื่อง การเลือกใช้งานรีเลย์   
1.5 เรื่อง การตรวจสอบรีเลย์   
1.6 เรื่อง การประยุกต์ใช้งานรีเลย์  



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่ 12 (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

2. ครูตอบข้อซักถามรายละเอียดของเนื้อหา
การเรียนรู้ 
3. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหา ด้วยการถาม-ตอบ
ดังมีข้อค าถามดังต่อไปนี้ 

2. ผู้เรียนซักถามรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู้
ที่ไม่เข้าใจพร้อมจดบันทึก 
3. ผู้เรียนตอบข้อค าถามของครูผู้สอน ดังต่อไปนี้

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. รีเลย์มีหน้าที่การท างานอย่างไร

2. ส่วนประกอบของรีเลย์มีกี่ส่วน อะไรบ้าง

3. รีเลย์มีก่ีชนิด อะไรบ้าง

4. การเลือกใช้งานรีเลย์ต้องค านึงถึงอะไรบ้าง

ตอบ รีเลย์เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็ก 

ตอบ รีเลย์มีส่วนประกอบ  2  ส่วน คือ 
1. ส่วนขดลวด
2. ส่วนสวิตช์หนา้สัมผัส

ตอบ รีเลย์มี  4  ชนิด คือ 
1. อาร์เมเจอร์รีเลย์
2. รีดรีเลย์
3. รีดสวิตช์
4. โซลิตสเตทรีเลย์

ตอบ การเลือกใช้งานของรีเลย์ต้องค านึงถึงเรื่อง
ต่อไปนี้ 

1. กระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้าขดลวด
2. แรงดันและความถ่ี
3. ความต้านทานของขดลวด
4. อุณหภูมิสูงสุด
5. หน้าสัมผัส
6. แหล่งจ่ายไฟฟ้า
7. รูปร่างและขนาดของรีเลย์

4. ครูเลือกสุ่มให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลอง
ใบงานที่ 10.1 การใช้งานรีเลย์ 

4. ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้รับมอบหมายให้สรุปผลการ
ทดลองใบงานที่ 10.1 การใช้งานรีเลย์ 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่ 12  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

5. ครูสรุปรายละเอียดผลการทดลองเพ่ิมเติม
6. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน
หน่วยที่  10  รีเลย์  จ านวน  10  ข้อ 

5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองในการ
สรุปผลการทดลองเพ่ิมเติม 
6. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียนหน่วยที่ 10
รีเลย์  จ านวน  10  ข้อ 

สื่อการเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
บุญสืบ  โพธิ์ศรี, โกมล  ศิริสมบูรณ์เวช และกิตติภพ  ปานคณิน.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  กรุงเทพมหานคร.  2550. 
ใบความรู้ที่ 10 รีเลย์ 
ใบงานที่ 10.1 การใช้งานรีเลย์ 
ใบมอบงานที่ 10 การตรวจสอบรีเลย์ 
สื่อโสตทัศน์ 
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
3. บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 3 รีเลย์ จ านวน 22  เฟรม ประกอบด้วย

3.1  เรื่อง หลักการเบื้องต้น  เฟรมที่  1-22  ถึงเฟรมที่ 4-22 
3.2  เรื่อง ส่วนประกอบของรีเลย์  เฟรมที่  5-22  ถึงเฟรมที่ 11-22 
3.3  เรื่อง ชนิดของรีเลย์  เฟรมที่  12-22  ถึงเฟรมที่ 16-22 
3.4  เรื่อง การเลือกใช้งานรีเลย์  เฟรมที่  17-22    
3.5  เรื่อง การตรวจสอบรีเลย์  เฟรมที่  18-22  ถึงเฟรมที่ 20-22 
3.6  เรื่อง การประยุกต์ใช้งานรีเลย์  เฟรมที่  21-22  ถึงเฟรมที่ 22-22 

เครื่องมือและอุปกรณ ์
1. แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (Power Supply)
2. มัลติมิเตอร์
3. รีเลย์ไฟตรง 12 โวลต์
4. หลอดไฟ 12 โวลต์
5. สวิตช์แบบขั้วเดียวทางเดียว (SPST)
6. แผงประกอบวงจรและสายต่อวงจร



งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม 
ก่อนเรียน 
1. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 10 รีเลย์ จ านวน 10 ข้อ
2. ให้ผู้เรยีนศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู ้จากใบความรู้ที่ 10  รีเลย์
ขณะเรียน 
1. ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 10 รีเลย์
2. ให้ผู้เรียนตอบข้อค าถาม
3. ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 10 รีเลย์
4. ศึกษาและปฏิบัติงานใบงานที่ 10.1  การใช้งานรีเลย์
หลังเรียน 
1. ให้ผู้เรียนตรวจปรับกิจกรรมที่ 10  รีเลย์ จากแนวตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
2. ตรวจและประกาศคะแนนจากแบบประเมินผลก่อนเรียน กิจกรรม และแบบประเมินผลหลังเรียน

ให้ผู้เรียนทราบ 
3. ให้ผู้เรียนตรวจปรับใบงานที่ 10.1  ตามแบบเฉลยของครูผู้สอน
4. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมตามรายละเอียดใบมอบงานที่ 10 การตรวจสอบรีเลย์
5. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้อ่ืน ๆ เพิ่มเติม จากเว็บ http://kpp.ac.th/elearning/

elearning3/unit09.html 

การวัดและประเมินผล 
ก่อนเรียน 
1. ตรวจแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 10 รีเลย์ จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) บันทึกคะแนนลง

ในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 10 รีเลย์ ช่องสอบก่อนเรียน 
2. สั ง เกตพฤติกรรมของผู้ เ รียนในการศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้  และจุดประสงค์

การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 10 รีเลย์ 
ขณะเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างที่มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนจากการท ากิจกรรมของเนื้อหาการเรียน กิจกรรมที่ 10 รีเลย์

ด้านทักษะพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงาน ใบงานที่ 10.1 การใช้งานรีเลย์
2. สังเกตการเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดฝึก และใบงานให้พร้อมที่

จะปฏิบัติงาน 

http://kpp.ac.th/elearning/


3. สังเกตความสนใจของการด าเนินงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ตลอดจนลักษณะนิสัยการปฏิบตัิงาน พร้อมกับบันทึกคะแนนลงในแบบประเมินผลใบงานที่ 10.1 

หลังเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. ตรวจผลการตอบกิจกรรม หน่วยที่ 10 รีเลย์
2. สังเกตความสนใจของผูเ้รียนที่ตรวจปรับกิจกรรมที่ 10  จากแนวการตอบกิจกรรมของครูผูส้อน
3. ตรวจแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 10  รีเลย์ จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) บันทึกคะแนนลง

ในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 10  รีเลย์ ช่องสอบหลังเรียน 
4. ตรวจรายงานใบมอบงานที่ 10 การตรวจสอบรีเลย์ พร้อมกับบันทึกผลลงในใบสรุปการประเมินผล

หน่วยที่ 10  การตรวจสอบรีเลย์ช่องใบมอบงาน   (10 คะแนน) 
ด้านทักษะพิสัย 
1. ตรวจผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ใบงานที่ 10.1  พร้อมกับบันทึกการประเมินผลลงในแบบ

ประเมินผลที่ 10.1  ประกอบด้วย 
1.1  การเตรียมงาน 
1.2  การด าเนินการปฏิบัติงาน 
1.3  การเลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
1.4  คุณภาพของงาน 

2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนในการตรวจปรับใบงานที่ 10.1   ตามแบบเฉลยใบงานที่ 10.1 ของ
ครูผู้สอน 

ด้านจิตพิสัย 
1. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
1.1 การตรงต่อเวลา 
1.2 ความรับผิดชอบ 
1.3 การมีมนุษยสัมพันธ์ 
1.4 การแต่งกาย 

2. บันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประจ าหน่วยที่ 10 รีเลย์ 



        สอนครั้งที่   13 
รวม         4     ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อวิชา      งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1005 

หน่วยที่     11     ชื่อหน่วย  ไมโครโฟนและล าโพง  
ชื่อเรื่อง     ไมโครโฟนและล าโพง  จ านวน   4     ชัว่โมง  

หัวข้อเรื่อง/งาน 
11.1  ไมโครโฟน 
11.2  ล าโพง 
ใบงานที่  11.1  การใช้งานไมโครโฟน 
ใบงานที่  11.2  การใช้งานล าโพง 

สาระส าคัญ 
ไมโครโฟนและล าโพงเป็นอุปกรณ์ที่น ามาใช้ระบบงานเครื่องเสียงซึ่งมีจุดประสงค์ในการขยายเสียง

และเก็บข้อมูลเสียงเพ่ือการเผยแพร่และน ากลับมาใช้โดยไมโครโฟนจะใช้จัดเก็บเสียงให้อยู่ในลักษณะสัญญาณ
ทางไฟฟ้าและล าโพงจะเป็นตัวแปลงสัญญาณทางไฟฟ้าให้กลับมาเป็นคลื่นเสียงให้เราได้ยินอีกครั้ง 

ไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานเสียงเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งไมโครโฟนที่ดีจะต้องมีการ
ตอบสนองความถี่ได้ดีตลอดย่านความถี่ท าให้เสียงที่ได้ออกมามีคุณภาพดี 

ส่วนล าโพงจะตรงข้ามกับไมโครโฟน คือ ล าโพงจะท าการเปลี่ยนพลังงานเสียงที่อยู่ในรูปพลังงานไฟฟ้า
ให้กลับมาเป็นพลังงานเสียงและขับออกไปในรูปการสะเทือนนั่นเอง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1.เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไมโครโฟนและล าโพง
2.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับไมโครโฟนและล าโพง
3.แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย รอบคอบ ปลอดภัย

มีระเบียบวินัย และอดทน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อผู้เรียน เรียนจบหน่วยการเรียนนี้แล้ว มีความสามารถดังต่อไปนี้ 

ด้านพุทธิพิสัย 
1. บอกหน้าที่ของไมโครโฟนและล าโพงได้
2. บอกชนิดของของไมโครโฟนและล าโพงได้
3. อธิบายหลักการท างานของไมโครโฟนและล าโพงได้
4. บอกคุณสมบัติของไมโครโฟนและล าโพงแต่ละชนิดได้



5. บอกวิธีการตรวจสอบไมโครโฟนและล าโพงได้
6. บอกข้อควรระวังในการใช้งานไมโครโฟนและล าโพงได้

ด้านทักษะพิสัย 
1. เขียนรูปร่างและหน้าที่การใช้งานไมโครโฟนได้
2. วัดและทดสอบค่าอิมพีแดนซ์ของไมโครโฟนได้
3. น าหลักการของไมโครโฟนใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. เขียนรูปร่างและหน้าที่การใช้งานล าโพงได้
5. วัดและทดสอบค่าอิมพีแดนซ์ของล าโพงได้
6. น าหลักการของล าโพงใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ด้านจิตพิสัย 
มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายละเอียดเนื้อหา 
ภาคทฤษฎี 

11.1  ไมโครโฟน 
11.2  ล าโพง 

ภาคปฏิบัติ 
ใบงานที่  11.1  การใช้งานไมโครโฟน 
ใบงานที่  11.2  การใช้งานล าโพง 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่  13 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นน าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหาที่สอน ครั้งที่ 12
หน่วยที่ 10 รีเลย์ 
2. ครูชี้แจงหัวข้อเรื่อง/งานที่จะศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน
หน่วยที่ 11 ไมโครโฟนและล าโพง จ านวน 10 ข้อ 
เพ่ือประเมินความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
4. ครูให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์
การเรียนรู้ หน่วยที่ 11 ไมโครโฟนและล าโพง 

1. ผู้เรียนฟังครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหา
หน่วยที่ 10 รีเลย์ 
2. ผู้เรียนฟังครูชี้แจงและศึกษารายละเอียดหัวข้อ
เรื่อง/งานที่จะศึกษา ครั้งที่ 13 
3. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 11
ไมโครโฟนและล าโพง จ านวน 10 ข้อ ด้วยความ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
4. ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยที่ 11 ไมโครโฟนและล าโพง จากใบความรู้ 

ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหาหน่วยที่ 11
ไมโครโฟนและล าโพง พร้อมกับให้ผู้เรียนศึกษาจาก
ใบความรู้และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์    ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง ไมโครโฟน ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 1 - 26 ถึงเฟรมที่ 13 - 26 

1.2 เรื่อง ล าโพง ใช้บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 
เฟรมที่ 14 - 26 ถึงเฟรมที่ 26 - 26 
2. ครูอธิบายและถาม-ตอบผู้เรียน เรื่อง ไมโครโฟน
และล าโพง 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายและจดบันทึกรายละเอียด
เนื้อหา หน่วยที่ 11 ไมโครโฟนและล าโพง พร้อมกับ
ศึกษาใบความรู้ และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 

1.1 เรื่อง ไมโครโฟน 
1.2 เรื่อง ล าโพง  

2. ผู้เรียนตอบข้อค าถามและซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจ
พร้อมจดบันทึกและคอยตอบข้อค าถามของครูผู้สอน 

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. ไมโครโฟนมีกี่ชนิด อะไรบ้าง ตอบ ไมโครโฟนมี 3 ชนิด คือ 

1. แบบไดนามิก
2. แบบคอนเดนเซอร์
3. แบบไร้สาย



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้   (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
2. ล าโพงมีก่ีแบบ อะไรบ้าง ตอบ ล าโพงมี 2 แบบ คือ 

1. แบบตู้ปิด
2. แบบล าโพงฮอร์น

3. ครูให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 11 เรื่อง ไมโครโฟนและ
ล าโพง จ านวน 5 ข้อ 

3. ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 11 เรื่อง ไมโครโฟนและ
ล าโพง จ านวน 5 ข้อ 

ขั้นท ากิจกรรมปฏิบัติ 
1. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน

2. ครูอธิบายรายละเอียดของใบงานที่ 11.1 และ 11.2
ประกอบด้วย 

2.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.2 ล าดับขั้นการทดลอง 
2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
2.4 ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ 

3. ครูผู้สอนตอบข้อซักถามของผู้เรียนให้เข้าใจ
ตามข้ันตอนต่างๆ ให้เข้าใจ 
4. ครูควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์

5. ครูควบคุมและตรวจการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
พร้อมกับให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามที่ครูผู้สอนก าหนด
กลุ่มละ 3 คน 
2. ผู้เรียนศึกษาใบงานที่ 11.1 และ 11.2 พร้อมฟังครู
อธิบายรายละเอียดของใบงาน เช่น จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม ล าดับขั้นการทดลอง เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ข้อควรระวัง และข้อเสนอแนะของแต่ละ 
ใบงานให้เข้าใจ 

3. ผู้เรียนซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจของล าดับ
ขั้นการทดลองต่อครูผู้สอนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
4. ผู้เรียนส่งผู้แทนเบิกเครื่องมือและอุปกรณ์ พร้อม
กับตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน 
5. ผู้เรียนปฏิบัติงานตามล าดับขั้นการทดลอง
ด้วยความตั้งใจและความถูกต้อง 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้    (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหาของการเรียนรู้ หน่วย
ที่ 11 ไมโครโฟนและล าโพง โดยการอธิบายสรุปถึง
ประเด็นที่ส าคัญเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง ไมโครโฟน 
1.2 เรื่อง ล าโพง  

2. ครูตอบข้อซักถามรายละเอียดของเนื้อหา
การเรียนรู้ 
3. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหา ด้วยการถาม-ตอบ
ดังมีข้อค าถามดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่
11 ไมโครโฟนและล าโพง ประกอบด้วย 

1.1 เรื่อง ไมโครโฟน 
1.2 เรื่อง ล าโพง  

2. ผู้เรียนซักถามรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู้
ที่ไม่เข้าใจพร้อมจดบันทึก 
3. ผู้เรียนตอบข้อค าถามของครูผู้สอน ดังต่อไปนี้

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. ไมโครโฟน มีหน้าที่การท างานอย่างไร

2. ไมโครโฟน มีก่ีแบบ อะไรบ้าง

3. การเลือกใช้งานของไมโครโฟนมีกี่รูปแบบ
อะไรบ้าง 

4. ล าโพงมีหน้าที่การท างานอย่างไร

5. ล าโพงมีก่ีแบบ  อะไรบ้าง

ตอบ   ไมโครโฟนมีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเสียงเป็น
พลังงานไฟฟ้า 

ตอบ   ไมโครโฟน มี 3 แบบ คือ 
1. แบบไดนามิก
2. แบบคอนเดนเซอร์
3. แบบไร้สาย

ตอบ   การใช้งานของไมโครโฟนมี 2 รูปแบบ คือ 
1. แบบรับเสียงรอบทิศทาง
2. แบบรับเสียงเฉพาะด้านหน้าไมโครโฟน

ตอบ   ล าโพงมีหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็น
คลื่นเสียง 

ตอบ   ล าโพงมี 2 แบบ คือ 
1. แบบตู้ปิด
2. แบบล าโพงฮอร์น



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้     (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
6. ข้อควรระวังการใช้งานของล าโพงมีอะไรบ้าง ตอบ   ข้อควรระวังการใช้งานของล าโพง  

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 
1. เลือกใช้ล าโพงให้เหมาะสมกับงาน
2. ใช้ล าโพงที่มีก าลังวัตต์เหมาะสมกับเครื่อง

ขยายเสียง
3. เลือกอิมพีแดนซ์ของล าโพงให้ตรงกับ

อิมพีแดนซ์ของเครื่องขยายเสียง
4. ต่อล าโพงให้ตรงกับเฟสกับขั้วเครื่องเสียง
5. ไม่ควรใช้ล าโพงที่มีคุณภาพดีมาใช้กับการ

พูดผ่านไมโครโฟน
4. ครูเลือกสุ่มให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลองของใบ
งานต่อไปนี้  

4.1 ใบงานที ่11.1 การใช้งานไมโครโฟน 
4.2 ใบงานที่ 11.2 การใช้งานล าโพง 

5. ครูสรุปรายละเอียดผลการทดลองเพ่ิมเติม

6. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน    หนว่ย
ที่ 11 ไมโครโฟนและล าโพง จ านวน 10 ข้อ 

4. ผู้เรียนกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้สรุปผลการ
ทดลองใบงานที่ 11.1 การใช้งานไมโครโฟน และใบ
งานที่ 11.2 การใช้งานล าโพง 

5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองในการ
สรุปผลการทดลองเพ่ิมเติม 
6. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 11
ไมโครโฟนและล าโพง จ านวน 10 ข้อ 



สื่อการเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
บุญสืบ  โพธิ์ศรี, โกมล  ศิริสมบูรณ์เวช และกิตติภพ  ปานคณิน.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  กรุงเทพมหานคร.  2550. 
พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ์ และคณะ.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  

กรุงเทพมหานคร.  2547. 
ใบความรู้ที่ 11 ไมโครโฟนและล าโพง 
ใบงานที่ 11.1 การใช้งานไมโครโฟน 
ใบงานที่ 11.2 การใช้งานล าโพง 
ใบมอบงานที่ 11 การตรวจซ่อมไมโครโฟนและล าโพง 
สื่อโสตทัศน์ 
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
3. บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 11 ไมโครโฟนและล าโพง  จ านวน  26  เฟรม

ประกอบด้วย 
3.1  เรื่อง ไมโครโฟน  เฟรมที่ 1 - 26  ถึงเฟรมที่ 13 - 26 
3.2  เรื่อง ล าโพง  เฟรมที่ 14 - 26  ถึงเฟรมที่ 26 - 26 

เครื่องมือและอุปกรณ ์
1. ไมโครโฟน ชนิดต่าง ๆ
2. ล าโพงชนิดต่าง ๆ
3. มัลติมิเตอร์

งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม 
ก่อนเรียน 
1. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 11 ไมโครโฟนและล าโพง จ านวน 10 ข้อ
2. ให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 11 ไมโครโฟน

และล าโพง 
ขณะเรียน 
1. ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 11 ไมโครโฟนและล าโพง
2. ให้ผู้เรียนตอบข้อค าถาม
3. ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 11 ไมโครโฟนและล าโพง
4. ศึกษาและปฏิบัติงาน  ใบงานที่  11.1  การใช้งานไมโครโฟน  และใบงานที่  11.2     การใช้งาน

ล าโพง 



หลังเรียน 
1. ให้ผู้เรียนตรวจปรับกิจกรรมที่ 11 ไมโครโฟนและล าโพง จากแนวตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
2. ตรวจและประกาศคะแนนจากแบบประเมินผลก่อนเรียน กิจกรรม และแบบประเมินผลหลังเรียน

ให้ผู้เรียนทราบ 
3. ให้ผู้เรียนตรวจปรับใบงานที่ 11.1 และ 11.2  ตามแบบเฉลยของครูผู้สอน
4. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมตามรายละเอียดใบมอบงานที่ 11 การตรวจซ่อมไมโครโฟนและล าโพง
5. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้อ่ืน ๆ เพิ่มเติม จากเว็บ http://kpp.ac.th/elearning/

elearning3/unit11.html 

การวัดและประเมินผล 
ก่อนเรียน 
1. ตรวจแบบประเมินผลก่อน เรียน หน่วยที่  11 ไมโครโฟนและล าโพง จ านวน 10 ข้อ

(10 คะแนน)  บันทึกคะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่ วยที่  11 ไมโครโฟนและล า โพง 
ช่องสอบก่อนเรียน 

2. สั ง เกตพฤติกรรมของผู้ เ รียนในการศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้  และจุดประสงค์
การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 11 ไมโครโฟนและล าโพง 

ขณะเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างที่มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนจากการท ากิจกรรมของเนื้อหาการเรียน กิจกรรมที่ 11 ไมโครโฟน

และล าโพง 
ด้านทักษะพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงาน ใบงานที่ 11.1 การใช้งานไมโครโฟน

และ 11.2 การใช้งานล าโพง 
2. สังเกตการเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดฝึก และใบงานให้พร้อมที่

จะปฏิบัติงาน 
3. สังเกตความสนใจของการด าเนินงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ตลอดจนลักษณะนิสัยการปฏิบัติงาน พร้อมกับบันทึกคะแนนลงในแบบประเมินผล 
ใบงานที่ 11.1 และ 11.2  

หลังเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. ตรวจผลการตอบกิจกรรม หน่วยที่ 11 ไมโครโฟนและล าโพง
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนที่ตรวจปรับกิจกรรมที่ 11 จากแนวการตอบกิจกรรมของครูผู้สอน

http://kpp.ac.th/elearning/


3. ตรวจแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 11 ไมโครโฟนและล าโพงจ านวน 10 ข้อ
(10 คะแนน) บันทึกคะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 11 ไมโครโฟนและล าโพง 
ช่องสอบหลังเรียน 

4. ตรวจรายงานใบมอบงานที่ 11 การตรวจซ่อมไมโครโฟนและล าโพง พร้อมกับบันทึกผลลงในใบสรุป
การประเมินผลหน่วยที่ 11 ไมโครโฟนและล าโพง ช่องใบมอบงาน (10 คะแนน) 

ด้านทักษะพิสัย 
1. ตรวจผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ใบงานที่ 11.1 และ 11.2 พร้อมกับบันทึกการประเมิน ผลลงใน

แบบประเมินผลที่ 11.1  และ 11.2  ประกอบด้วย 
1.1  การเตรียมงาน 
1.2  การด าเนินการปฏิบัติงาน 
1.3  การเลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
1.4  คุณภาพของงาน 

2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนในการตรวจปรับใบงานที่ 11.1 และ 11.2 ตามแบบเฉลย
ใบงานที่ 11.1 และ 11.2  ของครูผู้สอน 

ด้านจิตพิสัย 
1. สั ง เกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ เ รียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
1.1  การตรงต่อเวลา 
1.2  ความรับผิดชอบ 
1.3  การมีมนุษยสัมพันธ์ 
1.4  การแต่งกาย 

2. บันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประจ าหน่วยที่ 11 ไมโครโฟนและล าโพง 



        สอนครั้งที่  14 
รวม         4    ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อวิชา      งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1005 

หน่วยที่     12     ชื่อหน่วย  วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง  
ชื่อเรื่อง     วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง  จ านวน   4    ชัว่โมง  

หัวข้อเรื่อง/งาน 
12.1  แหล่งก าเนิดแสงสว่าง 
12.2  ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
12.3  ชนิดของหลอดไฟฟ้า 
12.4  หลอดฟลูออเรสเซนต์และการใช้งาน 
12.5  หลอดอินแคนเดสเซนต์และการใช้งาน 
12.6  หลอดประหยัดพลังงานและการใช้งาน 
ใบงานที่ 12.1  วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
ใบงานที่ 12.2  วงจรหลอดไส้ 

สาระส าคัญ 
แหล่งก าเนิดแสงสว่างเกิดขึ้นได้ 2 วิธีคือ เกิดจากการเผาไหม้จนท าให้วัตถุเกิดความร้อน จนเปล่งแสง

ออกมา อีกวิธีหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานแสง  แสงสว่างตามอาคารบ้านเรือน
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้มาจากไฟฟ้ากระแสสลับของการไฟฟ้า ก่อนที่หลอดไฟชนิดต่าง ๆ จะให้แสงสว่าง
ออกมาได้นั้น จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการต่อสายไฟฟ้าหรือประกอบวงจรให้ถูกต้อง ตามหลักการออกแบบ
ของวงจรไฟฟ้าประเภทนั้น ๆ เพ่ือการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1.เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง
2.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง
3.เพ่ือให้แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย รอบคอบ

ปลอดภัย มีระเบียบวินัย และอดทน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อผู้เรียน เรียนจบหน่วยการเรียนนี้แล้ว มีความสามารถดังต่อไปนี้ 

ด้านพุทธิพิสัย 
1. บอกรายละเอียดของ แหล่งก าเนิดแสงสว่างได้
2. บอกคุณสมบัติของหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้
3. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ท่ีใช้งานร่วมกับวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้



4. บอกคุณสมบัติของหลอดอินแคนเดสเซนต์ได้
5. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ท่ีใช้งานร่วมกับวงจรหลอดอินแคนเดสเซนต์ได้
6. บอกคุณสมบัติของหลอดประหยัดพลังงานได้
7. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ท่ีใช้งานร่วมกับวงจรหลอด ประหยัดพลังงานได้

ด้านทักษะพิสัย 
1. ประกอบวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้
2. บอกหน้าที่การท างานของอุปกรณ์ประกอบวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้
3. ตรวจสอบวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้
4. น าหลักการท างานของอุปกรณ์ การประกอบวงจร และการตรวจสอบวงจรหลอดฟลูออ

เรสเซนต์มาประยุกต์ใช้งานในชวีิตประจ าวันได ้
5. ประกอบวงจรหลอดไส้ได้
6. บอกหน้าที่การท างานของอุปกรณ์ประกอบวงจรหลอดไส้ได้
7. ตรวจสอบวงจรหลอดไส้ได้
8. น าหลักการท างานของอุปกรณ์ การประกอบวงจร และการตรวจสอบวงจรหลอดไส้  มา

ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวนัได ้
ด้านจิตพิสัย 

มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายละเอียดเนื้อหา 
ภาคทฤษฎี 

12.1  แหล่งก าเนิดแสงสว่าง 
12.2  ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
12.3  ชนิดของหลอดไฟฟ้า 
12.4  หลอดฟลูออเรสเซนต์และการใช้งาน 
12.5  หลอดอินแคนเดสเซนต์และการใช้งาน 
12.6  หลอดประหยัดพลังงานและการใช้งาน 

ภาคปฏิบัติ 
ใบงานที่ 12.1  วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
ใบงานที่ 12.2  วงจรหลอดไส้ 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่  14 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นน าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหาที่สอนครั้งที่ 13
หน่วยที่ 11 
2. ครูชี้แจงหัวข้อเรื่อง/งานที่จะศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน
หน่วยที่ 12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน 10 ข้อ 
เพ่ือประเมินความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
4. ครูให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์
การเรียนรู้ หน่วยที่ 12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 

1. ผู้เรียนฟังครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหา
หน่วยที่ 11 
2. ผู้เรียนฟังครูชี้แจงและศึกษารายละเอียดหัวข้อ
เรื่อง/งานที่จะศึกษา ครั้งที่ 14 
3. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียนหน่วยที่ 12
วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน 10 ข้อ ด้วยความ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
4. ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยที่ 12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง จากใบความรู้ 

ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหาหน่วยที่ 12
วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมกับให้ผู้เรียนศึกษา 
จากใบความรู้และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์  
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง แหล่งก าเนิดแสงสว่าง ใช้บทน าเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่  1-10 

1.2 เรื่อง ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า 
แสงสว่าง ใช้บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์   
เฟรมที่ 2-10 

1.3 เรื่อง ชนิดของหลอดไฟฟ้า ใช้บทน าเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 3-10 

1.4 เรื่อง หลอดฟลูออเรสเซนต์และการใช้งานใช้
บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 4-10 ถึงเฟรมที่ 
5-10 

1.5 เรื่อง หลอดอินแคนเดสเซนต์และการใช้งาน 
ใช้บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 6-10 ถึง
เฟรมที่ 8-10 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายและจดบันทึกรายละเอียด
เนื้อหา หน่วยที่ 12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมกับ
ศึกษาใบความรู้และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 

1.1 เรื่อง แหล่งก าเนิดแสงสว่าง 
1.2 เรื่อง ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง  
1.3 เรื่อง ชนิดของหลอดไฟฟ้า 
1.4 เรื่อง หลอดฟลูออเรสเซนต์และการใช้งาน 
1.5 เรื่อง หลอดอินแคนเดสเซนต์และการใช้งาน 
1.6 เรื่อง หลอดประหยัดพลังงานและการใช้งาน 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

1.6 เรื่อง หลอดประหยัดพลังงานและการใช้งาน 
ใช้บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 9-10 ถึง
เฟรมที่ 10-10 
2. ครูให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 12 เรื่อง วงจรไฟฟ้าแสง
สว่าง จ านวน 3 ข้อ 

2. ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 12 เรื่อง วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง
จ านวน 3 ข้อ 

ขั้นท ากิจกรรมปฏิบัติ 
1. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน

2. ครูอธิบายรายละเอียดของใบงานที่ 12.1 วงจร
หลอดฟลูออเรสเซนต์ และใบงานที่ 12.2 วงจรหลอด
ไส้ ประกอบด้วย 

2.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.2 ล าดับขั้นการทดลอง 
2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
2.4 ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ 

3. ครูผู้สอนตอบข้อซักถามของผู้เรียนให้เข้าใจตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจ 
4. ครูควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์

5. ครูควบคุมและตรวจการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
พร้อมกับให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามที่ครูผู้สอนก าหนด
กลุ่มละ 3 คน 
2. ผู้เรียนศึกษาใบงานที่ 12.1 วงจรหลอดฟลูออเรส-
เซนต์ และใบงานที่ 12.2 วงจรหลอดไส้  
พร้อมฟังครูอธิบายรายละเอียดของใบงาน เช่น 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ล าดับขั้นการทดลอง 
เครื่องมือและอุปกรณ์ ข้อควรระวัง และข้อเสนอแนะ 

3. ผู้เรียนซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจของล าดับ
ขั้นการทดลองต่อครูผู้สอนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
4. ผู้เรียนส่งผู้แทนเบิกเครื่องมือและอุปกรณ์ พร้อม
กับตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน 
5. ผู้เรียนปฏิบัติงานตามล าดับขั้นการทดลอง
ด้วยความตั้งใจและความถูกต้อง 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหาของการเรียนรู้
หน่วยที่ 12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง โดยการอธิบายสรุป
ถึงประเด็นที่ส าคัญเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่
12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ประกอบด้วย 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

1.1 เรื่อง แหล่งก าเนิดแสงสว่าง 
1.2 เรื่อง ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง  
1.3 เรื่อง ชนิดของหลอดไฟฟ้า 
1.4 เรื่อง หลอดฟลูออเรสเซนต์และการใช้งาน 
1.5 เรื่อง หลอดอินแคนเดสเซนต์และการใช้งาน 
1.6 เรื่อง หลอดประหยัดพลังงานและการใช้งาน 

2. ครูตอบข้อซักถามรายละเอียดของเนื้อหา
การเรียนรู้ 
3. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหา ด้วยการถาม-ตอบ
ดังมีข้อค าถามดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง แหล่งก าเนิดแสงสว่าง 
1.2 เรื่อง ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง  
1.3 เรื่อง ชนิดของหลอดไฟฟ้า 
1.4 เรื่อง หลอดฟลูออเรสเซนต์และการใช้งาน 
1.5 เรื่อง หลอดอินแคนเดสเซนต์และการใช้งาน 
1.6 เรื่อง หลอดประหยัดพลังงานและการใช้งาน 

2. ผู้เรียนซักถามรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู้
ที่ไม่เข้าใจพร้อมจดบันทึก 
3. ผู้เรียนตอบข้อค าถามของครูผู้สอน ดังต่อไปนี้

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. หลอดไฟฟ้าแบบเรืองแสง มีอายุการใช้งาน
ประมาณกี่ชั่วโมง 
2. บัลลาสต์ มีหน้าที่อย่างไร

3. สตาร์ทเตอร์ มีหน้าที่อย่างไร

4. แหล่งก าเนิดแสงสว่าง มีกี่วิธี อะไรบ้าง

5. ไฟฟ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น มีกี่แบบ อะไรบ้าง

ตอบ  ประมาณ 7,500 - 20,000 ชั่วโมง 

ตอบ  บัลลาสต์ มีหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าให้มีความ
เหมาะสมกับหลอด 

ตอบ  สตาร์ทเตอร์มีหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติในการ
เปิดวงจร 

ตอบ  แหล่งก าเนิดแสงสว่างมี 2 วิธี คือ เกิดจากการ
เผาไหม้ และเกิดจากการใช้กระแสไฟฟ้า
เปลี่ยนพลังงาน 

ตอบ  ไฟฟ้าที่สร้างขึ้น มี 2 แบบ คือ ไฟฟ้า
กระแสสลับ และไฟฟ้ากระแสตรง 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

4. ครูเลือกสุ่มให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลอง
ใบงานที่ 12.1 วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์  และ  
ใบงานที่ 12.2 วงจรหลอดไส้ 
5. ครูสรุปรายละเอียดผลการทดลองเพ่ิมเติม

6. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน
หน่วยที่ 12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน 10 ข้อ 

4. ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้รับมอบหมายให้สรุปผลการ
ทดลองใบงานที่ 12.1 วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
และใบงานที่ 12.2 วงจรหลอดไส้ 
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองในการ
สรุปผลการทดลองเพ่ิมเติม 
6. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 12
วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน 10 ข้อ 

สื่อการเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
บุญสืบ  โพธิ์ศรี, โกมล  ศิริสมบูรณ์เวช และกิตติภพ  ปานคณิน.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  กรุงเทพมหานคร.  2550. 
พจนาฎ  สุวรรณมณี.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.  กรุงเทพฯ. 2549. 
พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตยพงศ์.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.

กรุงเทพมหานคร. 2547. 
ใบความรู้ที่ 12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
ใบงานที่ 12.1 วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
ใบงานที่ 12.2 วงจรหลอดไส้ 
ใบมอบงานที่ 12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
สื่อโสตทัศน์ 
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
3. บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน  10  เฟรมประกอบด้วย

3.1 เรื่อง แหล่งก าเนิดแสงสว่าง  เฟรมที่ 1-10
3.2 เรื่อง ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง  เฟรมที่ 2-10
3.3 เรื่อง ชนิดของหลอดไฟฟ้า เฟรมที่ 3-10
3.4 เรื่อง หลอดฟลูออเรสเซนต์และการใช้งาน  เฟรมที่ 4-10  ถึงเฟรมที่ 5-10
3.5 เรื่อง หลอดอินแคนเดสเซนต์และการใช้งาน เฟรมที่  6-10  ถึงเฟรมที่ 8-10
3.6 เรื่อง หลอดประหยัดพลังงานและการใช้งาน  เฟรมที่ 9-10  ถึงเฟรมที่ 10-10



เครื่องมือและอุปกรณ ์
1. มัลติมิเตอร์
2. เอซีปลั๊ก
3. สวิตช์
4. บัลลาสต์ 20 W
5. สตาร์ตเตอร์ 20 W
6. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 20 W
7. ขาหลอดฟลูออเรสเซนด์ ขนาด 20 W
8. เทปพันสายไฟ
9. สายส าหรับต่อวงจร
10. ขั้วหลอดแบบเกลียว
11. หลอดไส้ 20 W

งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม 
ก่อนเรียน 
1. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน 10 ข้อ
2. ให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 12 วงจรไฟฟ้า

แสงสว่าง 
ขณะเรียน 
1. ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง
2. ให้ผู้เรียนตอบข้อค าถาม
3. ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง
4. ศึกษาและปฏิบัติงาน ใบงานที่ 12.1 วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ และใบงานที่ 12.2 วงจรหลอดไส้
หลังเรียน 
1. ให้ผู้เรียนตรวจปรับกิจกรรมที่ 12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง จากแนวตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
2. ตรวจและประกาศคะแนนจากแบบประเมินผลก่อนเรียน กิจกรรม และแบบประเมินผลหลังเรียน

ให้ผู้เรียนทราบ 
3. ให้ผู้เรียนตรวจปรับใบงานที่ 12.1 วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ และใบงานที่ 12.2 วงจรหลอดไส้

ตามแบบเฉลยของครูผู้สอน 
4. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมตามรายละเอียดใบมอบงานที่ 12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง
5. ให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมจาก http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-15.html



การวัดและประเมินผล 
ก่อนเรียน 
1 . ตรวจแบบประ เมินผลก่ อน เรี ยน  หน่ วยที่  12  ว งจร ไฟฟ้าแสงสว่ า ง  จ านวน  10  ข้ อ

(10 คะแนน) บันทึกคะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ช่องสอบก่อนเรียน 
2. สั ง เกตพฤติกรรมของผู้ เ รียนในการศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้  และจุดประสงค์

การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
ขณะเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างที่มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนจากการท ากิจกรรมของเนื้อหาการเรียน กิจกรรมที่ 12 วงจรไฟฟ้า

แสงสว่าง 
ด้านทักษะพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงาน ใบงานที่ 12.1 วงจรหลอดฟลูออเรส

เซนต์ และใบงานที่ 12.2 วงจรหลอดไส้ 
2. สังเกตการเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดฝึก และใบงานให้พร้อมที่

จะปฏิบัติงาน 
3. สังเกตความสนใจของการด าเนินงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

ตลอดจนลักษณะนิสัยการปฏิบัติงาน พร้อมกับบันทึกคะแนนลงในแบบประเมินผล    ใบงาน 12.1 และ 12.2 
หลังเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. ตรวจผลการตอบกิจกรรม หน่วยที่ 12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนที่ตรวจปรับกิจกรรมที่ 12 จากแนวการตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
3. ตรวจแบบประเมินผลหลั ง เรียน หน่วยที่  12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่ าง  จ านวน 10 ข้อ

(10 คะแนน)  บันทึกคะแนนลงใน ใบสรุปการประ เมินผล หน่ วยที่  12  วงจรไฟฟ้าแสงสว่ า ง 
ช่องสอบหลังเรียน 

4. ตรวจรายงานใบมอบงานที่ 12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมกับบันทึกผลลงในใบสรุปการ
ประเมินผลหน่วยที่ 12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ช่องใบมอบงาน (10 คะแนน) 

ด้านทักษะพิสัย 
1. ตรวจผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ใบงานที่ 12.1 และ 12.2 พร้อมกับบันทึกการประเมินผลลงในแบบ

ประเมินผลที่ 12.1 และ 12.2 ประกอบด้วย 
1.1  การเตรียมงาน 
1.2  การด าเนินการปฏิบัติงาน 
1.3  การเลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ 



1.4  คุณภาพของงาน 
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนในการตรวจปรับใบงานที่ 12.1 และ 12.2  ตามแบบเฉลย

ใบงานที่ 12.1 และ 12.2 ของครูผู้สอน 
ด้านจิตพิสัย 
1. สั ง เกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ เ รียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
1.1  การตรงต่อเวลา 
1.2  ความรับผิดชอบ 
1.3  การมีมนุษยสัมพันธ์ 
1.4  การแต่งกาย 

2. บันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประจ าหน่วยที่ 12 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 



        สอนครั้งที่   15 
 รวม         4    ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา    งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1005 
หน่วยที่    13    ชื่อหน่วย   การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น  
ชื่อเรื่อง     การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น   จ านวน    4    ชั่วโมง 

หัวข้อเรื่อง / งาน 
13.1  ความหมายของมอเตอร์ 
13.2  หลักการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า 
13.3  ชนิดของมอเตอร์ 
13.4  ส่วนประกอบของมอเตอร์ 
13.5  การควบคุมมอเตอร์  
ใบงานที่  13.1  การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น 

สาระส าคัญ 
มอเตอร์ คือเครื่องกลไฟฟ้า ท าหน้าที่เป็นตัวเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล  ในรูปของ

การหมุนเคลื่อนที่ มอเตอร์มีส่วนประกอบด้วยส่วนแม่เหล็กคงท่ีและส่วนเคลื่อนที่ หรือเรียกว่า อาร์เมเจอร์ 
มอเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ท างานด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ที่ท าให้เกิดสนามแม่เหล็กข้ึน 2 ชุด 
มีอ านาจแม่เหล็กผลักดันกันส่งผลให้มอเตอร์หมุนเคลื่อนที่ไป และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับท างานด้วยแหล่งจ่าย
ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับ ท าให้เกิดสนามแม่เหล็ก  2 ชุด มีอ านาจสนามแม่เหล็กผลักดันกัน มอเตอร์ไฟฟ้ามี 2 
แบบ คือ แบบมอเตอร์เหนี่ยวน า หรือแบบอินดักชั่นมอเตอร์ และแบบมอเตอร์ได้จังหวะ หรือ ซิงโครนัส
มอเตอร์ 

การควบคุมความเร็วมอเตอร์ คือการควบคุมให้มอเตอร์มีความเร็วในการหมุนเร็วขึ้นหรือช้าลงตาม
ความต้องการ 

สเต็ปเปอร์มอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่มีความส าคัญในการท างานมากในงานด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และอุตสาหกรรมที่มีการท างานที่มีความแม่นย าคงที่ 

ดังนั้นการศึกษาโครงสร้าง การท างาน การควบคุมมอเตอร์จะเป็นการช่วยให้เราได้ใช้มอเตอร์ มีการ
ควบคุมมอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีนั่นเอง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น
2. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น



3. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย รอบคอบ ปลอดภัย
มีระเบียบวินัย และอดทน 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อผู้เรียน เรียนจบหน่วยการเรียนนี้แล้ว มีความสามารถดังต่อไปนี้ 

ด้านพุทธิพิสัย 
1. อธิบายหลักการท างานเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟ้าได้
2. บอกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าได้
3. บอกส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้าได้
4. อธิบายจุดมุ่งหมายในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าได้
5. บอกวิธีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าได้

ด้านทักษะพิสัย 
1. ถอดและประกอบมอเตอร์ได้
2. ปรับเพิ่ม-ลดความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ไฟตรงได้
3. ต่อวงจรจ่ายแรงดันไฟตรงให้มอเตอร์หมุนในทิศทางท่ีต้องการได้
4. น าหลักการและวิธีการควบคุมมอเตอร์เบื้องต้นไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวันได้

ด้านจิตพิสัย 
มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายละเอียดเนื้อหา 
ภาคทฤษฎี 

13.1  ความหมายของมอเตอร์ 
13.2  หลักการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า 
13.3  ชนิดของมอเตอร์ 
13.4  ส่วนประกอบของมอเตอร์ 
13.5  การควบคุมมอเตอร์  

ภาคปฏิบัติ 
ใบงานที่  13.1  การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้   ครั้งที่  13 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นน าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหาที่สอนครั้งที่ 12
หน่วยที่ 12 
2. ครูชี้แจงหัวข้อเรื่อง/งานที่จะศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน
หน่วยที่ 13 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น จ านวน 
10 ข้อ เพ่ือประเมินความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน 
4. ครูให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์
การเรียนรู้ หน่วยที่ 13 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น 

1. ผู้เรียนฟังครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหา
หน่วยที ่12 
2. ผู้เรียนฟังครูชี้แจงและศึกษารายละเอียดหัวข้อ
เรื่อง/งานที่จะศึกษา 
3. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียนหน่วยที่ 13
การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น จ านวน 10 ข้อ 
ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
4. ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยที่ 13 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น จาก 
ใบความรู้ 

ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหาหน่วยที่ 13
การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น พร้อมกับให้ผู้เรียน
ศึกษาจากใบความรู้และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง ความหมายของมอเตอร์ ใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 1-13 ถึงเฟรมที่ 
2-13 

1.2 เรื่อง หลักการท างานของมอเตอร์ ใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 3-13 ถึงเฟรมที่ 
4-13 

1.3 เรื่อง ชนิดของมอเตอร์ เฟรมที่ 5-13 ถึง
เฟรมที่ 9-13  

1.4 เรื่อง ส่วนประกอบของมอเตอร์ ใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 10-13 ถึงเฟรมที่ 
11-13 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายและจดบันทึกรายละเอียด
เนื้อหา หน่วยที่ 13 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น 
พร้อมกับศึกษาใบความรู้ และบทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ 

1.1 เรื่อง ความหมายของมอเตอร์ 
1.2 เรื่อง หลักการท างานของมอเตอร์ 
1.3 เรื่อง ชนิดของมอเตอร์  
1.4 เรื่อง ส่วนประกอบของมอเตอร์ 
1.5 เรื่อง การควบคุมมอเตอร์ 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

1.5 เรื่อง การควบคุมมอเตอร์ ใช้บทน าเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 12-13 ถึงเฟรมที่ 13-13 
2. ครูให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 13  เรื่อง การควบคุม
มอเตอร์เบื้องต้น จ านวน 3 ข้อ 

2. ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 13  เรื่อง การควบคุม
มอเตอร์เบื้องต้น จ านวน 3 ข้อ 

ขั้นท ากิจกรรมปฏิบัติ 
1. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน

2. ครูอธิบายรายละเอียดของใบงานที่  13.1
การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น ประกอบด้วย 

2.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.2 ล าดับขั้นการทดลอง 
2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
2.4 ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ 

3. ครูผู้สอนตอบข้อซักถามของผู้เรียนให้เข้าใจ
ตามข้ันตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจ 
4. ครูควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์

5. ครูควบคุมและตรวจการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
พร้อมกับให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามที่ครูผู้สอนก าหนด
กลุ่มละ  3  คน 
2. ผู้เรียนศึกษาใบงานที่ 13.1 การควบคุมมอเตอร์
เบื้องต้น พร้อมฟังครูอธิบายรายละเอียดของ 
ใบงาน เช่น จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ล าดับขั้น 
การทดลอง เครื่องมือและอุปกรณ์ ข้อควรระวัง 
และข้อเสนอแนะ 

3. ผู้เรียนซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจของล าดับ
ขั้นการทดลองต่อครูผู้สอนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
4. ผู้เรียนส่งผู้แทนเบิกเครื่องมือและอุปกรณ์ 
พร้อมกับตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน 
5. ผู้เรียนปฏิบัติงานตามล าดับขั้นการทดลอง
ด้วยความตั้งใจและความถูกต้อง 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหาของการเรียนรู้
หน่วยที่ 13 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น โดยการ
อธิบายสรุปถึงประเด็นที่ส าคัญเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง ความหมายของมอเตอร์ 
1.2 เรื่อง หลักการท างานของมอเตอร์ 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา
หน่วยที่ 13 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น 
ประกอบด้วย 

1.1 เรื่อง ความหมายของมอเตอร์ 
1.2 เรื่อง หลักการท างานของมอเตอร์ 
1.3 เรื่อง ชนิดของมอเตอร์  



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

1.3 เรื่อง ชนิดของมอเตอร์  
1.4 เรื่อง ส่วนประกอบของมอเตอร์ 
1.5 เรื่อง การควบคุมมอเตอร์ 

2. ครูตอบข้อซักถามรายละเอียดของเนื้อหา
การเรียนรู้ 
3. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหา ด้วยการถาม-ตอบ
ดังมีข้อค าถามดังต่อไปนี้ 

1.4 เรื่อง ส่วนประกอบของมอเตอร์ 
1.5 เรื่อง การควบคุมมอเตอร์ 

2. ผู้เรียนซักถามรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู้
ที่ไม่เข้าใจพร้อมจดบันทึก 
3. ผู้เรียนตอบข้อค าถามของครูผู้สอน ดังต่อไปนี้

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. มอเตอร์มีก่ีชนิด อะไรบ้าง

2. มอเตอร์ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก
อะไรบ้าง 

ตอบ  มอเตอร์มี 3  ชนิด คือ 
1. มอเตอร์ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง
2. มอเตอร์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ
3. มอเตอร์ใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและ

กระแสสลับ 
ตอบ  ส่วนประกอบหลักของมอเตอร์ประกอบด้วย 

1. ขดลวดสนามแม่เหล็ก
2. ขั้วแม่เหล็ก
3. โครงมอเตอร์
4. อาร์เมเจอร์
5. คอมมิวเตเตอร์
6. แปรงถ่าน

4. ครูเลือกสุ่มให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลอง
ใบงานที่ 13.1 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น 
5. ครูสรุปรายละเอียดผลการทดลองเพ่ิมเติม

6. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียนหน่วยที่ 
13 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น จ านวน 10 ข้อ 

4. ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้รับมอบหมายให้สรุปผลการ
ทดลองใบงานที่ 13.1 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น 
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองในการ
สรุปผลการทดลองเพ่ิมเติม 
6. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 13
การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น จ านวน 10 ข้อ 



สื่อการเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
บุญสืบ  โพธิ์ศรี, โกมล  ศิริสมบูรณ์เวช และกิตติภพ  ปานคณิน.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  กรุงเทพมหานคร.  2550. 
พจนาฎ  สุวรรณมณี.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.  กรุงเทพฯ. 2549. 
พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตยพงศ์.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ. 

กรุงเทพมหานคร. 2547. 
มงคล  พรหมเทศ นต., ณรงค์ชัย  กล่อมสุนทร นต. และคณะ.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. 

กรุงเทพฯ. 2550. 
ใบความรู้ที่ 13  การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น 
ใบงานที่ 13.1  การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น 
ใบมอบงานที่ 13 การควบคุมความเร็วมอเตอร์ 
สื่อโสตทัศน์ 
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
3. บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 13 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น จ านวน 13  เฟรม

ประกอบด้วย 
3.1  เรื่อง ความหมายของมอเตอร์  เฟรมที่ 1-13 ถึงเฟรมที่ 2-13 
3.2  เรื่อง หลักการท างานของมอเตอร์  เฟรมที่ 3-13 ถึงเฟรมที่  4-13 
3.3  เรื่อง ชนิดของมอเตอร์  เฟรมที่ 5-13 ถึงเฟรมที่ 9-13 
3.4  เรื่อง ส่วนประกอบของมอเตอร์  เฟรมที่ 10-13 ถึงเฟรมที่ 11-13 
3.5  เรื่อง การควบคุมมอเตอร์  เฟรมที่ 12-13 ถึงเฟรมที่ 13-13 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (Power Supply)
2. มัลติมิเตอร์
3. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
4. สายปากคีบ
5. แผงประกอบวงจรและสายต่อวงจร
6. ไขควงนาฬิกา

งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม 
ก่อนเรียน 
1. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 13 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น จ านวน  10   ข้อ



2. ให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 13
การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น 

ขณะเรียน 
1. ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 13 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น
2. ให้ผู้เรียนตอบข้อค าถาม
3. ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 13  การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น
4. ศึกษาและปฏิบัติงาน ใบงานที่ 13  การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น
หลังเรียน 
1. ให้ผู้เรียนตรวจปรับกิจกรรมที่ 13 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น จากแนวตอบกิจกรรมของ

ครูผู้สอน 
2. ตรวจและประกาศคะแนนจากแบบประเมินผลก่อนเรียน กิจกรรม และแบบประเมินผลหลังเรียน

ให้ผู้เรียนทราบ 
3. ให้ผู้เรียนตรวจปรับใบงานที่ 13.1 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น ตามแบบเฉลยของครูผู้สอน
4. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมตามรายละเอียดใบมอบงานที่ 13 การควบคุมความเร็วมอเตอร์
5. ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม จากเว็บ http://kpp.ac.th/elearning/

elearning3/unit11.html 

การวัดและประเมินผล 
ก่อนเรียน 
1. ตรวจแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 13 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น จ านวน 10 ข้อ

(10  คะแนน)  บันทึกคะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 13  การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น ช่องสอบ
ก่อนเรียน 

2. สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในการศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากใบ
ความรู้ที่ 13  การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น 

ขณะเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างที่มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนจากการท ากิจกรรมของเนื้อหาการเรียน กิจกรรมที่ 13

การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น 

http://kpp.ac.th/elearning/


ด้านทักษะพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงาน ใบงานที่ 13.1 การควบคุมมอเตอร์

เบื้องต้น 
2. สังเกตการเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดฝึก และใบงานให้พร้อมที่

จะปฏิบัติงาน 
3. สังเกตความสนใจของการด าเนินงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ตลอดจนลักษณะนิสัยการปฏิบตัิงาน พร้อมกับบันทึกคะแนนลงในแบบประเมินผลใบงาน 
หลังเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. ตรวจผลการตอบกิจกรรม หน่วยที่ 13 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนที่ตรวจปรับกิจกรรมที่ 13 จากแนวการตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
3. ตรวจแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 13 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น จ านวน 10 ข้อ (10

คะแนน) บันทึกคะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 13 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น ช่องสอบหลัง
เรียน 

4. ตรวจรายงานใบมอบงานที่ 13  การควบคุมความเร็วมอเตอร์ พร้อมกับบันทึกผลลงใน
ใบสรุปการประเมินผลหน่วยที่ 13 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น ช่องใบมอบงาน (10 คะแนน) 

ด้านทักษะพิสัย 
1. ตรวจผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ใบงานที่ 13.1 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น พร้อมกับบันทึก

การประเมินผลลงในแบบประเมินผลที่ 13.1 ประกอบด้วย 
1.1  การเตรียมงาน 
1.2  การด าเนินการปฏิบัติงาน 
1.3  การเลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
1.4  คุณภาพของงาน 

2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนในการตรวจปรับใบงานที่ 14.1 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น ตามแบบ
เฉลยใบงานที่ 13.1 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น ของครูผู้สอน 

ด้านจิตพิสัย 
1. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
1.1 การตรงต่อเวลา, ความรับผิดชอบ,การมีมนุษยสัมพันธ์,การแต่งกาย 

2. บันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ประจ าหน่วยที่ 13 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อวิชา     งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1005     สอนครั้งที่   17 

หน่วยที่    14   ชื่อหน่วย  เทคนิคการบัดกรี รวม    4    ชั่วโมง 
ชื่อเรื่อง     เทคนิคการบัดกรี จ านวน   4    ชัว่โมง 

หัวข้อเรื่อง/งาน 
14.1  ความหมายของการบัดกรี 
14.2  อุปกรณ์ที่ใช้ในการบัดกรี 
14.3  การเตรียมหัวแร้งแช่ให้พร้อมใช้งาน 
14.4  เทคนิคการบัดกรี 
ใบงานที่ 14.1  งานบัดกรีลวดทองแดงเป็นชิ้นงาน 

สาระส าคัญ 
การบัดกรีคือ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน หรือการต่อกัน เครื่องมือที่ใช้ในการบัดกรี

คือ หัวแร้ง หัวแร้งที่ใช้ในการบัดกรีมี  2  แบบหลัก ๆ คือ หัวแร้งแช่ และหัวแร้งปืน 
ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหลายชนิด เช่น ตัวต้านทาน ตัว

เก็บประจุ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และไอซี เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะประกอบอยู่ในวงจรโดยที่ขาของ
อุปกรณ์ถูกบัดกรีให้เชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งถ้าหากจุดบัดกรีติดกันไม่สนิท สกปรกหรือใช้ปริมาณตะกั่วบัดกรีน้อย
เกินไปขณะท าการบัดกรี อาจเป็นสาเหตุให้การท างานของวงจรผิดพลาด และก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
โดยรวมได้ดังนั้นการฝึกการบัดกรีที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1.เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการบัดกรี
2.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการบัดกรี
3.เพ่ือให้แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย รอบคอบ

ปลอดภัย มีระเบียบวินัย และอดทน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อผู้เรียน เรียนจบหน่วยการเรียนนี้แล้ว มีความสามารถดังต่อไปนี้ 
ด้านพุทธิพิสัย 

1. บอกความหมายของการบัดกรีได้ถูกต้อง
2. บอกชนิดของหัวแร้งที่ใช้ในการบัดกรีได้
3. บอกหน้าที่การท างานของหัวแร้งที่ใช้ในงานบัดกรีได้



4. บอกคุณสมบัติของตะกั่วบัดกรีได้
5.อธิบายการเตรียมหัวแร้งให้พร้อมใช้งาน
6. อธิบายเทคนิคที่ใช้ในการบัดกรีชิ้นงานได้

ด้านทักษะพิสัย 
1. ใช้คีมตัดและคีมปากยาวในการตัดและปอกสายไฟได้
2. ใช้หัวแร้งและตะกั่วบัดกรีในการบัดกรีอุปกรณ์ได้
3. บอกลักษณะจุดบัดกรีที่ดีกับไม่ดีได้
4. น าพื้นฐานของงานบัดกรมีาประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวันได้

ด้านจิตพิสัย 
มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายละเอียดเนื้อหา 
ภาคทฤษฎี 

14.1  ความหมายของการบัดกรี 
14.2  อุปกรณ์ที่ใช้ในการบัดกรี 
14.3  การเตรียมหัวแร้งแช่ให้พร้อมใช้งาน 
14.4  เทคนิคการบัดกรี 

ภาคปฏิบัติ 
ใบงานที่ 14.1  งานบัดกรีลวดทองแดงเป็นชิ้นงาน 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่  17 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นน าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหาที่สอน ครั้งที่ 16
หน่วยที่ 13 
2. ครูชี้แจงหัวข้อเรื่อง/งานที่จะศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน
หน่วยที่ 14 เทคนิคการบัดกรี  จ านวน 10 ข้อ  
เพ่ือประเมินความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
4. ครูให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์
การเรียนรู้ หน่วยที่ 14 เทคนิคการบัดกรี 

1. ผู้เรียนฟังครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหา
หน่วยที่ 13 
2. ผู้เรียนฟังครูชี้แจงและศึกษารายละเอียดหัวข้อ
เรื่อง/งานที่จะศึกษา ครั้งที่ 17 
3. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 14
เทคนิคการบัดกรี จ านวน 10 ข้อ ด้วยความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม 
4. ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยที่ 14 เทคนิคการบัดกรี จากใบความรู้ 

ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่ 14 เทคนิค
การบัดกรี พร้อมกับให้ผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้
และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง ความหมายของการบัดกรี ใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 1-11 

1.2 เรื่อง อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบัดกรีใช้บทน าเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 2-11 ถึงเฟรมที่  7-11 

1.3 เรื่อง การเตรียมหัวแร้งแช่ให้พร้อมใช้งาน ใช้
บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 8-11 ถึงเฟรมที่  
9-11 

1.4 เรื่อง เทคนิคการบัดกรีใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 10-11 ถึงเฟรมที่ 11-11 
2. ครูให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 14 เรื่อง เทคนิคการ
บัดกรี จ านวน 2 ข้อ 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายและจดบันทึกรายละเอียด
เนื้อหา หน่วยที่ 14 เทคนิคการบัดกรี พร้อมกับ
ศึกษาใบความรู้และบทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 

1.1 เรื่อง ความหมายของการบัดกรี 
1.2 เรื่อง อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบัดกรี 
1.3 เรื่อง การเตรียมหัวแร้งแช่ให้พร้อมใช้งาน 
1.4 เรื่อง เทคนิคการบัดกรี 

2. ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 14 เรื่อง เทคนิคการบัดกรี
จ านวน 2 ข้อ 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นท ากิจกรรมปฏิบัติ 
1. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน

2. ครูอธิบายรายละเอียดของใบงานที่ 14.1
งานบัดกรีลวดทองแดงเป็นชิ้นงานประกอบด้วย 

2.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.2 ล าดับขั้นการทดลอง 
2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
2.4 ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ 

3. ครูผู้สอนตอบข้อซักถามของผู้เรียนให้เข้าใจ
ตามข้ันตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจ 
4. ครูควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์

5. ครูควบคุมและตรวจการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
พร้อมกับให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามที่ครูผู้สอนก าหนด
กลุ่มละ  3 คน 
2. ผู้เรียนศึกษาใบงานที่ 14.1 งานบัดกรีลวดทองแดง
เป็นชิ้นงาน พร้อมฟังครูอธิบายรายละเอียดของ 
ใบงาน เช่น จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ล าดับขั้น 
การทดลอง เครื่องมือและอุปกรณ์ ข้อควรระวัง และ
ข้อเสนอแนะ 

3. ผู้เรียนซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจของล าดับ
ขั้นการทดลองต่อครูผู้สอนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
4. ผู้เรียนส่งผู้แทนเบิกเครื่องมือและอุปกรณ์ พร้อม
กับตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน 
5. ผู้เรียนปฏิบัติงานตามล าดับขั้นการทดลอง
ด้วยความตั้งใจและความถูกต้อง 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหาของการเรียนรู้
หน่วยที่ 14 เทคนิคการบัดกรี โดยการอธิบายสรุป 
ถึงประเด็นที่ส าคัญเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง ความหมายของการบัดกรี 
1.2 เรื่อง อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบัดกรี 
1.3 เรื่อง การเตรียมหัวแร้งแช่ให้พร้อมใช้งาน 
1.4 เรื่อง เทคนิคการบัดกรี 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่
14 เทคนิคการบัดกรีประกอบด้วย 

1.1 เรื่อง ความหมายของการบัดกรี 
1.2 เรื่อง อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบัดกรี 
1.3 เรื่อง การเตรียมหัวแร้งแช่ให้พร้อมใช้งาน 
1.4 เรื่อง เทคนิคการบัดกรี 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

2. ครูตอบข้อซักถามรายละเอียดของเนื้อหา
การเรียนรู้ 
3. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหา ด้วยการถาม-ตอบ
ดังมีข้อค าถามดังต่อไปนี้ 

2. ผู้เรียนซักถามรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู้
ที่ไม่เข้าใจพร้อมจดบันทึก 
3. ผู้เรียนตอบข้อค าถามของครูผู้สอน ดังต่อไปนี้

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
1. การบัดกรีหมายถึงอะไร

2. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบัดกรีคือ

3. หัวแร้งมีก่ีแบบ อะไรบ้าง

4. เทคนิคการบัดกรี มีอะไรบ้าง จงอธิบาย

ตอบ   การบัดกรี หมายถึง การประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน หรือเชื่อมต่อกัน 

ตอบ   อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบัดกรี ประกอบด้วย 
1. หัวแร้ง
2. ตะกั่วบัดกรี

ตอบ   หัวแร้ง มี 2 แบบ คือ 
1. หัวแร้งแช่
2. หัวแร้งปืน

ตอบ  เทคนิคการบัดกรี ประกอบด้วย 
1. ท าความสะอาดลายวงจรพิมพ์ที่จะใช้งาน ให้

สะอาด 
2. เสียบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการบัดกรี

ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ 
3. น าหัวแร้งที่ท าความสะอาดเรียบร้อยและร้อน

ได้ที่แล้วมาสัมผัสขาอุปกรณ์และลายวงจรพิมพ์ที่
ต าแหน่งจะบัดกรี ประมาณ 3-5 วินาที 

4. น าตะก่ัวบัดกรีมาสัมผัสขาอุปกรณ์และลาย
วงจรพิมพ์ต าแหน่งที่หัวแร้งสัมผัสอยู่ จนตะก่ัวหลอม
ละลายเกาะติดขาอุปกรณ์และลายวงจรพิมพ์ขนาดที่
พอเหมาะ ให้รีบน าตะกั่วบัดกรีและหัวแร้งขึ้นทันที 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
5. ใช้คีมตัดขาอุปกรณ์ส่วนเกินที่เหลือออก ให้

หมด เพื่อไม่ให้เกะกะหรือล้มไปแตะกับวงจร
ต าแหน่งอื่น อาจจะท าให้วงจรเสียหายเมื่อน าไป ใช้
งาน 

6. ตรวจสอบจุดบัดกรีทุกต าแหน่งที่ท าการ
บัดกรี จุดบัดกรีดีตะกั่วบัดกรีต้องเป็นปุ่มกลมนูน
สวยงาม ผิวนอกเรียบ มันวาว ตะก่ัวบัดกรีจะต้อง
เกาะติดกับลายวงจรพิมพ์และขาอุปกรณ์อย่างแนบ
สนิท 

7. กรณีต้องการถอดจุดบัดกรี ท าได้โดยใช้ หัว
แร้งร้อนสัมผัสไปที่จุดบัดกรีที่จะถอด จนตะกั่ว
หลอมละลาย ใช้เครื่องดูดตะกั่ว (Solder Sucker) 
ดูดตะกั่วบัดกรีออก 

4. ครูเลือกสุ่มให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลอง
ใบงานที่ 14.1 งานบัดกรีลวดทองแดงเป็นชิ้นงาน 

5. ครูสรุปรายละเอียดผลการทดลองเพ่ิมเติม

6. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน
หน่วยที่ 14 เทคนิคการบัดกรี จ านวน 10 ข้อ 

4. ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้รับมอบหมายให้สรุปผลการ
ทดลองใบงานที่ 14.1 งานบัดกรีลวดทองแดงเป็น
ชิ้นงาน 
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองในการ
สรุปผลการทดลองเพ่ิมเติม 
6. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 14
เทคนิคการบัดกรี จ านวน 10 ข้อ 



สื่อการเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
บุญสืบ  โพธิ์ศรี, โกมล  ศิริสมบูรณ์เวช และ กิตติภพ  ปานคณิน.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.  กรุงเทพฯ, 2550. 
พจนาฎ  สุวรรณมณี.  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น.ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.  กรุงเทพฯ. 2549. 
ใบความรู้ที่ 14 เทคนิคการบัดกรี 
ใบงานที่ 14.1 งานบัดกรีลวดทองแดงเป็นชิ้นงาน 
ใบมอบงานที่ 14 การสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ 
สื่อโสตทัศน์ 
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
3. บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 14 เทคนิคการบัดกรี จ านวน 11  เฟรมประกอบด้วย

3.1  เรื่อง ความหมายของการบัดกรีเฟรมที่ 1-11
3.2  เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการบัดกรี  เฟรมที่ 2-11  ถึงเฟรมที่ 7-11
3.3  เรื่อง การเตรียมหัวแร้งแช่ให้พร้อมใช้งานเฟรมท่ี 8-11  ถึงเฟรมที่ 9-11
3.4  เรื่อง เทคนิคการบัดกรี  เฟรมที่ 10-11 ถึงเฟรมที่ 11-11

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. คีมตัด
2. คีมปากยาว
3. หัวแร้งบัดกรี
4. ที่ดูดตะกั่ว
5. มีดคัตเตอร์
6. เส้นลวดทองแดงเปลือยยาว  3.5  นิ้ว
7. ตะกั่วบัดกรี ยาว  1  เมตร
8. สายไฟแข็งขนาด  1.5   ตารางมิลลิเมตร  ความยาว  2  เมตร
9. กระดาษ A4



งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม 
ก่อนเรียน 
1. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 14 เทคนิคการบัดกรี จ านวน 10 ข้อ
2. ให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 14 เทคนิคการ

บัดกร ี
ขณะเรียน 
1. ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 14 เทคนิคการบัดกรี
2. ให้ผู้เรียนตอบข้อค าถาม
3. ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 14 เทคนิคการบัดกรี
4. ศึกษาและปฏิบัติงาน ใบงานที่ 14.1 งานบัดกรีลวดทองแดงเป็นชิ้นงาน
หลังเรียน 
1. ให้ผู้เรียนตรวจปรับกิจกรรมที่ 14 เทคนิคการบัดกรีจากแนวตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
2. ตรวจและประกาศคะแนนจากแบบประเมินผลก่อนเรียน กิจกรรม และแบบประเมินผลหลังเรียน

ให้ผู้เรียนทราบ 
3. ให้ผู้เรียนตรวจปรับใบงานที่ 14.1 งานบัดกรีลวดทองแดงเป็นชิ้นงาน ตามแบบเฉลยของครูผู้สอน
4. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมตามรายละเอียดใบมอบงานที่ 14 การสร้างแผ่นวงจรพิมพ์
5. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม จากเว็บ http://kpp.ac.th/elearning/

elearning3/unit12.html 

การวัดและประเมินผล 
ก่อนเรียน 
1. ตรวจแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 14 เทคนิคการบัดกรีจ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) บันทึก

คะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 14 เทคนิคการบัดกรี ช่องสอบก่อนเรียน 
2. สั ง เกตพฤติกรรมของผู้ เ รียนในการศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้  และจุดประสงค์

การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 14 เทคนิคการบัดกรี 

http://kpp.ac.th/elearning/


ขณะเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างที่มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนจากการท ากิจกรรมของเนื้อหาการเรียน กิจกรรมที่ 14 เทคนิคการ

บัดกรี 
ด้านทักษะพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงาน ใบงานที่ 14.1 งานบัดกรีลวดทองแดง

เป็นชิ้นงาน 
2. สังเกตการเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดฝึก และใบงานให้พร้อมที่

จะปฏิบัติงาน 
3. สังเกตความสนใจของการด าเนินงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ตลอดจนลักษณะนิสัยการปฏิบัติงาน พร้อมกับบันทึกคะแนนลงในแบบประเมินผลใบงาน 
หลังเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. ตรวจผลการตอบกิจกรรม หน่วยที่ 14 เทคนิคการบัดกรี
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนที่ตรวจปรับกิจกรรมที่ 14 จากแนวการตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
3. ตรวจแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 14 เทคนิคการบัดกรี จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) บันทึก

คะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 14 เทคนิคการบัดกรีช่องสอบหลังเรียน 
4. ตรวจรายงานใบมอบงานที่ 14 การสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ พร้อมกับบันทึกผลลงในใบสรุปการ

ประเมินผลหน่วยที่ 14 เทคนิคการบัดกรีช่องใบมอบงาน (10 คะแนน) 
ด้านทักษะพิสัย 
1. ตรวจผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ใบงานที่ 14.1 งานบัดกรีลวดทองแดงเป็นชิ้นงาน พร้อมกับ

บันทึกการประเมินผลลงในแบบประเมินผลที่ 14.1  ประกอบด้วย 
1.1  การเตรียมงาน,การด าเนินการปฏิบัติงาน,การเลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือและ

คุณภาพของงาน 
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนในการตรวจปรับใบงานที่ 14.1 งานบัดกรีลวดทองแดงเป็นชิ้นงาน

ตามแบบเฉลยใบงานที่ 14.1  ของครูผู้สอน 
ด้านจิตพิสัย 
1. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ประกอบด้วยการตรงต่อเวลา, ความรับผิดชอบ,การมีมนุษยสัมพันธ์,การแต่งกาย 
2. บันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประจ าหน่วยที่ 14 เทคนิคการบัดกรี 



 สอนครั้งที่      18 
       รวม    4   ชัว่โมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อวิชา     ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     รหัสวิชา 
20100-1005 หน่วยที่   15     ชื่อหน่วย  การประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  
ชื่อเรื่อง    การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

 จ านวน      4  ชั่วโมง 

หัวข้อเรื่อง/งาน 
15.1  สิ่งที่ควรรู้ในการประกอบวงจร 
15.2  แผ่นวงจรพิมพ์ 
15.3  การท าแผ่นวงจรพิมพ์ 
15.4  วงจรภาคแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
15.5  วงจรหรี่ไฟ 
ใบงานที่ 15.1  การประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟตรงแบบปรับค่าได้ 

สาระส าคัญ 
การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นการน าวงจรที่ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ เช่น 

ทรานสฟอร์เมอร์ ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ไอซี และเอสซีอาร์ เป็นต้น ซึ่ง อุปกรณ์แต่ละตัวมี
คุณสมบัติที่แตกต่างกัน สามารถน ามาประยุกต์และประดิษฐ์เพ่ือใช้งานต่ าง ๆ ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น วงจรภาคแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า วงจรภาคขยายสัญญาณเสียง วงจรหรี่ไฟ วงจรควบคุม
ความเร็วมอเตอร์ เป็นต้น 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1.เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
2.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3.เพ่ือให้แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย รอบคอบ

ปลอดภัย มีระเบียบวินัย และอดทน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อผู้เรียนเรียนจบหน่วยการเรียนนี้แล้วมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
ด้านพุทธิพิสัย 

1. บอกวิธีการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
2. แยกประเภทของแผ่นวงจรพิมพ์ได้
3. บอกขั้นตอนในการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ได้ถูกต้อง
4. อธิบายวงจรภาคแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าได้



5. อธิบายวงจรหรี่ไฟได้
ด้านทักษะพิสัย 

1. ประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟตรงแบบปรับค่าได้
2. วัดและทดสอบคุณสมบัติของวงจรแหล่งจ่ายไฟตรงแบบปรับค่าได้
3. น าหลักการวงจรแหล่งจ่ายไฟตรงแบบปรับค่าได้ประยุกต์ใช้งาน

ในชีวิตประจ าวันได้ 
ด้านจิตพิสัย 

มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายละเอียดเนื้อหา 
ภาคทฤษฎี 

15.1  สิ่งที่ควรรู้ในการประกอบวงจร 
15.2  แผ่นวงจรพิมพ์ 
15.3  การท าแผ่นวงจรพิมพ์ 
15.4  วงจรภาคแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
15.5  วงจรหรี่ไฟ 

ภาคปฏิบัติ 
ใบงานที ่15.1  การประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟตรงแบบปรับค่าได้ 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่  18 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

ขั้นน าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหาที่สอนครั้งที่ 17
หน่วยที่ 15 เทคนิคการบัดกรี 
2. ครูชี้แจงหัวข้อเรื่อง/งานที่จะศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน
หน่วยที่ 15 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 
10 ข้อ เพ่ือประเมินความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน 
4. ครูให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ หน่วยที่ 15 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ผู้เรียนฟังครูทบทวนรายละเอียดเนื้อหา
หน่วยที่ 15 เทคนิคการบัดกรี 
2. ผู้เรียนฟังครูชี้แจงและศึกษารายละเอียดหัวข้อ
เรื่อง/งานที่จะศึกษาครั้งที่ 18 
3. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียนหน่วยที่ 15
การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 10 ข้อ ด้วย
ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

4. ผู้เรียนศึกษาแนวคิดและจุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยที่ 15 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
จากใบความรู้ 

ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหาหน่วยที่ 15
การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับให้ผู้เรียน
ศึกษาจากใบความรู้และบทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.1 เรื่อง สิ่งที่ควรรู้ในการประกอบวงจร ใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่  1-5 
1.2 เรื่อง แผ่นวงจรพิมพ์ ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 2-5 
1.3 เรื่อง การท าแผ่นวงจรพิมพ์ ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 3-5 
1.4 เรื่อง วงจรภาคแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า ใช้บท
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 4-5 
1.5 เรื่อง วงจรหรี่ไฟ ใช้บทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ เฟรมที่ 5-5 

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายและจดบันทึกรายละเอียด
เนื้อหา หน่วยที่ 15 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
พร้อมกับศึกษาใบความรู้และบทน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ 
1.1 สิ่งที่ควรรู้ในการประกอบวงจร 
1.2 แผ่นวงจรพิมพ์ 
1.3 การท าแผ่นวงจรพิมพ์ 
1.4 วงจรภาคแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
1.5 วงจรหรี่ไฟ 

2. ผู้เรียนซักถามปัญหารายละเอียดเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ
ต่อครูผู้สอนพร้อมกับจดบันทึกรายละเอียด 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

2. ครูอธิบายและถาม - ตอบค าถามผู้เรียน เรื่อง
การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ครูให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 15 เรื่อง การประกอบ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 ข้อ 
ขั้นท ากิจกรรมปฏิบัติ 
1. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน

2. ครูอธิบายรายละเอียดของใบงานที่  15.1
การประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟตรง 
แบบปรับค่าได้ ประกอบด้วย 

2.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.2 ล าดับขั้นการทดลอง 
2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
2.4 ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ 

3. ครูผู้สอนตอบข้อซักถามของผู้เรียนให้เข้าใจตาม
ขั้นตอนต่างๆ ให้เข้าใจ 
4. ครูควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์

5. ครูควบคุมและตรวจการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
พร้อมกับให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 

2. ผู้เรียนซักถามปัญหารายละเอียดเนื้อหาที่ไม่
เข้าใจต่อครูผู้สอนพร้อมกับจดบันทึกรายละเอียด 
3. ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 15 เรื่อง การประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 ข้อ 

1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามที่ครูผู้สอนก าหนด
กลุ่มละ 3 คน 
2. ผู้เรียนศึกษาใบงานที่ 15.1 การประกอบวงจร
แหล่งจ่ายไฟตรงแบบปรับค่าได้ พร้อมฟังครู
อธิบายรายละเอียดของใบงาน เช่น จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม ล าดับขั้นการทดลอง เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ข้อควรระวัง และข้อเสนอแนะ 

3. ผู้เรียนซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจของล าดับ
ขั้นการทดลองต่อครูผู้สอนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
4. ผู้เรียนส่งผู้แทนเบิกเครื่องมือและอุปกรณ์ 
พร้อมกับตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน 
5. ผู้เรียนปฏิบัติงานตามล าดับขั้นการทดลอง
ด้วยความตั้งใจและความถูกต้อง 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหาของการเรียนรู้ หน่วยที่
15 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยการอธิบาย
สรุปถึงประเด็นที่ส าคัญเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่อง วงจรภาคแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
1.2 เรื่อง วงจรหรี่ไฟ  

1. ผู้เรียนฟังครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่15
การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 

1.1 เรื่อง วงจรภาคแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
1.2 เรื่อง วงจรหรี่ไฟ 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (ต่อ) 
กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

แนวค าถามของครูผู้สอน แนวค าตอบของผู้เรียน 
2. ครูตอบข้อซักถามรายละเอียดของเนื้อหา
การเรียนรู้ 
3. ครูสรุปรายละเอียดเนื้อหา ด้วยการถาม-ตอบ
ดังมีข้อค าถามดังต่อไปนี้ 
1. วงจรภาคแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า

1.1 ไดโอด  D1 - D4 มีหน้าที่การท างาน
อย่างไร 

1.2 คาปาซิสเตอร์ C1 มีหน้าที่การท างาน
อย่างไร 

1.3 ขาเบสของทรานซิสเตอร์ TR3 มีแรงดัน
ต่ า มีผลอย่างไร 
2. วงจรหรี่ไฟ

2.1 วอลลุ่ม  VR1 อยู่ในต าแหน่งมีค่าความ
ต้านทานมาก จะมีผลอย่างไร 

2.2 ไตรแอกจะท างานได้ ต้องมีลักษณะตรง
กับข้อใด 

2. ผู้เรียนซักถามรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู้ที่
ไม่เข้าใจพร้อมจดบันทึก 
3. ผู้เรียนตอบข้อค าถามของครูผู้สอน ดังต่อไปนี้

ตอบ  ไดโอด  D1 - D4 มีหน้าที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
ตอบ  คาปาซิสเตอร์  C1 มีหน้าที่ ฟิลเตอร์
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้เรียบ 
ตอบ  ถ้าขาเบสของทรานซิสเตอร์ TR3 จะน ากระแส
น้อยลง 

ตอบ  ถ้าวอลลุ่ม  VR1 มีค่าความต้านทานมาก  
คาปาซิสเตอร์ C1 จะมีช่วงเวลาเก็บประจุนานขึ้น 
ตอบ ไตรแอกจะท าหน้าที่เป็นสวิตช์ โดยควบคุมการ
ท างานที่ขาเกต 

4. ครูเลือกสุ่มให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลอง
ใบงานที่ 15.1 การประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟตรง
แบบปรับค่าได้  
5. ครูสรุปรายละเอียดผลการทดลองเพ่ิมเติม

6. ครูให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน
หน่วยที่ 15 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 10 ข้อ 

4. ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้รับมอบหมายให้สรุปผลการ
ทดลองใบงานที่ 15.1 การประกอบวงจรแหล่งจ่าย
ไฟตรงแบบปรับค่าได้ 
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองในการ
สรุปผลการทดลองเพ่ิมเติม 
6. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 15
การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 10 ข้อ 



สื่อการเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน).  โครงการอิเล็กทรอนิกส์สมัครเล่น เล่ม 2 : 

หจก. เม็ดทรายพริ้นติ้ง.  กรุงเทพมหานคร.  2548. 
Electronic Kit Set for Hobby Education. 
ใบความรู้ที่ 15 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ใบงานที่ 15.1 การประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟตรงแบบปรับค่าได้ 
ใบมอบงานที่ 15 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
สื่อโสตทัศน์ 
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
3. บทน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 15 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  2 เฟรม

ประกอบด้วย 
3.1  สิ่งที่ควรรู้ในการประกอบวงจร เฟรมที่  1-5 
3.2  แผ่นวงจรพิมพ์  เฟรมที่  2-5 
3.3  การท าแผ่นวงจรพิมพ์  เฟรมที่  3-5 
3.4  วงจรภาคแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า  เฟรมที่  4-5 
3.5  วงจรหรี่ไฟ  เฟรมที่  5-5 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. มัลติมิเตอร์
2. หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแรงดันออก 0 - 24 V

3. แผ่นวงจรพิมพ์ ขนาด 7  10 ซ.ม.
4. IC เบอร์ LM317T
5. ไดโอด เบอร์ 1N4001
6. ไดโอด เบอร์ 1N4007

7. ตัวต้านทาน 220  1/4 W

8. ตัวต้านทาน 12 k 1/4 W

9. โพเทนซิโอมิเตอร์ ค่า 10 k

10. ตัวเก็บประจุอิเล็กโตรไลท์ ค่า 1,000 F 35 V

11. ตัวเก็บประจุอิเล็กโตรไลท์ ค่า 470 F 35 V

12. ตัวเก็บประจุอิเล็กโตรไลท์ ค่า 10 F 35 V



13. ตัวเก็บประจุโพลีสไตลีน ค่า 0.1 F 63 V
15. หัวแร้งบัดกรี
15. ตะกั่วบัดกรี
17. คีมจับ
18. คีมตัด
20. สายไฟ AC พร้อมปลั๊ก

งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม 
ก่อนเรียน 
1. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 15 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 10

ข้อ 
2. ให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากใบความรู้ที่ 15 การ

ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ขณะเรียน 
1. ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 15 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
2. ให้ผู้เรียนตอบข้อค าถาม
3. ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่ 15 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
4. ศึกษาและปฏิบัติงาน ใบงานที่ 15.1 การประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟตรงแบบปรับค่าได้
หลังเรียน 
1. ให้ผู้เรียนตรวจปรับกิจกรรมที่ 15  การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จากแนวตอบกิจกรรมของ

ครูผู้สอน 
2. ตรวจและประกาศคะแนนจากแบบประเมินผลก่อนเรียน กิจกรรม และแบบประเมินผลหลังเรียน

ให้ผู้เรียนทราบ 
3. ให้ผู้เรียนตรวจปรับใบงานที่ 15.1 การประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟตรงแบบปรับค่าได้

ตามแบบเฉลยของครูผู้สอน 
4. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมตามรายละเอียดใบมอบงานที่ 15 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
5. ให้ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม จากเว็บ http://kpp.ac.th/elearning/

elearning3/unit13.html 
การวัดและประเมินผล 

ก่อนเรียน 
1. ตรวจแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 15 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 10 ข้อ (10

คะแนน) บันทึกคะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 15 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ช่องสอบก่อน
เรียน 

http://kpp.ac.th/elearning/


2. สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในการศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากใบ
ความรู้ที่ 15 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

ขณะเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างที่มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนจากการท ากิจกรรมของเนื้อหาการเรียน กิจกรรมที่ 15

การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้านทักษะพิสัย 
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงาน ใบงานที่ 15.1 การประกอบวงจร

แหล่งจ่ายไฟตรงแบบปรับค่าได้ 
2. สังเกตการเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน  เช่น  เครื่องมือและอุปกรณ์ ชุดฝึก  และใบงานให้พร้อม

ที่จะปฏิบัติงาน 
3. สังเกตความสนใจของการด าเนินงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

ตลอดจนลักษณะนิสัยการปฏิบัติงาน พร้อมกับบันทึกคะแนนลงในแบบประเมินผล   ใบงานที่  15 
หลังเรียน 
ด้านพุทธิพิสัย 
1. ตรวจผลการตอบกิจกรรม หน่วยที่ 15 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนที่ตรวจปรับกิจกรรมที่ 15 จากแนวการตอบกิจกรรมของครูผู้สอน
3. ตรวจแบบประเมินผลหลังเรยีน หน่วยที่ 15 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 10 ข้อ  (10

คะแนน) บันทึกคะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล หน่วยที่ 15 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ช่องสอบหลังเรียน 
ด้านทักษะพิสัย 
1. ตรวจผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ใบงานที่  15.1  การประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟตรงแบบปรับ

ค่าได้ พร้อมกับบันทึกการประเมินผลลงในแบบประเมินผลที่ 15.1  ประกอบด้วย 
1.1  การเตรียมงาน 
1.2  การด าเนินการปฏิบัติงาน 
1.3  การเลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
1.4  คุณภาพของงาน 

2. สังเกตความสนใจของผู้เรียนในการตรวจปรับใบงานที่  15.1   การประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟตรง
แบบปรับค่าได้ ตามแบบเฉลยใบงานที่ 15.1  ของครูผู้สอน 



ด้านจิตพิสัย 
1. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
1.1  การตรงต่อเวลา 
1.2  ความรับผิดชอบ 
1.3  การมีมนุษยสัมพันธ์ 
1.4  การแต่งกาย 

2. บันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 
ประจ าหน่วยที่ 15 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 




