
 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฏี 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎ ี หน่วยที ่ 12 

ช่ือวิชา  เคร่ืองวดัไฟฟ้า  สอนสัปดาห์ที ่ 18 

ช่ือหน่วย  การบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้า คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง   การบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้า จ านวนคาบ 4 

หัวข้อเร่ือง 
        ด้านความรู้       

           1.   วธีิการบ ารุงรักษาโอห์มมิเตอร์ 
           2.   วธีิการบ ารุงรักษาโวลทมิ์เตอร์ 
           3.   วธีิการบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์ 
           4.   วธีิ การบ ารุงรักษาวตัตมิ์เตอร์ 
           5.   วธีิการบ ารุงรักษามลัติมิเตอร์ 
           6.   วธีิการบ ารุงรักษาดิจิตอลมิเตอร์ 
           7.   วธีิการบ ารุงรักษาออสซิลโลสโคป 
       ด้านทักษะ 
                8.   ฝึกปฏิบตัิการทดลอง   เร่ือง   การบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้า 

       ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

           9.  ความรับผดิชอบ  ความประหยดั  ความขยนั ความอดทน  แบ่งปัน 

           10.  ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั 
 

สาระส าคญั 

        1.   วตัถุประสงคข์องการบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้า  คือ เพือ่ใหเ้คร่ืองมือวดัมีอายกุารใชง้านยาวนานเป็นการ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการช ารุดเสียหาย หรือใชง้านไม่ได ้ เน่ืองจากการวดัที่ไม่ถูกตอ้ง  หรือการจดัเก็บไม่ถูกตอ้ง 
         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) 

                    -   

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

           จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
            1.  เพือ่ใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่างๆ(ด้านความรู้)   

           2.    เพือ่ใหมี้ทกัษะในการบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่าง  ๆ( ด้านทกัษะ) 

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

      จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
         1.  บอกวธีิการบ ารุงรักษาโอห์มมิเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านความรู้) 

1.1          2.  บอกวธีิการบ ารุงรักษาโวลทมิ์เตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านความรู้) 
         3.  บอกวธีิการบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านความรู้) 
         4.  บอกวธีิ การบ ารุงรักษาวตัตมิ์เตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านความรู้) 
        5.  บอกวธีิการบ ารุงรักษามลัติมิเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านความรู้) 
        6.  บอกวธีิการบ ารุงรักษาดิจิตอลมิเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านความรู้) 
        7.  บอกวธีิการบ ารุงรักษาออสซิลโลสโคปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านความรู้) 
        8.  ปฏิบตัิการบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านทักษะ) 
         9. เตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์ สอดคลอ้งกบังานและใชว้สัดุ  อุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ได ้  
               อยา่งถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและคุณลกัษณะ3D   (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D) 

        10.  ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาที่ก  าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงและคุณลกัษณะ3D (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D) 

 

 



 

 

การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และคุณลักษณะ 3D 

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

• หลกัความมีเหตุผล 
1.   เห็นคุณค่าของการการบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
2.   ปฏิบตัิการการบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีเหตุผล และสามารถน าไปประยกุตใ์ช้
ในการท างานและในชีวติประจ าวนัได ้

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

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1.  มีทกัษะการการบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการของการบ ารุงรักษา

เคร่ืองวดัไฟฟ้าต่างๆ  และมีสาระส าคญัที่สมบูรณ์ 

3.  มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน        

4.  กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสยัต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   

5.  แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

6.  ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 

7.  ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

 



 

 

การตัดสินใจและการด าเนินกจิกรรมต่างๆให้อยู่ในระดบัพอเพยีงหรือตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดงันี ้
 

• เงือ่นไขความรู้ 

1.  ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัหลกัการการบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่างๆ(ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้ 

รอบคอบระมดัระวงั) 

2.  มีความรู้ ความเขา้ใจในปฎิบตัิการใบงานการการบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่างๆ 

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.  วิธีการบ ารุงรักษาโอห์มมิเตอร์ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1) 
         1. ตอ้งไม่มีกระแสไหลผา่นตวัตา้นทานที่จะวดั 
         2. ปรับซีโร่โอห์มทุกคร้ังก่อนที่จะใชว้ดัความตา้นทาน 
         3. จดัเก็บในที่ไม่มีฝุ่ น ความร้อน และความช้ืน 
2. วิธีการบ ารุงรักษาโวลท์มิเตอร์(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 2) 
        1. ตอ้งต่อโวลทมิ์เตอร์ขนานกบัโหลด 
        2. ตั้งยา่นสูงสุดไวก่้อน ถา้หากไม่ทราบแรงดนัที่จะวดั 
        3. จดัเก็บในที่ไม่มีฝุ่ น ความร้อนและความช้ืน 
3. วิธีการบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 3) 
        1. ตอ้งต่อแอมมิเตอร์อนุกรมกบัโหลดอยา่ต่อขนานกบัโหลด 
        2. เม่ือตอ้งการเปล่ียนยา่นวดั ควรปลดแหล่งจ่ายไฟออกก่อน 



 

 

         3. ตั้งยา่นสูงสุดไวก่้อน ถา้หากไม่ทราบกระแสที่จะวดั 
        4. จดัเก็บในที่ไม่มีฝุ่ น ความร้อนและความช้ืน 
4. วิธี การบ ารุงรักษาวัตต์มิเตอร์(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 4) 

1. ต่อวงจรใหถู้กตอ้ง ถา้ต่อผดิอาจท า ใหว้งจรภายในมิเตอร์ช า รุดเสียหายได ้
2. ถา้หากกระแสสูงเกินกวา่ 5 A ควรใชห้มอ้แปลงกระแสร่วมดว้ย 
3. จดัเก็บในที่ไม่มีฝุ่ น ความร้อนและความช้ืน 

5. วิธีการบ ารุงรักษามัลติมิเตอร์(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 5) 
1. ใชง้านดว้ยความระมดัระวงั ปรับสวทิช์เลือกยา่นการวดัใหถู้กตอ้ง 
2. อยา่ใหม้ลัติมิเตอร์ไดรั้บการกระทบกระเทือน 
3. จดัเก็บในที่ไม่มีฝุ่ น ความร้อนและความช้ืน 

6. วิธีการบ ารุงรักษาดิจิตอลมิเตอร์(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 6) 
1. ปิดเคร่ืองทุกคร้ังเม่ือเลิกใชง้าน 
2. อยา่ใหดิ้จิตอลมลัติมิเตอร์ไดรั้บการกระทบกระเทือน 
3. จดัเก็บในที่ไม่มีฝุ่ น ความร้อนและความช้ืน 

7. วิธีการบ ารุงรักษาออสซิลโลสโคป(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 7) 
1. ปรับความเขม้ของแสงพอประมาณ 
2. ควรบิดสวทิชอ์ยา่งนุ่มนวล ไม่บิดอยา่งรวดเร็ว 
3. อยา่ใหไ้ดรั้บการกระแทก อาจท า ใหจ้อภาพเสียหาย 
4. จดัเก็บในที่ไม่มีฝุ่ น ความร้อนและความช้ืน 

    • ด้านทักษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 8) 

              1.    ใบงานที ่  19   เร่ือง เคร่ืองดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ  พอเพยีงและ

คุณลกัษณะ 3D  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 9- 10) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

  



 

 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการเรียนการสอนในรายวชิาเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
2. สอบถามพื้นความรู้เดิมเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่างๆ 
3. แจกแบบทดสอบก่อนเรียน 
4. ครูบรรยายตามหวัขอ้ต่าง ๆ และซกัถามนกัศึกษา เป็นระยะๆ 
5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาวชิาอีกคร้ังหน่ึง 
6. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ  ละประมาณ  3-4 เพือ่ทดลองใบงานที่ 19  การบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้า

ต่างๆใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนั อภิปรายกลุ่มเก่ียวกบั  การบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่างๆ  วา่มี
อะไรบา้งมาเสนอหนา้ชั้นเรียน 

7.  ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลงานกลุ่ม 
8. ผูส้อนสรุปจากที่ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอมา พร้อมเสนอแนะเพิม่เติมในส่ิงที่ผูเ้รียนขาดหายไป 
9. เปิดแผน่ใสประกอบการสอนการบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่างๆ  ใหน้กัเรียนดู 
10. มอบหมายใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
11. ผูเ้รียนส่งท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
12. ผูเ้รียนประเมินผลงานตวัเองตามแบบประเมินของผูเ้รียน 
13. ผูส้อนประเมินผลงานตลอดทั้งคาบของผูเ้รียน 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 

ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 

              1.  การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่างๆไดอ้ยา่งอิสระ 

  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 าแบบทดสอบก่อนเรียนเร่ืองการบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่างๆ 

             3. ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนที่ 12  และการใหค้วามร่วมมือในการท า

กิจกรรมในหน่วยการเรียนที่ 12 

   ขณะเรียน 

              1.    ปฏิบตัิตามใบงานที่ 19    การบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่างๆ 
              4.    ร่วมกนัสรุปเน้ือหาของ   “การบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่างๆ” 

5.     รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “การบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่างๆ” 

หลงัเรียน 
             1.  ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

             2.  ท  าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

            ใบงานที่ 18  การปฏิบตัิการการบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่างๆ 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 ส่ือส่ิงพิมพ์ 

 1.  หนงัสือเรียนวิชา เคร่ืองวดัไฟฟ้า   

             2.   แบบทดสอบก่อนเรียน   

             3.   ใบงานที่ 19   เร่ือง การบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่างๆ 

             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   19  การบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่างๆ 
2. สงัเกตการท างานกลุ่ม 

            หลังเรียน 

1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  

              ตรวจผลงาน    การบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่างๆ 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1     บอกวธีิการบ ารุงรักษาโอห์มมิเตอร์ได ้
1. วิธีการประเมิน                      :      ทดสอบ                   
2. เคร่ืองมือ                               :      แบบทดสอบ             

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

    จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 2      บอกวธีิการบ ารุงรักษาโวลทมิ์เตอร์ได ้ 
1. วิธีการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                             :   แบบทดสอบ             

       3.  เกณฑ์การให้คะแนน         :   บอกวธีิการบ ารุงรักษาโวลทมิ์เตอร์ได ้จะได ้ 2  คะแนน    
  4.  เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :       ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)       

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 3      บอกวธีิการบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์ได ้ 
1. วิธีการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                             :   แบบทดสอบ             

       3.  เกณฑ์การให้คะแนน         :   บอกวธีิการบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์ได ้ จะได ้ 2  คะแนน    
  4.  เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :       ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)           

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 4      บอกวธีิ การบ ารุงรักษาวตัตมิ์เตอร์ได ้ 
1. วิธีการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                             :   แบบทดสอบ             

       3.  เกณฑ์การให้คะแนน         :   บอกวธีิ การบ ารุงรักษาวตัตมิ์เตอร์ได ้ จะได ้ 2  คะแนน    
  4.  เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :       ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)           

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 5      บอกวธีิการบ ารุงรักษามลัติมิเตอร์ได ้ 
1. วิธีการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                             :   แบบทดสอบ             

       3.  เกณฑ์การให้คะแนน         :   บอกวธีิการบ ารุงรักษามลัติมิเตอร์ได ้จะได ้ 2  คะแนน    
  4.  เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :       ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่  6      บอกวธีิการบ ารุงรักษาดิจิตอลมิเตอร์ได ้ 
1. วิธีการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                             :   แบบทดสอบ             

       3.  เกณฑ์การให้คะแนน         :   บอกวธีิการบ ารุงรักษาดิจิตอลมิเตอร์ได ้จะได ้ 2  คะแนน    



 

 

  4.  เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :       ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)           
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 7      บอกวธีิการบ ารุงรักษาออสซิลโลสโคปได ้ 

1. วิธีการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                             :   แบบทดสอบ             

       3.  เกณฑ์การให้คะแนน         :   บอกวธีิการบ ารุงรักษาออสซิลโลสโคปได ้จะได ้ 2  คะแนน    
  4.  เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :       ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)             

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่  8     ปฏิบตัิการใบงานที่ 19  เร่ือง   การบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าได ้

1. วิธีการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ             

       3.   เกณฑ์การให้คะแนน           ปฏิบตัิการใบงานที่ 19  เร่ือง   การบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าได ้ จะได ้ 5  
คะแนน    

4.  เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 4.0 คะแนน)    
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่  9  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 10        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 12  การบ ารุงรักษาเคร่ืองวัดไฟฟ้า 
วัตถุประสงค์   เพือ่ประเมินผลความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง การบ ารุงรักษาเคร่ืองวดั

ไฟฟ้า 

ค าส่ัง จงท าเคร่ืองหมาย /  หรือ X ลงบนหนา้ขอ้ดงัต่อไปน้ี 
…………..1. จะตอ้งท าการปรับ Zero ohm Adjust ทุกคร้ังก่อนท าการวดัตวัตา้นทาน 
…………..2. ในการต่อวดัแอมมิเตอร์จะตอ้งต่อขั้วบวกขั้วลบใหถู้กตอ้ง 
…………..3. การปิดสวติช์เลือกยา่นการวดัอยา่งรวดเร็วของออสซิลโลสโคปจะท าใหส้ามารถจบัสญัญาณไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
…………..4. ควรท าการศึกษาคู่มือการใชง้านให้เขา้ใจก่อนใชง้านทุกคร้ัง 
…………..5. การวดัโวลทมิ์เตอร์จะตอ้งท าการต่อแบบอนุกรมกบัโหลดทุกคร้ัง 
…………..6. หา้มใชว้สัดุอ่ืน ๆ เช่น สายไฟฟ้าแทนฟิวส์ 
…………..7. เม่ือไม่ไดใ้ชง้านมลัติมิเตอร์เป็นเวลานาน ๆ จะตอ้งถอดแบตเตอร่ีออก 
…………..8. วตัตมิ์เตอร์สามารถวดักระแสในวงจรเกินกวา่ 10 แอมแปร์ โดยไม่ตอ้งใชห้มอ้แปลงลดกระแสไฟฟ้า 
…………..9. การวดัค่าความตา้นทานจะตอ้งวดัในขณะที่มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร 
…………..10. วตัถุประสงคข์องการบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าคือ เพือ่ใหมี้อายกุารใชง้านยาวนานคุม้ค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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  12   การบ ารุงรักษาเคร่ืองวัดไฟฟ้า ว/ด/ป    ………/……./…….. 

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

 

ที่ รายการประเมินตามสภาพจริง คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 บอกวิธีการบ ารุงรักษาโอห์มมิเตอร์ 2  

2 บอกวิธีการบ ารุงรักษาโวลท์มิเตอร์ 2  

3 บอกวิธีการบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์ 2  

4 บอกวิธี การบ ารุงรักษาวัตต์มิเตอร์ 2  

5 บอกวิธีการบ ารุงรักษามลัติมิเตอร์ 2  

6 บอกวิธีการบ ารุงรักษาดิจิตอลมิเตอร์ 2  

7 บอกวิธีการบ ารุงรักษาออสซิลโลสโคป 2  

8 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 12  

วิชา เคร่ืองวัดไฟฟ้า 
รหัส 2104-2104 

เร่ือง    การบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้า ว/ด/ป    ………/……./…….. 

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

          

ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
ระดับความพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 

 1.  การบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้า    

 2.  ใบงานการทดลองที่  19    

 

 

ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
ระดับความพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 

1.  ความเอาใจใส่ในงาน    

2.  การให้ความร่วมมือ    

3. การใช้พลังงานและวสัดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า    

4. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและ
การปฏิบัติงาน 

   

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

 

 

 

 



 

 

แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 

บทที่ 12   การบ ารุงรักษาเคร่ืองวัดไฟฟ้า 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. การบ ารุงรักษามัลติมิเตอร์ มีการบ ารุงรักษาอย่างไร 
     การบ ารุงรักษามลัติมิเตอร์ 

1. ท าการศึกษาคู่มือการใชง้านใหเ้ขา้ใจก่อนใชง้านมลัติมิเตอร์ 
2. ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการตั้งยา่นวดักบัการวดัใหถู้กตอ้งทุกคร้ัง เช่น ไม่ควรตั้งยา่นวดัโอห์ม แลว้น าไป
วดักระแสไฟฟ้า 
3. เม่ือไม่ไดใ้ชง้านมลัติมิเตอร์เป็นเวลานาน ๆ จะตอ้งถอดแบตเตอร่ีออก 
4. ในการเปล่ียนฟิวส์ของมลัติมิเตอร์ หา้มใชว้สัดุอ่ืน ๆ เช่น สายไฟฟ้าแทนฟวส์ โดยเด็ดขาดเพราะเม่ือเกิดการ
วดัที่ผดิพลาดขึ้น มลัติมิเตอร์จะช ารุดเสียหายได้ 
5. อยา่ใหม้ลัติมิเตอร์ ไดรั้บการกระแทกหรือกระทบกระเทือนอยา่งรุนแรง 
6. ควรตรวจสอบสภาพปกติของมลัติมิเตอร์อยูเ่สมอ เช่น แบตเตอร่ี หรือฝาครอบห่อหุม้มลัติมิเตอร์ 
7. การจดัเก็บมลัติมิเตอร์ ควรเก็บไวใ้นกล่อง หรือเก็บไวใ้นสถานที่มีการป้องกนัฝุ่ น ความร้อนและความช้ืนได้
ดี 

2. การบ ารุงรักษาออสซิลโลสโคป มีการบ ารุงรักษาอย่างไร 
1. ท าการศึกษาคู่มือการใชง้านใหเ้ขา้ใจก่อนใชง้านออสซิลโลสโคป 
2. ควรปรับความเขม้ของแสงใหพ้อเหมาะ เพือ่เป็นการยดือายกุารใชง้านของหลอดซีอาร์ที(CRT) 
3. ไม่ควรปิดสริตชเ์ลือกอยา่งรวดเร็วและรุนแรง เพราะจะท าใหส้วติชเ์กิดการเสียหาย 
4. ก่อนการใชง้านควรมีการปรับสญัญาณใหถู้กตอ้งก่อนทกุคร้ัง 
5. การตั้งสวติชเ์ลือกที่ยา่น Volt/DIV ควรปรับใหมี้ต าแหน่งสูงสุดไวเ้สมอ 
6. อยา่ใหอ้อสซิลโลสโคป ไดรั้บการกระแทกหรือกระทบกระเทือนอยา่งรุนแรง เพราะจะท าใหไ้สห้ลอด CRT 
ช ารุดได ้
7. การจดัเก็บออสซิลโลสโคปควรเก็บไวใ้นตูท้ี่มีการป้องกนัฝุ่ น ความร้อน และความช้ืนไดดี้เพือ่ยดือายกุารใช้
การงานของออสซิลโลสโคป 

3. การบ ารุงรักษาวัตต์มิเตอร์มีการบ ารุงรักษาอย่างไร 
     การบ ารุงรักษาวตัตมิ์เตอร์ 

1. ท าการศึกษาคู่มือการใชง้านใหเ้ขา้ใจก่อนใชง้านวตัตมิ์เตอร์ 
2. ไม่ควรวางวตัตมิ์เตอร์ไวใ้กลบ้ริเวณที่มีสนามแม่เหล็กแรง ๆ 
3. ไม่ควรวางวตัตมิ์เตอร์ใหเ้อียง ควรวางในแนวราบ ก่อนท าการวดัจะท าใหไ้ดค้่าก าลงัไฟฟ้าที่ถูกตอ้ง 
4. หากตอ้งใชว้ตัตมิ์เตอร์วดักระแสในวงจรเกินกวา่ 5 แอมแปร์ใหใ้ชห้มอ้แปลงลดกระแสใหต้  ่ากวา่ 5 
แอมแปร์ ก่อนท าการวดั 



 

 

5. การจดัเก็บควรเก็บไวใ้นกล่อง หรือเก็บไวใ้นสถานที่มีการป้องกนัฝุ่ น ความร้อนและความช้ืนไดดี้ 
4. การบ ารุงรักษาโอห์มมิเตอร์มกีารบ ารุงรักษาอย่างไร 
    การบ ารุงรักษาโอห์มมิเตอร์ 

1. วดัค่าความตา้นทานไฟฟ้า ในขณะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าหรือแรงดนัไฟฟ้าในวงจร 
2. อยา่ใหโ้อห์มมิเตอร์ไดรั้บการกระแทกหรือกระทบกระเทือนอยา่งรุนแรง 
3. ควรตั้งยา่นการวดัความตา้นทานที่เหมาะสมกบัตวัตา้นทานที่จะวดัและตอ้งท าการปรับZero ohm Adjust ทุก
คร้ังก่อนท าการวดัทุกคร้ังจะท าใหอ่้านค่าไดถู้กตอ้งที่สุด 
4. การจดัเก็บควรเก็บไวใ้นกล่อง หรือสถานที่ที่มีการป้องกนัฝุ่ น ความร้อนและความช้ืนไดดี้ 

5. การบ ารุงรักษาแอมป์มิเตอร์มกีารบ ารุงรักษาอย่างไรการบ ารุงรักษาแอมป์มเิตอร์ 
1. ท าการศึกษาคู่มือการใชง้านใหเ้ขา้ใจก่อนใชง้านแอมป์มิเตอร์ 
2. การวดัแอมป์มิเตอร์จะตอ้งการท าการต่อแบบอนุกรมกบัโหลดทุกคร้ังก่อนท าการวดั อยา่ต่อวดัแบบขนาน
กบัโหลดโดยเด็ดขาด เพราะจะท าใหแ้อมป์มิเตอร์เกิดการช ารุดเสียหายได ้
3. ก่อนท าการวดัทุกคร้ังจะตอ้งปรับตั้งยา่นวดักระแสสูงสุดไวก่้อนเสมอ เม่ือยา่นวดัมีค่าสูงเกินไป จึงค่อย ๆ 
ปรับค่าใหต้  ่าลงจนอ่านค่าได ้
4. ในการต่อวดัจะตอ้งต่อขั้วบวก ขั้วลบ ของแอมมิเตอร์ใหถู้กตอ้ง หากไม่ถูกตอ้งเขม็ของมิเตอร์จะตีกลบัได ้
5. เม่ือตอ้งการเปล่ียนยา่นการวดัของแอมป์มิเตอร์ ควรปลดแหล่งจ่ายไฟ หรือ ถอดสายวดัของแอมป์มิเตอร์
ออกก่อนทกุคร้ังที่มีการเปล่ียนยา่นการวดั 
6. อยา่ใหแ้อมป์มิเตอร์ไดรั้บการกระแทกหรือกระทบกระเทือนอยา่งรุนแรงการจดัเก็บควรเก็บไวใ้นกล่อง หรือ
เก็บไวใ้นสถานที่มีการป้องกนัฝุ่ น ความร้อนและความช้ืนไดดี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บันทกึหลงัการสอน 



 

 

 


