
 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฏี 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎ ี หน่วยที ่ 6 

ช่ือวิชา  เคร่ืองวดัไฟฟ้า  สอนสัปดาห์ที ่ 11 

ช่ือหน่วย  วตัตมิ์เตอร์ คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง   วตัตมิ์เตอร์ จ านวนคาบ 4 

หัวข้อเร่ือง 
        ด้านความรู้       

           1.   หลกัการท างานของวตัตมิ์เตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์   
           2.   ลกัษณะโครงสร้างของวตัตเ์ตอร์แบบเหน่ียวน าไฟฟ้า 
           3.   หลกัการท างานของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 
          4.   โครงสร้างและหลกัการท างานของเคร่ืองวดัเพาเวอร์แฟคเตอร์ 
       ด้านทักษะ 
             5.   ฝึกปฏิบตัิใบงานที่   8   เร่ือง วตัตมิ์เตอร์ 

         6.   ฝึกปฏิบตัิใบงานที่   9   เร่ือง กิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 

         7.   ฝึกปฏิบตัิใบงานที่   10   เร่ือง เคร่ืองวดัเพาเวอร์แฟคเตอร์ 

        ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

         8.  ความรับผดิชอบ  ความประหยดั  ความขยนั ความอดทน  แบ่งปัน 

         9.  ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั 
 

สาระส าคญั 

        1.    วตัตมิ์เตอร์เป็นการวดั  เพือ่หาค่าก าลงัไฟฟ้า  ซ่ึงสามารถหาได ้ โดยการค านวณโดยใชสู้ตร    P = E  I  
และหาค่ก าลงัไฟฟ้า  โดยใชเ้คร่ืองมือวดัไฟฟ้าที่เรียกว่า “วตัตมิ์เตอร์”   ซ่ึงมีหลกัการท างาน 2 แบบ  คือ  แบบอิ
เล็กโทรไดนาโมมิเตอร์  และแบบการเหน่ียวน าไฟฟ้า 
         2.  จดัปฏิบตัิการใบงานที่ 8-10 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.  เพือ่ใหมี้ความรู้เก่ียวกบัวตัตมิ์เตอร์  แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ แบบการเหน่ียวน า  แบบกิโลวตัตฮ์าว

มิเตอร์  และ  แบบเพาเวอร์แฟกเตอร์มิเตอร์ (ด้านความรู้)   

              2.    เพือ่ใหมี้ทกัษะในการใชว้ตัตมิ์เตอร์แบบต่าง (ๆ ด้านทักษะ) 

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

      จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
1.          1.  บอกโครงสร้างและส่วนประกอบของวตัตมิ์เตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านความรู้) 

1.1          2.  บอกวธีิการวดัและอ่านค่าบนสเกลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านความรู้) 
2.          3.  บอกการบ ารุงรักษาวตัตมิ์เตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านความรู้) 

         4.  ปฏิบตัิการใชว้ตัตมิ์เตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านทักษะ) 
         5. เตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์ สอดคลอ้งกบังานและใชว้สัดุ  อุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ได ้  
               อยา่งถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและคุณลกัษณะ3D   (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D) 

        6.  ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาที่ก  าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา 

             เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ

คุณลักษณะ3D) 

การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และคุณลักษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1.   ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินปฏิบตัิการใชโ้อห์มมิเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 



 

 

2.   ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
3.   ผูเ้รียนปฏิบตัิตนเป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี 
4.   ผูเ้รียนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มเพือ่นและสงัคม 

• หลกัความมีเหตุผล 
1.   เห็นคุณค่าของการใชว้ตัตมิ์เตอร์ไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
2.   ปฏิบตัิการเคร่ืองวดัวตัตมิ์เตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีเหตุผล และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานและ
ในชีวติประจ าวนัได ้

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

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1.  มีทกัษะการใชว้ตัตมิ์เตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการของวตัตมิ์เตอร์  

และมีสาระส าคญัที่สมบูรณ์ 

3.  มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน        

4.  กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสยัต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   

5.  แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

6.  ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 

7.  ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

การตัดสินใจและการด าเนินกจิกรรมต่างๆให้อยู่ในระดบัพอเพยีงหรือตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดงันี ้
 

• เงือ่นไขความรู้ 
1.  ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัวตัตมิ์เตอร์  แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ แบบการเหน่ียวน า  แบบกิโลวตัต์



 

 

ฮาวมิเตอร์  และ  แบบเพาเวอร์แฟกเตอร์มิเตอร์ (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้ รอบคอบระมดัระวงั) 

2.  มีความรู้ ความเขา้ใจในปฎิบตัิการใบงานการทดลองวตัตมิ์เตอร์แบบต่างๆ 

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   

•  ด้านความรู้(ทฤษฎ)ี 

 

1.  หลักการท างานของวัตต์มิเตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1) 

    โครงสร้างภายในประกอบดว้ย ขดลวด 2 ชุด คือ 
1. ขดลวดกระแส ( Current coil ) จะต่ออนุกรมกบัโหลด 
2. ขดลวดแรงดนั ( potential coil ) จะต่อขนานกบัโหลด 
               

           



 

 

 
โครงสร้างและการต่อวตัตมิ์เตอร์ 

ก. แสดงส่วนประกอบภายในวตัตมิ์เตอร์ ข. แสดงการต่อวตัตมิ์เตอร์ 
 

2.  ลักษณะโครงสร้างของวัตต์เตอร์แบบเหน่ียวน าไฟฟ้า(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 2) 
       โครงสร้างที่ส า คญัประกอบดว้ยจานอะลูมิเนียมและขดลวดสองชุด คือขดลวดที่ต่ออนุกรมกบัโหลด ขดลวด
ที่ต่อขนานกบัโหลดแรงบิดที่เกิดขึ้นจนท า ให้จานอะลูมิเนียมหมุนไปไดเ้กิดจากการเหน่ียวน า ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ในขดลวดทั้งสอง 
 
 
 
 
 

 
วตัตมิ์เตอร์แบบการเหน่ียวน าไฟฟ้า 

                        
 3. หลักการท างานของกิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 3) 
                กิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ เป็นเคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้า หลกัการท างานจะอาศยัวธีิการเหน่ียวน า ที่เกิดจาก
กระแสไฟฟ้าที่ไหลผา่นขดลวดกระแสและที่ไหลผา่นขดลวดแรงดนั โดยมีแม่เหล็กหน่วงวางคร่อมกบัจานหมุน 

เพือ่หน่วงเวลาการหมุนของจานใหเ้ป็นสดัส่วนกบัพลงังานไฟฟ้าที่ใชไ้ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท า งานของกิโลวตัต ์– ฮาวมิเตอร์ 

 



 

 

            ส่วนประกอบที่ส าคญั คือ 
                        1. ขดลวดกระแส 
                        2. ขดลวดแรงดนั 
                        3. แม่เหล็กหน่วง 
                        4. จานหมุน 
                        5. แบร่ิง 
                        6. ตวัเลขบอกหน่วย 
4. โครงสร้างและหลักการท างานของเคร่ืองวัดเพาเวอร์แฟคเตอร์(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 4) 
            เคร่ืองวดัเพาเวอร์แฟคเตอร์จะใชส้ญัลกัษณ์ cos ϕ ใชส้ า หรับวดัค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์หรือตวัประกอบก า 
ลงัในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบัที่หนา้ปัทม์ จะระบุดงัน้ี 
- Lead หมายถึงกระแสน า หนา้แรงดนั 
- lag หมายถึงกระแสลา้หลงัแรงดนั 
- 1 เป็นต า แหน่งก่ึงกลางสเกล หมายถึงกระแสกบัแรงดนัเกิดขึ้นพร้อมกนั ( inphase ) 
            โครงสร้างภายในประกอบดว้ยขดลวดเคล่ือนที่ 2 ชุด วางไขวแ้ละตั้งฉากกนัอยูภ่ายในขดลวดอยูก่บัที่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างพื้นฐานของเคร่ืองวดัเพาเวอร์แฟคเตอร์ 

 

     • ด้านทักษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 5-7) 

              1.    ใบงานที่   8   เร่ือง วัตต์มิเตอร์(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 5) 
              2.    ใบงานที่   9   เร่ือง กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 6) 
              3.    ใบงานที่   10   เร่ือง เคร่ืองวัดเพาเวอร์แฟคเตอร์(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 7) 
              

 

 



 

 

 

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ  พอเพยีงและ

คุณลกัษณะ 3D  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 8- 9) 

               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. สอบถามพื้นความรู้เดิมเก่ียวกบัวตัตมิ์เตอร์ 
3. แจกแบบทดสอบก่อนเรียน 
4. ครูบรรยายตามหวัขอ้ต่าง ๆ และซกัถามนกัศึกษา เป็นระยะๆ 
5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาวชิาอีกคร้ังหน่ึง 
6. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ  ละประมาณ  3-4 เพือ่ทดลองใบงานที่ 8-10  วตัตมิ์เตอร์ ให้แต่ละกลุ่ม

ช่วยกนั อภิปรายกลุ่มเก่ียวกบั  วตัตมิ์เตอร์  วา่มีอะไรบา้งมาเสนอหนา้ชั้นเรียน 
7.  ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลงานกลุ่ม 
8. ผูส้อนสรุปจากที่ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอมา พร้อมเสนอแนะเพิม่เติมในส่ิงที่ผูเ้รียนขาดหายไป 
9. เปิดแผน่ใสประกอบการสอนเร่ือง  วตัตมิ์เตอร์   ใหน้กัเรียนดู 
10. มอบหมายใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
11. ผูเ้รียนส่งท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
12. ผูเ้รียนประเมินผลงานตวัเองตามแบบประเมินของผูเ้รียน 
13. ผูส้อนประเมินผลงานตลอดทั้งคาบของผูเ้รียน 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 

ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 

 1.  การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนเก่ียวกบัวตัตมิ์เตอร์ ไดอ้ยา่งอิสระ 

  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 าแบบทดสอบก่อนเรียนเร่ืองวตัตมิ์เตอร์ 

             3. ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนที่ 6  และการใหค้วามร่วมมือในการท า

กิจกรรมในหน่วยการเรียนที่ 6 

   ขณะเรียน 

              1.    ปฏิบตัิตามใบงานที่ 8    การปฏิบตัิการวตัตมิ์เตอร์ 
              2.    ปฏิบตัิตามใบงานที่ 9    การปฏิบติัการกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์  
              3.    ปฏิบตัิตามใบงานที่ 10    การปฏิบตัิการเคร่ืองวดัเพาเวอร์แฟกเตอร์ 
              4.    ร่วมกนัสรุปเน้ือหาของ   “วตัตมิ์เตอร์” 

5.     รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “วตัตมิ์เตอร์” 

หลงัเรียน 
             1.  ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

             2.  ท  าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 



 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

            ใบงานที่ 8-10  การปฏิบตัิการวตัตมิ์เตอร์ 
 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 ส่ือส่ิงพิมพ์ 

 1.  หนงัสือเรียนวิชา เคร่ืองวดัไฟฟ้า   

             2.   แบบทดสอบก่อนเรียน   

             3.   ใบงานที่ 8-10   เร่ือง วตัตมิ์เตอร์ 
             5.    แบบทดสอบหลงัเรียน   

             6.   แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน   

             7.   แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน  และแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  

             8.  แบบประเมินผลงานตามใบงาน   

             9.  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 8-10   วตัตมิ์เตอร์ 
2. สงัเกตการท างานกลุ่ม 

            หลังเรียน 

1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  

ตรวจผลงาน    การใช ้  วตัตมิ์เตอร์ 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 

     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1     บอกหลกัการท างานของวตัตมิ์เตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์  ได ้

1. วิธีการประเมิน                      :      ทดสอบ                   

2. เคร่ืองมือ                               :      แบบทดสอบ             
    3.  เกณฑ์การให้คะแนน                 :      บอกหลกัการท างานของวตัตมิ์เตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์  ได ้

จะได ้ 2  คะแนน    

4.  เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :       ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)           

    จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 2      บอกลกัษณะโครงสร้างของวตัตเ์ตอร์แบบเหน่ียวน าไฟฟ้าได ้ 

1. วิธีการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                             :   แบบทดสอบ             

       3.  เกณฑ์การให้คะแนน         :   บอกลกัษณะโครงสร้างของวตัตเ์ตอร์แบบเหน่ียวน าไฟฟ้าได  ้จะได ้ 2  
คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :    ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)           

     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 3  บอกหลกัการท างานของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ได ้ 

1. วิธีการประเมิน                :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                            :    แบบทดสอบ             

      3.   เกณฑ์การให้คะแนน          :    บอกหลกัการท างานของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ได ้จะได ้   2  คะแนน    

4.   เกณฑ์การตัดสินการผ่าน   :    ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)   

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 4  บอกโครงสร้างและหลกัการท างานของเคร่ืองวดัเพาเวอร์แฟคเตอร์ได ้ 

1. วิธีการประเมิน                :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                            :    แบบทดสอบ             

      3.   เกณฑ์การให้คะแนน          :    บอกโครงสร้างและหลกัการท างานของเคร่ืองวดัเพาเวอร์แฟคเตอร์ได ้จะ
ได ้   2  คะแนน    

4.   เกณฑ์การตัดสินการผ่าน   :    ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)          

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่  5     ปฏิบตัิการใบงานที่   8   วตัตมิ์เตอร์ได ้

1. วิธีการประเมิน                    :   ทดสอบ             



 

 

2. เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ             
       3.   เกณฑ์การให้คะแนน           :   ปฏิบตัิการใบงานที่   8   วตัตมิ์เตอร์ไดจ้ะได ้ 5  คะแนน    

4.  เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 4.0 คะแนน)    

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่  6     ปฏิบตัิการใบงานที่   9   กิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ได ้

1. วิธีการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ             

       3.   เกณฑ์การให้คะแนน           :   ปฏิบตัิการใบงานที่   9   กิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์จะได ้ 5  คะแนน    

4.  เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 4.0 คะแนน)    

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่  7     ปฏิบตัิการใบงานที่   10   เพาเวอร์แฟกเตอร์มิเตอร์ได ้

1. วิธีการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ             

       3.   เกณฑ์การให้คะแนน           :   ปฏิบตัิการใบงานที่   10   เพาเวอร์แฟกเตอร์มิเตอร์จะได ้ 5  คะแนน    

4.  เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 4.0 คะแนน)      

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 8  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 9        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 6   วตัตมิ์เตอร์ 
วัตถุประสงค์   เพือ่ประเมินผลความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง วตัตมิ์เตอร์ 

ค าส่ัง จงท าเคร่ืองหมายกากบาท X ทบัหนา้ขอ้ทีถู่กตอ้งเพยีงค าตอบเดียว 
1. เม่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าจะมีกระแสไหลผา่นขดลวด 2 ชุด ที่ต่อในลกัษณะอนุกรมและขนานซ่ึงค่ากระแสจะแปร
ผนัตามแรงดนัของวงจร โดยขดลวดทั้งสองชุดจะสร้างเสน้แรงแม่เหล็กท าใหจ้านอะลูมิเนียมหมุนได ้ลกัษณะ
เช่นน้ีเป็นเคร่ืองวดัใด 
     ก. กิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 
    ข. วตัตมิ์เตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ 
    ค. วตัตมิ์เตอร์แบบเหน่ียวน า 
     ง. เคร่ืองวดัเพาเวอร์แฟคเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากรูปใชเ้ป็นค าถามขอ้ 2-5 
2. หมายเลข 2 คือขอ้ใด 
     ก. ขดลวดกระแส ค. ขดลวดแรงดนั 
     ข. แม่เหล็กหน่วง ง. จานหมุน 
3. หมายเลข 3 คือขอ้ใด 
    ก. ขดลวดกระแส ค. ขดลวดแรงดนั 
    ข. แม่เหล็กหน่วง ง. จานหมุน 
4. หมายเลข 4 คือขอ้ใด 
    ก. ขดลวดกระแส ค. ขดลวดแรงดนั 
    ข. แม่เหล็กหน่วง ง. จานหมุน 
5. หมายเลข 5 คือขอ้ใด 
     ก. แบร่ิง ค. ตวัเลขบอกหน่วย 
     ข. จานหมุน ง. ขดลวดกระแส 



 

 

6. เคร่ืองวดัชนิดใดที่ใชใ้นการคิดค  านวณค่าไฟฟ้า 
     ก. วตัตมิ์เตอร์แบบการเหน่ียวน าไฟฟ้า ค. เคร่ืองวตัตเ์พาเวอร์แฟคเตอร์ 
     ข. กิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ ง. วตัตมิ์เตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ 
7. .ใชข้ดลวดพนัดว้ยลวดทองแดงเสน้เล็กจ านวนมากรอบ และท าการต่อขนานกบัโหลด.ลกัษณะเช่นน้ีคืออุปกรณ์
ชนิดใด 
     ก. เคอร์เรนทค์อยล ์ค. แม่เหล็กหน่วง 
     ข. โพเทนเชียลคอยล ์ง. แบร่ิง 
8. อุปกรณ์ชนิดใดใชข้ดลวดพนัดว้ยลวดทองแดงเสน้โต รอบนอ้ยต่ออนุกรมกบัโหลด 
     ก. เคอร์เรนทค์อยล ์ค. แม่เหล็กหน่วง 
     ข. โพเทนเชียลคอยล ์ง. แบร่ิง 
9. อุปกรณ์ชนิดใดท าหนา้ที่บงัคบัแกนหมุนใหต้ั้งตรงในแนวด่ิงและช่วยรับน ้ าหนกัจานอะลูมิเนียม 
     ก. เคอร์เรนทค์อยล ์ค. แม่เหล็กหน่วง 
     ข. โพเทนเชียลคอยล ์ง. แบร่ิง 
10. อุปกรณ์ชนิดใดจะวางคร่อมกบัจานหมุนโดยใหก้ารหมุนของจานเป็นสดัส่วนกบัพลงังานไฟฟ้า 
     ก. เคอร์เรนทค์อยล ์ค. แม่เหล็กหน่วง 
     ข. โพเทนเชียลคอยล ์ง. แบร่ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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  6  วัตต์มิเตอร์ ว/ด/ป    ………/……./…….. 

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

        
ที่ รายการประเมินตามสภาพจริง คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 บอกหลักการท างานของวัตต์มิเตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์   2  

2 บอกลักษณะโครงสร้างของวัตต์เตอร์แบบเหน่ียวน าไฟฟ้า 2  

3 บอกหลักการท างานของกิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ 2  

4 บอกโครงสร้างและหลกัการท างานของเคร่ืองวัดเพาเวอร์แฟคเตอร์ 2  

5 ปฏิบัติการใบงานที่ 8  วัตต์มิเตอร์ 5  

6 ปฏิบัติการใบงานที่ 9  กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ 5  

7 ปฏิบัติการใบงานที่ 10  เคร่ืองวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ 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 6  

วิชา เคร่ืองวัดไฟฟ้า 
รหัส 2104-2104 

เร่ือง วัตต์มิเตอร์ ว/ด/ป    ………/……./…….. 

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

          

ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
ระดับความพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 

1. วัตต์มิเตอร์    

2. กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์    

3. เพาเวอร์แฟกเตอร์มิเตอร์    

 

 

ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
ระดับความพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 

1.  ความเอาใจใส่ในงาน    

2.  การให้ความร่วมมือ    

3. การใช้พลังงานและวสัดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า    

4. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและ
การปฏิบัติงาน 

   

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

 

 

 

 



 

 

แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 

บทที่ 6   วัตต์มิเตอร์ 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. วัตต์มิเตอร์ มีหลักการท างานกี่แบบอะไรบ้าง 
     2 แบบ 
              1. แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ 
              2. แบบการเหน่ียวน า 
2. จงอธิบายหลกัการท างานของวัตต์มิเตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ 
          เม่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัขดลวดกระแส และขดลวดแรงดนัจะท าให้ขดลวดทั้งสองสร้างสนามแม่เหล็ก
ขึ้นมา เกิดแรงบิดท าใหเ้ขม็ช้ีบ่ายเบนไปตามปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผา่นโหลดกบัแรงดนัที่ตกคร่อมโหลด 
3. จงอธิบายหลกัการท างานของวัตต์มิเตอร์แบบการเหน่ียวน ามาพอเข้าใจ 
           เม่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัวตัตมิ์เตอร์จะมีกระแสไหลผ่านขดลวด 2 ชุด คือขดลวดที่ต่ออนุกรมกบัโหลด
และขดลวดที่ต่อขนานกบัโหลดซ่ึงแปรผนัตามแรงดนัของวงจรขดลวดทั้งสองชุดจะสร้างเส้นแรงแม่เหล็เหน่ียวน า
ขึ้นที่จานอะลูมิเนียมท าให้เกิดแรงบิดเป็นผลให้จานอะลูมิเนียมสามารถหมุนได ้และหมุดตวัเส้นแรงแม่เหล็กจาก
ขดลวดทั้งสองชุด ท าใหเ้กิดกระแสไหลวนที่จานอะลูมิเนียมแรงบิดบ่ายเบนที่เกิดขึ้นก็เน่ืองจากกระแสไหลวนและ
เสน้แรงแม่เหล็กเหน่ียวน าจากขดลวดทั้งสองชุด 
4. จงเขียนโครงสร้างและบอกส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองวัดเพาเวอร์แฟคเตอร์มาพอเข้าใจ 
 
 
 
 
 
 
     
5. กิโลวัตต์-ฮาวมิเตอร์มีส่วนประกอบอะไรบ้าง 
              1. ขดลวดกระแส 
              2. ขดลวดแรงดนั 
              3. แม่เหล็กหน่วง 
              4. จานหมุน 
              5. แบร่ิง 
              6. ตวัเลขบอกหน่วย 
 



 

 

6. จงอธิบายหลกัการท างานของกิโลวัตต์-ฮาวมิเตอร์มาพอเข้าใจ 
หลักการท างาน 
           เม่ือต่อโหลดและจ่ายไฟฟ้าท าให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดกระแสและมีเส้นแรงแม่เหล็กC คร่อมจาน
อะลูมิเนียม พุ่งจากขดลวดกระแสดา้นล่างไปหาขดลวดแรงดนั ซ่ึงอยูด่า้นบน ท าให้เกิดแรงดนัเหน่ียวน าบนจาน
อะลูมิเนียม ดงัรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ขดลวดแรงดนัจะสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก p โดยจะตดักบักระแส Ic ท าให้เกิดแรงบิดทางแม่เหล็กไฟฟ้า 
ส่งผลให้จานอะลูมิเนียม เคล่ือนที่ไปรอบ ๆ แกนหมุน ซ่ึงติดอยูก่บัเฟืองทดแบบตวัหนอนและตวัเลขจะแสดง
ปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่วดัออกมาเป็นหน่วย กิโลวตัต-์ ชัว่โมง (Kilowatt-hour)ส่วนการหมุนของจานอะลูมิเนียมจะ
ถูกตา้น หรือหน่วงด้วยสนามแม่เหล็กถาวร เพื่อให้การหมุนของจานอะลูมิเนียมเป็นสัดส่วนและสัมพนัธ์กับ
พลงังานไฟฟ้าของโหลด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บันทกึหลงัการสอน 



 

 

 


