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แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 1 หน่วยที่  1 

รหสัวิชา  3105-1001  วิชา  การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า สอนครั้งท่ี  1 

ช่ือหน่วย  ความรูพ้ื้ นฐานทางไฟฟ้า 
จ  านวนชัว่โมง 4 ช.ม. 

แนวคิด 
 ในการศกึษาการวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าในเบือ้งตน้จะตอ้งเรยีนรูพ้ืน้ฐานทางดา้นไฟฟ้าเสยีก่อนนัน่กค็อื 
ค านิยามต่างๆ ของไฟฟ้า ในหน่วยน้ีจะกล่าวถงึหน่วยของปรมิาณไฟฟ้าต่างๆ แรงดนัและความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า ก าลงัไฟฟ้า ความตา้นทานไฟฟ้า ความน าไฟฟ้า และความตา้นทานของตวัน าไฟฟ้า 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. หน่วย (Unit) 6. ก าลงัไฟฟ้า (Electric Power) 
2. ประจุไฟฟ้า (Q) 7. ความตา้นทานไฟฟ้า (Reesistance) 
3. แรงดนัไฟฟ้า (E:Voltage) 8. ความน าไฟฟ้า (Conductance) 
4. ความต่างศกัย ์(Potential) 9. ความตา้นทานของตวัน าไฟฟ้า 
5. กระแสไฟฟ้า (Electric Current) 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. อธบิายหน่วยของปรมิาณไฟฟ้าได ้
2. สามารถเปลีย่นค าน าหน้าหน่วยได ้
3. อธบิายความหมายของประจไุฟฟ้าได ้
4. อธบิายความหมายของแรงดนัไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ด ้
5. อธบิายความแตกต่างระหว่างแรงดนัไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ด ้
6. อธบิายความหมายของกระแสไฟฟ้าได ้
7. อธบิายความหมายของก าลงัไฟฟ้าได ้
8. อธบิายความหมายของความตา้นทานไฟฟ้าและความน าไฟฟ้าได ้
9. สามารถค านวณหาความตา้นทานของตวัน าไฟฟ้าได ้
10. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถ     

สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษย ์สมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝรู่ ้ความรกัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผูส้อนทกัทายกบันกัศกึษาดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ผูส้อนตัง้ปญัหาและทายค าตอบ เพื่อใหน้กัศกึษาสนใจทีจ่ะเรยีนเรื่องความรูพ้ืน้ฐานทางการไฟฟ้า 
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ขัน้สอน 
3. อาจารย ์:- อธบิาย หน่วย (Unit) ประจุไฟฟ้า(Q) แรงดนัไฟฟ้า (E:Voltage)  ความต่างศกัย ์

(Potential)  กระแสไฟฟ้า (Electric Current) ก าลงัไฟฟ้า (Electric Power) ความตา้นทานไฟฟ้า 
(Reesistance) ความน าไฟฟ้า (Conductance) ความตา้นทานของตวัน าไฟฟ้า 

4 นกัศกึษา :- ตอบ หน่วย (Unit) ประจุไฟฟ้า(Q) แรงดนัไฟฟ้า (E:Voltage)  ความต่างศกัย ์
(Potential)  กระแสไฟฟ้า (Electric Current) ก าลงัไฟฟ้า (Electric Power) ความตา้นทานไฟฟ้า 
(Reesistance) ความน าไฟฟ้า (Conductance) ความตา้นทานของตวัน าไฟฟ้า 

5. อาจารย ์:- สรุปในสปัดาหน์ี้เราจะศกึษาและปฏบิตังิานเกีย่วกบัความรูพ้ืน้ฐานทางไฟฟ้า 
ขัน้สอน (ใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบ และสาธติ) 
6. อาจารยบ์รรยายเน้ือหาในบทเรยีนเกีย่วกบัหน่วย (Unit) ประจุไฟฟ้า(Q) แรงดนัไฟฟ้า 

(E:Voltage)  ความต่างศกัย ์ (Potential)  กระแสไฟฟ้า (Electric Current) ก าลงัไฟฟ้า (Electric 
Power) ความตา้นทานไฟฟ้า (Reesistance) ความน าไฟฟ้า (Conductance) ความตา้นทานของ
ตวัน าไฟฟ้า 

ขัน้สรปุและการประยุกต ์
7. อาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมกนัสรุปเนื้อหาในบทเรยีน 
8. อาจารยป์ระเมนิในแบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
9. อาจารยใ์หน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
10. อาจารยต์รวจผลงานการท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้

ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสอืเรยีนวชิา  วเิคราะหว์งจรไฟฟ้า  (3105-1001)  ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. แผนภาพพืน้ฐานไฟฟ้า 

 

การวดัและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่1 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 

เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่1 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและนกัศกึษา

ร่วมกนัประเมนิ  (ภาคผนวก จ) 
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เกณฑก์ารประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่1  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

บนัทึกหลงัการสอน 
(ดทูีภ่าคผนวก ฌ และ ญ) 
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แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 2 หน่วยที่  2 

รหสัวิชา  3105-1001  วิชา  การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า สอนครั้งท่ี  2 

ช่ือหน่วย   การต่อโหลดทางไฟฟ้าและแหล่งจา่ย 
จ  านวนชัว่โมง 4 ช.ม. 

แนวคิด 
ในการต่อโหลดเพื่อใชง้านนัน้ เราสามารถทีจ่ะต่อได ้ 4 แบบ คอื แบบอนุกรม แบบขนาน แบบผสม 

และต่อแบบสตารแ์ละเดลตา เพือ่ใหส้ะดวกในการพจิารณาเราจะใชต้วัตา้นทานแทนโหลดโดยตวัตา้นทาน 1 ตวั 
ต่อโหลด 1 ตวั 

แหล่งจ่ายสามารถแบง่ได ้2 ชนดิใหญ่ๆ คอื แหล่งจ่ายอสิระ และแหล่งจ่ายไม่อสิระ ซึง่แหล่งจา่ยอสิระ
แบ่งได ้2 ชนิด คอื แหล่งจ่ายแรงดนัอสิระ และแหล่งจ่ายกระแสอสิระ สว่นแหล่งจ่ายไม่อสิระแบ่งได ้4 ชนิด คอื 
VCVS, VCCS, CCVS และ CCCS 
 

สาระการเรียนรู้ 

1. การต่อโหลดแบบอนุกรม 

2. การต่อโหลดแบบขนาน 
3. การต่อโหลดแบบผสม 
4. การต่อโหลดแบบสตารแ์ละเดลตา 
5. แหล่งจ่าย (Source) 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

1. เขยีนวงจรการต่อโหลดแบบอนุกรมได ้
2. ค านวณหาความตา้นทานโหลดทีต่่อแบบอนุกรมได ้
3. เขยีนวงจรการต่อโหลดแบบขนานได ้
4. ค านวณหาความตา้นทานโหลดทีต่่อแบบขนานได ้
5. เขยีนวงจรการต่อโหลดแบบผสมได ้
6. ค านวณหาความตา้นทานโหลดทีต่่อแบบผสมได ้
7. เขยีนวงจรการต่อโหลดแบบสตารแ์ละเดลตาได ้
8. เขยีนและอธบิายชนิดของแหล่งจ่ายได ้

9. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถ     
สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษย ์สมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝรู่ ้ความรกัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผูส้อนทกัทายกบันกัศกึษาดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ผูส้อนตัง้ปญัหาและทายค าตอบ เพื่อใหน้กัศกึษาสนใจทีจ่ะเรยีนเรื่องการต่อโหลดทางไฟฟ้าและ

แหล่งจ่าย 
ขัน้สอน 
3. อาจารย ์:- อธบิาย การต่อโหลดแบบอนุกรม การต่อโหลดแบบขนาน การต่อโหลดแบบผสม การ

ต่อโหลดแบบสตารแ์ละเดลตา แหล่งจ่าย (Source) 
4 นกัศกึษา :- ตอบค าถามเกีย่วกบั การต่อโหลดแบบอนุกรม การต่อโหลดแบบขนาน การต่อโหลด

แบบผสม การต่อโหลดแบบสตารแ์ละเดลตา แหล่งจ่าย (Source) 
5. อาจารย ์:- สรุปในสปัดาหน์ี้เราจะศกึษาและปฏบิตังิานเกีย่วกบัการต่อโหลดทางไฟฟ้าและแหล่งจ่าย 
ขัน้สอน (ใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบ และสาธติ) 
6. อาจารยบ์รรยายเน้ือหาในบทเรยีนเกีย่วกบัการต่อโหลดแบบอนุกรม การต่อโหลดแบบขนาน การ

ต่อโหลดแบบผสม การต่อโหลดแบบสตารแ์ละเดลตา แหล่งจ่าย (Source) 
ขัน้สรปุและการประยุกต ์
7. อาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมกนัสรุปเนื้อหาในบทเรยีน 

8. อาจารยป์ระเมนิในแบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
9. อาจารยใ์หน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
10. อาจารยต์รวจผลงานการท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสอืเรยีนวชิา  วเิคราะหว์งจรไฟฟ้า  (3105-1001)  ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. แผนภาพการต่อโหลดแบบอนุกรม 

 

การวดัและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่2 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
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เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่2 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและนกัศกึษา

ร่วมกนัประเมนิ  (ภาคผนวก จ) 
เกณฑก์ารประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่2  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

บนัทึกหลงัการสอน 
(ดทูีภ่าคผนวก ฌ และ ญ) 
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แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 3 หน่วยที่  3 

รหสัวิชา  3105-1001  วิชา  การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า สอนครั้งท่ี  3 

ช่ือหน่วย   กฏของโอหม์ 
จ  านวนชัว่โมง 4 ช.ม. 

แนวคิด 
กฎของโอหม์ถอืว่าเป็นทฤษฎเีบือ้งตน้ในการวเิคราะหว์งจรไฟฟ้า ทฤษฎทีีใ่ชใ้นการวเิคราะหว์งจรไฟฟ้า 

ลว้นแลว้แต่พฒันามาจากกฎของโอหม์ ในหน่วยน้ีเราจะน ากฎของโอหม์ไปวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าในวงจรอนุกรม 

วงจรขนาน และวงจรผสม 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. กฎของโอหม์ 

2. วงจรอนุกรม 

3. วงจรขนาน 

4. วงจรผสม 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. อธบิายนิยามกฎของโอหม์ได ้

2. เขยีนสตูรความสมัพนัธข์องกระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า และความตา้นทานได ้

3. วเิคราะหว์งจรไฟฟ้าโดยใชก้ฎของโอหม์ได ้

4. วเิคราะหว์งจรอนุกรมโดยใชก้ฎของโอหม์ได ้

5. วเิคราะหว์งจรขนานโดยใชก้ฎของโอหม์ได ้

6. วเิคราะหว์งจรผสมโดยใชก้ฎของโอหม์ได ้

7. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถ     
สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษย ์สมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝรู่ ้ความรกัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผูส้อนทกัทายกบันกัศกึษาดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ผูส้อนตัง้ปญัหาและทายค าตอบ เพื่อใหน้กัศกึษาสนใจทีจ่ะเรยีนเรื่อง กฏของโอหม์ 
 

ขัน้สอน 

3. อาจารย ์:- อธบิาย กฎของโอหม์ วงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจรผสม 
4 นกัศกึษา :- ตอบค าถามเกีย่วกบั กฎของโอหม์ วงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจรผสม 

5. อาจารย ์:- สรุปในสปัดาหน์ี้เราจะศกึษาและปฏบิตังิานเกีย่วกบัการกฎของโอหม์ 
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ขัน้สอน (ใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบ และสาธติ) 
6. อาจารยบ์รรยายเน้ือหาในบทเรยีนเกีย่วกบักฎของโอหม์ วงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจรผสม 
ขัน้สรปุและการประยุกต ์

7. อาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมกนัสรุปเนื้อหาในบทเรยีน 

8. อาจารยป์ระเมนิในแบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
9. อาจารยใ์หน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
10. อาจารยต์รวจผลงานการท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสอืเรยีนวชิา  วเิคราะหว์งจรไฟฟ้า  (3105-1001)  ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. แผนภาพวงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจรผสม 

 

การวดัและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่3 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 

เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่3 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและนกัศกึษา

ร่วมกนัประเมนิ  (ภาคผนวก จ) 
เกณฑก์ารประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่3  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

บนัทึกหลงัการสอน 
(ดทูีภ่าคผนวก ฌ และ ญ) 
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แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 4 หน่วยที่  4,5 

รหสัวิชา  3105-1001  วิชา  การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า สอนครั้งท่ี  4 

ช่ือหน่วย   วงจรแบ่งแรงดนัและวงจรแบ่งกระแส 

               กฎของเคอรซ์อฟฟ์ (Kirchhoff’s Law) 
จ  านวนชัว่โมง 4 ช.ม. 

แนวคิด 
วงจรแบ่งแรงดนักค็อืวงจรอนุกรมนัน่เอง จากคุณสมบตัขิองวงจรอนุกรมกระแสทีไ่หลผ่านตวัตา้นทาน

แต่ละตวัจะมคี่าเท่ากนั แต่แรงดนัทีต่กคร่อมตวัตา้นทานแต่ละตวัจะมคี่าไม่เท่ากนั จะขึน้อยูก่บัค่าตวัตา้นทาน 

ถา้ตวัตา้นทานมคี่ามากแรงดนัตกคร่อมกจ็ะมคี่ามาก ถา้ตวัตา้นทานมคี่าน้อยแรงดนัตกคร่อมกจ็ะมคี่าน้อยตาม
ไปดว้ย เปรยีบไดว้่าตวัตา้นทานทีม่คี่ามากจะแบง่แรงดนัไดม้ากสว่นตวัตา้นทานค่าน้อยจะแบ่งแรงดนัไดน้้อย 

นัน่เอง ส าหรบัวงจรแบง่กระแสกค็อืวงจรขนานนัน่เอง โดยตวัตา้นทานทีม่คี่ามากจะแบง่กระแสไดน้้อย สว่น   

ตวัตา้นทานทีม่คี่าน้อยจะแบง่กระแสไดม้าก 

กฎของเคอรช์อฟฟ์เป็นทฤษฎกีารวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าทีพ่ฒันามาจากกฎของโอหม์ เพื่อใหก้ารวเิคราะห์
วงจรไฟฟ้าไดส้ะดวกรวดเรว็ขึน้ กฎของเคอรช์อฟฟ์แบ่งได ้2 ชนิด คอื กฎแรงดนัของเคอรช์อฟฟ์และกฎกระแส
ของเคอรช์อฟฟ์ กฎแรงดนัของเคอรช์อฟฟ์นัน้จะใชค้ านวณหาแรงดนัไดเ้รว็ขึน้ สว่นกฎกระแสของเคอรช์อฟฟ์
นัน้จะใชค้ านวณหากระแสไดเ้รว็ขึน้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. วงจรแบ่งแรงดนั (Voltage Divider) 
2. วงจรแบ่งกระแส (Current Divider) 
3. กฎกระแสของเคอรช์อฟฟ์ (Kirchhoff’s Current Law ; KCL) 
4. กฎแรงดนัของเคอรช์อฟฟ์ (Kirchhoff’s Voltage Law ; KCL) 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. สามารถค านวณหาแรงดนัในวงจรแบง่แรงดนัแบบไมม่โีหลดโดยใชว้ธิแีบ่งแรงดนัได ้
2. สามารถค านวณหาแรงดนัแบบมโีหลดโดยใชว้ธิแีบ่งแรงดนัได ้
3. สามารถค านวณหากระแสในวงจรแบง่กระแสโดยวธิแีบง่กระแสได ้
4. สามารถวเิคราะหว์งจรผสมโดยวธิแีบ่งแรงดนัและวธิแีบ่งกระแสได ้

5. สามารถอธบิายกฎกระแสของเคอรช์อฟฟ์ได ้
6. สามารถเขยีนสมการกฎกระแสของเคอรช์อฟฟ์ได ้
7. สามารถวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าโดยใชก้ฎกระแสของเคอรช์อฟฟ์ได ้
8. สามารถอธบิายนิยามกฎแรงดนัของเคอรช์อฟฟ์ได ้
9. สามารถเขยีนสมการกฎแรงดนัของเคอรช์อฟฟ์ได ้
10. สามารถวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าโดยใชก้ฎแรงดนัของเคอรช์อฟฟ์ได ้
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11. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถ     
สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษย ์สมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝรู่ ้ความรกัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผูส้อนทกัทายกบันกัศกึษาดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ผูส้อนตัง้ปญัหาและทายค าตอบ เพื่อใหน้กัศกึษาสนใจทีจ่ะเรยีนเรื่อง วงจรแบง่แรงดนัและวงจร

แบ่งกระแส กฎของเคอรซ์อฟฟ์ (Kirchhoff’s Law) 
ขัน้สอน 
3. อาจารย ์ :- อธบิาย วงจรแบง่แรงดนั (Voltage Divider) วงจรแบ่งกระแส (Current Divider) กฎ

กระแสของเคอรช์อฟฟ์ (Kirchhoff’s Current Law ; KCL) กฎแรงดนัของเคอรช์อฟฟ์ (Kirchhoff’s 
Voltage Law ; KCL) 

4 นกัศกึษา :- ตอบค าถามเกีย่วกบั วงจรแบง่แรงดนั (Voltage Divider) วงจรแบ่งกระแส (Current 
Divider) กฎกระแสของเคอรช์อฟฟ์ (Kirchhoff’s Current Law ; KCL) กฎแรงดนัของเคอรช์อฟฟ์ 
(Kirchhoff’s Voltage Law ; KCL) 

5. อาจารย ์ :- สรุปในสปัดาหน์ี้เราจะศกึษาและปฏบิตังิานเกีย่วกบัการวงจรแบ่งแรงดนัและวงจรแบ่ง
กระแสและกฏของเคอรช์อฟฟ์ (Kirchhoff’s Law) 

ขัน้สอน (ใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบ และสาธติ) 
6. อาจารยบ์รรยายเน้ือหาในบทเรยีนเกีย่วกบัวงจรแบง่แรงดนั (Voltage Divider) วงจรแบ่งกระแส 

(Current Divider) กฎกระแสของเคอรช์อฟฟ์ (Kirchhoff’s Current Law ; KCL) กฎแรงดนัของ
เคอรช์อฟฟ์ (Kirchhoff’s Voltage Law ; KCL) 

ขัน้สรปุและการประยุกต ์

7. อาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมกนัสรุปเนื้อหาในบทเรยีน 

8. อาจารยป์ระเมนิในแบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
9. อาจารยใ์หน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้

10. อาจารยต์รวจผลงานการท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสอืเรยีนวชิา  วเิคราะหว์งจรไฟฟ้า  (3105-1001)  ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. แผนภาพวงจรแบง่แรงดนัและวงจรแบ่งกระแส 
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การวดัและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่4,5 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 

เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่4,5 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและนกัศกึษา

ร่วมกนัประเมนิ  (ภาคผนวก จ) 
เกณฑก์ารประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่4,5  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

บนัทึกหลงัการสอน 
(ดทูีภ่าคผนวก ฌ และ ญ) 
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แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 5 หน่วยที่  6 

รหสัวิชา  3105-1001  วิชา  การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า สอนครั้งท่ี  5 

ช่ือหน่วย   เมชเคอรเ์รนต ์ (Mesh Current) 
จ  านวนชัว่โมง 4 ช.ม. 

แนวคิด 
ทฤษฎขีองเมชเคอรเ์รนตเ์ป็นทฤษฎทีีพ่ฒันามาจากกฎแรงดนัของเคอรช์อฟฟ์ เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์

วงจรไฟฟ้าทีซ่บัซอ้นมากขึน้ ซึง่จะชว่ยลดปญัหาต่างๆ ในกรณีทีเ่ราใชก้ฎแรงดนัของเคอรช์อฟฟ์ 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. หลกัการของเมชเคอรเ์รนต ์

2. การค านวณโดยวธิเีมชเคอรเ์รนตใ์นวงจรทีม่แีหล่งจ่ายกระแสอสิระ 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. สามารถอธบิายหลกัการของเมชเคอรเ์รนตไ์ด ้

2. สามารถก าหนดกระแสเมชหรอืลปูได ้

3. สามารถเขยีนสมการเมชในแต่ละลปูได ้

4. สามารถวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าทีม่ ี2 ลปูได ้

5. สามารถวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าทีม่ ี3 ลปูได ้

6. สามารถวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าทีม่แีหล่งจ่ายกระแสอสิระได ้

7. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถ     
สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษย ์สมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝรู่ ้ความรกัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผูส้อนทกัทายกบันกัศกึษาดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ผูส้อนตัง้ปญัหาและทายค าตอบ เพื่อใหน้กัศกึษาสนใจทีจ่ะเรยีนเรื่อง เมชเคอรเ์รนต ์(Mesh 

Current) 
ขัน้สอน 

3. 3. อาจารย ์:- อธบิาย หลกัการของเมชเคอรเ์รนต ์การค านวณโดยวธิเีมชเคอรเ์รนตใ์นวงจรทีม่ี
แหล่งจ่ายกระแสอสิระ 

4 นกัศกึษา :- ตอบค าถามเกีย่วกบั หลกัการของเมชเคอรเ์รนต ์การค านวณโดยวธิเีมชเคอรเ์รนตใ์น
วงจรทีม่แีหล่งจ่ายกระแสอสิระ 

5. อาจารย ์:- สรุปในสปัดาหน์ี้เราจะศกึษาและปฏบิตังิานเกีย่วกบัเมชเคอรเ์รนต ์
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ขัน้สอน (ใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบ และสาธติ) 
6. อาจารยบ์รรยายเน้ือหาในบทเรยีนเกีย่วกบัหลกัการของเมชเคอรเ์รนต ์ การค านวณโดยวธิเีมช

เคอรเ์รนตใ์นวงจรทีม่แีหล่งจา่ยกระแสอสิระ 
ขัน้สรปุและการประยุกต ์

7. อาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมกนัสรุปเนื้อหาในบทเรยีน 
8. อาจารยป์ระเมนิในแบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
9. อาจารยใ์หน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้

10. อาจารยต์รวจผลงานการท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสอืเรยีนวชิา  วเิคราะหว์งจรไฟฟ้า  (3105-1001)  ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. แผนภาพวงจรการท างานของเมชเคอรเ์รนต ์(Mesh Current) 

 

การวดัและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่6 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 

เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่6 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและนกัศกึษา

ร่วมกนัประเมนิ  (ภาคผนวก จ) 
เกณฑก์ารประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่6  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

บนัทึกหลงัการสอน 
(ดทูีภ่าคผนวก ฌ และ ญ) 
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แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 6 หน่วยที่  7 

รหสัวิชา  3105-1001  วิชา  การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า สอนครั้งท่ี  6 

ช่ือหน่วย   ทฤษฎขีองโหนดโวลเตจ (Node Voltage)  
จ  านวนชัว่โมง 4 ช.ม. 

แนวคิด 
ทฤษฎขีองโหนดโวลเตจ เป็นทฤษฎทีีพ่ฒันามาจากกฎกระแสของเคอรช์อฟฟ์เพื่อหาแรงดนัทีโ่หนด

ต่างๆ ทีไ่มใ่ชโ่หนดอา้งองิ ในวงจรไฟฟ้าทีม่ขีนาดเท่ากนัถา้ใชท้ฤษฎขีองโหนดโวลเตจจะไดจ้ านวนสมการที่
น้อยกว่า เมื่อเทยีบกบัทฤษฎขีองเมชเคอรเ์รนต ์
 

สาระการเรียนรู้ 
1. หลกัการของทฤษฎโีหนดโวลเตจ 
2. การค านวณในวงจรทีป่ระกอบดว้ยแหล่งจ่ายกระแสอสิระ 
3. ซเูปอรโ์หนดของแหล่งจ่ายแรงดนัอสิระ 

 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. สามารถอธบิายหลกัการของทฤษฎขีองโหนดโวลเตจได ้
2. ก าหนดโหนดโวลเตจและโหนดอา้งองิได ้
3. วเิคราะหว์งจรไฟฟ้าทีม่โีหนดโวลเตจ 2 โหนดได ้
4. วเิคราะหว์งจรไฟฟ้าทีม่โีหนดโวลเตจ 3 โหนดได ้
5. วเิคราะหว์งจรไฟฟ้าทีม่แีหล่งจ่ายกระแสอสิระได ้
6. วเิคราะหว์งจรไฟฟ้าทีซ่เูปอรโ์หนดของแหล่งจ่ายแรงดนัอสิระได ้
7. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถ     

สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษย ์สมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝรู่ ้ความรกัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผูส้อนทกัทายกบันกัศกึษาดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ผูส้อนตัง้ปญัหาและทายค าตอบ เพื่อใหน้กัศกึษาสนใจทีจ่ะเรยีนเรื่อง ทฤษฎขีองโหนดโวลเตจ 

(Node Voltage) 
ขัน้สอน 
3. อาจารย ์ :- อธบิาย หลกัการของทฤษฎโีหนดโวลเตจ การค านวณในวงจรทีป่ระกอบดว้ยแหล่งจ่าย

กระแสอสิระ ซเูปอรโ์หนดของแหล่งจ่ายแรงดนัอสิระ 
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4 นกัศกึษา :- ตอบค าถามเกีย่วกบั หลกัการของทฤษฎโีหนดโวลเตจ การค านวณในวงจรทีป่ระกอบดว้ย
แหล่งจ่ายกระแสอสิระ ซเูปอรโ์หนดของแหล่งจ่ายแรงดนัอสิระ 

5. อาจารย ์:- สรุปในสปัดาหน์ี้เราจะศกึษาและปฏบิตังิานเกีย่วกบัทฤษฎขีองโหนดโวลเตจ (Node Voltage) 
ขัน้สอน (ใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบ และสาธติ) 
6. อาจารยบ์รรยายเน้ือหาในบทเรยีนเกีย่วกบัหลกัการของทฤษฎโีหนดโวลเตจ การค านวณในวงจรที่

ประกอบดว้ยแหล่งจ่ายกระแสอสิระ ซเูปอรโ์หนดของแหล่งจ่ายแรงดนัอสิระ 
ขัน้สรปุและการประยุกต ์

7. อาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมกนัสรุปเนื้อหาในบทเรยีน 
8. อาจารยป์ระเมนิในแบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
9. อาจารยใ์หน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้

10. อาจารยต์รวจผลงานการท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสอืเรยีนวชิา  วเิคราะหว์งจรไฟฟ้า  (3105-1001)  ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. แผนภาพวงจรการท างานของทฤษฎขีองโหนดโวลเตจ (Node Voltage) 

 

การวดัและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่7 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 

เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่7 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและนกัศกึษา

ร่วมกนัประเมนิ  (ภาคผนวก จ) 
เกณฑก์ารประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่7  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

บนัทึกหลงัการสอน 
(ดทูีภ่าคผนวก ฌ และ ญ) 
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แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 7 หน่วยที่  8 

รหสัวิชา  3105-1001  วิชา  การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า สอนครั้งท่ี  7 

ช่ือหน่วย  ทฤษฎกีารวางซอ้นและเทวินิน (Superposition and  

            thevenin’s theorem) 
จ  านวนชัว่โมง 4 ช.ม. 

แนวคิด 

ทฤษฎวีางซอ้นเป็นทฤษฎกีารวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าทีใ่ชก้ารพจิารณาแหล่งจ่ายทลีะ 1 แหล่ง เน่ืองจาก
แหล่งจ่ายแต่ละตวัจะเป็นอสิระต่อกนัอยู่แลว้ ดงันัน้เราสามารถทีจ่ะแยกพจิารณาได ้ แลว้จงึคอ่ยน ามารวมกนั 
เมื่อพจิารณาครบทุกแหล่งจ่ายแลว้ 

ทฤษฎขีองเทเวนินเหมาะส าหรบัวงจรไฟฟ้าทีม่โีหลดไม่คงที ่ โดยในการวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าจะแยกการ
พจิารณาออกเป็น 2 สว่น คอื สว่นทีเ่ป็นวงจรทีจ่่ายพลงังานใหก้บัโหลดและโหลดในสว่นทีเ่ป็นวงจรทีจ่่ายพลงังาน
เราจะแทนดว้ยแหล่งจ่ายแรงดนัอสิระ 1 ตวั ต่ออนุกรมกบัตวัตา้นทาน 1 ตวั เราเรยีกว่า วงจรสมมลูเทเวนิน 
แลว้น าวงจรสมมลูเทเวนินไปวเิคราะหก์บัโหลด แมว้่าโหลดจะมคี่าเปลีย่นแปลงอย่างไร วงจรสมมลูเทเวนินที่
ยงัคงมคี่าเท่าเดมิ 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. หลกัการของทฤษฎกีารวางซอ้น 

2. หลกัการของทฤษฎเีทเวนิน 

 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. สามารถอธบิายหลกัการทฤษฎกีารวางซอ้นได ้

2. สามารถน าทฤษฎกีารวางซอ้นไปวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าได ้
3. สามารถอธบิายหลกัการของทฤษฎเีทเวนินได ้
4. สามารถค านวณหาค่าแรงดนัเทเวนินได ้
5. สามารถค านวณหาค่าความตา้นทานเทเวนินได ้
6. สามารถเขยีนวงจรสมมลูเทเวนนิได ้
7. สามารถน าทฤษฎเีทเวนินไปวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าได ้
8. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถ     

สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษย ์สมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝรู่ ้ความรกัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผูส้อนทกัทายกบันกัศกึษาดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ผูส้อนตัง้ปญัหาและทายค าตอบ เพื่อใหน้กัศกึษาสนใจทีจ่ะเรยีนเรื่อง ทฤษฎกีารวางซอ้นและเทวนิิน 

(Superposition and thevenin’s theorem) 
ขัน้สอน 

3. อาจารย ์:- อธบิาย หลกัการของทฤษฎกีารวางซอ้น หลกัการของทฤษฎเีทเวนิน 
4 นกัศกึษา :- ตอบค าถามเกีย่วกบั หลกัการของทฤษฎกีารวางซอ้น หลกัการของทฤษฎเีทเวนิน 

5. อาจารย ์ :- สรุปในสปัดาหน์ี้เราจะศกึษาและปฏบิตังิานเกีย่วกบัทฤษฎกีารวางซอ้นและเทวนินิ 
(Superposition and thevenin’s theorem) 

ขัน้สอน (ใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบ และสาธติ) 
6. อาจารยบ์รรยายเน้ือหาในบทเรยีนเกีย่วกบัหลกัการของหลกัการของทฤษฎกีารวางซอ้น หลกัการ

ของทฤษฎเีทเวนิน 

ขัน้สรปุและการประยุกต ์

7. อาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมกนัสรุปเนื้อหาในบทเรยีน 
8. อาจารยป์ระเมนิในแบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
9. อาจารยใ์หน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้

10. อาจารยต์รวจผลงานการท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสอืเรยีนวชิา  วเิคราะหว์งจรไฟฟ้า  (3105-1001)  ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. แผนภาพวงจรการท างานของทฤษฎกีารวางซอ้นและเทวนิิน (Superposition and thevenin’s 
theorem) 

 

การวดัและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่8 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
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เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่8 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและนกัศกึษา

ร่วมกนัประเมนิ  (ภาคผนวก จ) 
เกณฑก์ารประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่8  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

บนัทึกหลงัการสอน 
(ดทูีภ่าคผนวก ฌ และ ญ) 
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แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 8 หน่วยที่  9 

รหสัวิชา  3105-1001  วิชา  การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า สอนครั้งท่ี  8 

ช่ือหน่วย   ทฤษฎขีองนอรต์นัและมิลลแ์มน (Norton and Millman  

                theorem) 
จ  านวนชัว่โมง 4 ช.ม. 

แนวคิด 

ทฤษฎขีองนอรต์นัจะเหมอืนกบัทฤษฎขีองเทเวนินต่างกนัตรงทีว่งจรสมมลูของนอรต์นัจะประกอบดว้ย
แหล่งจ่ายกระแสอสิระ 1 ตวั ต่อขนานกบัความตา้นทาน 1 ตวั ทฤษฎขีองนอรต์นัเหมาะส าหรบัการวเิคราะหว์งจร 
ไฟฟ้าทีม่โีหลดไม่คงที ่ ส าหรบัทฤษฎขีองมลิลแ์มนเป็นทฤษฎทีีใ่ชส้ าหรบัการเปลีย่นแหล่งจ่ายระหว่างแหล่งจ่าย
แรงดนัอสิระกบัแหล่งจ่ายกระแสอสิระ เพราะว่าบางครัง้ในการวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าถา้เราเปลีย่นแหล่งจ่ายจะท าให้
การวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าไดส้ะดวกรวดเรว็ขึน้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. หลกัการของทฤษฎขีองนอรต์นั 
2. ทฤษฎมีลิลแ์มน (Millman Theorem) 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. สามารถอธบิายหลกัการทฤษฎขีองนอรต์นัได ้
2. สามารถค านวณหาแหล่งจ่ายกระแสนอรต์นัได ้
3. สามารถค านวณหาความตา้นทานนอรต์นัได ้
4. สามารถเขยีนวงจรสมมลูของนอรต์นัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
5. สามารถน าทฤษฎขีองนอรต์นัไปวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าได ้
6. สามารถอธบิายหลกัการทฤษฎขีองมลิลแ์มนได ้
7. สามารถเปลีย่นแหล่งจ่ายแรงดนัเป็นแหล่งจ่ายกระแสได ้
8. สามารถเปลีย่นแหล่งจ่ายกระแสเป็นแหล่งจ่ายแรงดนัได ้
9. สามารถน าทฤษฎขีองมลิลแ์มนไปวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าได ้
10. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถ     

สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษย ์สมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝรู่ ้ความรกัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี

 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผูส้อนทกัทายกบันกัศกึษาดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ผูส้อนตัง้ปญัหาและทายค าตอบ เพื่อใหน้กัศกึษาสนใจทีจ่ะเรยีนเรื่อง ทฤษฎขีองนอรต์นัและมลิล์

แมน (Norton and Millman theorem) 
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ขัน้สอน 
3. อาจารย ์:- อธบิาย หลกัการของทฤษฎขีองนอรต์นั ทฤษฎมีลิลแ์มน (Millman Theorem) 
4 นกัศกึษา :- ตอบค าถามเกีย่วกบั หลกัการหลกัการของทฤษฎขีองนอรต์นั ทฤษฎมีลิลแ์มน (Millman 

Theorem) 
5. อาจารย ์ :- สรุปในสปัดาหน์ี้เราจะศกึษาและปฏบิตังิานเกีย่วกบัทฤษฎขีองนอรต์นัและมลิลแ์มน 

(Norton and Millman theorem) 
ขัน้สอน (ใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบ และสาธติ) 
6. อาจารยบ์รรยายเน้ือหาในบทเรยีนเกีย่วกบัหลกัการของหลกัการของทฤษฎขีองนอรต์นั ทฤษฎ ี 

มลิลแ์มน (Millman Theorem) 
ขัน้สรปุและการประยุกต ์

7. อาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมกนัสรุปเนื้อหาในบทเรยีน 
8. อาจารยป์ระเมนิในแบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
9. อาจารยใ์หน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้

10. อาจารยต์รวจผลงานการท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสอืเรยีนวชิา  วเิคราะหว์งจรไฟฟ้า  (3105-1001)  ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. แผนภาพวงจรการท างานของทฤษฎขีองนอรต์นัและมลิลแ์มน (Norton and Millman theorem) 

 

การวดัและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่9 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 

 
เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่9 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและนกัศกึษา

ร่วมกนัประเมนิ  (ภาคผนวก จ) 
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เกณฑก์ารประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่9  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

บนัทึกหลงัการสอน 
(ดทูีภ่าคผนวก ฌ และ ญ) 
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แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 9 หน่วยที่  10 

รหสัวิชา  3105-1001  วิชา  การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า สอนครั้งท่ี  9 

ช่ือหน่วย   ทฤษฎกีารส่งผ่านก าลงัสงูสุดและวงจรแลดเดอร ์(Ladder)  
จ  านวนชัว่โมง 4 ช.ม. 

แนวคิด 

ทฤษฎกีารสง่ผ่านก าลงัสงูสดุเป็นทฤษฎทีีใ่ชใ้นการวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าเพื่อหาค่าสงูสดุของก าลงัไฟฟ้า
ทีโ่หลดไดร้บั ดงันัน้ก่อนทีจ่ะศกึษาทฤษฎนีี้ควรจะศกึษาทฤษฎเีทเวนินและนอรต์นัใหเ้ขา้ใจเสยีก่อน เพราะว่า
ทฤษฎกีารสง่ผ่านก าลงัสงูสดุจะตอ้งหาวงจรสมมลูเทเวนินก่อนแลว้ใหโ้หลดมคี่าเท่ากบัค่าความตา้นทานเทเวนิน
โหลดถงึจะไดร้บัก าลงัไฟฟ้าสงูสดุ สว่นวงจรแลดเดอรเ์ป็นการวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าทีต่่อแบบขัน้บนัได 

 

สาระการเรียนรู้ 
1. หลกัการทฤษฎกีารสง่ผ่านก าลงัสงูสดุ 
2. หลกัการของวงจรแลดเดอร ์(Ladder) 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. สามารถอธบิายหลกัการทฤษฎกีารสง่ผ่านก าลงัสงูสดุได ้
2. สามารถน าทฤษฎกีารสง่ผ่านก าลงัสงูสดุไปวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าได ้
3. สามารถอธบิายหลกัการของวงจรแลดเดอรไ์ด ้
4. สามารถน าหลกัการของวงจรแลดเดอรไ์ปวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าได ้
5. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถ     

สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษย ์สมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝรู่ ้ความรกัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผูส้อนทกัทายกบันกัศกึษาดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ผูส้อนตัง้ปญัหาและทายค าตอบ เพื่อใหน้กัศกึษาสนใจทีจ่ะเรยีนเรื่อง ทฤษฎกีารสง่ผ่านก าลงัสงูสดุ

และวงจรแลดเดอร ์(Ladder) 
ขัน้สอน 

3. อาจารย ์:- อธบิาย หลกัการทฤษฎกีารสง่ผ่านก าลงัสงูสดุ หลกัการของวงจรแลดเดอร ์(Ladder) 
4 นกัศกึษา :- ตอบค าถามเกีย่วกบั หลกัการทฤษฎกีารสง่ผ่านก าลงัสงูสดุ หลกัการของวงจรแลดเดอร ์

(Ladder) 
5. อาจารย ์ :- สรุปในสปัดาหน์ี้เราจะศกึษาและปฏบิตังิานเกีย่วกบัทฤษฎกีารสง่ผ่านก าลงัสงูสดุและ

วงจรแลดเดอร ์(Ladder) 
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ขัน้สอน (ใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบ และสาธติ) 
6. อาจารยบ์รรยายเน้ือหาในบทเรยีนเกีย่วกบัหลกัการทฤษฎกีารสง่ผ่านก าลงัสงูสดุ หลกัการของ

วงจรแลดเดอร ์(Ladder) 
ขัน้สรปุและการประยุกต ์

7. อาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมกนัสรุปเน้ือหาในบทเรยีน 
8. อาจารยป์ระเมนิในแบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
9. อาจารยใ์หน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้

10. อาจารยต์รวจผลงานการท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสอืเรยีนวชิา  วเิคราะหว์งจรไฟฟ้า  (3105-1001)  ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. แผนภาพวงจรการท างานของทฤษฎกีารสง่ผ่านก าลงัสงูสดุและวงจรแลดเดอร ์(Ladder) 

 

การวดัและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่10 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 

เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่10 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและนกัศกึษา

ร่วมกนัประเมนิ  (ภาคผนวก จ) 
เกณฑก์ารประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่10  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

บนัทึกหลงัการสอน 
(ดทูีภ่าคผนวก ฌ และ ญ) 
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แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 10 หน่วยที่  11 

รหสัวิชา  3105-1001  วิชา  การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า สอนครั้งท่ี  11 

ช่ือหน่วย   วงจรแม่เหล็ก (Magnetic Circuit)  
จ  านวนชัว่โมง 4 ช.ม. 

แนวคิด 

ในปจัจุบนัอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทัว่ไปสว่นใหญ่จะมแีม่เหลก็ไฟฟ้าเป็นสว่นประกอบอยู่ดว้ย แม่เหลก็ไฟฟ้า
เกดิจากการทีเ่ราป้อนกระแสใหก้บัขดลวดอารม์าเจอร ์ ท าใหเ้กดิแม่เหลก็ไฟฟ้าทีม่คุีณสมบตัเิหมอืนกบัแม่เหลก็
ถาวรทุกประการ ส าหรบัการวเิคราะหว์งจรแม่เหลก็จะเปรยีบเทยีบกบัวงจรไฟฟ้าเพื่อใหก้ารวเิคราะหว์งจร
แม่เหลก็ไดง้่ายขึน้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. แม่เหลก็ถาวร (Permanent Mananet) 
2. แม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagents) 
3. ความหนาแน่นของฟลกัซแ์ม่เหลก็ (Flux Density) 
4. ความซาบซมึได ้(Permeability : ) 
5. ความตา้นทานแม่เหลก็ (Reluctance : R) 
6. วงจรแม่เหลก็ (Magnetic Circuit) 
7. ความเขม้ของสนามแม่เหลก็ (Field Intensity) 
8. ฮสีเตอรซีสิ (Hysteresis) 
9. การเปรยีบเทยีบวงจรแม่เหลก็กบัวงจรไฟฟ้า 
10. วงจรแม่เหลก็แบบอนุกรม 

11. วงจรแม่เหลก็แบบขนาน 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. อธบิายคุณสมบตัขิองแม่เหลก็ถาวรและแม่เหลก็ไฟฟ้าได ้

2. อธบิายความหมายความหนาแน่นของฟลกัซแ์ม่เหลก็ได ้

3. อธบิายความหมายของความซาบซมึไดข้องแม่เหลก็ได ้

4. อธบิายความหมายของความตา้นทานแม่เหลก็ได ้

5. อธบิายความหมายของความเขม้ของสนามแม่เหลก็ได ้

6. อธบิายความหมายของฮสีเตอรซีสิได ้

7. ค านวณหาค่าต่างๆ ในวงจรแม่เหลก็ได ้

8. เปรยีบเทยีบวงจรแม่เหลก็กบัวงจรไฟฟ้าได ้

9. ค านวณหาค่าต่างๆ ในวงจรแม่เหลก็แบบอนุกรมและขนานได ้
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10. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถ     
สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษย ์สมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝรู่ ้ความรกัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผูส้อนทกัทายกบันกัศกึษาดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ผูส้อนตัง้ปญัหาและทายค าตอบ เพื่อใหน้กัศกึษาสนใจทีจ่ะเรยีนเรื่อง วงจรแม่เหลก็ (Magnetic 

Circuit) 
ขัน้สอน 
3. อาจารย ์:- อธบิายแม่เหลก็ถาวร (Permanent Mananet) แม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagents) ความ

หนาแน่นของฟลกัซแ์ม่เหลก็ (Flux Density) ความซาบซมึได ้(Permeability : ) ความตา้นทาน
แม่เหลก็ (Reluctance : R) วงจรแม่เหลก็ (Magnetic Circuit) ความเขม้ของสนามแม่เหลก็ (Field 
Intensity) ฮสีเตอรซีสิ (Hysteresis) การเปรยีบเทยีบวงจรแม่เหลก็กบัวงจรไฟฟ้า วงจรแม่เหลก็
แบบอนุกรม วงจรแม่เหลก็แบบขนาน 

4 นกัศกึษา :- ตอบค าถามเกีย่วกบัแม่เหลก็ถาวร (Permanent Mananet) แม่เหลก็ไฟฟ้า 
(Electromagents) ความหนาแน่นของฟลกัซแ์ม่เหลก็ (Flux Density) ความซาบซมึได ้
(Permeability : ) ความตา้นทานแม่เหลก็ (Reluctance : R) วงจรแม่เหลก็ (Magnetic Circuit) 
ความเขม้ของสนามแม่เหลก็ (Field Intensity) ฮสีเตอรซีสิ (Hysteresis) การเปรยีบเทยีบวงจร
แม่เหลก็กบัวงจรไฟฟ้า วงจรแมเ่หลก็แบบอนุกรม วงจรแม่เหลก็แบบขนาน 

5. อาจารย ์:- สรุปในสปัดาหน์ี้เราจะศกึษาและปฏบิตังิานเกีย่วกบัวงจรแม่เหลก็ (Magnetic Circuit) 
ขัน้สอน (ใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบ และสาธติ) 
6. อาจารยบ์รรยายเน้ือหาในบทเรยีนเกีย่วกบัแม่เหลก็ถาวร (Permanent Mananet) แม่เหลก็ไฟฟ้า 

(Electromagents) ความหนาแน่นของฟลกัซแ์ม่เหลก็ (Flux Density) ความซาบซมึได ้
(Permeability : ) ความตา้นทานแม่เหลก็ (Reluctance : R) วงจรแม่เหลก็ (Magnetic Circuit) 
ความเขม้ของสนามแม่เหลก็ (Field Intensity) ฮสีเตอรซีสิ (Hysteresis) การเปรยีบเทยีบวงจร
แม่เหลก็กบัวงจรไฟฟ้า วงจรแมเ่หลก็แบบอนุกรม วงจรแม่เหลก็แบบขนาน 

ขัน้สรปุและการประยุกต ์

7. อาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมกนัสรุปเนื้อหาในบทเรยีน 
8. อาจารยป์ระเมนิในแบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
9. อาจารยใ์หน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้

10. อาจารยต์รวจผลงานการท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสอืเรยีนวชิา  วเิคราะหว์งจรไฟฟ้า  (3105-1001)  ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. แผนภาพวงจรแม่เหลก็ (Magnetic Circuit) 

 

การวดัและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่11 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 

เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่11 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและนกัศกึษา

ร่วมกนัประเมนิ  (ภาคผนวก จ) 
เกณฑก์ารประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่11  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

บนัทึกหลงัการสอน 
(ดทูีภ่าคผนวก ฌ และ ญ) 
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แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 11 หน่วยที่  12 

รหสัวิชา  3105-1001  วิชา  การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า สอนครั้งท่ี  11 

ช่ือหน่วย  ตวัเก็บประจุและตวัเหน่ียวน าในสภาวะคงตวั 
จ  านวนชัว่โมง 4 ช.ม. 

แนวคิด 

ตวัเกบ็ประจุหรอืตวัคาพาซเิตอร ์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีส่ามารถเกบ็พลงังานได ้ จะม ี 2 ขัว้ ประกอบขึน้
จากตวัน า 2 ตวัวางขนานกนัเรยีกว่า แผ่นเพลท และคัน่กลางดว้ยฉนวนเรยีกว่า สารไดอเิลก็ตรกิ สว่นตวั
เหนี่ยวน าหรอืตวัอนิดกัเตอรเ์ป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีส่ามารถเกบ็พลงังานไดเ้ช่นเดยีวกบัตวัเกบ็ประจุ ท ามาจาก
ขดลวดพนัเป็นขด ดงันัน้ตวัเหนี่ยวน าจะเกบ็พลงังานอยู่ในรปูสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ตวัเกบ็ประจ ุ(Capacitor) 
2. พลงังานสะสมในตวัเกบ็ประจุ 
3. ตวัเหนี่ยวน า (Inductor) 
4. พลงังานสะสมในตวัเหนี่ยวน า 
5. สภาวะไฟดซีคีงตวั (De steady state) 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. อธบิายการท างานของตวัเกบ็ประจุได ้
2. ค านวณหากระแสทีไ่หลผ่านตวัเกบ็ประจุได ้
3. ค านวณหาพลงังานสะสมในตวัเกบ็ประจุได ้
4. อธบิายการท างานของตวัเหนี่ยวน าได ้
5. ค านวณหาพลงังานสะสมในตวัเหนี่ยวน าได ้
6. ค านวณหาค่าต่างๆ ในสภาวะไฟดซีคีงตวัได ้
7. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถ     

สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษย ์สมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝรู่ ้ความรกัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผูส้อนทกัทายกบันกัศกึษาดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ผูส้อนตัง้ปญัหาและทายค าตอบ เพื่อใหน้กัศกึษาสนใจทีจ่ะเรยีนเรื่อง ตวัเกบ็ประจแุละตวัเหนี่ยวน า

ในสภาวะคงตวั 
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ขัน้สอน 
3. อาจารย ์:- อธบิายตวัเกบ็ประจ ุ(Capacitor) พลงังานสะสมในตวัเกบ็ประจุ ตวัเหนี่ยวน า (Inductor) 

พลงังานสะสมในตวัเหนี่ยวน า สภาวะไฟดซีคีงตวั (De steady state) 
4 นกัศกึษา :- ตอบค าถามเกีย่วกบัตวัเกบ็ประจ ุ (Capacitor) พลงังานสะสมในตวัเกบ็ประจุ ตวั

เหนี่ยวน า (Inductor) พลงังานสะสมในตวัเหนี่ยวน า สภาวะไฟดซีคีงตวั (De steady state) 
5. อาจารย ์ :- สรุปในสปัดาหน์ี้เราจะศกึษาและปฏบิตังิานเกีย่วกบัตวัเกบ็ประจแุละตวัเหนี่ยวน าใน

สภาวะคงตวั 
ขัน้สอน (ใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบ และสาธติ) 
6. อาจารยบ์รรยายเน้ือหาในบทเรยีนเกีย่วกบัตวัเกบ็ประจ ุ (Capacitor) พลงังานสะสมในตวัเกบ็

ประจุ ตวัเหนี่ยวน า (Inductor) พลงังานสะสมในตวัเหนี่ยวน า สภาวะไฟดซีคีงตวั (De steady 
state) 

ขัน้สรปุและการประยุกต ์

7. อาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมกนัสรุปเนื้อหาในบทเรยีน 
8. อาจารยป์ระเมนิในแบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
9. อาจารยใ์หน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้

10. อาจารยต์รวจผลงานการท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสอืเรยีนวชิา  วเิคราะหว์งจรไฟฟ้า  (3105-1001)  ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. แผนภาพตวัเกบ็ประจุและตวัเหนี่ยวน าในสภาวะคงตวั 

 

การวดัและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่12 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 

เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่12 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและนกัศกึษา

ร่วมกนัประเมนิ  (ภาคผนวก จ) 
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เกณฑก์ารประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่12  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

บนัทึกหลงัการสอน 
(ดทูีภ่าคผนวก ฌ และ ญ) 
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แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 12 หน่วยที่  13 

รหสัวิชา  3105-1001  วิชา  การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า สอนครั้งท่ี  12 

ช่ือหน่วย  วงจรทพูอรต์ (Two-Port-Network)  
จ  านวนชัว่โมง 4 ช.ม. 

แนวคิด 

วงจรทพูอรต์เกดิจากวงจรวนัพอรต์ ทพูอรต์รวมกนัคอื พอรต์อนิพุตกบัพอรต์เอาตพ์ุต โดยคุณสมบตัิ
ของพอรต์แต่ละพอรต์จะมกีระแสไฟฟ้าไหลออก โดยทีก่ระแสไฟฟ้าทีไ่หลออกจะมค่ีาเท่ากบักระแสไฟฟ้าไหลเขา้ 
และทีข่ ัว้แต่ละพอรต์จะมแีรงดนัตกคร่อมระหว่างขัว้เรยีกว่า แรงดนัพอรต์ 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. วงจรทพูอรต์ (Two-Port) 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. อธบิายการจดัพอรต์ได ้

2. ค านวณหา z- พารามเิตอรข์องวงจรทพูอรต์ได ้

3. ค านวณหา y- พารามเิตอรข์องวงจรทพูอรต์ได ้

4. ค านวณหา h พารามเิตอรข์องวงจรทพูอรต์ได ้

5. ค านวณหา g พารามเิตอรข์องวงจรทพูอรต์ได ้

6. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถ     
สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษย ์สมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝรู่ ้ความรกัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผูส้อนทกัทายกบันกัศกึษาดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ผูส้อนตัง้ปญัหาและทายค าตอบ เพื่อใหน้กัศกึษาสนใจทีจ่ะเรยีนเรื่อง วงจรทพูอรต์ (Two-Port) 
ขัน้สอน 
3. อาจารย ์:- อธบิายวงจรทพูอรต์ (Two-Port) 
4 นกัศกึษา :- ตอบค าถามเกีย่วกบัวงจรทพูอรต์ (Two-Port) 
5. อาจารย ์:- สรุปในสปัดาหน์ี้เราจะศกึษาและปฏบิตังิานเกีย่วกบัวงจรทพูอรต์ (Two-Port-Network) 
ขัน้สอน (ใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบ และสาธติ) 
6. อาจารยบ์รรยายเน้ือหาในบทเรยีนเกีย่วกบัวงจรทพูอรต์ (Two-Port) 
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ขัน้สรปุและการประยุกต ์

7. อาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมกนัสรุปเนื้อหาในบทเรยีน 
8. อาจารยป์ระเมนิในแบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
9. อาจารยใ์หน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้

10. อาจารยต์รวจผลงานการท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสอืเรยีนวชิา  วเิคราะหว์งจรไฟฟ้า  (3105-1001)  ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. แผนภาพวงจรทพูอรต์ (Two-Port-Network) 

 

การวดัและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่13 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 

เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่13 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและนกัศกึษา

ร่วมกนัประเมนิ  (ภาคผนวก จ) 
เกณฑก์ารประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่13  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

บนัทึกหลงัการสอน 
(ดทูีภ่าคผนวก ฌ และ ญ) 
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แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 13 หน่วยที่  14 

รหสัวิชา  3105-1001  วิชา  การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า สอนครั้งท่ี  13 

ช่ือหน่วย  วงจรทพูอรต์ (Two-Port-Network)  
จ  านวนชัว่โมง 4 ช.ม. 

แนวคิด 

เฟสเซอร ์ หมายถงึ เวกเตอรห์มุนทีเ่ขยีนอยู่บนระนาบเชงิซอ้นใหแ้ทนปรมิาณรปูคลื่นไฟสลบั เช่น 
รปูคลื่นกระแสหรอืรปูคลื่นแรงดนั ในการเขยีนเฟสเซอรแ์ทนรปูคลื่นไฟสลบัจะใชค้่าสงูสดุและมมุเฟสของรปูคลื่น 
ท าใหส้ามารถวเิคราะหร์ปูคลื่นไฟสลบัไดง้่ายขึน้ 

คุณสมบตัขิอง R-L-C ในวงจรไฟสลบัจะมคีุณสมบตัเิฉพาะแต่ละตวั R อย่างเดยีวกระแสจะอนิเฟสกบั
แรงดนั L อย่างเดยีวแรงดนัจะน าหน้ากระแสดว้ยมุม 90 และ C อย่างเดยีวกระแสจะน าหน้าแรงดนัดว้ยมุม 90 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. เฟส (Phase) และมุมเฟส (Phase Angle) 
2. ความต่างเฟส (Phase Difference) 
3. เฟสเซอร ์
4. อมิพแีดนซ ์และแอดมติแตนซ ์(Impedance and Admittance) 
5. วงจรเฟสเซอร ์(Phasor Circuits) 
6. คุณสมบตัขิองตวัตา้นทานในวงจรไฟสลบั 

7. คุณสมบตัขิองตวัเหนี่ยวน าในวงจรไฟสลบั 

8. คุณสมบตัขิองตวัเกบ็ประจใุนวงจรไฟสลบั 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. อธบิายความหมายของเฟสและมุมเฟสได ้

2. อธบิายความต่างเฟสของรปูคลื่นไฟสลบัได ้

3. สามารถแทนรปูคลื่นไฟสลบัดว้ยเฟสเซอรไ์ด ้

4. อธบิายความหมายของอมิพแีดนซแ์ละแอดมติแตนซไ์ด ้

5. สามารถแทนวงจรไฟสลบัดว้ยวงจรเฟสเซอรไ์ด ้

6. สามารถวเิคราะหว์งจรไฟสลบัทีม่ ีR อย่างเดยีวได ้

7. สามารถวเิคราะหว์งจรไฟสลบัทีม่ ีL อย่างเดยีวได ้

8. สามารถวเิคราะหว์งจรไฟสลบัทีม่ ีC อย่างเดยีวได ้

9. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถ     
สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษย ์สมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝรู่ ้ความรกัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผูส้อนทกัทายกบันกัศกึษาดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ผูส้อนตัง้ปญัหาและทายค าตอบ เพื่อใหน้กัศกึษาสนใจทีจ่ะเรยีนเรื่อง เฟสเซอร ์ (Phasor) และ

คุณสมบตัขิอง R-L-C ในวงจรไฟสลบั 
ขัน้สอน 
3. อาจารย ์:- อธบิายเฟส (Phase) และมมุเฟส (Phase Angle) ความต่างเฟส (Phase Difference) 

เฟสเซอร ์อมิพแีดนซ ์และแอดมติแตนซ ์(Impedance and Admittance) วงจรเฟสเซอร ์(Phasor 
Circuits) คุณสมบตัขิองตวัตา้นทานในวงจรไฟสลบั คุณสมบตัขิองตวัเหนี่ยวน าในวงจรไฟสลบั 
คุณสมบตัขิองตวัเกบ็ประจใุนวงจรไฟสลบั 

4 นกัศกึษา :- ตอบค าถามเกีย่วกบัเฟส (Phase) และมุมเฟส (Phase Angle) ความต่างเฟส (Phase 
Difference) เฟสเซอร ์อมิพแีดนซ ์และแอดมติแตนซ ์ (Impedance and Admittance) วงจรเฟส
เซอร ์ (Phasor Circuits) คุณสมบตัขิองตวัตา้นทานในวงจรไฟสลบั คุณสมบตัขิองตวัเหนี่ยวน าใน
วงจรไฟสลบั คุณสมบตัขิองตวัเกบ็ประจใุนวงจรไฟสลบั 

5. อาจารย ์:- สรุปในสปัดาหน์ี้เราจะศกึษาและปฏบิตังิานเกีย่วกบัเฟสเซอร ์(Phasor)  และคุณสมบตัิ
ของ R-L-C ในวงจรไฟสลบั 

ขัน้สอน (ใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบ และสาธติ) 
6. อาจารยบ์รรยายเน้ือหาในบทเรยีนเกีย่วกบัวงจรทพูอรต์ (Two-Port) 
ขัน้สรปุและการประยุกต ์

7. อาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมกนัสรุปเนื้อหาในบทเรยีน 
8. อาจารยป์ระเมนิในแบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
9. อาจารยใ์หน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้

10. อาจารยต์รวจผลงานการท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสอืเรยีนวชิา  วเิคราะหว์งจรไฟฟ้า  (3105-1001)  ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. แผนภาพเฟสเซอร ์(Phasor)  และคุณสมบตัขิอง R-L-C ในวงจรไฟสลบั 

 

การวดัและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่14 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
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เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่14 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและนกัศกึษา

ร่วมกนัประเมนิ  (ภาคผนวก จ) 
เกณฑก์ารประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่14  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

บนัทึกหลงัการสอน 
(ดทูีภ่าคผนวก ฌ และ ญ) 
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แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 14 หน่วยที่  15 

รหสัวิชา  3105-1001  วิชา  การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า สอนครั้งท่ี  14 

ช่ือหน่วย  วงจรทพูอรต์ (Two-Port-Network)  
จ  านวนชัว่โมง 4 ช.ม. 

แนวคิด 

วงจรไฟสลบัแบบอนุกรมจะประกอบดว้ยตวัตา้นทาน ตวัเหนี่ยวน า และตวัเกบ็ประจตุ่ออนุกรมกบั
แหล่งจ่ายไฟสลบัทีเ่ป็นรปูคลื่นไซน์ ในการวเิคราะหว์งจรไฟสลบัแบบอนุกรมเพื่อใหง้่ายขึน้จะแทนวงจรไฟสลบั
แบบอนุกรมดว้ยเฟสเซอร ์ สว่นในวงจรไฟสลบัแบบขนานกจ็ะประกอบดว้ยตวัตา้นทาน ตวัเหนี่ยวน า และตวั
เกบ็ประจุต่อขนานกบัแหล่งจ่ายไฟสลบัแบบขนานดว้ยเฟสเซอรเ์ช่นเดยีวกนักบัวงจรไฟสลบัแบบอนุกรม 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. วงจรไฟสลบัแบบอนุกรม 

2. วงจรตวัตา้นทานและตวัเหนี่ยวน าต่อแบบอนุกรม 

3. วงจรตวัตา้นทานและตวัเกบ็ประจุต่อแบบอนุกรม 

4. วงจรตวัตา้นทาน ตวัเกบ็ประจแุละตวัเหนี่ยวน าต่อแบบอนุกรม 

5. วงจรไฟสลบัแบบขนาน 

6. วงจรตวัตา้นทานและตวัเหนี่ยวน าทีต่่อแบบขนาน 

7. วงจรตวัตา้นทานและตวัเกบ็ประจุแบบขนาน 

8. วงจรตวัตา้นทาน ตวัเกบ็ประจ ุตวัเหนี่ยวน าแบบขนาน 

 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. อธบิายคุณสมบตัวิงจรไฟสลบัแบบอนุกรมได ้

2. วเิคราะหว์งจรตวัตา้นทานและตวัเหนี่ยวน าต่อแบบอนุกรมได ้

3. วเิคราะหว์งจรตวัตา้นทานและตวัเกบ็ประจตุ่อแบบอนุกรมได ้

4. วเิคราะหว์งจรตวัตา้นทาน ตวัเกบ็ประจแุละตวัเหนี่ยวน าต่อแบบอนุกรมได ้

5. อธบิายคุณสมบตัวิงจรไฟสลบัแบบขนานได ้

6. วเิคราะหว์งจรตวัตา้นทานและตวัเหนี่ยวน าทีต่่อแบบขนานได ้

7. วเิคราะหว์งจรตวัตา้นทานและตวัเกบ็ประจแุบบขนานได ้

8. วเิคราะหว์งจรตวัตา้นทาน ตวัเกบ็ประจ ุตวัเหนี่ยวน าแบบขนานได ้

9. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถ     
สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษย ์สมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝรู่ ้ความรกัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผูส้อนทกัทายกบันกัศกึษาดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ผูส้อนตัง้ปญัหาและทายค าตอบ เพื่อใหน้กัศกึษาสนใจทีจ่ะเรยีนเรื่อง วงจรไฟสลบัแบบอนุกรมและ

แบบขนาน 
ขัน้สอน 
3. อาจารย ์ :- อธบิายวงจรไฟสลบัแบบอนุกรม วงจรตวัตา้นทานและตวัเหนี่ยวน าต่อแบบอนุกรม 

วงจรตวัตา้นทานและตวัเกบ็ประจุต่อแบบอนุกรม วงจรตวัตา้นทาน ตวัเกบ็ประจแุละตวัเหนี่ยวน า
ต่อแบบอนุกรม วงจรไฟสลบัแบบขนาน วงจรตวัตา้นทานและตวัเหนี่ยวน าทีต่่อแบบขนาน วงจร
ตวัตา้นทานและตวัเกบ็ประจุแบบขนาน วงจรตวัตา้นทาน ตวัเกบ็ประจ ุตวัเหนี่ยวน าแบบขนาน 

4 นกัศกึษา :- ตอบค าถามเกีย่วกบัอธบิายวงจรไฟสลบัแบบอนุกรม วงจรตวัตา้นทานและตวัเหนี่ยวน า
ต่อแบบอนุกรม วงจรตวัตา้นทานและตวัเกบ็ประจุต่อแบบอนุกรม วงจรตวัตา้นทาน ตวัเกบ็ประจุและ
ตวัเหนี่ยวน าต่อแบบอนุกรม วงจรไฟสลบัแบบขนาน วงจรตวัตา้นทานและตวัเหนี่ยวน าทีต่่อ      
แบบขนาน วงจรตวัตา้นทานและตวัเกบ็ประจุแบบขนาน วงจรตวัตา้นทาน ตวัเกบ็ประจุ ตวัเหนี่ยวน า
แบบขนาน 

5. อาจารย ์ :- สรุปในสปัดาหน์ี้เราจะศกึษาและปฏบิตังิานเกีย่วกบัวงจรไฟสลบัแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน 

ขัน้สอน (ใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบ และสาธติ) 
6. อาจารยบ์รรยายเน้ือหาในบทเรยีนเกีย่วกบัอธบิายวงจรไฟสลบัแบบอนุกรม วงจรตวัตา้นทานและ

ตวัเหนี่ยวน าต่อแบบอนุกรม วงจรตวัตา้นทานและตวัเกบ็ประจตุ่อแบบอนุกรม วงจรตวัตา้นทาน 

ตวัเกบ็ประจุและตวัเหนี่ยวน าต่อแบบอนุกรม วงจรไฟสลบัแบบขนาน วงจรตวัตา้นทานและตวั
เหนี่ยวน าทีต่่อแบบขนาน วงจรตวัตา้นทานและตวัเกบ็ประจุแบบขนาน วงจรตวัตา้นทาน ตวัเกบ็
ประจ ุตวัเหนี่ยวน าแบบขนาน 

ขัน้สรปุและการประยุกต ์

7. อาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมกนัสรุปเนื้อหาในบทเรยีน 
8. อาจารยป์ระเมนิในแบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
9. อาจารยใ์หน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้

10. อาจารยต์รวจผลงานการท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสอืเรยีนวชิา  วเิคราะหว์งจรไฟฟ้า  (3105-1001)  ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. แผนภาพวงจรไฟสลบัแบบอนุกรมและแบบขนาน 
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การวดัและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่15 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 

เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่15 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและนกัศกึษา

ร่วมกนัประเมนิ  (ภาคผนวก จ) 
เกณฑก์ารประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่15  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

บนัทึกหลงัการสอน 
(ดทูีภ่าคผนวก ฌ และ ญ) 
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แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 15 หน่วยที่  16 

รหสัวิชา  3105-1001  วิชา  การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า สอนครั้งท่ี  15 

ช่ือหน่วย  วงจรทพูอรต์ (Two-Port-Network)  
จ  านวนชัว่โมง 4 ช.ม. 

แนวคิด 

วงจรกรองความถีห่รอืวงจรฟิลเตอรเ์ป็นวงจรทีใ่ชต้วัตา้นทานต่อร่วมกบัตวัเหนี่ยวน า หรอืตวัเกบ็ประจ ุ
เพื่อใหไ้ดแ้ถบความถีท่ีต่อ้งการ โดยอาศยัความตา้นทานของตวัเหนี่ยวน า หรอืตวัเกบ็ประจุทีแ่ปรผนัตาม
ความถีข่องสญัญาณอนิพุต 

วงจรเรโซแนนซเ์ป็นวงจรไฟสลบัทีม่คี่า XC = XL สง่ผลใหว้งจรไฟสลบัม ีPF = 1 และ Z = R สว่น
ก าลงัไฟฟ้าในวงจรไฟสลบัจะประกอบดว้ยก าลงัไฟฟ้า 3 ชนิด คอื 

1. ก าลงัไฟฟ้าปรากฏ 
2. ก าลงัไฟฟ้าจรงิ 
3. ก าลงัไฟฟ้าจนิตภาพ หรอืก าลงัไฟฟ้าสญูเสยี 

 

สาระการเรียนรู้ 
1. วงจรกรองความถี ่(Filter Circuit) 
2. วงจรเรโซแนนซ ์(Resonance Circuit) 
3. ก าลงัไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 
4. ก าลงัไฟฟ้าในรปูสามเหลีย่มมมุฉาก(Power Triangle) 
5. เพาเวอรแ์ฟกเตอร ์(Power Factor) 
6. ก าลงัไฟฟ้าเชงิซอ้น (Complex Power) 
7. การแกเ้พาเวอรแ์ฟกเตอร ์
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. อธบิายชนิดวงจรกรองความถีไ่ด ้
2. สามารถวเิคราะหว์งจรเรโซแนนซไ์ด ้
3. อธบิายชนิดก าลงัไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบัได ้
4. สามารถเขยีนเฟสเซอรข์องก าลงัไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบัได ้
5. สามารถแกเ้พาเวอรแ์ฟกเตอรไ์ด ้
6. สามารถค านวณหาก าลงัไฟฟ้าเชงิซอ้นได ้
7. อธบิายขอ้ดขีองการแกเ้พาเวอรแ์ฟกเตอรไ์ด ้
8. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถ     

สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษย ์สมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝรู่ ้ความรกัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผูส้อนทกัทายกบันกัศกึษาดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ผูส้อนตัง้ปญัหาและทายค าตอบ เพื่อใหน้กัศกึษาสนใจทีจ่ะเรยีนเรื่อง วงจรกรองความถี ่ วงจร       

เรโซแนนซ ์และก าลงัไฟฟ้าในวงจรไฟสลบั 
ขัน้สอน 
3. อาจารย ์ :- อธบิายวงจรกรองความถี ่ (Filter Circuit) วงจรเรโซแนนซ ์ (Resonance Circuit) 

ก าลงัไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ก าลงัไฟฟ้าในรปูสามเหลีย่มมุมฉาก(Power Triangle) เพาเวอร์
แฟกเตอร ์(Power Factor) ก าลงัไฟฟ้าเชงิซอ้น (Complex Power) การแกเ้พาเวอรแ์ฟกเตอร ์

4 นกัศกึษา :- ตอบค าถามเกีย่วกบัวงจรกรองความถี ่(Filter Circuit) วงจรเรโซแนนซ ์(Resonance 
Circuit) ก าลงัไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ก าลงัไฟฟ้าในรปูสามเหลีย่มมมุฉาก(Power 
Triangle) เพาเวอรแ์ฟกเตอร ์ (Power Factor) ก าลงัไฟฟ้าเชงิซอ้น (Complex Power) การแก้
เพาเวอรแ์ฟกเตอร ์

5. อาจารย ์ :- สรุปในสปัดาหน์ี้เราจะศกึษาและปฏบิตังิานเกีย่วกบัวงจรกรองความถี ่วงจรเรโซแนนซ ์
และก าลงัไฟฟ้าในวงจรไฟสลบั 

ขัน้สอน (ใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบ และสาธติ) 
6. อาจารยบ์รรยายเน้ือหาในบทเรยีนเกีย่วกบัวงจรกรองความถี ่ (Filter Circuit) วงจรเรโซแนนซ ์

(Resonance Circuit) ก าลงัไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ก าลงัไฟฟ้าในรปูสามเหลีย่มมมุฉาก
(Power Triangle) เพาเวอรแ์ฟกเตอร ์ (Power Factor) ก าลงัไฟฟ้าเชงิซอ้น (Complex Power) 
การแกเ้พาเวอรแ์ฟกเตอร ์

ขัน้สรปุและการประยุกต ์

7. อาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมกนัสรุปเนื้อหาในบทเรยีน 
8. อาจารยป์ระเมนิในแบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
9. อาจารยใ์หน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้

10. อาจารยต์รวจผลงานการท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสอืเรยีนวชิา  วเิคราะหว์งจรไฟฟ้า  (3105-1001)  ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. แผนภาพวงจรไฟสลบัแบบอนุกรมและแบบขนาน 

การวดัและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่16 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
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เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่16 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและนกัศกึษา

ร่วมกนัประเมนิ  (ภาคผนวก จ) 
เกณฑก์ารประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่16  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

บนัทึกหลงัการสอน 
(ดทูีภ่าคผนวก ฌ และ ญ) 
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แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 16 หน่วยที่  17 

รหสัวิชา  3105-1001  วิชา  การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า สอนครั้งท่ี  16 

ช่ือหน่วย วงจรไฟฟ้า 3 เฟส (Three-phase Circuit) และหมอ้แปลง

ไฟฟ้า  
จ  านวนชัว่โมง 4 ช.ม. 

แนวคิด 

วงจรไฟฟ้า 3 เฟสจะใชใ้นระบบไฟฟ้าในการสง่จ่ายระบบไฟฟ้า เพราะว่าจะประหยดัและมปีระสทิธภิาพ   
ดกีว่าระดบั 1 เฟส ในการต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 3 เฟสสามารถต่อได ้2 แบบ คอื แบบสตาร ์และเดลตา ท าให้
การต่อโหลดในระบบไฟฟ้า 3 เฟสสามารถต่อได ้2 แบบเช่นเดยีวกนั คอืต่อแบบสตาร ์และเดลตา 

หมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ทีเ่ปลีย่นพลงังานไฟสลบัจากระดบัหน่ึงไปยงัพลงังานไฟสลบัอกีระดบัหน่ึง 
โดยผ่านสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า ซึง่ประกอบดว้ยขดลวด 2 ชุด ชดุทีร่บัพลงังานไฟสลบัเรยีกว่า ขดไพรแมร ี สว่น 
อกีขดทีน่ าไปต่อกบัโหลดเรยีกวา่ ขดเซกนัดาร ี
 

สาระการเรียนรู้ 
1. การเกดิแรงดนัและกระแสไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้า 3 เฟส 
2. การล าดบัเฟส (Phase Sequence) 
3. การต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 3 เฟส 
4. การต่อโหลดในวงจรไฟฟ้า 3 เฟส 
5. หมอ้แปลงไฟฟ้า 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. อธบิายการเกดิแรงดนัและกระแสไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้า 3 เฟสได ้
2. อธบิายการล าดบัเฟสได ้
3. อธบิายการต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 3 เฟสได ้
4. อธบิายการต่อโหลดในวงจรไฟฟ้า 3 เฟสได ้
5. อธบิายชนิดและโครงสรา้งของหมอ้แปลงได ้
6. วเิคราะหห์มอ้แปลงไฟฟ้าในอุดมคตไิด ้
7. สามารถแปลงอมิพแีดนซโ์ดยใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าได ้
8. อธบิายการท างานของหมอ้แปลงชนิดเฟสเดยีวได ้
9. สามารถหาวงจรสมมลูของหมอ้แปลงไฟฟ้าได ้
10. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถ     

สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษย ์สมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝรู่ ้ความรกัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผูส้อนทกัทายกบันกัศกึษาดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ผูส้อนตัง้ปญัหาและทายค าตอบ เพื่อใหน้กัศกึษาสนใจทีจ่ะเรยีนเรื่อง วงจรไฟฟ้า 3 เฟส (Three-

phase Circuit) และหมอ้แปลงไฟฟ้า 
ขัน้สอน 
3. อาจารย ์:- อธบิายการเกดิแรงดนัและกระแสไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้า 3 เฟส การล าดบัเฟส (Phase 

Sequence) การต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 3 เฟส การต่อโหลดในวงจรไฟฟ้า 3 เฟส หมอ้แปลงไฟฟ้า 
4 นกัศกึษา :- ตอบค าถามเกีย่วกบัการเกดิแรงดนัและกระแสไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้า 3 เฟส การล าดบั

เฟส (Phase Sequence) การต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 3 เฟส การต่อโหลดในวงจรไฟฟ้า 3 เฟส 
หมอ้แปลงไฟฟ้า 

5. อาจารย ์ :- สรุปในสปัดาหน์ี้เราจะศกึษาและปฏบิตังิานเกีย่วกบัวงจรไฟฟ้า 3 เฟส (Three-phase 
Circuit) และหมอ้แปลงไฟฟ้า 

ขัน้สอน (ใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบ และสาธติ) 
6. อาจารยบ์รรยายเน้ือหาในบทเรยีนเกีย่วกบัการเกดิแรงดนัและกระแสไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้า 3 เฟส 

การล าดบัเฟส (Phase Sequence) การต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 3 เฟส การต่อโหลดในวงจรไฟฟ้า 
3 เฟส หมอ้แปลงไฟฟ้า 

ขัน้สรปุและการประยุกต ์

7. อาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมกนัสรุปเนื้อหาในบทเรยีน 
8. อาจารยป์ระเมนิในแบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
9. อาจารยใ์หน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้

10. อาจารยต์รวจผลงานการท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสอืเรยีนวชิา  วเิคราะหว์งจรไฟฟ้า  (3105-1001)  ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. แผนภาพวงจรไฟฟ้า 3 เฟส (Three-phase Circuit) และหมอ้แปลงไฟฟ้า 

การวดัและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่17 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
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เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่17 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและนกัศกึษา

ร่วมกนัประเมนิ  (ภาคผนวก จ) 
เกณฑก์ารประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่17  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

บนัทึกหลงัการสอน 
(ดทูีภ่าคผนวก ฌ และ ญ) 
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แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 17 หน่วยที่  18 

รหสัวิชา  3105-1001  วิชา  การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า สอนครั้งท่ี  17 

ช่ือหน่วย วงจรคปัเปิลสญัญาณไฟฟ้าท่ีไม่เป็นรปูคล่ืนไซน์และฮารม์อนิก   
จ  านวนชัว่โมง 4 ช.ม. 

แนวคิด 

สญัญาณไฟฟ้าทีไ่ม่เป็นรปูคลื่นไซน์ เช่น รปูคลื่นพลัส ์ สญัญาณรปูคลื่นสามเหลีย่ม สญัญาณรปูคลื่น   
สีเ่หลีย่ม เป็นตน้ ไม่สามารถแทนดว้ยสมการฟงักช์นัไซน์ได ้ แต่เราสามารถแทนสมการรปูคลื่นหรอืสญัญาณ  
ไฟฟ้าทีไ่ม่เป็นรปูคลื่นไซน์ดว้ยอนุกรมคณิตศาสตร ์เรยีกว่า อนุกรมฟูเรยีร ์(Fourier Series) 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. วงจรคปัเปิลสญัญาณไฟฟ้าทีไ่มเ่ป็นรปูคลื่นไซน์ 

2. ฮารม์อนิกของสญัญาณ 

3. ฟงักช์นัคีแ่ละฟงักช์นัคู ่
4. ยนิูตสเตป็ฟงักช์นั (Unit step Funtion) 
5. ผลตอบสนองของสเตป็ 

6. อนุกรมฟูเรยีรต์รโีกณมติ(ิ Trigonometic Fourier Series) 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. อธบิายวงจรคปัเปิลสญัญาณไฟฟ้าทีไ่ม่เป็นรปูคลื่นไซน์ได ้

2. อธบิายความหมายของฮารม์อนิกได ้

3. อธบิายความหมายของฟงักช์นัคีแ่ละฟงักช์นัคู่ได ้

4. วเิคราะหส์ญัญาณยนูิตสเตป็ได ้

5. วเิคราะหผ์ลตอบสนองของสเตป็ได ้

6. วเิคราะหส์ญัญาณไฟฟ้าทีไ่ม่เป็นรปูคลื่นไซน์ได ้

7. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถ     
สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษย ์สมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝรู่ ้ความรกัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผูส้อนทกัทายกบันกัศกึษาดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ผูส้อนตัง้ปญัหาและทายค าตอบ เพื่อใหน้กัศกึษาสนใจทีจ่ะเรยีนเรื่อง วงจรคปัเปิลสญัญาณไฟฟ้าที่

ไม่เป็นรปูคลื่นไซน์และฮารม์อนิก 
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ขัน้สอน 
3. อาจารย ์ :- อธบิายวงจรคปัเปิลสญัญาณไฟฟ้าทีไ่ม่เป็นรปูคลื่นไซน์ ฮารม์อนิกของสญัญาณ 

ฟงักช์นัคีแ่ละฟงักช์นัคู่ ยนิูตสเตป็ฟงักช์นั (Unit step Funtion) ผลตอบสนองของสเตป็ อนุกรม    
ฟูเรยีรต์รโีกณมติ(ิ Trigonometic Fourier Series) 

4 นกัศกึษา :- ตอบค าถามเกีย่วกบัวงจรคปัเปิลสญัญาณไฟฟ้าทีไ่ม่เป็นรปูคลื่นไซน์ ฮารม์อนิกของ
สญัญาณ ฟงักช์นัคีแ่ละฟงักช์นัคู่ ยนิูตสเตป็ฟงักช์นั (Unit step Funtion) ผลตอบสนองของสเตป็ 
อนุกรมฟูเรยีรต์รโีกณมติ(ิ Trigonometic Fourier Series) 

5. อาจารย ์ :- สรุปในสปัดาหน์ี้เราจะศกึษาและปฏบิตังิานเกีย่วกบัวงจรคปัเปิลสญัญาณไฟฟ้าทีไ่ม่
เป็นรปูคลื่นไซน์และฮารม์อนิก 

ขัน้สอน (ใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบ และสาธติ) 
6. อาจารยบ์รรยายเน้ือหาในบทเรยีนเกีย่วกบัวงจรคปัเปิลสญัญาณไฟฟ้าทีไ่ม่เป็นรปูคลื่นไซน์ ฮาร์

มอนิกของสญัญาณ ฟงักช์นัคีแ่ละฟงักช์นัคู่ ยนิูตสเตป็ฟงักช์นั (Unit step Funtion) ผลตอบสนอง
ของสเตป็ อนุกรม    ฟูเรยีรต์รโีกณมติ(ิ Trigonometic Fourier Series) 

ขัน้สรปุและการประยุกต ์

7. อาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมกนัสรุปเนื้อหาในบทเรยีน 
8. อาจารยป์ระเมนิในแบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
9. อาจารยใ์หน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้

10. อาจารยต์รวจผลงานการท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสอืเรยีนวชิา  วเิคราะหว์งจรไฟฟ้า  (3105-1001)  ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. แผนภาพวงจรคปัเปิลสญัญาณไฟฟ้าทีไ่ม่เป็นรปูคลื่นไซน์และฮารม์อนิก 

การวดัและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่18 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 

เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่18 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและนกัศกึษา

ร่วมกนัประเมนิ  (ภาคผนวก จ) 



 59 

เกณฑก์ารประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่18  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

บนัทึกหลงัการสอน 
(ดทูีภ่าคผนวก ฌ และ ญ) 
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แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 18 หน่วยที่  - 

รหสัวิชา  3105-1001  วิชา  การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า สอนครั้งท่ี  18 

ช่ือหน่วย ทบทวนและสอบปลายภาค   
จ  านวนชัว่โมง 4 ช.ม. 

แนวคิด 

ทบทวนและสอบปลายภาค 
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ภาคผนวก ก 
ตวัอย่าง 

แบบประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 

ประเมนิจากผลงานทีน่กัเรยีนจดัท าและน ามาจดัเกบ็ไวใ้นแฟ้ม แฟ้มนัน้จะประกอบดว้ย 
1. ปก 
2. ค าน า 
3. ขอ้มลูสว่นตวั 
4. สารบญั 
5. จุดประสงค ์
6. เกณฑก์ารประเมนิงาน 
7. งานทัง้หมด 
8. แบบทดสอบต่างๆ 
9. งานทีม่อบหมาย/ใบงาน 

10. การประเมนิตนเอง/เพื่อน/ผูส้อน/ผูป้กครอง 
11. ความคดิเหน็ต่อวชิา 

 
ตวัอยา่งข้อมูลส่วนตวั 

1. ชื่อ……………………………………………………………………………………………………. 
2. เกดิวนัที…่………………………เดอืน………………………………พ.ศ. ………………….……… 
3. ชื่อบดิา…………………………………………ชื่อมารดา……………………………………………. 
 พี…่………………………………………คน  น้อง……………………..…...………………คน 
4. ทีอ่ยู…่………………………………………………………………………………………………….. 
5. วชิาทีช่อบ……………………………………..………………………………………………………. 
6. กจิกรรมทีช่อบ…………………………………………………………………………………………. 
7. สิง่ทีป่ระทบัใจในการเรยีน…………………………..………………………………………………... 
8. รางวลัทีเ่คยไดร้บั………………………………………………………………………………..……. 
9. ความสามารถพเิศษ………………………………………..…………………………………………. 

10. อุดมคตขิองการท างาน………………………………………………………………………………… 
11. ผลงานทีส่ะสม…………………………………………..…………………………………………….. 

หมายเหต ุ : สะสมงานไดทุ้กหน่วย นกัเรยีนน าผลงานทีพ่อใจใสแ่ฟ้มสะสมไว ้
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ภาคผนวก ข 

ตวัอย่าง 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 

ท่ี 
 

พฤติกรรม 
 
 

ช่ือ-สกลุ 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเหน็ 
การตอบ 
ค าถาม 

การยอม    
รบัฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รบั
มอบหมาย 

หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 
เกณฑก์ารวดัผล ใหค้ะแนนระดบัคุณภาพของแต่ละพฤตกิรรมดงันี้ 
 

ดมีาก = 4 สนใจฟงั ไม่หลบั ไม่พูดคุยในชัน้ มคี าถามที่ด ีตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบ
ตรงเวลา 

ด ี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑป์ระมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑป์ระมาณ 50% 
ปรบัปรุง = 1 เขา้ชัน้เรยีน  แต่การแสดงออกน้อยมาก สง่งานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

 
ลงช่ือ……………………………….ผูส้งัเกต 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 
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ภาคผนวก ค 

ตวัอย่าง 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
กลุ่มท่ี…………..ชัน้/แผนก……………… 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม 
ความร่วมมือ 

การแสดง
ความคิดเหน็ 

การรบัฟัง
ความคิดเหน็ 

ความตัง้ใจ
ในการ
ท างาน 

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ดมีาก = 4 ประสทิธภิาพอยู่ในเกณฑ ์ 90-100% หรอืปฏบิตับิ่อยครัง้ 
 ด ี = 3 ประสทิธภิาพอยู่ในเกณฑ ์ 70-89% หรอืปฏบิตับิางครัง้ 
 ปานกลาง = 2 ประสทิธภิาพอยู่ในเกณฑ ์ 50-69% หรอืปฏบิตัคิรัง้เดยีว 
 ปรบัปรุง = 1 ประสทิธภิาพต ่ากว่าเกณฑ ์ 50%  หรอืไม่ปฏบิตัเิลย 
 

ลงช่ือ………………………………ผูส้งัเกต 
 (…………………………….) 
 ………./……………/……… 
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ภาคผนวก ง 

ตวัอย่าง 

แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายบุคคล 
 

พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกลุ 

บคุลิก 

การแต่งกาย 

มารยาทใน
การพดู 

การใช้ 

ภาษา 
วิธีการ    
น าเสนอ 

เน้ือหาท่ี 

น าเสนอ 
รวม 

10 10 10 10 10 50 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
เกณฑผ์า่น 25 คะแนน 
เกณฑก์ารสงัเกต 

บุคลกิ การแต่งกาย : มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง แต่งกายสะอาด ถูกระเบยีบ เสือ้ไม่หลุดลุ่ย ลอยชาย 
มารยาทในการพดู : มองหน้าและสบตาผูฟ้งั ไม่เหนบ็แนม เสยีดสผีูอ้ื่น 

การใชภ้าษา : ชดัเจน ตามหลกัภาษา ตวั ร ล ค าควบกล ้า ถอ้ยค าขอ้ความสภุาพ 

วธิกีารน าเสนอ : น่าสนใจหลากหลาย เช่น ใชแ้ผน่ใส รปูภาพ ตัง้ค าถาม เล่นเกม ไม่เยิน่เยอ้ 
เน้ือหาทีน่ าเสนอ : มสีาระส าคญั ตรงกบัหวัขอ้เรื่อง ใชเ้วลาตามทีก่ าหนด 

 
ลงชื่อ……………………………….ผูส้งัเกต 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 
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ภาคผนวก จ 

ตวัอย่าง 

แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

ช่ือผูป้ระเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือกลุม่รบัการประเมิน……………………………………………………………………………………………… 
ประเมินผลครัง้ท่ี…………………....…….. วนัท่ี ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……...….…... 
เรือ่ง……………………………………………………………………………………………………………………. 

ท่ี คณุลกัษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดบัพฤติกรรม 

คะแนนท่ีได้ ใช้ได้  
= 1 

ควรปรบัปรงุ  
=  0 

1 ความมีมนุษยสมัพนัธ์ 
 แสดงกริยิาท่าทางสุภาพต่อผูอ้ืน่ 
 ใหค้วามร่วมมอืกบัผูอ้ื่น 

   
 

2 ความมีวินัย 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงต่างๆ 

ของวทิยาลยั ไดแ้ก่ แต่งกายถูกตอ้งตามระเบยีบ     และ
ขอ้บงัคบั ตรงต่อเวลา  

   

3 ความรบัผิดชอบ 
 มกีารเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนและการปฏบิตังิาน 
 ปฏบิตังิานดว้ยความตัง้ใจ 
 มคีวามเพยีรพยายามในการเรยีนและการปฏบิตังิาน 

   

4 ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 กลา้แสดงความคดิเหน็อย่างมเีหตุผล 

   
 

5 ความสนใจใฝ่รู้ 
 ซกัถามปญัหาขอ้สงสยั 

   
 

6 ความรกัสามคัคี 
 ร่วมมอืในการท างาน 

   
 

7 ความกตญัญกูตเวที 
 มสีมัมาคารวะต่อคร-ูครผููส้อนอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ต่อหน้า

และลบัหลงั 

   
 

 

รวมคะแนนท่ีได้ทัง้หมด  = …………… คะแนน 
หมายเหต ุ : แบบประเมนิน้ีใช้แบบเดยีวกนัทัง้ครูและประธานกลุ่ม และประเมนิคุณลกัษณะดงักล่าวตลอดภาคการศกึษา 
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ภาคผนวก ฉ 

ตวัอย่าง 

แบบรวมคะแนนการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

ช่ือ-สกลุ…………………………………………………………....รหสัประจ าตวั………………………………… 
ระดบัชัน้………………..กลุ่ม………………...แผนกวิชา…………………….…………………………………… 
 

คณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

ครัง้ท่ีประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 
หา

รจ
 าน

วน
คร

ัง้ท
ีป่ร
ะเม

นิ 

คะ
แน

นท
ีไ่ด

 ้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

คะแนนท่ีได ้    

1. ความมมีนุษยสมัพนัธ ์                      

2. ความมวีนิยั                      

3. ความรบัผดิชอบ                      

4. ความเชื่อมัน่ในตนเอง                      

5. ความสนใจใฝรู่ ้                      

6. ความรกัสามคัค ี                      

7. ความกตญัญกูตเวท ี                      

 
 

ลงช่ือ…………………………….ผูป้ระเมิน 
(…………………………….) 
.………/…………/………. 

 
 
หมายเหต ุ : แบบรวมคะแนนนี้ใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ครแูละประธานกลุ่ม 
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ภาคผนวก ช 

ตวัอย่าง 

แบบสรปุผลการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ภาคเรียนท่ี…………………ปีการศึกษา…………………. 

รหสัวิชา…………………………………….. 

ช่ือวิชา……………………………………… 

ระดบัชัน้…………………………………… 

แผนก/กลุ่ม…………………………….…. 
คว

าม
มมี

นุษ
ยส

มัพ
นัธ

 ์

คว
าม
มวี

นิยั
 

คว
าม
รบั

ผดิ
ชอ

บ 

คว
าม
เช
ือ่ม

ัน่ใ
นต

นเ
อง

 

คว
าม
สน

ใจ
ใฝ
รู่ ้

คว
าม
รกั
สา
มคั

ค ี

คว
าม
กต

ญัญ
กูต

เว
ท ี

รว
ม 
 (ใ
นส

่วน
ขอ

งผ
ูส้อ

น)
 

รว
ม 

(ใน
ส่ว

นข
อง
ปร

ะธ
าน

กล
ุ่ม)

 

รว
มค

ะแ
นน

ทีไ่
ดจ้

าก
ทัง้

 2
 ส
่วน

 

ล าดบั 
ท่ี 

รหสั 
ประจ าตวั 

ช่ือ-สกลุ 2 1 3 1 1 1 1 10 10 20 
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ภาคผนวก ฌ 

ตวัอย่าง 

บนัทึกหลงัการสอน 
 

ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนของนักเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสอนของคร ู

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

 
ลงช่ือ……………………………….ผูบ้นัทึก 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 
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ภาคผนวก ญ 

ตวัอย่าง 

บนัทึกหลงัการสอน 
ช่ือผูส้อน……………………………………….………….. รหสั  3105-1001 วิชา การวเิคราะหว์งจรไฟฟ้า 
ภาคเรียนท่ี……………………………………………….... ปีการศึกษา………………………………………. 
 

ห้องเรียน วนั/เดือน/ปี เวลา บนัทึกความคิดเหน็ หมายเหต ุ
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