
 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 
 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  10 
 ช่ือวชิา  เขียนแบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ สอนสปัดาห์ท่ี13-14 
 ช่ือหน่วย เขียนแบบระบบควบคุมเคร่ืองจกัรกลทาง

ไฟฟ้า 
คาบรวม  6 

ช่ือเร่ือง  เขียนแบบระบบควบคุมเคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้า จ านวนคาบ 6 

หัวข้อเร่ือง 
       ดา้นความรู้        

1. มอเตอร์ไฟฟ้า 
2. สวติซ์ปุ่มกด 
3. สัญลกัษณ์ท่ีใชง้านควบคุมมอเตอร์ระบบ DIN 
4. วงจรต่างๆ 

 

 ดา้นทกัษะ 

5. ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

        

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
6. ความรับผดิชอบ   
7. ความสนใจใฝ่รู้ 

 
 

สาระส าคญั 
การเขียนแบบระบบงานควบคุมเคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้านั้น ส่วนมากแลว้เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าจะมีแต่

การใช้มอเตอร์ เพราะจะเป็นตวัถ่ายทอดพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกล ในการต่อมอเตอร์นั้นจะมีหลายแบบ 
เช่น มอเตอร์ 1 เฟส, มอเตอร์ 3 เฟส ตลอดจนการใช้สวิตซ์ในการควบคุมมอเตอร์ ผูเ้รียนจะตอ้งรู้สัญลักษณ์
ต่างๆท่ีใชง้านมอเตอร์มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 
 



 

 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  
เขียนแบบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อใหรู้้จกัมอเตอร์ไฟฟ้า (ด้านความรู้) 
2. เพื่อใหรู้้จกัชนิดของมอเตอร์ (ด้านความรู้) 
3. เพื่อใหเ้ขา้ใจการท างานของมอเตอร์  (ด้านความรู้) 
4. เพื่อใหรู้้จกัชนิดสวติซ์ปุ่มกด (ด้านความรู้) 
5. เพื่อใหรู้้จกัสัญลกัษณ์ท่ีใชก้บังานควบคุมมอเตอร์ระบบ DIN (ด้านความรู้) 
6. เพื่อใหเ้ขา้ใจการท างานของวงจรต่างๆ (ด้านความรู้) 
7. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จ

ภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. บอกความหมายของมอเตอร์ไฟฟ้าได ้(ด้านความรู้) 
2. บอกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าได ้ (ด้านความรู้) 
3. บอกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสได ้(ด้านความรู้) 
4. บอกความหมายของสวติซืปุ่มกดได ้(ด้านความรู้) 
5. อธิบายความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชก้บังานควบคุมมอเตอร์ระบบ DIN ได ้(ด้านความรู้) 
6. บอกแบบท่ีใชใ้นการควบคุมมอเตอร์ได ้(ด้านความรู้) 
7. อธิบายหลกัการท างานของวงจรกลบัทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสได ้(ด้านความรู้) 
8. อธิบายหลกัการท างานของวงจรการควบคุมมอเตอร์หมุนเรียงล าดบัความเร็วได ้(ด้านความรู้) 
9. ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ (ด้านทักษะ) 
10. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตาม

ความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 
 (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) 

11. ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นกัศึกษาจะตอ้งมีการใช ้
เทคนิคท่ีแปลกใหม่ใช้ส่ือและเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอท่ีน่าสนใจน าวสัดุในท้องถ่ินมา
ประยกุตใ์ช ้  อยา่งคุม้ค่าและประหยดั (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง)  

 
 
 



 

 

 

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ด้านความรู้(ทฤษฎ)ี 

1. ความหมายของมอเตอร์ไฟฟ้า (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1) 
มอเตอร์ไฟฟ้า (Motor) หมายถึง เป็นเคร่ืองกลไฟฟ้าชนิดหน่ึงท่ีเปล่ียนแปลงพลงังานไฟฟ้ามาเป็น

พลงังานกลมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้า เปล่ียนเป็นพลงังานกลมีทั้งพลงังานไฟฟ้ากระแสสลบัและพลงังาน
ไฟฟ้ากระแสตรง 

 
2. ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 2) 

มอเตอร์ไฟฟ้าแบ่งออกตามการใชข้องกระแสไฟฟ้าได ้2 ชนิดดงัน้ี 
1.  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั (Alternating Current Motor) หรือเรียกวา่เอ.ซี มอเตอร์ (A.C. MOTOR) 

การแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าสลบัแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
1.1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิด 1 เฟส หรือเรียกวา่ ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (A.C. Sing Phase) 
1.2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิด 2 เฟส หรือเรียกวา่ ทูเฟสมอเตอร์ (A.C. Two phase Motor) 
1.3. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิด 3 เฟส หรือเรียกวา่ ทีเฟสมอเตอร์ (A.C. Three phase Motor) 

2.  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor) หรือเรียกวา่ดี.ซี มอเตอร์ (D.C. MOTOR) การแบ่ง
ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าตรงแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

2.1. มอเตอร์แบบอนุกรมหรือเรียกวา่ซีรีส์มอเตอร์  (Series Motor) 
2.2. มอเตอร์แบบอนุขนานหรือเรียกวา่ซนัทม์อเตอร์  (Shunt Motor) 
2.3. มอเตอร์ไฟฟ้าแบบผสมหรือเรียกวา่คอมเพาวดม์อเตอร์ (Compound Motor) 
 

3. ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 3) 
แบ่งออกตามโครงสร้างและหลกัการท างานของมอเตอร์ได ้2 แบบ คือ 
1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส แบบอินดกัชัน่ (3 Phase Induction Motor) 
2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส แบบซิงโครนสั (3 Phase Synchronous Motor) 
 

4. ความหมายของสวติซ์ปุ่มกด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 4) 
สวิตซ์ปุ่มกด หมายถึง อุปกรณ์ท่ีมีหน้าสัมผสัอยู่ภายในการเปิด-ปิด หน้าสัมผสัได้โดย ใช้มือกดใช้

ควบคุมการท างานของมอเตอร์ สวิตซ์ปุ่มกดท่ีใชใ้นการเร่ิมเดิน (Start) เรียกวา่สวิตซ์ปกติเปิด (Nor-mally Open) 
หรือท่ีเรียกวา่ เอ็น โอ (N.O.) สวิตซ์ปุ่มกดหยุดการท างาน (Stop) เรียกวา่สวิตซ์ปกติปิด (Normally Close) หรือ
เรียกวา่เอน็ ซี (N.C.) 



 

 

5. ความหมายของสัญลกัษณ์ทีใ่ช้กบังานควบคุมมอเตอร์ระบบ DIN  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 5) 
ในการเขียนแบบเพื่อการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตอ้งเขียนสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนของจริงดงันั้น จึงตอ้งศึกษา

สัญลกัษณ์และความหมายในการควบคุมในบทน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของ DIN DIN = Deutsches Institute Fur 
Normung หมายถึง มาตรฐานการออกแบบของประเทศเยอรมนั 

ตวัอยา่งสัญลกัษณ์ท่ีใชก้บังานควบคุมมอเตอร์ระบบ DIN 
 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 
ต่อถึงช่องสั้นๆ 

 
แบบท างานดว้ยมือ 

 
แบบท างานกดลง 

 
แบบดึงข้ึน 

 
แบบหมุน 
 

 
แบบใชเ้ทา้เหยยีบ 

 
แบบถอดดา้มมือออกได ้

 
แบบท างานดว้ยแรงกด 

 
ท างานดว้ยลูกเบ้ียว 3 ต าแหน่ง  

 

สวติซ์ปิด -เปิดธรรมดาลกัษณะปกติเปิด (N.O.)      

 

สวติซ์ปุ่มกด -ปกติปิด  (N.C.)    

 

สวติซ์ปิด-เปิดธรรมดาลกัษณะปกติเปิด (N.C.)   

 
สวติซ์เม่ือถูกท างานปกติปิด  ( N.C.)   

 

สวติซ์เม่ือถูกท างานปกติปิด (N.O.)    

 
 



 

 

6. แบบทีใ่ช้ในการควบคุมมอเตอร์ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 6) 
แบบวงจรท่ีใชใ้นงานควบคุมแบ่งออกเป็น 4 แบบ ดว้ยกนัดงัน้ี 
1.  แบบวงจรสายเดียว (One Line Diagram)  
 

 
รูป แสดงวงจรสายเดียว 

2.  แบบวงจรแสดงการท างาน (Schamatic Diagram) 
2.1. วงจรก าลงั (Power Circuit) แบบวงจรน้ีจะเขียนรายละเอียดของวงจรก าลงัเท่านั้นโดยเร่ิมจาก

วงจรยอ่ย ผา่น Main Fuse (F1) Main Contactorv (K1) Overload Relay (F2) และต่อเขา้มายงัมอเตอร์ 
2.2.  วงจรควบคุม (Control Cuit) แบบวงจรน้ีไดจ้ากการจบัตน้และปลายของวงจรควบคุมในแบบ

งานจริงจึงยึดออกมาเป็นเส้นตรง สายแยกต่างๆจะเขียนในแนวด่ิงและแนวระนาบเท่านั้น ส่วนประกอบของ
อุปกรณ์จะน ามาเขียนเฉพาะส่วนท่ีใชว้งจรควบคุมเท่านั้น  

 



 

 

 
รูปวงจรควบคุม (Control Cuit) 

3.  วงจรแสดงแบบงานจริง (Working Diagram) 
วงจรแสดงแบบงานจริง (Working Diagram) เป็นชนิดน้ีจะเขียนคล้ายกบัลกัษณะงานจริงคือ 

ส่วนประกอบของอุปกรณ์ใดๆ จะเขียนเป็นช้ินเดียวไม่แยกออกจากกนัและสายต่างๆ จะต่อกนัท่ีจุดเขา้สายของ
อุปกรณ์เท่านั้น ซ่ึงเหมือนกบัลกัษณะของงานจริง 

4.  วงจรประกอบการติดตั้ง (Contructional Wring Diagram) 
วงจรประกอบการติดตั้ง (Contructional Wring Diagram) ในระบบควมคุบจะประกอบไปดว้ยแผง

ควบคุมตูส้วิตซ์บอร์ด และโหลดท่ีตอ้งการควบคุม ซ่ึงมกัจะแยกกนัอยใ่นต่างท่ีกนัในส่วนต่างๆเหล่าน้ี จะเขียน
แสดงรายละเอียดดว้ยวงจรงานจริงและจะประกอบเขา้ดว้ยกนัท่ีแผงต่อสาย โดยใชว้งจรสายเดียว สายท่ีออกจาก
จุดต่อสายแต่ละอนัจะมีโคเดก ากบัไวใ้หรู้้วา่สายนั้นจะไปต่อเขา้จุดใด เช่น แผงต่อสาย X2 จุดท่ี 1 จะไปต่อกบัจุด
ท่ี 5 ของแผงต่อสาย X3 ซ่ึงท่ีจุดน้ีก็จะมีโคด้บอกอยูด่ว้ยว่าสาย X3 ซ่ึงท่ีจุดน้ีก็จะมีโคด้บอกอยูด่ว้ยวา่สายจุดน้ี
ต่อมาจากจุดท่ี 1 ของแผน่ต่อสาย X2 

7. หลกัการท างานวงจรกลบัทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 7) 
วงจรก าลงั 
หลกัการของวงจรก าลงัการกลบัทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ส าหรับการท างานของวงจร

ก าลงันั้นเม่ือคอนแทคเตอร์ K1 ท างานกระแสไฟฟ้าจะไหลจากไลท ์L1 เขา้ขดรัน จากขั้ว U ไปยงัขั้ว X แลว้ครบ
วงจรท่ีส่วนท่ีขดสตาร์ทกระแสไหล จากขั้ว V และขั้ว Y ครบวงจรท่ี N เช่นกนั จะท าใหม้อเตอร์หมุนขวา ในขระ
ท่ีคอนแทคเตอร์ K1 หยดุท างาน ใหค้อนแทคเตอร์ K2 ท างาน จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นขดรันเหมือนขั้วแรกคือ 
ขั้ว U กบัขั้ว X ส่วนในขดสตาร์ทกระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้ว Y ไปยงัขั้ว V จะเห็นไดว้า่เป็นการสลบัขั้วของ
สตาร์ทท าใหม้อเตอร์กลบัทิศทางการหมุน 



 

 

8. หลกัการท างานของวงจรการควบคุมมอเตอร์หมุนเรียงล าดับความเร็ว(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 8) 
วงจรก าลงั 

 
รูปแสดงวงจรก าลงั 

วงจรควบคุม 

 
รูปแสดงวงจรควบคุม 

 
 
 
 



 

 

• ด้านทกัษะ(ปฏบิัติ)  (จดุประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่9) 

               
1. แบบฝึกหดั 

 

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง   
    (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่10-11) 
 

1. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรง 
      ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 
                        

2. ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นกัศึกษาจะตอ้งมีการใช ้ 
เทคนิคท่ีแปลกใหม่ใชส่ื้อและเทคโนโลยปีระกอบการน าเสนอท่ีน่าสนใจน าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยุกตใ์ช ้  อยา่ง
คุม้ค่าและประหยดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ผูส้อนจดัเตรียมเอกสาร พร้อมกบัแนะน า
รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง   
เขียนแบบระบบควบคุมเคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้า 

2.  ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วย
เรียนท่ี 10 และขอให้ผูเ้รียนร่วมกนัท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความรู้    โดยตั้ง
ค  าถามว่า เขียนแบบระบบควบคุมเคร่ืองจกัรกลทาง
ไฟฟ้า มีส่วนประกอบอะไรในชีวิตประจ าวนัของเรา
บา้ง  พร้อมใหเ้หตุผลประกอบ 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ 
1.  ผูส้อนอธิบายเน้ือหาเก่ียวกบับทเรียนวิชา  

เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยท่ี  10  เร่ือง  
เขียนแบบระบบควบคุมเคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้า และ
ให้ผูเ้รียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน วิชา  เขียน
แบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   หน่วยท่ี 10   หนา้ท่ี  
158 – 174 
          2.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอธิบายพร้อม
ยกตวัอย่างถึง เขียนแบบระบบควบคุมเคร่ืองจกัรกล
ทางไฟฟ้า ตามท่ีไดศึ้กษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
         3.ผู้สอนอธิบายถึงเขียนแบบระบบควบคุม
เคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้า  ใหน้กัเรียนฟัง 
 
 
 

1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1.  ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์และ ฟังครูผูส้อนแนะน า

รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง เขียน
แบบระบบควบคุมเคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้า 

2.  ผูเ้รียนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การ
เรียนของหน่วยเรียนท่ี 10  และการให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม 

3.  ผูเ้รียนแสดงความรู้ว่า เขียนแบบระบบ
ควบคุมเคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้า  มีส่วนประกอบอะไร
ในชีวติประจ าวนัของเราบา้ง พร้อมใหเ้หตุผลประกอบ 

 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ 
1.  ผูเ้รียนศึกษาบทเรียนวิชา เขียนแบบไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยท่ี  10  เร่ือง  เขียนแบบระบบ
ควบคุมเคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้า และให้ผูเ้รียนศึกษา
เอกสารประกอบการสอน  วิชาเขียนแบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยท่ี 10  หนา้ท่ี  158 – 174 
             

2.  ผูเ้รียนอธิบายและยกตวัอยา่งถึง เขียนแบบ
ระบบควบคุมเคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้า ตามท่ีได้ศึกษา
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
            

3. ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมในบทเรียนจากนั้นลง
มือปฏิบติัตามท่ีผูส้อนสาธิต 
 

 



 

 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้  

1.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดับทท่ี 10  เร่ือง
เขียนแบบระบบควบคุมเคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้า หนา้ท่ี 
175-179 

2.  ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั 
ตามความเหมาะสม  ท ารายงานเร่ือง เขียนแบบระบบ
ควบคุมเค ร่ืองจักรกลทางไฟฟ้า  พ ร้อมทั้ งบอก
ความหมายของมอเตอร์ บอกชนิดของมอเตอร์ และ
บอกความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ รวมทั้งอธิบาย
หลักการท างานของวงจรต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง
เขียนแบบระบบควบคุมเคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้า และ
ให้อธิบายหน้าชั้ นเรียนโดยครูให้ค  าแนะน าอย่าง
ใกลชิ้ด และประเมินผลจากการรายงานดงักล่าว 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล  
1.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีได้

เรียนใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน 

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน 
 
 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-11) 
 

(รวม 360 นาที หรือ 6 คาบเรียน) 
 
 
 
 

3.  ข้ันประยุกต์ใช้  
1.  ผูเ้รียนท าท าแบบฝึกหดับทท่ี 10  เร่ืองเขียน

แบบระบบควบคุมเคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้า  หนา้ท่ี 175-
179 

2.  ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั ตามความ
เหมาะสม  ท ารายงานเร่ือง เขียนแบบระบบควบคุม
เคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้า พร้อมทั้งบอกความหมายของ
มอเตอร์ บอกชนิดของมอเตอร์ และบอกความหมาย
ของสัญลกัษณ์ต่างๆ รวมทั้งอธิบายหลกัการท างานของ
วงจรต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเขียนแบบระบบควบคุม
เคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้า และอธิบายหน้าชั้นเรียน โดย
ขอค าแนะน าจากผูส้อน 

 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล  
1.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีไดเ้รียน

เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2.  ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน 
 
 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-11) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
         ก่อนเรียน  
             1.  จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนหน่วยท่ี 10  
             2.  ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยท่ี 10  และใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมใน  
                  หน่วยท่ี 10 
             3.  อธิบายถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบการเรียนหน่วยท่ี 10 

    
 
 
          ขณะเรียน 

1. ปฏิบติัตามการสาธิตเร่ือง เขียนแบบระบบควบคุมเคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้า 
2.   ร่วมกนัสรุป “เขียนแบบระบบควบคุมเคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้า 
3.   จดัท าส่ือประกอบรายงาน   
4. รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “เขียนแบบระบบควบคุมเคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้า” 

 
 
 

 หลงัเรียน 
             1.  ท าแบบฝึกหดับทท่ี 10 
             2.  ท าแบบประเมินการเรียนรู้ 

 
 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- รายงาน  เร่ือง  เขียนแบบระบบควบคุมเคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้า 
 
 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
 1.  เอกสารประกอบการสอนวิชา เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ประกอบการเรียนการสอน
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-11) 
               2.  ใบความรู้และใบงาน 
 
 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
 
               1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง เขียนแบบระบบควบคุมเคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้า   
         
ส่ือของจริง 

      1. อุปกรณ์เคร่ืองฉายภาพและจอภาพ (ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี       
1-11) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แหล่งการเรียนรู้ 
 
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุดวทิยาลยั 
2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
 

    นอกสถานศึกษา 

                           ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ ในทอ้งถ่ินจงัหวดั 

 
การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 
 

            1.  บูรณาการกบัวชิาชีวติและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพดู  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตนทาง
สังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 
            2.  บูรณาการกบัวชิาการบริหารการจดัซ้ือ  ดา้นการซ้ือ การแสวงหาผลิตภณัฑ ์
            3.  บูรณาการกบัวชิากีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
            4.  บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 

 หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
ก่อนเรียน 

1. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยท่ี 10 

 
 

            ขณะเรียน 
1. ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆเก่ียวกบัการเรียน 
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

     
 
            หลงัเรียน 

1. ตรวจแบบฝึกหดั 
2. สรุปผลการรายงานหนา้ชั้นเรียน 

 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
          
                   ตรวจผลงาน รายงาน  เร่ือง  เขียนแบบระบบควบคุมเคร่ืองจกัรกลทางไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  บอกความหมายของมอเตอร์ไฟฟ้าได ้ 

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน             :   บอกความหมายของมอเตอร์ไฟฟ้าได ้   จะได ้ 1  คะแนน  

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  บอกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าได ้  

1. วธีิการประเมิน                       :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                                :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน             :   บอกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าได ้  จะได ้ 1  คะแนน 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3   บอกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสได ้

1. วธีิการประเมิน                       :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                                :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน               :    บอกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสได ้ จะได ้ 1  

คะแนน 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4   บอกความหมายของสวติซืปุ่มกดได ้

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน             :    บอกความหมายของสวิตซืปุ่มกดได ้  จะได ้1 คะแนน  

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 5  อธิบายความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชก้บังานควบคุมมอเตอร์ระบบ 
DIN ได ้

1. วธีิการประเมิน                        :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                                 :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน                :   อธิบายความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชก้บังานควบคุมมอเตอร์

ระบบ DIN ได ้จะได ้ 1  คะแนน 
    
 
 
 



 

 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 6  บอกแบบท่ีใชใ้นการควบคุมมอเตอร์ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน               :   บอกแบบท่ีใชใ้นการควบคุมมอเตอร์ได ้ จะได ้ 1  คะแนน 

 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 7 อธิบายหลกัการท างานของวงจรกลบัทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 

1 เฟสได ้

1. วธีิการประเมิน                       :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                                :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน               :   อธิบายหลกัการท างานของวงจรกลบัทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลบั 1 เฟสได ้ จะได ้ 1  คะแนน 
 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 8  อธิบายหลกัการท างานของวงจรการควบคุมมอเตอร์หมุนเรียงล าดบั
ความเร็วได ้

1. วธีิการประเมิน                        :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                                 :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน               :   อธิบายหลกัการท างานของวงจรการควบคุมมอเตอร์หมุน

เรียงล าดบัความเร็วไดจ้ะได ้ 1  คะแนน 
 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี  9   ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน            :   ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบังาน

จะได ้ 1  คะแนน 
 
 
 
 



 

 

 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 10  การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้ง  
กระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน  มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ 
อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 

1. วธีิการประเมิน                 :     ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        :     แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

3. เกณฑ์การให้คะแนน         :    การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษา                             
จะตอ้งกระจายงานได้ทัว่ถึง  และตรงตามความสามารถของ   สมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียม
สถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง  จะได ้ 2  คะแนน  

 
   

     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 11  ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  นกัศึกษาจะตอ้งมีการใช้ เทคนิคท่ีแปลกใหม่ใช้ส่ือและเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอท่ี
น่าสนใจน าวสัดุในทอ้งถ่ินมา ประยกุตใ์ช ้  อยา่งคุม้ค่าและประหยดั 

1. วธีิการประเมิน                 :     ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        :     แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน         :    ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ    
พอเพียงนกัศึกษาจะตอ้งมีการใช ้เทคนิคท่ีแปลกใหม่ใชส่ื้อและ  เทคโนโลยีประกอบการน าเสนอ
ท่ีน่าสนใจน า วสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั จะได ้ 2  คะแนน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง........................... 

รายช่ือสมาชิก 
      1……………………………………เลขท่ี…….    2……………………………………เลขท่ี……. 
      3……………………………………เลขท่ี…….    4……………………………………เลขท่ี……. 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 เน้ือหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรู้เก่ียวกับเน้ือหา ความถูกตอ้ง  
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้) 

    

2 รูปแบบการน าเสนอ     

3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     

4 บุคลิกลกัษณะ  กิริยา  ท่าทางในการพูด  น ้ าเสียง  ซ่ึงท าให้ผูฟั้งมีความ
สนใจ 

    

รวม     

 

ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1.  เน้ือหาสาระครอบคลุมชดัเจนถูกตอ้ง 
 3  คะแนน    =  มีสาระส าคญัครบถว้นถูกตอ้ง  ตรงตามจุดประสงค ์
 2  คะแนน    =  สาระส าคญัไม่ครบถว้น  แต่ตรงตามจุดประสงค ์
 1  คะแนน    =  สาระส าคญัไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงตามจุดประสงค ์
2.  รูปแบบการน าเสนอ 

3  คะแนน     =  มีรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม  มีการใชเ้ทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลย ี    
                         ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ  น าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั 
คะแนน    =  มีเทคนิคการน าเสนอท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอท่ีน่าสน ใจ  แต่ขาด

การประยกุตใ์ช ้วสัดุในทอ้งถ่ิน         
              1  คะแนน     =  เทคนิคการน าเสนอไม่เหมาะสม และไม่น่าสนใจ 
3.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
 3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2  คะแนน     =  สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 1  คะแนน     =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4.  ความสนใจของผูฟั้ง 
 3  คะแนน     =  ผูฟั้งมากกวา่ร้อยละ 90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 2  คะแนน     =  ผูฟั้งร้อยละ 70-90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 1  คะแนน     =  ผูฟั้งนอ้ยกวา่ร้อยละ 70  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 



 

 

แบบประเมนิกระบวนการท างานกลุ่ม 
 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขท่ี…….       2……………………………………เลขท่ี……. 

 3……………………………………เลขท่ี…….       4……………………………………เลขท่ี……. 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั     

2 การแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม     

3 การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

 

ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

วนัท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอยา่งชดัเจน 
 2  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
2.  การมอบหมายหนา้ท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ /  
                     อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 

 2  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ัว่ถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีส่ือ / อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง แต่ขาด 
                                     การจดัเตรียมสถานท่ี 
 1  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทัว่ถึงและมีส่ือ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3.  การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 3  คะแนน  =  ท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาท่ีก าหนด 
 2  คะแนน  =  ท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย แต่ชา้กวา่เวลาท่ีก าหนด 
 1  คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 
4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ 
 2  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน 
 1  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน 
 


