
 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฏี 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎ ี หน่วยที ่ 11 

ช่ือวิชา  เคร่ืองวดัไฟฟ้า  สอนสัปดาห์ที ่ 17 

ช่ือหน่วย  ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง   ดิจิตอลมลัตมิิเตอร์ จ านวนคาบ 4 

หัวข้อเร่ือง 
        ด้านความรู้       

           1.   ส่วนประกอบของดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 
           2.   การวดัความตา้นทานและกระแสไฟฟ้าดว้ยดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 
            
       ด้านทักษะ 
                3.   ฝึกปฏิบตัิการทดลอง   เร่ือง   ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 

       ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

           4.  ความรับผดิชอบ  ความประหยดั  ความขยนั ความอดทน  แบ่งปัน 

           5.  ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั 
 

สาระส าคญั 

        1.   การใชง้งานมลัติมิเตอร์แบบเข็มช้ีหรือเรีกยว่าแบบอะนาล็อก (Analog) มีความผิดผลาดบ่อยคร้ังอยา่งหน่ึง
คือการอ่านค่าบนสเกล  ดงันั้นเพือ่ลดขอ้ผดิผลาดดงักล่าว  จึงมีการพฒันามลัติมิเตอร์ใหแ้สดงผลการวดัเป็นตวัเลขซ่ึง
เรียกวา่ “เคร่ืองวดัแบบดิจิตอล”  เม่ือท าการรวมเอาดิจิตอลโวลทมิ์เตอร์  ดิจิตอลแอมมิเตอร์  และดิจิแอมมิเตอณ์เขา้
ดว้ยกนัเรียกวา่ “ดิจิตอล มลัติมิเตอร์” 
         2.  จดัปฏิบตัิการใบงานที่ 18  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรู้จกัศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบั เคร่ืองวดัทางไฟฟ้า  

และยงัมีจรรยาบรรณในการใชห้อ้งปฏิบตัิการเคร่ืองวดัไฟฟ้าร่วมกบัผูอ่ื้น  ซ่ึงช่วยเสริมสร้างทกัษะความสามารถ

ทางดา้นการปฏิบติั  การสงัเกตุ  และการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าให้นักศึกษาไดมี้บทบาทในการเรียน 

และสร้างสรรคบ์รรยากาศที่ดีจากการเรียน  มีความพร้อมในการเตรียมตวั และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

และส าเร็จภายในเวลาที่ก  าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกั  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยดึหลกัความประหยดั

รู้จกัใช้และจดัการอย่างฉลาดและรอบคอบ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัในตวัที่ดีได ้   (ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม) 



 

 

 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงที่ตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 

                    -  วดัค่าปริมาณทางไฟฟ้าโดยใชเ้คร่ืองมือวดัไฟฟ้า 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

           จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
            1.  เพื่อให้มีความรู้เก่ียวกับส่วนประกอบ  การวดัความตา้นทานและกระแสด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (ด้าน

ความรู้)   

           2.    เพือ่ใหมี้ทกัษะในการใชเ้คร่ืองดิจิตอลมลัติมิเตอร์ ( ด้านทกัษะ) 

            3. เพือ่ใหมี้เจตคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่ง
ถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาที่ก  าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและคุณลกัษณะ3D (ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม) 

      จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
         1.  บอกส่วนประกอบของดิจิตอลมลัติมิเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านความรู้) 

1.1          2.  บอกวดัความตา้นทานและกระแสไฟฟ้าดว้ยดิจิตอลมลัติมิเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านความรู้) 
        3.  ปฏิบตัิการใชเ้คร่ืองดิจิตอลมลัติมิเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านทักษะ) 
         4. เตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์ สอดคลอ้งกบังานและใชว้สัดุ  อุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ได ้  
               อยา่งถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและคุณลกัษณะ3D   (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D) 

        5.  ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาที่ก  าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงและคุณลกัษณะ3D (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D) 

 

การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และคุณลักษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1.   ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสมก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑ ์
การประเมินปฏิบตัิการใชดิ้จิตอลมลัติมิเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.   ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
3.   ผูเ้รียนปฏิบตัิตนเป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี 
4.   ผูเ้รียนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มเพือ่นและสงัคม 

• หลกัความมีเหตุผล 



 

 

1.   เห็นคุณค่าของการใชเ้คร่ืองดิจิตอลมลัติมิเตอร์ ไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
2.   ปฏิบตัิการเคร่ืองดิจิตอลมลัติมิเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีเหตุผล และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ท างานและในชีวติประจ าวนัได ้

3.   กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล                                   
4.   กลา้ทกัทว้งในส่ิงที่ไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
5.   กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
6.   ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
7.   ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
8.   คิดส่ิงใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสงัคม                                  
9.   มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1.  มีทกัษะการใชเ้คร่ืองดิจิตอลมลัติมิเตอร์  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการของเคร่ือง

ดิจิตอลมลัตมิิเตอร์  และมีสาระส าคญัที่สมบูรณ์ 

3.  มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน        

4.  กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสยัต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   

5.  แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

6.  ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 

7.  ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  

การตัดสินใจและการด าเนินกจิกรรมต่างๆให้อยู่ในระดบัพอเพยีงหรือตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดงันี ้
 

• เงือ่นไขความรู้ 

1.  ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัหลกัการเคร่ืองดิจิตอลมลัติมิเตอร์  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้ รอบคอบ

ระมดัระวงั) 

2.  มีความรู้ ความเขา้ใจในปฎิบตัิการใบงานการทดลองเคร่ืองดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 

3.  ใชว้สัดุอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

4.  ปฏิบตัิงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  

5.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 



 

 

• เงือ่นไขคุณธรรม 
1.  ปฏิบติังานที่ไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด  (ความรับผดิชอบ) 

           2.  ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 

3.  มีความเพยีรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบตัิงาน (ความขยนั ความอดทน)  

4.  ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น (แบ่งปัน)   

 

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   
1.  ส่วนประกอบของดิจิตอลมัลติมิเตอร์(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1) 
             ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ที่จ  า หน่ายในทอ้งตลาดมีหลากหลายยีห่อ้หลายรุ่น จึงเป็นหนา้ที่ของช่างผูใ้ชง้าน
จะตอ้งรู้จกัส่วนประกอบต่าง ๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
 

2. วัดความต้านทานและกระแสไฟฟ้าด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 2) 
            การใชง้านจะเหมือนกบัมลัติมิเตอร์แบบเขม็ช้ี แต่อาจจะสะดวกกวา่เน่ืองจากบางรุ่นสามารถปรับสเกลได้
อตัโนมตั ิการแสดงขั้วบวก – ลบ บนหนา้จอ และฟังกช์ัน่อ่ืน ๆ ตวัอยา่งการใชง้านเบื้องตน้ ประกอบดว้ย 
                    1. การวดัตวัตา้นทาน 
                    2. การวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั 
                    3. การวดักระแสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั 
                    4. อ่ืน ๆ 

    • ด้านทักษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 3) 

              1.    ใบงานที ่  18   เร่ือง เคร่ืองดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ  พอเพยีงและ

คุณลกัษณะ 3D  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 4- 5) 

               1.   การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรง    

ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานที่  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียงและนกัศึกษา

ทุกคนจะตอ้งรู้จกัใชแ้ละจดัการกบัวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นอยา่งฉลาดและ   รอบคอบ สามารถน าวสัดุอุปกรณ์ใน

ทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั งานจะส าเร็จ ไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความขยนัอดทน มีความเพยีร

พยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการ ปฏิบติังาน และรู้จกัแบ่งปันใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของ



 

 

ส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครู  และผูอ่ื้น ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและหลกัคุณลกัษณะ 3D 

2. ความมีเหตุมีผลในการปฎิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและหลกัคุณลกัษณะ3D  
นกัศึกษาจะตอ้งมีการใชเ้ทคนิคที่แปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลย ี ประกอบการ น าเสนอที่น่าสนใจ ปฏิบติังาน
ดว้ยความละเอียดรอบคอบ  นกัศึกษาจะมีภูมิคุม้กนัในตวัที่ดีไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความสนใจใฝ่รู้ รอบรู้ รอบคอบ 
และระมดัระวงั(จะสอนเน้ือหาอะไรที่เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์     และการ 
ปฏิบติังานอยา่งมี เหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 3D  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  



 

 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการเรียนการสอนในรายวชิาเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
2. สอบถามพื้นความรู้เดิมเก่ียวกบัเคร่ืองดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 
3. แจกแบบทดสอบก่อนเรียน 
4. ครูบรรยายตามหวัขอ้ต่าง ๆ และซกัถามนกัศึกษา เป็นระยะๆ 
5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาวชิาอีกคร้ังหน่ึง 
6. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ  ละประมาณ  3-4 เพือ่ทดลองใบงานที่ 18  ดิจิตอลมลัตมิิเตอร์ 

ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนั อภิปรายกลุ่มเก่ียวกบั  ดิจิตอลมลัติมิเตอร์วา่มีอะไรบา้งมาเสนอหนา้ชั้นเรียน 
7.  ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลงานกลุ่ม 
8. ผูส้อนสรุปจากที่ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอมา พร้อมเสนอแนะเพิม่เติมในส่ิงที่ผูเ้รียนขาดหายไป 
9. เปิดแผน่ใสประกอบการสอนดิจิตอลมลัตมิิเตอร์ใหน้กัเรียนดู 
10. มอบหมายใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
11. ผูเ้รียนส่งท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
12. ผูเ้รียนประเมินผลงานตวัเองตามแบบประเมินของผูเ้รียน 
13. ผูส้อนประเมินผลงานตลอดทั้งคาบของผูเ้รียน 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 

ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 

              1.  การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนเก่ียวกบัดิจิตอลมลัตมิิเตอร์ไดอ้ยา่งอิสระ 

  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 

 



 

 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 

        1. ปฏิบติังานที่ไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผดิชอบ) 

       2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 

    3.  มีความเพยีรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบตัิงาน (ความ ขยนั ความอดทน)  

       4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  

ด้านภูมิคุ้มกนัภยัจากยาเสพติด(Drug - Free)  

 การปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และส่งเสริมใหสื้บคน้ขอ้มูลทาง

อินเทอร์เน็ตอยูเ่สมอ และส่งเสริมใหน้กัศึกษาเล่นกีฬาเพือ่ใหร่้างกายแขง็แรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น

ประโยชน์  ซ่ึงส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
             1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามที่อาจารยผ์ูส้อนและบทเรียนก าหนด   

             2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเร่ืองดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 
             3. ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนที่ 11  และการใหค้วามร่วมมือในการท า

กิจกรรมในหน่วยการเรียนที่ 11 

   ขณะเรียน 

              1.    ปฏิบตัิตามใบงานที่ 18    ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 
              4.    ร่วมกนัสรุปเน้ือหาของ   “ดิจิตอลมลัติมิเตอร์” 

5.     รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “ดิจิตอลมลัติมิเตอร์” 

หลงัเรียน 
             1.  ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

             2.  ท  าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

            ใบงานที่ 18  การปฏิบตัิการดิจิตอลมลัตมิิเตอร์ 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 ส่ือส่ิงพิมพ์ 

 1.  หนงัสือเรียนวิชา เคร่ืองวดัไฟฟ้า   

             2.   แบบทดสอบก่อนเรียน   

             3.   ใบงานที่ 18   เร่ือง ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 

             4.    แบบทดสอบหลงัเรียน   

             5.   แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน   

             6.   แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน  และแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  

             7.  แบบประเมินผลงานตามใบงาน   

             8.  แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม   

ส่ือโสตทัศน์ (ถ้าม)ี 

                เคร่ืองฉายแผน่ใส,กระดานไวทบ์อร์ด 
ส่ือของจริง 

เคร่ืองวดัไฟฟ้า,อุปกรณ์การทดลอง 

แหล่งการเรียนรู้ 

        ในสถานศึกษา 

1. หอ้งปฏิบตัิการเคร่ืองวดัไฟฟ้า  แผนกวชิาไฟฟ้าก าลงั  วทิยาลยัการอาชีพบางละมุง 
        นอกสถานศึกษา 

                              - 

 



 

 

 

    การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 

            1.  บูรณาการกบัวชิางานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์   ดา้นความรู้เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า  ดา้น

การเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 

 หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 
        ก่อนเรียน. 

                     ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

            ขณะเรียน 

1. ตรวจผลงานตามใบงานที่   18  ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 
2. สงัเกตการท างานกลุ่ม 

            หลังเรียน 

1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  

              ตรวจผลงาน    การใช ้  ดิจิตอลมลัตมิิเตอร์ 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1     บอกส่วนประกอบของดิจิตอลมลัติมิเตอร์ได ้
1. วิธีการประเมิน                      :      ทดสอบ                   
2. เคร่ืองมือ                               :      แบบทดสอบ             

    3.  เกณฑ์การให้คะแนน                 :      บอกส่วนประกอบของดิจิตอลมลัติมิเตอร์ไดจ้ะได ้ 2  คะแนน    
4.  เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :       ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)           

    จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 2      บอกวดัความตา้นทานและกระแสไฟฟ้าดว้ยดิจิตอลมลัติมิเตอร์ได ้ 
1. วิธีการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                             :   แบบทดสอบ             

       3.  เกณฑ์การให้คะแนน         :   บอกวดัความตา้นทานและกระแสไฟฟ้าดว้ยดิจิตอลมลัติมิเตอร์ได้ จะได ้ 2  
คะแนน  

4.  เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :       ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)           
    จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่  3     ปฏิบตัิการใบงานที่ 18  เร่ือง   ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 

1. วิธีการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ             

       3.   เกณฑ์การให้คะแนน           ปฏิบตัิการใบงานที่ 18  เร่ือง   ดิจิตอลมลัติมิเตอร์จะได ้ 5  คะแนน    
4.  เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 4.0 คะแนน)    

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่  4  เตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน และใชว้สัดุ   
    อุปกรณ์อยา่งคุม้ค่าประหยดั ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   

      1.  วิธีการประเมิน                   :     ตรวจผลงาน 

      2.  เคร่ืองมือ                          :     แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

      3.  เกณฑ์การให้คะแนน            :     เตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่ง  

                                                                ถูกตอ้ง  จะได ้ 5  คะแนน    

      4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน         :    ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 4.0 คะแนน)     

   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 5        ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายใน เวลาที่ก  าหนดอยา่งมีเหตุ    
                                                                และผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   

1.        1. วิธีการประเมิน                    :     ตรวจผลงาน 
2. เคร่ืองมือ                         :     แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
3.  เกณฑ์การให้คะแนน          :    ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายใน เวลาที่ก  าหนดอยา่งมีเหตุ 



 

 

                                                          และผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  จะได ้ 5  คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน     :    ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 4.0 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน 

บทที่ 11  ดิจิตอลมัลมิเตอร์ 
วัตถุประสงค์   เพือ่ประเมินผลความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากรูปจงบอกช่ือตามหมายเลขที่ก  าหนด 
หมายเลข 1 คือ ......................................................................................................... 
หมายเลข 2 คือ ......................................................................................................... 
หมายเลข 3 คือ ......................................................................................................... 
หมายเลข 4 คือ ......................................................................................................... 
หมายเลข 5 คือ ......................................................................................................... 
หมายเลข 6 คือ ......................................................................................................... 
หมายเลข 7 คือ ......................................................................................................... 
หมายเลข 8 คือ ......................................................................................................... 
หมายเลข 9 คือ ......................................................................................................... 
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แบบประเมนิผล 

วนัที ่.............. เดือน ............................... พ.ศ. ...............  

ล าดับ

ที ่ ช่ือ - นามสกุล 
ผลการประเมนิ 

รวม 
ผลงาน การมส่ีวนร่วม ความรับผดิชอบ 

  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 10 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ดีมาก = 4                 ดี = 3             ปานกลาง = 2                  ตอ้งปรับปรุง = 1 

                                                                                                       ผู้ประเมิน……………………………………………… 



 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ส าหรับอาจารย์ผู้สอน  

วิชา เคร่ืองวัดไฟฟ้า 
รหัส 2104-2104 

บทที่  11   ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ว/ด/ป    ………/……./…….. 

ช่ือ…………………………………………………………. ระดับช้ัน…………เลขที่…….. 

            
ที่ รายการประเมินตามสภาพจริง คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 บอกส่วนประกอบของดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 2  

2 บอกการวัดความต้านทานและกระแสไฟฟ้าด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 2  

3 ปฏิบัติการใบงานที่ 18   ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 5  
 

ที่ รายการประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 ความพร้อมด้านอปุกรณ์สอดคล้องกับงาน การใช้พลังงานและอปุกรณ์
อย่างคุ้มค่า 

5  

2 ปฏิบัติงานถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด 5  

 

สรุปผลการปฏิบัติงาน 

     เวลาที่เร่ิมปฏิบติังาน………………..น.                              เวลาที่งานเสร็จ…………………..น. 

    ใชเ้วลาในการปฏิบตัิงาน…………ชม…………นาที         คะแนนที่ได…้………………………คะแนน 

    ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

                                                                                                       (………………………………………….) 

                                                                                                            ผู้ประเมิน 

                                                                                                  วนัที่……….เดือน…………………พ.ศ…………… 



 

 

แบบประเมินตนเองจากการปฏิบัติงาน 
หน่วยที่ 11  

วิชา เคร่ืองวัดไฟฟ้า 
รหัส 2104-2104 

เร่ือง    ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ว/ด/ป    ………/……./…….. 

ช่ือ…………………………………………………………. ระดับช้ัน…………เลขที่…….. 

          

ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
ระดับความพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 

1.  ส่วนประกอบมัลติมิเตอร์    

 2.  ใบงานการทดลองที่  18    

 

 

ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
ระดับความพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 

1.  ความเอาใจใส่ในงาน    

2.  การให้ความร่วมมือ    

3. การใช้พลังงานและวสัดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า    

4. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและ
การปฏิบัติงาน 

   

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

 

 

 

 



 

 

แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 

บทที่ 11   ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. เคร่ืองวัดที่มกีารน าเอาดิจิตอลโวลท์มิเตอร์ ดิจิตอลโอห์มมิเตอร์ ดิจิตอลแอมป์มิเตอร์เข้าด้วยกนัเราเรียกว่าอะไร 
            ดิจิตอล มลัติมิเตอร์ 
2. ส่วนประกอบของ ดิจิตอลมัลติเตอร์ มีอะไรบ้าง 
              1. หนา้ปัทม ์6. ขั้วต่อสายวดัสีแดง (DC mA) 
              2. แถบกราฟการวดั 7. ขั้วต่อสายวดัสีด า 
              3. สวติชเ์ลือกยา่นการวดั 8. ขั้วต่อสายวดัสีแดง (DC,AC,Ω) 
              4. สวติชเ์ปิด-ปิด 9. ยา่นการวดั 
              5. ขั้วต่อสายวดัสีแดง (DC 10 A) 
3. จงอธิบายการวัดความต้านทานด้วยดิจิตอล มัลติมิเตอร์มาพอเข้าใจ 
            การวดัตวัตา้นทาน ปฏิบติัดงัน้ี 
               1. ต่อสายวดัสีแดงเขา้ที่ข ั้ว V/ Ω สายวดัสีด าเขา้ที่ข ั้ว Com 
               2. ปรับสวติช์เลือกยา่นการวดัไปที ่โอห์ม (Ω) 
              3. ท าการต่อวดัตวัตา้นทาน ดงัรูป 

 

 

 

 

4. จงอธิบายการวัดแรงดันไฟฟ้าด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์มาพอเข้าใจ 
             การวดัแรงดนัไฟตรง (DCV) ปฏิบติัดงัน้ี 
                 1. ต่อสายวดัสีแดงเขา้ที่ข ั้ว V/ Ω สายวดัสีด าที่ข ั้ว Com 
                 2. ปรับสวติชเ์ลือกยา่นการวดัไปที่ DCV ตั้งไวท้ี่ค่าสูงสุดไวก่้อน แลว้ค่อย ๆ ปรับลดลงมายา่นวดัที่
เหมาะสม 
                3. ท าการวดัแรงดนัไฟตรง โดยการต่อวดัแบบขนานกบัวงจรดงัรูป 

 



 

 

 

 

 

 

5. จงอธิบายการวัดกระแสไฟฟ้าด้วยดิจิตอลมลัติมิเตอร์มาพอเข้าใจ 
               การวดักระแสไฟฟ้า ปฎิบติัดงัน้ี 
                     1. ต่อสายวดัสีแดงเขา้ที่ข ั้ว A สายวดัสีด าต่อเขา้ที่ข ั้ว Com 
                     2. ปรับสวติช์เลือกยา่นการวดัไปที ่ACA หรือ DCA, MA ตั้งไวท้ี่ค่าสูงสุดไวก่้อน แลว้ค่อย ๆ ปรับ
ลดลงมายา่นวดัที่เหมาะสม 
                     3. ท าการวดักระแสไฟสลบั โดยการต่อวดัแบบอนุกรมกบัวงจร ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บันทกึหลงัการสอน 



 

 

 


