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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 หนวยท่ี 1 
ชื่อวิชา วงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 2105–2003 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหนวย  พื้นฐานไฟฟากระแสสลับ สอนครั้งที่ 1/18 

ชื่อเร่ือง  พื้นฐานไฟฟากระแสสลับ จํานวน  4  คาบ 
 

หัวขอเรื่อง 
 1.1 การกําเนดิไฟฟากระแสสลับ       

1.2 ความถี่ คาบเวลา แอมพลิจูดและคาสูงสุด             
1.3 มุมและความสัมพันธกับวิธีเขียนรูปคลืน่ไซน 
1.4 แรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาตามฟงกชันเวลา          
1.5 คาเฉลี่ยของคลื่นไซน                   
1.6 คาใชงานของคลื่นไซน                
1.7 สรุปสาระสําคัญ 

สมรรถนะยอย 
        แสดงความรูเกี่ยวกับพืน้ฐานไฟฟากระแสสลับ 

จุดประสงคการปฏิบัติ 
ดานความรู 
1. อธิบายการกําเนิดแรงดันไฟฟากระแสสลับ 
2. อธิบายลักษณะของรูปคลื่นไฟฟากระแสสลับ 
3. คํานวณความถี่ 
4. คํานวณคาบเวลา 
5. บอกความหมายของแอมพลิจูด 
6. บอกความหมายของคาสูงสุด 
7. เปลี่ยนหนวยระหวางองศากับเรเดยีน 
8. แสดงมุมของคลื่นไซนในหนวยองศาและเรดียน 
9. เขียนสมการไฟฟากระแสสลับไซนูซอยดตามฟงกชันเวลา 
10. คํานวณคาเฉลี่ยของรูปคลื่นไฟฟากระแสสลับ 
11. คํานวณคาใชงาน 
ดานคณุธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

             แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซื่อสัตย สุจริต ความมีน้ําใจและแบงบัน 
ความรวมมือ/ยอมรับความคดิเห็นสวนใหญ 



 2 

เนื้อหาสาระ 
 1.1 การกําเนดิไฟฟากระแสสลับ 

โดยการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟาอาศัยหลักการคือ เมื่อขดลวดเคลื่อนที่ตอเนื่องตัดผาน
สนามแมเหล็ก หรือสนามแมเหล็กเคลื่อนที่ตัดผานขดลวดเปนผลใหเกิดแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนําขึ้นในขดลวด
นั้น เรียกวา แรงดันไฟฟาเหนี่ยวนําชั่วขณะ และเมื่อนําภาระทางไฟฟา (Load) มาตอกับปลายขดลวดจะมี
กระแสไฟฟาไหลไปยังภาระทางไฟฟา เรียกกระแสไฟฟานี้วา กระแสไฟฟาเหนี่ยวนํา 

1.2 ความถี่ คาบเวลา แอมพลิจูดและคาสูงสุด  
ความถี่ (Frequency: f) คือ จํานวนรอบของรูปคลื่นที่เกิดขึ้นในหนึ่งหนวยเวลา มีหนวยเปน รอบ

ตอวินาที หรือ เฮิรตซ (Hertz: Hz) เขียนความสัมพันธไดดังสมการ f = T
1

 

คาบเวลา (Period of Time: T) คือ เวลาที่คล่ืนใชในการเปลี่ยนรูปรางจนครบ 1 รอบ (Cycle) มี
หนวยเปนวินาที (Second: s) 

คาสูงสุด (Peak Value) ของคลื่นไซน คือ คายอดของคลื่นเทียบกับศูนย 
แอมพลิจูด (Amplitude) ของคลื่นไซน คือ ระยะระหวางคาเฉลี่ยถึงคาสูงสุด 

1.3 มุมและความสัมพันธกับวิธีเขียนรูปคลืน่ไซน 
ความเร็วเชิงมมุ (Angular Velocity: ω)  คือ อัตราการหมุนรอบวงกลมที่ทําใหคาของมุมเปลี่ยน- 

แปลงในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเขียนแทนดวยโอเมกา (ω) มีหนวยเปนเรเดียนตอวินาที (rad/s) 
การเขียนรูปคลื่นไซนโดยใชหนวยที่ตางกัน 

 

 
 

    ก) องศา (Degrees)                               ข) เรเดียน (Radians)                     ค) คาบเวลา (Period)            
 

1.4 แรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาตามฟงกชันเวลา     
เมื่อ e = Ep sinα และα = ωt  จะได 

      e      =     Ep sin ωt            
    ในทํานองเดียวกัน  v     =     Vp sin ωt            

 และ i    =     Ip sin ωt       
1.5 คาเฉลี่ยของคลื่นไซน รูปคลื่นไซนมีลักษณะที่เหมือนกันทั้ง 2 ดานคอืพื้นที่ดานบนแกน X จะ

เทากับพื้นทีด่านลางของแกน X เมื่อคิดพื้นที่ใน 1 รอบจะเทากับศูนย ถาไมคํานึงถึงความถี่และมุมเฟส 
คาเฉลี่ยของแรงดันไฟฟา จะได  Vavg   =    0.637×Vp      (เต็มคลื่น) 

                      Vavg    =    0.318×Vp      (คร่ึงคลื่น)                   
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 1.6 คาใชงานของคลื่นไซน 
คาใชงาน (Effective (RMS) Values) คือ คากระแสไฟฟาหรือแรงดันไฟฟากระแสสลับที่ทําให

เกิดกําลังไฟฟาไดเทากับกําลังไฟฟาที่ไดจากไฟฟากระแสตรงที่เปนคาเรียบ  เปนไปตามสมการ 
 Irms =     Ieff      =    0.707× Ip       

 Vrms =     Veff =    0.707×Vp 

 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหท่ี 1/18, คาบที่ 1–4/72) 
 1. ครูช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับจุดประสงค สมรรถนะและคําอธิบายรายวิชา การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน คุณลักษณะนิสัยที่ตองการใหเกิดขึ้น และขอตกลงในการเรียน 
 2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 1  
 3. แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน และครูใหหนังสือเรียน 
 4. ครูนําเขาสูบทเรียน และครูแจงจุดประสงคการเรียน 
 5. ครูสอนเนื้อหาสาระ  
 6. นักเรียนทําแบบฝกหัดเปนกลุม ขณะนักเรียนทําแบบฝกหัดครูจะสังเกตการทํางานกลุม 
 7. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัด และรวมอภิปรายสรุปบทเรียน 
 8. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 1   
 

สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1.  ส่ือการเรียนรู หนังสือเรียน หนวยที่ 1, PowerPoint ประกอบการสอน และแบบทดสอบกอน
เรียน และหลังเรียน 
 2.  แหลงการเรียนรู หนังสือ วารสารเกี่ยวกับคลื่นไซน, อินเทอรเน็ต www.google.com 
 

การวัดและการประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใชเครื่องมือ) 

การประเมินผล 
(นําผลเทียบกบัเกณฑและแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบกอนเรียน (Pre–test) หนวยที่ 1 (ไวเปรียบเทยีบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
2. แบบสังเกตการทํางานกลุมและนําเสนอผลงานกลุม เกณฑผาน 60% 
3. แบบฝกหัดหนวยที่ 1 เกณฑผาน 50% 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หนวยที่ 1 เกณฑผาน 50% 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง เกณฑผาน 60% 
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งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ใหทาํแบบฝกหัดใหเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณ 
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 
1. ผลการทําและนําเสนอแบบฝกหัดหนวยที่ 1 
2. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หนวยที่ 1 
 

เอกสารอางอิง 
1. ธํารงศักดิ์ หมินกาหรีม. วงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 2105–2003. (2556). 
    นนทบุรี: ศูนยหนังสือเมอืงไทย. 

 2. Baker, Tim.  (2002).  Experiments in DC/AC Circuits with Concepts.   
3. Boylestad, Robert.  (2003).  Introductory Circuit Analysis.   
4. Cook, Nigel P.  (2004).  Electronic. A Complete Course.   
5.                           .  (2005).  Introductory DC/AC Circuits  
6. Floyd, Thomas L.  (2001).  Electronic Fundamentals.   

 7. Robbins, Allan H. & Miller, Wilhelm C. (2004). Circuit Analysis with Devices:  
                 Theory and Practice.    
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บันทึกหลังการสอน 
 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 3. แนวทางการแกปญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
          ลงชื่อ...............................................                               ลงชื่อ............................................... 
              (...............................................)                                        (.............................................) 
                       ตัวแทนนักเรียน                                                                         ครูผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 หนวยท่ี 2 
ชื่อวิชา วงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 2105–2003 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหนวย  จํานวนเชิงซอน สอนครั้งที่ 2/18 

ชื่อเร่ือง  จํานวนเชิงซอน จํานวน  4  คาบ 
 

หัวขอเรื่อง 
 2.1 ความหมายและรูปแบบของจํานวนเชงิซอน 
 2.2 จํานวนเชิงซอนในรูปพิกดัฉาก 
 2.3 จํานวนเชิงซอนในรูปเชิงขั้ว 
 2.4 การเปลี่ยนรูประหวางรูปพิกัดฉากและรูปเชิงขั้ว 
 2.5 การคอนจุเกตจํานวนเชิงซอน 
 2.6 การบวกและลบจํานวนเชิงซอน 
 2.7 การคูณจํานวนเชิงซอน 
 2.8 การหารจํานวนเชิงซอน 
 2.9 การคํานวณจํานวนเชิงซอนดวยเครื่องคํานวณ 
 2.10 สรุปสาระสําคัญ 

สมรรถนะยอย 
        แสดงความรูเกี่ยวกับจํานวนเชิงซอน 

จุดประสงคการปฏิบัติ 
ดานความรู 

 1. บอกความหมายและรูปแบบของจํานวนเชิงซอน 
 2. บอกสัญลักษณของจํานวนเชิงซอนในรปูพิกัดฉาก 
 3. บอกสัญลักษณของจํานวนเชิงซอนในรปูเชิงขั้ว 
 4. เปลี่ยนรูประหวางรูปพิกัดฉากและรูปเชงิขั้ว 
 5. บวกและลบจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงขัว้และรูปพิกดัฉาก 
 6. คูณจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงขั้วและรูปพิกัดฉาก 
 7. หารจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงขั้วและรูปพิกัดฉาก 
 8. แสดงการคาํนวณจาํนวนเชิงซอนดวยเครื่องคํานวณ 

ดานคณุธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        แสดงออกดานการตรงตอเวลา ความสนใจใฝรู ไมหยดนิ่งที่จะแกปญหา ความซื่อสัตย ความรวมมือ 
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เนื้อหาสาระ 
 2.1 ความหมายและรูปแบบของจํานวนเชงิซอน 
  จํานวนเชิงซอน (Complex Numbers: C) คือ จํานวนที่ประกอบดวย 2 กลุม กลุมหนึ่งเปน
จํานวนจริง (Real Numbers) อีกกลุมหนึ่งเปนจํานวนจินตภาพ (Imaginary Numbers) นํามาเขียนรวมกันเปน
จํานวนเชิงซอน โดยใชสัญลักษณ C = a ± jb โดยที่ a คือ จํานวนจริง b คือ จํานวนจินตภาพ และ j คือ หนวย
จินตภาพ 
 รูปแบบของจํานวนเชิงซอน เขียนได 4 รูปแบบ คือ 1) รูปพิกัดฉาก (Rectangular Form) เขยีน
อยูในรูป C = a ± jb 2) รูปเชิงขั้ว (Polar Form) เขียนอยูในรูป C = r    θ 3) รูปตรีโกณมิต ิ (Trigonometric 
Form) เขียนอยูในรูป C = r (cos θ ±  j sin θ) และ 4) รูปชี้กําลัง (Exponential Form) เขียนอยูในรูป C = rejθ 
 2.2 จํานวนเชิงซอนในรูปพิกดัฉาก 
 จํานวนเชิงซอนในรูปพิกัดฉาก (Rectangular Form) เขียนในรูปสมการ C    =    a + jb 

 
 2.3 จํานวนเชิงซอนในรูปเชิงขั้ว 
 จํานวนเชิงซอนในรูปเชิงขัว้ (Polar Form) เขียนอยูในรูปสมการ C    =     r     θ 

 

 2.4 การเปลี่ยนรูประหวางรูปพิกัดฉากและรูปเชิงขั้ว 
  การเปลี่ยนรูปพิกัดฉาก (C = a ± jb) ไปเปนรูปเชิงขั้ว ใชสมการ r = 22 ba +  และ 

θ = tan-1

a
b

 และจัดเขารูปเชิงข้ัว คือ C = r    θ  

  การเปลี่ยนรูปเชิงข้ัว (C = r    θ) ไปเปนรูปพิกัดฉาก ใชสมการ a = r cos θ  และ 
b = r sin θ และจัดเขารูปพิกัดฉาก คือ C = a ± jb 
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 2.5 การคอนจุเกตจํานวนเชิงซอน 
 การคอนจุเกตจํานวนเชิงซอน คือ จํานวนเชิงซอนที่ใหจํานวนจริงเทากัน และจํานวนจินตภาพ
ตรงกันขามกัน โดยเปลี่ยนสวนจินตภาพในรูปพิกัดฉากใหตรงกันขามหรือใชมุมตรงกันขามในรูปเชิงข้ัว 
ตัวอยางการคอนจุเกตรูปพิกัดฉากของ C = 2 + j3 คือ C* = 2 – j3  
 2.6 การบวกและลบจํานวนเชิงซอน 
 การบวกและลบจํานวนเชิงซอนโดยวิธีพีชคณิตในรูปพกิดัฉากใหนําสวนที่เปนจํานวนจริงมา
บวกหรือลบกนัและนําสวนที่เปนจํานวนจนิตภาพมาบวกหรือลบกัน สวนการบวกและลบจํานวนเชิงซอนใน
รูปเชิงข้ัวไมสามารถกระทําได ยกเวนถามีมุมเทากันหรือท่ีมุม 0o กับ 180o 
 2.7 การคูณจํานวนเชิงซอน 
 การคูณจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงข้ัว ใหนําขนาด (r) มาคูณกันและสวนมุม (θ) ใหนํามาบวกกัน 

การคูณจะได C1⋅ C2 = (r1     θ1)(r2     θ2) สวนการคูณจํานวนเชิงซอนในรูปพิกัดฉาก ถาให C1 = a1 + jb1 และ C2 = 

a2 + jb2 การคูณจะได C1⋅ C2 = (a1a2 – b1b2) + j(b1a2 + a1b2) 
 2.8 การหารจํานวนเชิงซอน 
  การหารจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงข้ัว ใหนําขนาด (r) มาหารกันและสวนมุม (θ) จะนํามาลบกัน 
ถาให C1 = r1    θ1 และ C2 = r2     θ2 การหารจะได 

                 
2

1

C
C

 =    
2

1
r
r

   θ1– θ2  
 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหท่ี 2/18, คาบที่ 2–8/72) 
 1. ครูทบทวนเนื้อหาการสอนเรื่อง พ้ืนฐานไฟฟากระแสสลับ 
 2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวยท่ี 2  
 3. แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน  
 4. ครูนําเขาสูบทเรียน และครูแจงจุดประสงคการเรียน 
 5. ครูสอนเนื้อหาสาระ  
 6. นักเรียนทําแบบฝกหัดเปนกลุม ขณะนักเรียนทําแบบฝกหัดครูจะสังเกตการทํางานกลุม 
 7. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัด และรวมอภิปรายสรุปบทเรียน 
 8. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยท่ี 2   
 

สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1.  ส่ือการเรียนรู หนังสือเรียน หนวยท่ี 2, PowerPoint ประกอบการสอน และแบบทดสอบกอน
เรียน และหลังเรียน 
 2.  แหลงการเรียนรู หนังสือ วารสารเกี่ยวกับจํานวนเชิงซอน, อินเทอรเน็ต www.google.com 
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การวัดและการประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใชเคร่ืองมือ) 

การประเมินผล 
(นําผลเทียบกบัเกณฑและแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบกอนเรียน (Pre–test) หนวยท่ี 2 (ไวเปรียบเทยีบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
2. แบบสังเกตการทํางานกลุมและนําเสนอผลงานกลุม เกณฑผาน 60% 
3. แบบฝกหัดหนวยท่ี 2 เกณฑผาน 50% 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หนวยท่ี 2 เกณฑผาน 50% 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง เกณฑผาน 60% 

 

งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน ใหทําแบบฝกหัดใหเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณ 
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 
1. ผลการทําและนําเสนอแบบฝกหัดหนวยท่ี 2 
2. คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หนวยท่ี 2 
 

เอกสารอางอิง 
1. ธํารงศักดิ์ หมินกาหรีม. วงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 2105–2003. (2556). 
    นนทบุรี:  ศูนยหนังสือเมอืงไทย. 

 2. Baker, Tim.  (2002).  Experiments in DC/AC Circuits with Concepts.   
3. Boylestad, Robert.  (2003).  Introductory Circuit Analysis.   
4. Cook, Nigel P.  (2004).  Electronic. A Complete Course.   
5.                           .  (2005).  Introductory DC/AC Circuits  
6. Floyd, Thomas L.  (2001).  Electronic Fundamentals.   

 7. Robbins, Allan H. & Miller, Wilhelm C. (2004). Circuit Analysis with Devices:  
                 Theory and Practice.    
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บันทึกหลังการสอน 
 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 3. แนวทางการแกปญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
          ลงช่ือ...............................................                               ลงช่ือ............................................... 
              (...............................................)                                        (.............................................) 
                       ตัวแทนนักเรียน                                                                         ครูผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 หนวยท่ี 3 
ชื่อวิชา วงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 2105–2003 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหนวย  เฟสและเฟสเซอรไดอะแกรม สอนครั้งที่ 3/18 

ชื่อเร่ือง  เฟสและเฟสเซอรไดอะแกรม จํานวน  4  คาบ 
 

หัวขอเรื่อง 
  3.1 เฟส      

3.2 เฟสเซอรไดอะแกรม  
3.3 สรุปสาระสําคัญ 

ใบงานที่ 1 การใชฟงกชันเจเนเรเตอร 
                 และออสซิลโลสโคป 

 

สมรรถนะยอย 
 1. แสดงความรูเกี่ยวกับเฟสและเฟสเซอรไดอะแกรม 
 2. ปฏิบัติการตอวงจร วดัและทดสอบคาแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟา 
 

จุดประสงคการปฏิบัติ 
 ดานความรู 

 1. บอกความหมายและรูปแบบของจํานวนเชิงซอน 
 2. บอกสัญลักษณของจํานวนเชิงซอนในรปูพิกัดฉาก 
 3. บอกสัญลักษณของจํานวนเชิงซอนในรปูเชิงข้ัว 
 4. เปล่ียนรูประหวางรูปพิกัดฉากและรูปเชงิข้ัว 
 5. บวกและลบจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงข้ัวและรูปพิกดัฉาก 
 6. คูณจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงข้ัวและรูปพิกัดฉาก 
 7. หารจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงข้ัวและรูปพิกัดฉาก 
 8. แสดงการคาํนวณจํานวนเชิงซอนดวยเคร่ืองคํานวณ 
 

ดานทักษะ 
1. ตอวงจรตามการทดลอง    
2. วัดรูปคล่ืนแรงดันไฟฟา  
3. บันทึกขอมูลในการทดลอง   
4. เขียนรูปคล่ืนไซนจากการวัด 
 5. เขียนสรุปผลการทดลอง 

ดานคณุธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ความมีวินัย ความมีมนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและความเชื่อม่ันในตนเอง      

 

เนื้อหาสาระ 
  3.1 เฟส      
 เฟส (Phase) หมายถึง ความสัมพันธของปริมาณรูปคล่ืนตั้งแต 2 รูปคล่ืนข้ึนไป ใชแทนปริมาณ
ของแรงดันไฟฟาหรือกระแสไฟฟาในวงจรไฟฟากระแสสลับในเทอมของเวลาและถาแทนความสมัพันธนี้
ดวยคามุมทีก่ําเนิดคล่ืนนัน้ มุมนั้นเรียกวา มุมเฟส (Phase Angle) 
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 ความสัมพันธเฟสของปริมาณแรงดันไฟฟาหรือกระแสไฟฟาที่เปล่ียนแปรไปตามเวลาจะมี
ความสัมพันธท่ีเกี่ยวของกันอยูเสมอในสภาวะใดสภาวะหนึ่งในวงจร ไดแก เฟสรวมกัน เฟสนําหนา และ
เฟสลาหลัง 

3.2 เฟสเซอรไดอะแกรม  
 เฟสเซอร (Phasor) หมายถึง ปริมาณเวกเตอรท่ีหมุนเปนวงรอบมีท้ังขนาดและทิศทางใชเขียน
แทนรูปคล่ืนไซนหรือรูปคล่ืนโคไซน โดยขนาดของเวกเตอรจะแทนดวยคาสูงสุดของรูปคล่ืน สวนทิศทาง
ของเวกเตอรจะแทนดวยมุมเฟส 
 เฟสเซอรไดอะแกรม (Phasor Diagram) หมายถึง แผนภาพเฟสเซอรท่ีประกอบดวยเสนตรง
ต้ังแตหนึ่งเสนข้ึนไปโดยแตละเสนใชแทนหนึ่งปริมาณที่เขียนลงบนระนาบเชิงซอน (Complex Plane) เทียบ
กับแกนอางอิงที่มุม 0o โดยท่ีทิศทางหมุนทวนเข็มนาฬิกาเปนมุมบวกและหมุนตามเข็มนาฬิกาเปนมุมลบ 
(โดยท่ัวไปจะใชคาใชงานหรือคาอารเอ็มเอสแทนขนาดของเฟสเซอรไดอะแกรม) 
 การใชเฟสเซอรแทนรูปคล่ืนไซนนั้นควรจําไววาคล่ืนไซนและเฟสเซอรไมใชเร่ืองเดียวกัน
แรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาไซนูซอยดท่ีเปนปริมาณที่แทจริงนั้นวัดไดดวยมิเตอรเปนคาอารเอ็มเอส และ
รูปคล่ืนไซนท่ีเห็นนั้นวัดไดจากออสซิลโลสโคป 

 ปริมาณที่อยูในรูปฟงกชันเวลาจะเรียกวา ไทมโดเมน (Time domain) ปริมาณที่อยูในรูป เฟส-
เซอรจะเรียกวา เฟสเซอรโดเมน (Phasor (or frequency) domain) ดังเชน e = 170 sin ωt อยูในรูปไทนโดเมน 
และ V = 120 V    0o อยูในรูปเฟสเซอรโดเมน เปนตน 
 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหท่ี 3/18, คาบที่ 9–12/72) 
 1. ครูทบทวนเนื้อหาการสอนเรื่อง จํานวนเชิงซอน 
 2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวยท่ี 3  
 3. ครูนําเขาสูบทเรียน และครูแจงจุดประสงคการเรียน 
 4. ครูสอนเนื้อหาสาระ 
 5. นักเรียนทําแบบฝกหัดเปนคนละ 1 ขอ ขณะนักเรียนทําแบบฝกหัดครูจะสังเกตการทํางาน 
 6. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัดบางขอ  
 7. แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ทําการทดลองตามใบงานที่ 1 
 8. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยท่ี 3   
 

สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1.  ส่ือการเรียนรู หนังสือเรียน หนวยท่ี 3, ใบงานที่ 1, PowerPoint ประกอบการสอน และ
แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 
 2.  แหลงการเรียนรู หนังสือ วารสารเกี่ยวกับเฟสและเฟสเซอร, อินเทอรเน็ต www.google.com 
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การวัดและการประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใชเคร่ืองมือ) 

การประเมินผล 
(นําผลเทียบกบัเกณฑและแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบกอนเรียน (Pre–test) หนวยท่ี 3 (ไวเปรียบเทยีบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
2. แบบฝกหัดหนวยท่ี 3 ตรวจแบบฝกหัด เกณฑผาน 60% 
3. ใบงานที่ 1 ตรวจตามแบบประเมินผล เกณฑผาน 60% 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หนวยท่ี 2 ตรวจแบบทดสอบ เกณฑผาน 50% 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ท่ีพึงประสงค ตรวจตามแบบประเมินผล เกณฑผาน 60% 

 

งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน  

1. ใหทําแบบฝกหัดใหเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณ 
 2. ใหทําใบงานใหเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณ 
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 
1. ผลการทําและนําเสนอแบบฝกหัดหนวยท่ี 3 
2. ผลการทําและนําเสนอใบงานที่ 1 
3. ผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หนวยท่ี 3 
4. ผลคะแนนจากการประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ท่ีพึงประสงค 

 

เอกสารอางอิง 
1. ธํารงศักดิ์  หมินกาหรีม. วงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 2105–2003. (2556). 
    นนทบุรี:  ศูนยหนังสือเมอืงไทย. 

 2. Baker, Tim.  (2002).  Experiments in DC/AC Circuits with Concepts.   
3. Boylestad, Robert.  (2003).  Introductory Circuit Analysis.   
4. Cook, Nigel P.  (2004).  Electronic. A Complete Course.   
5.                           .  (2005).  Introductory DC/AC Circuits  
6. Floyd, Thomas L.  (2001).  Electronic Fundamentals.   

 7. Robbins, Allan H. & Miller, Wilhelm C. (2004). Circuit Analysis with Devices:  
                 Theory and Practice.    
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บันทึกหลังการสอน 
 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 3. แนวทางการแกปญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
          ลงช่ือ...............................................                               ลงช่ือ............................................... 
              (...............................................)                                        (.............................................) 
                       ตัวแทนนักเรียน                                                                         ครูผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 หนวยท่ี 4 
ชื่อวิชา วงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 2105–2003 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหนวย  วงจร R–L–C เพียงอยางเดยีว สอนครั้งที่ 4-6/18 

ชื่อเร่ือง  วงจร R–L–C เพียงอยางเดยีว จํานวน  12  คาบ 
 

หัวขอเรื่อง 
4.1 ความหมายของคาพารามิเตอร 
4.2 ความตานทานเพียงอยางเดียวในไฟฟากระแสสลับ 
4.3 ความเหนีย่วนาํเพียงอยางเดียวในไฟฟากระแสสลับ 
4.4 ความจุไฟฟาเพียงอยางเดียวในไฟฟากระแสสลับ 
4.5 อิมพีแดนซ   
4.6 สรุปสาระสําคัญ 

ใบงานที่ 2 วงจรไฟฟากระแสสลับท่ี
ประกอบดวย  R เพียงอยางเดยีว 
ใบงานที่ 3 วงจรไฟฟากระแสสลับท่ี
ประกอบดวย  L เพียงอยางเดยีว 
ใบงานที่ 4 วงจรไฟฟากระแสสลับท่ี
ประกอบดวย  C เพียงอยางเดยีว 

 

สมรรถนะยอย 
     1. แสดงความรูเกี่ยวกับวงจร R–L–C เพียงอยางเดียวในไฟฟากระแสสลับ 

 2. ปฏิบัติการตอวงจร วัดและทดสอบคาแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟา 
 

จุดประสงคการปฏิบัติ 
 ดานความรู 

1. อธิบายปรากฏการณของความตานทานในไฟฟาสลับ 
2. คํานวณคาพารามิเตอรตาง ๆ ในวงจรความตานทานเพยีง
อยางเดยีว 
3. อธิบายปรากฏการณของความเหนี่ยวนาํในไฟฟาสลับ 
4. บอกผลของความถี่ท่ีมีตอตัวเหนี่ยวนํา 
5. คํานวณคาพารามิเตอรตาง ๆ ในวงจรความเหนีย่วนํา
เพียงอยางเดยีว 
6. อธิบายปรากฏการณของความจุไฟฟาในวงจรไฟฟาสลับ 
7. บอกผลของความถี่ท่ีมีตอตัวเก็บประจ ุ
8. คํานวณคาพารามิเตอรตาง ๆ ในวงจรความจุไฟฟา 
9. คํานวณคาพารามิเตอรตาง ๆ โดยใชอิมพแีดนซ       

 

ดานทักษะ 
1. ตอวงจรตามการทดลอง    
2. วัดรูปคล่ืนแรงดันไฟฟา  
3. บันทึกขอมูลในการทดลอง   
4. เขียนรูปคล่ืนไซนและเฟสเซอร

ไดอะแกรม 
 5. เขียนสรุปผลการทดลอง 

ดานคณุธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ความมีวินัย ความมีมนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและความเชื่อม่ันในตนเอง 
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เนื้อหาสาระ 
4.1 ความหมายของคาพารามิเตอร 
4.2 ความตานทานเพียงอยางเดียวในไฟฟากระแสสลับ 

 วงจรไฟฟากระแสสลับที่ประกอบดวย R เพียงอยางเดียว (Pure Resistance) กระแสไฟฟาและ
แรงดันไฟฟาในวงจรจะมีเฟสรวมกัน มุมเฟสมีคาเทากับศูนย (θR = 0o) และคาอิมพีแดนซ มีคาเทากับคา
ความตานทาน และกําลังไฟฟาในวงจรเปนคาเฉลี่ย มีหนวยเปนวัตต  

4.3 ความเหนีย่วนาํเพียงอยางเดียวในไฟฟากระแสสลับ 
วงจรไฟฟากระแสสลับที่ประกอบดวย L เพียงอยางเดียว (Pure Inductance) พลังงานจะสะสม

ในรูปสนามแมเหล็กคารีแอกแตนซจะเปนอินดักตีฟรีแอกแตนซ (Inductive Reactance) ใชสัญลักษณ XL 
คุณสมบัติของวงจร คือ  

1. เฟสลาหลัง หมายถึง กระแสไฟฟาลาหลัง (Lag) แรงดันไฟฟาเปนมุม 90o   

2. มุมเฟสของกระแสไฟฟาเทียบกับแรงดันไฟฟาในวงจรมีคาเทากับ –90o หรือ – 2
π  rad   

3. กําลังไฟฟาเฉลี่ยในวงจรเทากับศูนยวัตต (PL = 0 W) จะมีเพียงกําลังไฟฟารีแอกตีฟ 
4.4 ความจุไฟฟาเพียงอยางเดียวในไฟฟากระแสสลับ 

วงจรไฟฟากระแสสลับที่ประกอบดวย C เพียงอยางเดียว (Pure Capacitance) พลังงานจะสะสม
ในรูปสนามไฟฟาคารีแอกแตนซจะเปนคะแปซีตีฟรีแอกแตนซ (Capacitive Reactance) ใชสัญลักษณ XC 
คุณสมบัติของวงจร คือ  

1. เฟสนําหนา หมายถึง กระแสไฟฟานําหนา (Lead) แรงดันไฟฟาเปนมุม 90o   

2. มุมเฟสของกระแสไฟฟาเทียบกับแรงดันไฟฟาในวงจรมีคาเทากับ +90o หรือ  + 2
π rad  

3. กําลังไฟฟาเฉลี่ยในวงจรเทากับศูนยวัตต (PL = 0 W) จะมีเพียงกําลังไฟฟารีแอกตีฟ   
4.5 อิมพีแดนซ  

วงจรไฟฟากระแสสลับที่ประกอบดวย L เพียงอยางเดียว คาอิมพีแดนซของวงจรจะเทากับคา
อินดักตีฟรีแอกแตนซ นั่นคือ    

ZL  =   jXL  =   jωL   (Ω) 
 วงจรไฟฟากระแสสลับที่ประกอบดวย C เพียงอยางเดียว คาอิมพีแดนซของวงจรเทากับคา   

คะแปซีตีฟรีแอกแตนซ นั่นคือ  

ZC  =   –jXC  =    – C
1

jω    (Ω)  
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กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหท่ี 4/18, คาบที่ 13–16/72) 
 1. ครูทบทวนเนื้อหาการสอนเรื่อง เฟสและเฟสเซอร 
 2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวยท่ี 4  
 3. ครูนําเขาสูบทเรียน และครูแจงจุดประสงคการเรียน 
 4. ครูสอนเนื้อหาสาระ หัวขอ 4.1-4.2 
 5. นักเรียนทําแบบฝกหัดเปนคนละ 1 ขอ ขณะนักเรียนทําแบบฝกหัดครูจะสังเกตการทํางาน 
 6. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัดบางขอ  
 7. แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ทําการทดลองตามใบงานที่ 2 
 8. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเร่ืองที่เรียน 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหท่ี 5/18, คาบที่ 17–20/72) 
 1. ครูทบทวนเนื้อหาการสอนเรื่อง วงจร R เพียงอยางเดียวในไฟฟากระแสสลับ 
 2. ครูนําเขาสูบทเรียน และครูแจงจุดประสงคการเรียน 
 3. ครูสอนเนื้อหาสาระ หัวขอ 4.3 
 4. นักเรียนทําแบบฝกหัดเปนคนละ 1 ขอ ขณะนักเรียนทําแบบฝกหัดครูจะสังเกตการทํางาน 
 5. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัดบางขอ 
 6. แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ทําการทดลองตามใบงานที่ 3 
 7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเร่ืองที่เรียน 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหท่ี 6/18, คาบที่ 21–24/72) 
 1. ครูทบทวนเนื้อหาการสอนเรื่อง วงจร L เพียงอยางเดียวในไฟฟากระแสสลับ 
 2. ครูนําเขาสูบทเรียน และครูแจงจุดประสงคการเรียน 
 3. ครูสอนเนื้อหาสาระ หัวขอ 4.4-4-5 
 4. นักเรียนทําแบบฝกหัดเปนคนละ 1 ขอ ขณะนักเรียนทําแบบฝกหัดครูจะสังเกตการทํางาน 
 5. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัดบางขอ 
 6. แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ทําการทดลองตามใบงานที่ 4 
 7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเร่ืองที่เรียน 
 8. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยท่ี 4 
 

สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1.  ส่ือการเรียนรู หนังสือเรียน หนวยท่ี 4, ใบงานที่ 2-4, PowerPoint ประกอบการสอน และ
แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 
 2.  แหลงการเรียนรู หนังสือ วารสารเกี่ยวกับ R-L-C, อินเทอรเน็ต www.google.com 
 



 18 

การวัดและการประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใชเคร่ืองมือ) 

การประเมินผล 
(นําผลเทียบกบัเกณฑและแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบกอนเรียน (Pre–test) หนวยท่ี 4 (ไวเปรียบเทยีบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
2. แบบฝกหัดหนวยท่ี 4 ตรวจแบบฝกหัด เกณฑผาน 60% 
3. ใบงานที่ 2-4 ตรวจตามแบบประเมินผล เกณฑผาน 60% 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หนวยท่ี 4 ตรวจแบบทดสอบ เกณฑผาน 50% 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ท่ีพึงประสงค ตรวจตามแบบประเมินผล เกณฑผาน 60% 

 

งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน  

1. ใหทําแบบฝกหัดใหเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณ 
 2. ใหทําใบงานใหเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณ 
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 
1. ผลการทําและนําเสนอแบบฝกหัดหนวยท่ี 4 
2. ผลการทําและนําเสนอใบงานที่ 2-4 
3. ผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หนวยท่ี 4 
4. ผลคะแนนจากการประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ท่ีพึงประสงค 

 

เอกสารอางอิง 
1. ธํารงศักดิ์  หมินกาหรีม. วงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 2105–2003. (2556). 
    นนทบุรี:  ศูนยหนังสือเมอืงไทย. 

 2. Baker, Tim.  (2002).  Experiments in DC/AC Circuits with Concepts.   
3. Boylestad, Robert.  (2003).  Introductory Circuit Analysis.   
4. Cook, Nigel P.  (2004).  Electronic. A Complete Course.   
5.                           .  (2005).  Introductory DC/AC Circuits  
6. Floyd, Thomas L.  (2001).  Electronic Fundamentals.   

 7. Robbins, Allan H. & Miller, Wilhelm C. (2004). Circuit Analysis with Devices:  
                 Theory and Practice.    
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บันทึกหลังการสอน 
 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 3. แนวทางการแกปญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
          ลงช่ือ...............................................                               ลงช่ือ............................................... 
              (...............................................)                                        (.............................................) 
                       ตัวแทนนักเรียน                                                                         ครูผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 หนวยท่ี 5 
ชื่อวิชา วงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 2105–2003 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหนวย  วงจร R–L–C ตออนุกรม สอนครั้งที่ 7-9/18 

ชื่อเร่ือง  วงจร R–L–C ตออนุกรม จํานวน  12  คาบ 
 

หัวขอเรื่อง 
5.1 แนวคิดพ้ืนฐานของวงจรไฟฟากระแสสลับอนุกรม 
5.2 วงจร R–L ตออนุกรม 
5.3 วงจร R–C ตออนุกรม 
5.4 วงจร R–L–C ตออนุกรม  
5.5 สรุปสาระสําคัญ 

 

ใบงานที่ 5 วงจรไฟฟากระแสสลับท่ี
ประกอบดวย R–L ตออนุกรม 
ใบงานที่ 6 วงจรไฟฟากระแสสลับท่ี
ประกอบดวย R–C ตออนุกรม 
ใบงานที่ 7 วงจรไฟฟากระแสสลับท่ี
ประกอบดวย R–L–C ตออนุกรม 

 

สมรรถนะยอย 
    1. แสดงความรูเกี่ยวกับวงจร R–L–C ตออนุกรม 

 2. ปฏิบัติการตอวงจร วัดและทดสอบคาแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟา 
 

จุดประสงคการปฏิบัติ 
 ดานความรู 
1. คํานวณคาพารามิเตอรตาง ๆในวงจร 

 2. เขียนรูปคล่ืนแสดงความสัมพันธเฟสของวงจร 
 3. เขียนเฟสเซอรไดอะแกรมของวงจร 
 4. เขียนอิมพีแดนซไดอะแกรมของวงจร 

 

ดานทักษะ 
1. ตอวงจรตามการทดลอง    
2. วัดรูปคล่ืนแรงดันไฟฟา  
3. บันทึกขอมูลในการทดลอง   
4. เขียนรูปคล่ืนไซนและเฟสเซอร

ไดอะแกรม 
 5. เขียนสรุปผลการทดลอง 

ดานคณุธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ความมีวินยั ความมีมนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและความเชื่อม่ันในตนเอง 
 
 
 
 
 



 21 

เนื้อหาสาระ 
5.1 แนวคิดพ้ืนฐานของวงจรไฟฟากระแสสลับอนุกรม 

1. วงจร R–L หรือ R–C หรือ R–L–C ตออนุกรมกับแหลงจายไฟสลับ ถาวงจรอนุกรมนั้น
ประกอบดวย n อิมพีแดนซ การหาคาอิมพีแดนซรวมของวงจรหาไดจากผลรวมทางพีชคณิต นั่นคือ  ZT =  Z1 
+  Z2 + Z3 + … + Zn  (Ω) หรืออธิบายดวยอิมพีแดนซไดอะแกรมดวยองคประกอบที่เปนสวนจริง สวน-จินต
ภาพและสวนของเวกเตอรอิมพีแดนซรวม ซ่ึงอาจแสดงคาในรูปเชิงข้ัวหรือรูปพิกัดฉากก็ได 

2. อิมพีแดนซรวมของวงจรจะเกี่ยวของกับความถี่เสมอ 
3. กําลังไฟฟาของวงจร R–L–C ในไฟฟากระแสสลับหาคาไดจากสมการ 

P     =   VI cos θ    =     I2Z cos θ    =      Z
V 2

cos θ     (W) 

เมื่อ V และ I เปนคาอารเอ็มเอส และ cos θ  คือ เพาเวอรแฟกเตอร (ตัวประกอบกําลังไฟฟา) 
ของวงจรและ θ  คือมุมระหวาง V และ I 

5.2 วงจร R–L ตออนุกรม 
 วงจร R–L ตออนุกรม (Series R–L circuit) แรงดันไฟฟาตกครอมตัวตานทาน (VR) จะมีมุมอินเฟส

กับกระแสไฟฟาในวงจรและแรงดันไฟฟาตกครอมตัวเหนี่ยวนํา (VL) จะมีมุมนําหนากระแสไฟฟาเปนมุม 
90o ผลรวมของแรงดันไฟฟารวมทางเฟสเซอร VR และ VL จะมีมุมนําหนากระแสไฟฟาเทากับ θ มีคา
มากกวา 0o แตนอยกวา 90o เรียกวงจรในสภาวะเชนนี้วาวงจรลาหลังหรือวงจรอินดักตีฟ (กระแสไฟฟาลา
หลังแรงดันไฟฟา) 

5.3 วงจร R–C ตออนุกรม 
 วงจร R–C ตออนุกรม (Series R–C circuit) แรงดันไฟฟาตกครอมตัวตานทาน (VR) จะมีมุมเฟส

รวมกันกับกระแสไฟฟาในวงจรและแรงดันไฟฟาตกครอมตัวเก็บประจุ (VC) จะมีมุมลาหลังกระแสไฟฟา
เปนมุม 90o ผลรวมของแรงดันไฟฟารวมทางเฟสเซอร VR และ VC จะมีมุมลาหลังกระแสเปนมุมเทากับ θ มี
คามากกวา 0o แตนอยกวา 90o เรียกวงจรในสภาวะเชนนี้วาวงจรนําหนาหรือวงจรคะแปซิตีฟ (กระแสไฟฟา
นําหนาแรงดันไฟฟา) 

5.4 วงจร R–L–C ตออนุกรม 
 วงจร R–L–C ตออนุกรม (Series R–L–C circuit) จะมีมุมเฟสนําหนาหรือลาหลังข้ึนอยูกับการชดเชย

ซ่ึงกันและกันของตัวเก็บประจุกับตัวเหนี่ยวนํา  
 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหท่ี 7/18, คาบที่ 25–28/72) 
 1. ครูทบทวนเนื้อหาการสอนเรื่อง วงจร R–L–C เพียงอยางเดียว 
 2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวยท่ี 5  
 3. ครูนําเขาสูบทเรียน และครูแจงจุดประสงคการเรียน 
 4. ครูสอนเนื้อหาสาระ หัวขอ 5.1-5.2 
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 5. นักเรียนทําแบบฝกหัดเปนคนละ 1 ขอ ขณะนักเรียนทําแบบฝกหัดครูจะสังเกตการทํางาน 
 6. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัดบางขอ  
 7. แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ทําการทดลองตามใบงานที่ 5 
 8. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเร่ืองที่เรียน 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหท่ี 8/18, คาบที่ 29–32/72) 
 1. ครูทบทวนเนื้อหาการสอนเรื่อง วงจร R–L ตออนุกรม 
 2. ครูนําเขาสูบทเรียน และครูแจงจุดประสงคการเรียน 
 3. ครูสอนเนื้อหาสาระ หัวขอ 5.3 วงจร R–C ตออนุกรม 
 4. นักเรียนทําแบบฝกหัดเปนคนละ 1 ขอ ขณะนักเรียนทําแบบฝกหัดครูจะสังเกตการทํางาน 
 5. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัดบางขอ 
 6. แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ทําการทดลองตามใบงานที่ 6 
 7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเร่ืองที่เรียน 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหท่ี 9/18, คาบที่ 33–36/72) 
 1. ครูทบทวนเนื้อหาการสอนเรื่อง วงจร R–C ตออนุกรม 
 2. ครูนําเขาสูบทเรียน และครูแจงจุดประสงคการเรียน 
 3. ครูสอนเนื้อหาสาระ หัวขอ 5.4 วงจร R–L–C ตออนุกรม 
 4. นักเรียนทําแบบฝกหัดเปนคนละ 1 ขอ ขณะนักเรียนทําแบบฝกหัดครูจะสังเกตการทํางาน 
 5. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัดบางขอ 
 6. แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ทําการทดลองตามใบงานที่ 7 
 7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเร่ืองที่เรียน 
 8. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยท่ี 5 
 

สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1.  ส่ือการเรียนรู หนังสือเรียน หนวยท่ี 5, ใบงานที่ 5-7, PowerPoint ประกอบการสอน และ
แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 
 2.  แหลงการเรียนรู หนังสือ วารสารเกี่ยวกับ R-L-C ตออนุกรม, อินเทอรเน็ต www.google.com 
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การวัดและการประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใชเคร่ืองมือ) 

การประเมินผล 
(นําผลเทียบกบัเกณฑและแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบกอนเรียน (Pre–test) หนวยท่ี 5 (ไวเปรียบเทยีบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
2. แบบฝกหัดหนวยท่ี 5 ตรวจแบบฝกหัด เกณฑผาน 60% 
3. ใบงานที่ 5-7 ตรวจตามแบบประเมินผล เกณฑผาน 60% 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หนวยท่ี 5 ตรวจแบบทดสอบ เกณฑผาน 50% 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ท่ีพึงประสงค ตรวจตามแบบประเมินผล เกณฑผาน 60% 

 

งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน  

1. ใหทําแบบฝกหัดใหเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณ 
 2. ใหทําใบงานใหเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณ 
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 
1. ผลการทําและนําเสนอแบบฝกหัดหนวยท่ี 5 
2. ผลการทําและนําเสนอใบงานที่ 5-7 
3. ผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หนวยท่ี 5 
4. ผลคะแนนจากการประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ท่ีพึงประสงค 

 

เอกสารอางอิง 
1. ธํารงศักดิ์  หมินกาหรีม. วงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 2105–2003. (2556). 
    นนทบุรี:  ศูนยหนังสือเมอืงไทย. 

 2. Baker, Tim.  (2002).  Experiments in DC/AC Circuits with Concepts.   
3. Boylestad, Robert.  (2003).  Introductory Circuit Analysis.   
4. Cook, Nigel P.  (2004).  Electronic. A Complete Course.   
5.                           .  (2005).  Introductory DC/AC Circuits  
6. Floyd, Thomas L.  (2001).  Electronic Fundamentals.   

 7. Robbins, Allan H. & Miller, Wilhelm C. (2004). Circuit Analysis with Devices:  
                 Theory and Practice.    
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บันทึกหลังการสอน 
 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 3. แนวทางการแกปญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
          ลงช่ือ...............................................                               ลงช่ือ............................................... 
              (...............................................)                                        (.............................................) 
                       ตัวแทนนักเรียน                                                                         ครูผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 หนวยท่ี 6 
ชื่อวิชา วงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 2105–2003 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหนวย  วงจร R–L–C ตอขนาน สอนครั้งที่ 10-12/18 

ชื่อเร่ือง  วงจร R–L–C ตอขนาน จํานวน  12  คาบ 
 

หัวขอเรื่อง 
6.1 ความหมายของคาพารามิเตอร 
6.2 แนวคิดพ้ืนฐานของวงจรไฟฟากระแสสลับขนาน 
6.3 วงจร R–L ตอขนาน 
6.4 วงจร R–C ตอขนาน 
6.5 วงจร R–L–C ตอขนาน  
6.6 สรุปสาระสําคัญ 
 

ใบงานที่ 8 วงจรไฟฟากระแสสลับท่ี
ประกอบดวย R–L ตอขนาน 
ใบงานที่ 9 วงจรไฟฟากระแสสลับท่ี
ประกอบดวย R–C ตอขนาน 
ใบงานที่ 10 วงจรไฟฟากระแสสลับที่
ประกอบดวย R–L–C ตอขนาน 

 

สมรรถนะยอย 
     1. แสดงความรูเกี่ยวกับวงจร R–L–C ตอขนาน 

  2. ปฏิบัติการตอวงจร วัดและทดสอบคาแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟา 
 

จุดประสงคการปฏิบัติ 
 ดานความรู 

1. คํานวณคาพารามิเตอรตาง ๆในวงจร 
2. เขียนรูปคล่ืนแสดงความสัมพันธเฟสของวงจร 
3. เขียนเฟสเซอรไดอะแกรมของวงจร 
4. เขียนแอดมิตแดนซไดอะแกรมของวงจร 

 

ดานทักษะ 
1. ตอวงจรตามการทดลอง    
2. วัดรูปคล่ืนแรงดันไฟฟา  
3. บันทึกขอมูลในการทดลอง   
4. เขียนรูปคล่ืนไซนและเฟสเซอร

ไดอะแกรม 
 5. เขียนสรุปผลการทดลอง 

ดานคณุธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ความมีวินยั ความมีมนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและความเชื่อม่ันในตนเอง 
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เนื้อหาสาระ 
6.1 ความหมายของคาพารามิเตอร 

ความนํา คือ สวนกลับของความตานทาน มีหนวยเปน ซีเมนส (S) ความนําของความตานทาน 
เรียกวา คอนดักแตนซ (G) และความนําของตัวเหนี่ยวนําและตัวเก็บประจุ เรียกวา ซัสเซปแตนซ (B) 

6.2 แนวคิดพ้ืนฐานของวงจรไฟฟากระแสสลับขนาน 
6.3 วงจร R–L ตอขนาน 

วงจร R–L ตอขนาน (Parallel R–L circuit) กระแสไฟฟาไหลผานตัวตานทาน (IR) มีมุมอินเฟสกับ
แรงดันไฟฟาในวงจรและกระแสไฟฟาไหลผานตัวเหนี่ยวนํา (IL) มีมุมลาหลังแรงดันไฟฟาเปนมุม 90o 
ผลรวมของกระแสไฟฟาทางเฟสเซอร IR และ IL มีมุมลาหลังแรงดันไฟฟาเปนมุม θ โดยท่ี θ มีคามากกวา 0o 
แตนอยกวา 90o เรียกวงจรในสภาวะเชนนี้วาวงจรลาหลังหรือวงจรอินดักตีฟ 

6.4 วงจร R–C ตอขนาน 
วงจร R–C ตอขนาน (Parallel R–C circuit) กระแสไฟฟาไหลผานตัวตานทาน (IR) มีมุมอินเฟสกับ

แรงดันไฟฟาในวงจรและกระแสไฟฟาไหลผานตัวเก็บประจุ (IC) มีมุมนําหนาแรงดันไฟฟาเปนมุม 90o 
ผลรวมของกระแสไฟฟาทางเฟสเซอร IR และ IC มีมุมนําหนาแรงดันไฟฟาเปนมุม θ โดยท่ี θ มีคามากกวา 0o 
แตนอยกวา 90o เรียกวงจรในสภาวะเชนนี้วาวงจรนําหนาหรือวงจรคะแปซิตีฟ 

6.5 วงจร R–L–C ตอขนาน  
 วงจร R–L–C ตอขนาน (Parallel R–L–C circuit) จะมีมุมเฟสนําหนาหรือลาหลังข้ึนอยูกับการ
ชดเชยซ่ึงกันและกันของตัวเก็บประจุกับตัวเหนี่ยวนํา 
 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหท่ี 10/18, คาบที่ 37–40/72) 
 1. ครูทบทวนเนื้อหาการสอนโดยยอเร่ือง วงจร R–L–C ตออนุกรม 
 2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวยท่ี 6  
 3. ครูนําเขาสูบทเรียน และครูแจงจุดประสงคการเรียน 
 4. ครูสอนเนื้อหาสาระ หัวขอ 6.1-6.3 
 5. นักเรียนทําแบบฝกหัดเปนคนละ 1 ขอ ขณะนักเรียนทําแบบฝกหัดครูจะสังเกตการทํางาน 
 6. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัดบางขอ  
 7. แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ทําการทดลองตามใบงานที่ 8 
 8. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเร่ืองที่เรียน 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหท่ี 11/18, คาบที่ 41–44/72) 
 1. ครูทบทวนเนื้อหาการสอนโดยยอเร่ือง วงจร R–L ตอขนาน 
 2. ครูนําเขาสูบทเรียน และครูแจงจุดประสงคการเรียน 

 3. ครูสอนเนื้อหาสาระ หัวขอ 6.4 วงจร R–C ตอขนาน 
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 4. นักเรียนทําแบบฝกหัดเปนคนละ 1 ขอ ขณะนักเรียนทําแบบฝกหัดครูจะสังเกตการทํางาน 
 5. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัดบางขอ 
 6. แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ทําการทดลองตามใบงานที่ 9 
 7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเร่ืองที่เรียน 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหท่ี 12/18, คาบที่ 45–48/72) 
 1. ครูทบทวนเนื้อหาการสอนโดยยอเร่ือง วงจร R–C ตอขนาน 
 2. ครูนําเขาสูบทเรียน และครูแจงจุดประสงคการเรียน 

 3. ครูสอนเนื้อหาสาระ หัวขอ 6.5 วงจร R–L–C ตอขนาน  
 4. นักเรียนทําแบบฝกหัดเปนคนละ 1 ขอ ขณะนักเรียนทําแบบฝกหัดครูจะสังเกตการทํางาน 
 5. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัดบางขอ 
 6. แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ทําการทดลองตามใบงานที่ 10 
 7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเร่ืองที่เรียน 
 8. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยท่ี 6 
 

สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1.  ส่ือการเรียนรู หนังสือเรียน หนวยท่ี 6, ใบงานที่ 8-10, PowerPoint ประกอบการสอน และ
แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 
 2.  แหลงการเรียนรู หนังสือ วารสารเกี่ยวกับ R-L-C ตอขนาน, อินเทอรเน็ต www.google.com 
 

การวัดและการประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใชเคร่ืองมือ) 

การประเมินผล 
(นําผลเทียบกบัเกณฑและแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบกอนเรียน (Pre–test) หนวยท่ี 6 (ไวเปรียบเทยีบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
2. แบบฝกหัดหนวยท่ี 6 ตรวจแบบฝกหัด เกณฑผาน 60% 
3. ใบงานที่ 8-10 ตรวจตามแบบประเมินผล เกณฑผาน 60% 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หนวยท่ี 6 ตรวจแบบทดสอบ เกณฑผาน 50% 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ท่ีพึงประสงค ตรวจตามแบบประเมินผล เกณฑผาน 60% 
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งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน  

1. ใหทําแบบฝกหัดใหเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณ 
 2. ใหทําใบงานใหเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณ 
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 
1. ผลการทําและนําเสนอแบบฝกหัดหนวยท่ี 6 
2. ผลการทําและนําเสนอใบงานที่ 8-10 
3. ผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หนวยท่ี 6 
4. ผลคะแนนจากการประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ท่ีพึงประสงค 

 

เอกสารอางอิง 
1. ธํารงศักดิ์  หมินกาหรีม. วงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 2105–2003. (2556). 
    นนทบุรี:  ศูนยหนังสือเมอืงไทย. 

 2. Baker, Tim.  (2002).  Experiments in DC/AC Circuits with Concepts.   
3. Boylestad, Robert.  (2003).  Introductory Circuit Analysis.   
4. Cook, Nigel P.  (2004).  Electronic. A Complete Course.   
5.                           .  (2005).  Introductory DC/AC Circuits  
6. Floyd, Thomas L.  (2001).  Electronic Fundamentals.   

 7. Robbins, Allan H. & Miller, Wilhelm C. (2004). Circuit Analysis with Devices:  
                 Theory and Practice.    
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บันทึกหลังการสอน 
 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 3. แนวทางการแกปญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
          ลงช่ือ...............................................                               ลงช่ือ............................................... 
              (...............................................)                                        (.............................................) 
                       ตัวแทนนักเรียน                                                                         ครูผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 หนวยท่ี 7 
ชื่อวิชา วงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 2105–2003 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหนวย  วงจร R–L–C ตอผสม สอนครั้งที่ 13/18 

ชื่อเร่ือง  วงจร R–L–C ตอผสม จํานวน  4  คาบ 
 

หัวขอเรื่อง 
7.1 วงจร R–L–C ตอผสมแบบอนุกรม–ขนาน 
7.2 วงจร R–L–C ตอผสมแบบขนาน–อนุกรม 
7.3 สรุปสาระสําคัญ 

ใบงานที่ 11 วงจรไฟฟากระแสสลับที่
ประกอบดวย R–L–C ตอผสม 

 

สมรรถนะยอย 
     1. แสดงความรูเกี่ยวกับวงจร R–L–C ตอผสม 

  2. ปฏิบัติการตอวงจร วัดและทดสอบคาแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟา 
 

จุดประสงคการปฏิบัติ 
 ดานความรู 

1. อธิบายลักษณะของวงจร R–L–C ตอผสมแบบอนุกรม–
ขนาน และแบบขนาน–อนุกรม 

2. คํานวณคาพารามิเตอรตาง ๆในวงจร 
3. เขียนเฟสเซอรไดอะแกรมของวงจร 

 

ดานทักษะ 
1. ตอวงจรตามการทดลอง    
2. วัดรูปคล่ืนแรงดันไฟฟา  
3. บันทึกขอมูลในการทดลอง   
4. เขียนรูปคล่ืนไซนและเฟสเซอร

ไดอะแกรม 
 5. เขียนสรุปผลการทดลอง 

ดานคณุธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                ความมีวินัย  ความรกัสามัคคีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและความพึงพอใจในผลงานที่ทํา 
 

เนื้อหาสาระ 
7.1 วงจร R–L–C ตอผสมแบบอนุกรม–ขนาน 

 วงจรผสมแบบอนุกรม–ขนาน เปนการนําองคประกอบของวงจรตออนุกรมกันเปนชุด ๆ แลวจึงนํา
ผลการตออนุกรมมาตอขนานภายหลัง ในการคํานวณคาพารามิเตอรของวงจรทําไดโดย ใชคุณสมบัติของ
วงจรอนุกรมคํานวณกอน แลวจึงใชคุณสมบัติของวงจรขนานหาคาพารามิเตอรของวงจรตอไป 
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7.2 วงจร R–L–C ตอผสมแบบขนาน–อนุกรม 
 วงจรผสมแบบขนาน–อนุกรม เปนการนําองคประกอบของวงจรตอขนานกันเปนจุด ๆ แลวจึงนํา

ผลการตอขนานมาตออนุกรมอีกคร้ัง ในการคํานวณหาคาพารามิเตอรของวงจร ทําไดโดยใชคุณสมบัติของ
วงจรขนานหาคากอน แลวจึงใชคุณสมบัติของวงจรอนุกรมหาคาพารามิเตอรของวงจรตอไป 
 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหท่ี 13/18, คาบที่ 49–52/72) 
 1. ครูทบทวนเนื้อหาการสอนโดยยอเร่ือง วงจร R–L–C ตอขนาน 
 2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวยท่ี 7  
 3. ครูนําเขาสูบทเรียน และครูแจงจุดประสงคการเรียน 
 4. ครูสอนเนื้อหาสาระ หัวขอ 7.1-7.2 
 5. นักเรียนทําแบบฝกหัดเปนคนละ 1 ขอ ขณะนักเรียนทําแบบฝกหัดครูจะสังเกตการทํางาน 
 6. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัดบางขอ  
 7. แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ทําการทดลองตามใบงานที่ 11 
 8. ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปเร่ืองที่เรียน 
 9. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยท่ี 7 
 

สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1.  ส่ือการเรียนรู หนังสือเรียน หนวยท่ี 7, ใบงานที่ 11, PowerPoint ประกอบการสอน และ
แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 
 2.  แหลงการเรียนรู หนังสือ วารสารเกี่ยวกับ R-L-C ตอผสม, อินเทอรเน็ต www.google.com 
 

การวัดและการประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใชเคร่ืองมือ) 

การประเมินผล 
(นําผลเทียบกบัเกณฑและแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบกอนเรียน (Pre–test) หนวยท่ี 7 (ไวเปรียบเทยีบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
2. แบบฝกหัดหนวยท่ี 7 ตรวจแบบฝกหัด เกณฑผาน 60% 
3. ใบงานที่ 11 ตรวจตามแบบประเมินผล เกณฑผาน 60% 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หนวยท่ี 7 ตรวจแบบทดสอบ เกณฑผาน 50% 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ท่ีพึงประสงค ตรวจตามแบบประเมินผล เกณฑผาน 60% 
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งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน  

1. ใหทําแบบฝกหัดใหเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณ 
 2. ใหทําใบงานใหเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณ 
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 
1. ผลการทําและนําเสนอแบบฝกหัดหนวยท่ี 7 
2. ผลการทําและนําเสนอใบงานที่ 11 
3. ผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หนวยท่ี 7 
4. ผลคะแนนจากการประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ท่ีพึงประสงค 

 

เอกสารอางอิง 
1. ธํารงศักดิ์  หมินกาหรีม. วงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 2105–2003. (2556). 
    นนทบุรี:  ศูนยหนังสือเมอืงไทย. 

 2. Baker, Tim.  (2002).  Experiments in DC/AC Circuits with Concepts.   
3. Boylestad, Robert.  (2003).  Introductory Circuit Analysis.   
4. Cook, Nigel P.  (2004).  Electronic. A Complete Course.   
5.                           .  (2005).  Introductory DC/AC Circuits  
6. Floyd, Thomas L.  (2001).  Electronic Fundamentals.   

 7. Robbins, Allan H. & Miller, Wilhelm C. (2004). Circuit Analysis with Devices:  
                 Theory and Practice.    
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บันทึกหลังการสอน 
 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 3. แนวทางการแกปญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
          ลงช่ือ...............................................                               ลงช่ือ............................................... 
              (...............................................)                                        (.............................................) 
                       ตัวแทนนักเรียน                                                                         ครูผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 หนวยท่ี 8 
ชื่อวิชา วงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 2105–2003 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหนวย  วงจรเรโซแนนซ สอนครั้งที่ 14-15/18 

ชื่อเร่ือง  วงจรเรโซแนนซ จํานวน  8  คาบ 
 

หัวขอเรื่อง 
8.1 สภาวะการเกิดวงจรเรโซแนนซ 
8.2 สภาวะเรโซแนนซในวงจร R–L–C ตออนุกรม 
8.3 สภาวะเรโซแนนซในวงจร R–L–C ตอขนาน 
8.4 สรุปสาระสําคัญ 

ใบงานที่ 12 วงจรเรโซแนนซอนุกรม 
ใบงานที่ 13 วงจรเรโซแนนซขนาน 

 

สมรรถนะยอย 
     1. แสดงความรูเกี่ยวกับวงจรเรโซแนนซ 

  2. ปฏิบัติการตอวงจร วัดและทดสอบคาแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟา 
 

จุดประสงคการปฏิบัติ 
 ดานความรู 

1. อธิบายการเกิดสภาวะวงจรเรโซแนนซ 
2. คํานวณคาผลของสภาวะเรโซแนนซในวงจร R–L–C ตอ

อนุกรม 
3. คํานวณคาผลของสภาวะเรโซแนนซในวงจร R–L–C ตอ

ขนาน 
 

ดานทักษะ 
1. ตอวงจรตามการทดลอง    
2. วัดรูปคล่ืนแรงดันไฟฟา  
3. บันทึกขอมูลในการทดลอง   
4. เขียนเฟสเซอรไดอะแกรม 
 5. เขียนสรุปผลการทดลอง 

ดานคณุธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ความมีวินยั ความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและความพงึพอใจในผลงานที่ทํา 

 

เนื้อหาสาระ 
8.1 สภาวะการเกิดวงจรเรโซแนนซ 

 การเกิดสภาวะเรโซแนนซ หมายถึง สภาวะของวงจรที่มีกระแสไฟฟามีเฟสรวมกันกับแรงดัน- 
ไฟฟาที่จายใหกับวงจร และ XL = XC 
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8.2 สภาวะเรโซแนนซในวงจร R–L–C ตออนุกรม 
 การเกิดสภาวะเรโซแนนซ ในวงจร R–L–C ตออนุกรม หรือ R–L–C ตอขนาน ซ่ึงเกิดจากการ
ปรับเปล่ียนคาความถี่ (f) หรือปรับเปลี่ยนคาอินดักแตนซ (L) หรือปรับคาคะแปซิแตนซ (C) คาใดคาหนึ่ง 
หรือจะปรับเปลี่ยนทั้ง 3 คา จนสามารถทําใหคา XL = XC และเมื่อ XL = XC จะหักลางกันหมดไป ทําให
อิมพีแดนซรวมของวงจรคงเหลือเพียงความตานทานเพียงอยางเดียว และเรียกความถี่ท่ีทําใหเกิดสภาวะเร-
โซแนนซ วา ความถ่ีเรโซแนนซ  

8.3 สภาวะเรโซแนนซในวงจร R–L–C ตอขนาน 
 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหท่ี 14/18, คาบที่ 53–56/72) 
 1. ครูทบทวนเนื้อหาการสอนโดยยอเร่ือง วงจร R–L–C ตอผสม 
 2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวยท่ี 8  
 3. ครูนําเขาสูบทเรียน และครูแจงจุดประสงคการเรียน 
 4. ครูสอนเนื้อหาสาระ หัวขอ 8.1-8.2 
 5. นักเรียนทําแบบฝกหัดเปนคนละ 1 ขอ ขณะนักเรียนทําแบบฝกหัดครูจะสังเกตการทํางาน 
 6. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัดบางขอ  
 7. แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ทําการทดลองตามใบงานที่ 12 
 8. ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปเร่ืองที่เรียน 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหท่ี 15/18, คาบที่ 57–60/72) 
 1. ครูทบทวนเนื้อหาการสอนโดยยอเร่ือง สภาวะเรโซแนนซในวงจร R–L–C ตออนุกรม 
 2. ครูนําเขาสูบทเรียน และครูแจงจุดประสงคการเรียน 

 3. ครูสอนเนื้อหาสาระ หัวขอ 8.3 สภาวะเรโซแนนซในวงจร R–L–C ตอขนาน 
 4. นักเรียนทําแบบฝกหัดเปนคนละ 1 ขอ ขณะนักเรียนทําแบบฝกหัดครูจะสังเกตการทํางาน 
 5. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัดบางขอ 
 6. แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ทําการทดลองตามใบงานที่ 13 
 7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเร่ืองที่เรียน 
 8. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยท่ี 8 
 

สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1.  ส่ือการเรียนรู หนังสือเรียน หนวยท่ี 8, ใบงานที่ 12-13, PowerPoint ประกอบการสอน และ
แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 
 2.  แหลงการเรียนรู หนังสือ วารสารเกี่ยวกับวงจรเรโซแนนซ, อินเทอรเน็ต www.google.com 
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การวัดและการประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใชเคร่ืองมือ) 

การประเมินผล 
(นําผลเทียบกบัเกณฑและแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบกอนเรียน (Pre–test) หนวยท่ี 8 (ไวเปรียบเทยีบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
2. แบบฝกหัดหนวยท่ี 8 ตรวจแบบฝกหัด เกณฑผาน 60% 
3. ใบงานที่ 12-13 ตรวจตามแบบประเมินผล เกณฑผาน 60% 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หนวยท่ี 8 ตรวจแบบทดสอบ เกณฑผาน 50% 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ท่ีพึงประสงค ตรวจตามแบบประเมินผล เกณฑผาน 60% 

 

งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน  

1. ใหทําแบบฝกหัดใหเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณ 
 2. ใหทําใบงานใหเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณ 
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 
1. ผลการทําและนําเสนอแบบฝกหัดหนวยท่ี 8 
2. ผลการทําและนําเสนอใบงานที่ 12-13 
3. ผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หนวยท่ี 8 
4. ผลคะแนนจากการประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ท่ีพึงประสงค 

 

เอกสารอางอิง 
1. ธํารงศักดิ์  หมินกาหรีม. วงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 2105–2003. (2556). 
    นนทบุรี:  ศูนยหนังสือเมอืงไทย. 

 2. Baker, Tim.  (2002).  Experiments in DC/AC Circuits with Concepts.   
3. Boylestad, Robert.  (2003).  Introductory Circuit Analysis.   
4. Cook, Nigel P.  (2004).  Electronic. A Complete Course.   
5.                           .  (2005).  Introductory DC/AC Circuits  
6. Floyd, Thomas L.  (2001).  Electronic Fundamentals.   

 7. Robbins, Allan H. & Miller, Wilhelm C. (2004). Circuit Analysis with Devices:  
                 Theory and Practice.    
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บันทึกหลังการสอน 
 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 3. แนวทางการแกปญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
          ลงช่ือ...............................................                               ลงช่ือ............................................... 
              (...............................................)                                        (.............................................) 
                       ตัวแทนนักเรียน                                                                         ครูผูสอน 
 
 
 



 38 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9 หนวยท่ี 9 
ชื่อวิชา วงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 2105–2003 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหนวย  กําลังไฟฟาและเพาเวอรแฟกเตอร สอนครั้งที่ 16/18 

ชื่อเร่ือง  กําลังไฟฟาและเพาเวอรแฟกเตอร จํานวน  4  คาบ 
 

หัวขอเรื่อง 
9.1 กําลังไฟฟาในวงจรไฟฟากระแสสลับ 
9.2 สามเหลี่ยมกําลังไฟฟา 
9.3 เพาเวอรแฟกเตอรและการแกเพาเวอรแฟกเตอร 
9.4 สรุปสาระสําคัญ 

ใบงานที่ 14 กาํลังไฟฟา 
                   และเพาเวอรแฟกเตอร 
ใบงานที่ 15 การแกเพาเวอรแฟกเตอร 

 

สมรรถนะยอย 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกําลังไฟฟาและเพาเวอรแฟกเตอร 
2. ปฏิบัติการตอวงจร วัดและทดสอบคากําลังไฟฟาและเพาเวอรแฟกเตอร 

 

จุดประสงคการปฏิบัติ 
 ดานความรู 

1. อธิบายความหมายของกําลังไฟฟาในวงจรไฟฟา
กระแสสลับ 

2. อธิบายเกี่ยวกับสามเหลี่ยมกําลังไฟฟา 
3. คํานวณคากําลังไฟฟาในวงจรไฟฟากระแสสลับ 
4. บอกความหมายของเพาเวอรแฟกเตอร 
5. อธิบายเกี่ยวกับการแกเพาเวอรแฟกเตอร 
6. คํานวณคาความจุไฟฟาที่ใชแกเพาเวอรแฟกเตอร 

 

ดานทักษะ 
1. ตอวงจรตามการทดลอง  
2. วัดกําลังไฟฟา กระแสไฟฟา 

แรงดันไฟฟาและเพาเวอรแฟกเตอร 
3. บันทึกขอมูลในการทดลอง 
4. อธิบายผลจากขอมูลในการทดลอง 
5. เขียนสรุปผลการทดลอง 

ดานคณุธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเองและความซือ่สัตยสุจริต 
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เนื้อหาสาระ 
9.1 กําลังไฟฟาในวงจรไฟฟากระแสสลับ 

ในวงจรไฟฟากระแสสลับ ท่ีมีองคประกอบวงจรเปนตัวตานทาน ตัวเหนี่ยวนําและตัวเก็บประจุ 
จะพิจารณากําลังไฟฟา เปน 3 ลักษณะคือกําลังไฟฟาแอกตีฟ (Active Power: P) หมายถึง กําลังไฟฟาที่ทําให
เกิดงาน กําลังไฟฟารีแอกตีฟ (Reactive Power: Q) หมายถึงกําลังไฟฟาท่ีไมสามารถนํามาใช ใหเกิดงาน และ
กําลังไฟฟาปรากฏ (Apparent Power: S) หมายถึงกําลังไฟฟาไดมาจากผลคูณของแรงดันไฟฟาที่วัดไดจาก
โวลตมิเตอรกับกระแสไฟฟาที่วัดไดจากแอมมิเตอร 

9.2 สามเหลี่ยมกําลังไฟฟา 
 สามเหลี่ยมกําลังไฟฟาที่มีสภาพโหลดเปนอินดักตีฟ (Inductive Load) ซ่ึงเปนโหลดที่
ประกอบดวย R–L ไมวาจะตอแบบอนุกรมหรือแบบขนาน ผลของกระแสไฟฟาท่ีไหลในวงจรจะลาหลัง
แรงดันไฟฟาที่จายใหวงจรเสมอ เขียนความสัมพันธได ดังรูป 
 

I I
S

IE= 

 
 

สามเหลี่ยมกําลังไฟฟาที่มีสภาพโหลดเปนคะแปซิตีฟ (Capacitive Load) ซ่ึงเปนโหลดที่ประกอบ 
ดวย R–C ไมวาจะตอแบบอนุกรมหรือแบบขนาน ผลของกระแสไฟฟาที่ไหลในวงจรจะนําหนาแรงดัน- 
ไฟฟาที่จายใหวงจรเสมอ เขียนความสัมพันธไดดังรูป 

I I
S

IE= 

 

9.3 เพาเวอรแฟกเตอรและการแกเพาเวอรแฟกเตอร 
 เพาเวอรแฟกเตอร สามารถคํานวณจากอัตราสวนระหวางกําลังไฟฟาแอกตีฟ ตอกําลังไฟฟา
ปรากฏ ซ่ึงมีคําไมเกิน 1 
 การแกเพาเวอรแฟกเตอร หมายถึง การทําใหเพาเวอรแฟกเตอรมีคาเขาใกล 1 หรือการทําให มุม
เฟส (θ) ของวงจรเขาใกล 0O โดยการตอ C ขนานเขากับวงจร 
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กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหท่ี 16/18, คาบที่ 61–64/72) 
 1. ครูทบทวนเนื้อหาการสอนโดยยอเร่ือง วงจรเรโซแนนซ 
 2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวยท่ี 9  
 3. ครูนําเขาสูบทเรียน และครูแจงจุดประสงคการเรียน 
 4. ครูสอนเนื้อหาสาระ  
 5. นักเรียนทําแบบฝกหัดเปนคนละ 1 ขอ ขณะนักเรียนทําแบบฝกหัดครูจะสังเกตการทํางาน 
 6. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัดบางขอ  
 7. แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ทําการทดลองตามใบงานที่ 14-15 
 8. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเร่ืองที่เรียน 
 

สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1.  ส่ือการเรียนรู หนังสือเรียน หนวยท่ี 9, ใบงานที่ 14-15, PowerPoint ประกอบการสอน และ
แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 
 2.  แหลงการเรียนรู หนังสือ วารสารเกี่ยวกับการแกเพาเวอรแฟกเตอร, อินเทอรเน็ต 
www.google.com 
 

การวัดและการประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใชเคร่ืองมือ) 

การประเมินผล 
(นําผลเทียบกบัเกณฑและแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบกอนเรียน (Pre–test) หนวยท่ี 9 (ไวเปรียบเทยีบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
2. แบบฝกหัดหนวยท่ี 9 ตรวจแบบฝกหัด เกณฑผาน 60% 
3. ใบงานที่ 14-15 ตรวจตามแบบประเมินผล เกณฑผาน 60% 
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หนวยท่ี 9 ตรวจแบบทดสอบ เกณฑผาน 50% 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ท่ีพึงประสงค ตรวจตามแบบประเมินผล เกณฑผาน 60% 

 

งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน  

1. ใหทําแบบฝกหัดใหเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณ 
 2. ใหทําใบงานใหเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณ 
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ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 
1. ผลการทําและนําเสนอแบบฝกหัดหนวยท่ี 9 
2. ผลการทําและนําเสนอใบงานที่ 14-15 
3. ผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หนวยท่ี 9 
4. ผลคะแนนจากการประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ท่ีพึงประสงค 

 

เอกสารอางอิง 
1. ธํารงศักดิ์  หมินกาหรีม. วงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 2105–2003. (2556). 
    นนทบุรี:  ศูนยหนังสือเมอืงไทย. 

 2. Baker, Tim.  (2002).  Experiments in DC/AC Circuits with Concepts.   
3. Boylestad, Robert.  (2003).  Introductory Circuit Analysis.   
4. Cook, Nigel P.  (2004).  Electronic. A Complete Course.   
5.                           .  (2005).  Introductory DC/AC Circuits  
6. Floyd, Thomas L.  (2001).  Electronic Fundamentals.   

 7. Robbins, Allan H. & Miller, Wilhelm C. (2004). Circuit Analysis with Devices:  
                 Theory and Practice.    
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บันทึกหลังการสอน 
 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 3. แนวทางการแกปญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
          ลงช่ือ...............................................                               ลงช่ือ............................................... 
              (...............................................)                                        (.............................................) 
                       ตัวแทนนักเรียน                                                                         ครูผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 10 หนวยท่ี 10 
ชื่อวิชา วงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 2105–2003 เวลาเรียนรวม 72 คาบ 

ชื่อหนวย  ระบบไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส สอนครั้งที่ 17/18 

ชื่อเร่ือง  ระบบไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส จํานวน  4  คาบ 
 

หัวขอเรื่อง 
 10.1 เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 3 เฟสตอแบบวาย 
 10.2 ระบบไฟฟา 3 เฟสแบบวาย–วาย และวาย–เดลตา 
 10.3 เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 3 เฟสตอแบบเดลตา 
 10.4 ระบบไฟฟา 3 เฟสแบบเดลตา–เดลตา และเดลตา–วาย  
 10.5 กําลังไฟฟา 3 เฟส 
 10.6 สรุปสาระสําคัญ 
 

สมรรถนะยอย 
แสดงความรูเกี่ยวกับระบบไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส 

 

จุดประสงคการปฏิบัติ 
ดานความรู 

 1. อธิบายการตอเครื่องกําเนิดไฟฟา 3 เฟสแบบวาย 
 2. คํานวณระบบไฟฟา 3 เฟส ระบบวาย–วาย 
 3. คํานวณระบบไฟฟา 3 เฟส ระบบวาย–เดลตา 
 4. อธิบายการตอเครื่องกําเนิดไฟฟา 3 เฟสแบบเดลตา 
 5. คํานวณระบบไฟฟา 3 เฟส ระบบเดลตา–วาย 
 6. คํานวณระบบไฟฟา 3 เฟส ระบบเดลตา–เดลตา 
 7. คํานวณกําลังไฟฟา 3 เฟส 

 
ดานคณุธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเองและความพงึพอใจตอผลงานของตนเอง 
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เนื้อหาสาระ 
 1. ระบบไฟฟา 3 เฟสแบบสมดุล กระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาจะมีเฟสตาง 120° 
 2. เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 3 เฟส มีขดลวดเหนี่ยวนํา 3 ชุด ตอกันแบบ Y หรือแบบ Δ ถาตอแบบ Y จะมี 3 
สาย หรือ 4 สาย โดยอีกสายหนึ่งเปนสายนิวทรัล (N) ถาตอแบบ Δ จะมี 3 สาย 
 3. การตอโหลดกับเครื่องกําเนิดไฟฟา ทําไดท้ังแบบ Y และแบบ Δ ถาโหลดสมดุล จะมีอิมพีแดนซ
ท้ัง 3 เฟสเทากัน กระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟามีขนาดเทากัน และมีเฟสตางกัน 120° สวนมุมเฟสที่ตางกัน
เปนมุมเทาไรนั้นข้ึนอยูกับชนิดของโหลด และมุมเฟสของแรงดันไลนใด ๆ จะเขาใกลแรงดันเฟสที่ 30o 
 4. เคร่ืองกําเนิดไฟฟาตอแบบ Y จะได EL = 3 ×Eφ และ IL = Iφg  
 5. เคร่ืองกําเนิดไฟฟาตอแบบ Δ จะได EL = Eφ และ IL = 3 × Iφg 
 6. ระบบ Y–Y ดานโหลดจะได EL = 3 ×Vφ  และ IL = IφL  
 7. ระบบ Y–Δ ดานโหลดจะได EL = Vφ  และ IL = 3 × Iφ L 
 8. ระบบ Δ–Y ดานโหลดจะได EL = 3 ×Vφ  และ IL = Iφ L  
 9. ระบบ Δ–Δ ดานโหลดจะได EL = Vφ  และ IL = 3 × Iφ L 
 10. กําลังไฟฟา 3 เฟส เมื่อโหลดสมดุลตอแบบวายและเดลตา จะคํานวณกําลังไฟฟาแอกตีฟ กําลัง– 
ไฟฟารีแอกตีฟ และกําลังไฟฟาปรากฏ ดวยกฎสูตรเหมือนกัน  
 PT  = 3 Vφ Iφ cos θ  = 3 ELIL cos θ     
 QT  = 3 Vφ Iφ sin θ     = 3 ELIL sin θ 
 ST   = 3 Vφ Iφ = 3 ELIL 

 PF = 
T

T
S
P  = cos θ 

 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหท่ี 17/18, คาบที่ 65–68/72) 
 1. ครูทบทวนเนื้อหาการสอนโดยยอเร่ือง วงจรเรโซแนนซ 
 2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวยท่ี 10  
 3. ครูนําเขาสูบทเรียน และครูแจงจุดประสงคการเรียน 
 4. ครูสอนเนื้อหาสาระ  
 5. นักเรียนทําแบบฝกหัดเปนคนละ 1 ขอ ขณะนักเรียนทําแบบฝกหัดครูจะสังเกตการทํางาน 
 6. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัดบางขอ  
 7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเร่ืองที่เรียน 
 8. ทดสอบหลังเรียน 
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สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1.  ส่ือการเรียนรู หนังสือเรียน หนวยท่ี 10, PowerPoint ประกอบการสอน และแบบทดสอบกอน
เรียน และหลังเรียน 
 2.  แหลงการเรียนรู หนังสือ วารสารเกี่ยวกับการแกเพาเวอรแฟกเตอร, อินเทอรเน็ต 
www.google.com 
 

การวัดและการประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใชเคร่ืองมือ) 

การประเมินผล 
(นําผลเทียบกบัเกณฑและแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบกอนเรียน (Pre–test) หนวยท่ี 10 (ไวเปรียบเทยีบกับคะแนนสอบหลังเรียน) 
2. แบบฝกหัดหนวยท่ี 10 ตรวจแบบฝกหัด เกณฑผาน 60% 
3. แบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หนวยท่ี 10 ตรวจแบบทดสอบ เกณฑผาน 50% 
ภ. แบบประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ท่ีพึงประสงค ตรวจตามแบบประเมินผล เกณฑผาน 60% 

 

งานที่มอบหมาย 
 งานที่มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียน  

1. ใหทําแบบฝกหัดใหเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณ 
 2. ใหทําใบงานใหเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณ 
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 
1. ผลการทําและนําเสนอแบบฝกหัดหนวยท่ี 10 
2. ผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) หนวยท่ี 10 
3. ผลคะแนนจากการประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ท่ีพึงประสงค 

 

เอกสารอางอิง 
1. ธํารงศักดิ์  หมินกาหรีม. วงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 2105–2003. (2556). 
    นนทบุรี:  ศูนยหนังสือเมอืงไทย. 

 2. Baker, Tim.  (2002).  Experiments in DC/AC Circuits with Concepts.   
3. Boylestad, Robert.  (2003).  Introductory Circuit Analysis.   
4. Cook, Nigel P.  (2004).  Electronic. A Complete Course.   
5.                           .  (2005).  Introductory DC/AC Circuits  
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บันทึกหลังการสอน 

 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาทีพ่บ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 3. แนวทางการแกปญหา   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
          ลงช่ือ...............................................                               ลงช่ือ............................................... 
              (...............................................)                                        (.............................................) 
                       ตัวแทนนักเรียน                                                                         ครูผูสอน 
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