
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนที่ 6 
วิชา  หม้อแปลงไฟฟ้า (1030 – 4106) สัปดาห์ที่ 15 – 18   
เรื่อง  หม้อแปลงประกอบเครื่องวัดและการระบายความร้อน จ านวน 12 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

หม้อแปลงประกอบเครื่องวัดจะใช้ส าหรับลดค่ากระแสหรือค่าแรงดันที่สูงๆ ให้มีค่าต่ าลงก่อนที่
จะต่อเข้ากับเครื่องมือวัด ได้แก่ แอมมิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์  เป็นต้น  หม้อแปลงประกอบ
เครื่องวัดมี 2 ชนิด  คือ หม้อแปลงกระแส (CT) และหม้อแปลงแรงดัน (PT)  ส าหรับการระบายความ
ร้อนให้กับหม้อแปลงจะช่วยยืดอายุการใช้งานและท าให้หม้อแปลงจ่ายโหลดสามารถ 
จ่ายโหลดได้มากขึ้น 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

2.1 หม้อแปลงประกอบเครื่องวัด 
2.2 หม้อแปลงกระแส หรือ CT 
2.3 หม้อแปลงแรงดัน หรือ PT 
2.4 การระบายความร้อน 
2.5 แบบแห้ง 
2.6 แบบแช่ในน้ าร้อน 
2.7 แบบแช่ในน้ ามันและใช้พัดลมช่วย 
2.8 แบบแช่ในน้ ามัน  ใช้พัดลมช่วยท าให้น้ ามันหมุนเวียน 
2.9 น้ ามันหม้อแปลง 
2.10 ความหนืดและการขยายตัว 
2.11 จุดวาบไฟ 
2.12 จุดติดไฟ 
2.13 ความหนาแน่น 
2.14 จุดเท 
2.15 การทดสอบน้ ามันหม้อแปลง 
2.16 การบ ารุงรักษาหม้อแปลง 
2.17 แผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษา 
2.18 การตรวจสอบและบ ารุงรักษา 
2.19 ข้อแนะน าส าหรับงานบ ารุงรักษาหม้อแปลง 
2.20 พิกัดของหม้อแปลง 
2.21 พิกัดก าลัง 
2.22 พิกัดแรงดัน 
2.23 พิกัดกระแส 
 

 



3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 ระบุชนิดของหม้อแปลงประกอบเครื่องวัดได้ 
    3.2 บอกโครงสร้างและการต่อหม้อแปลงกระแสร่วมกับเครื่องมือวัดได้ 
  3.3 บอกโครงสร้างและการต่อหม้อแปลงแรงดันร่วมกับเครื่องมือวัดได้ 
  3.4 เขียนวงจรการต่อหม้อแปลงแรงดันและหม้อแปลงกกระแสร่วมกับเครื่องวัดต่างๆ ใน
ระบบในระบบไฟฟ้าเฟสเดียวและระบบไฟฟ้าสามเฟสได ้
  3.5 บอกขอ้ดีของการระบายความร้อนแบบต่างๆ ให้กับหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
  3.6 บอกคุณลักษณะน้ ามันหม้อแปลงได้ 
  3.7 อธิบายวิธีการบ ารุงรักษาหม้อแปลงได้ 
  3.8 บอกพิกัดของหม้อแปลงจากแผ่นป้าย (name  plate) ได ้
  3.9 มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด ค านึงถึง
ความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 

 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.10 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.11 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.12 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็น
เหตุผลของผู้อื่นและปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.13 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล และรักใคร่
ปรองดองในสถานศึกษา 
  3.14 กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน 
  3.15 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย 
  3.16 ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดเพ่ือให้มี
ภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียน 

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 



3. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบแผ่นใส/ power 
point 
4. ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาการเรียนรู้ในหนังสือ
เรียน 
5. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน 

3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 
4. นักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนที่ ได้รับ
มอบหมาย 
5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นสอนปฏิบัติ 
6. ครูให้นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ตามใบงานการทดลอง 
8. ครูสังเกตการปฏิบัติงานและคอยให้ค าแนะน า 
อย่างใกล้ชิด 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. นักเรียนจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ขั้นสรุป 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
10. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 11. ครูคอยสังเกตล าดับขั้นตอนการท างานและให้
ค าแนะน าเมื่อพบนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

ขั้นพยายามและข้ันส าเร็จผล 
8. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนและจด
บันทึก 
9. นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ เมื่อพบปัญหาให้
สอบถามครูผู้สอน 

12. ครูให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งตรวจที่
โต๊ะตรวจงานเพื่อขอค าแนะน าและและประเมินผล
13. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
14. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของกระทรวง
ศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คือ 1. ด้าน 
ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ด้าน
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  
15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมภีูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
16. ครูซักถามนักเรียนว่ามีข้อสงสัยอะไรอีกหรือไม่
17. ครูให้นักเรียนท าความสะอาดห้องเรียน 

10. นักเรียนส่งผลการปฏิบัติงานให้ครูตรวจ 
11.นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
12. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจดบันทึก 
ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่องที่เรียน  
13. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกับอภิปรายแนวทางน าไปปฏิบัติ  
ใช้ในชีวิตประจ าวันและในรายวิชาที่เรียน 
14. นักเรียนรับฟังและจดบันทึกหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความรับผิดชอบ
และพยายามสืบค้นข้อมูลและปฏิบัติงานให้
ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 
15. นักเรียนช่วยกันท าความสะอาดเครื่องมือ 
อุปกรณ์ จัดห้องเรียนให้เรียบร้อย 
 

ขั้นน าไปใช้ 
18. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
19. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
16. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้ประจ า
หน่วยการเรียน 

 



5. งานที่มอบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน : 1. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียน 
 หลังเรียน : 1. ครูให้การบ้านแก่นักเรียนท านอกเวลาเรียน คือ แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน 
     และให้ไปศึกษาทบทวนบทเรียนที่เรียนผ่านมาแล้วทั้งหมด 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

6. สื่อการเรียนการสอน 
 

 6.1 สื่อสิ่งพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของส านักพิมพ์ศูนย์
ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายธวัชชัย  อัตถวิบูลย์กุล 
  6.1.2 แผ่นใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.3 ใบงานการทดลอง 
  6.1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  6.1.5 แบบทดสอบหลังเรียน 
  6.1.6 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.2 สื่อโสตทัศน์ 
  6.2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
  6.2.2 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 สื่อคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 
 6.3 สื่อของจริง 
  6.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ทดลองจริง 
 

7. แหล่งการเรียนรู้ 
 

 7.1 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  7.1.1 ห้องสมุด 
  7.1.2 ศูนย์วิทยบริการ 
  7.1.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 7.2 แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  7.2.1 ศูนย์หนังสือ 
  7.2.2 อินเทอร์เน็ต 
  7.2.3 ห้องสมุดประชาชน 
  7.2.4 ผู้ประกอบการ / สถานประกอบการในท้องถิ่น 
 

8. การวัดและประเมินผล 
 

 ก่อนเรียน 
  1. สังเกตการเข้าชั้นเรียน 



  2. สังเกตจากความพร้อมก่อนเรียน 
  3. สังเกตผลการทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  1. สังเกตความสนใจ 
  2. สังเกตการตอบค าถามของนักเรียน 
  3. สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
  4. สังเกตจากการสรุปผลการปฏิบัติงาน 
หลังเรียน 
  1. สังเกตจากการท าการบ้านนอกเวลาเรียน 
  2. สังเกตจากผลการทดสอบหลังเรียน 
 

9. เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน 
 

 9.1 การเตรียมเครื่องมือ 
  1. เตรียมเครื่องมือครบถ้วนและถูกต้อง    10 คะแนน 
  2. เตรียมเครื่องมือถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
 9.2 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  1. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีมาก     10 คะแนน 
  2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้       7 คะแนน 
  3. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนไม่ได้       0 คะแนน 
 9.3 ทักษะเชิงช่าง 
  1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องปลอดภัย   10 คะแนน 
  2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องเพียงบางส่วน     7 คะแนน 
  3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง      0 คะแนน 
 9.4 การตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน 
  1. ตอบค าถามได้ถูกต้องครบถ้วน    10 คะแนน 
  2. ตอบค าถามได้ถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
  3. ตอบค าถามไม่ถูกต้อง       0 คะแนน 
 9.5 การสรุปผลการปฏิบัติงาน 
  1. สรุปได้ถูกต้อง ครบถ้วน     10 คะแนน 
  2. สรุปได้ถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
  3. สรุปไม่ถูกต้อง        0 คะแนน 
 
 
 
 
 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนที่ 6 เรื่อง หม้อแปลงประกอบเครื่องวัดและการระบายความร้อน 

 
ค าชี้แจง 1. จงท าเครื่องหมายกากบาท () ทับข้อที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษค าตอบ 

     2. เวลาสอบ 10 นาที 
1. หม้อแปลงประกอบเครื่องวัดมีกี่แบบ อะไรบ้าง 
 ก. 2 แบบ คือ CT และ PT   ข. 2 แบบ คือ CP และ TT 
 ค. 2 แบบ คือ TC และ TP   ง. 2 แบบ คือ PC และ 2T 
2. ข้อใดคือหน้าที่ของหม้อแปลงกระแส 
 ก. ลดกระแสไฟสลับให้ต่ าลง  ข. เพ่ิมกระแสไฟสลับให้สูงขึ้น 
 ค. ลดแรงดันไฟสลับให้ต่ าลง  ง. เพ่ิมแรงดันไฟสลับให้สูงขึ้น 
3. ข้อใดหมายถึงหม้อแปลงแรงดัน 
 ก. Current transformer   ข. Potential transformer 
 ค. Single phase transformer  ง. high voltage transformer 
4. การระบายความร้อนแบบแห้ง เหมาะส าหรับหม้อแปลงตามข้อใด 
 ก. ขนาดเล็ก    ข. ขนาดใหญ่ 
 ค.  ขนาด 50 KVA   ง. ใช้ได้กับหม้อแปลงทุกขนาด 
5. ข้อใดคือหน้าที่ของน้ ามันหม้อแปลง 
 ก. รักษาความเป็นกลางภายในหม้อแปลง ข. รักษาความดันภายในถังหม้อแปลง 
 ค. ช่วยระบายความร้อน   ง. ดูดความชื้นออกจากหม้อแปลง 
6. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของน้ ามันหม้อแปลง 
 ก. มีจุดติดไฟต่ า    ข. เป็นฉนวน 
 ค. ไม่ท าปฏิกิริยากับอุปกรณ์ที่แช่อยู่ ง. มีความหนืดต่ า 
7. ข้อใดคือพิกัดของหม้อแปลงขนาดเล็ก 
 ก. VA     ข. KVA    

ค. MVA    ง. rms 
8. ข้อใดไม่ใช่แผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษาหม้อแปลง 
 ก. อายุการใช้งานของหม้อแปลง   ข. สภาพแวดล้อมของการติดต้ัง 
 ค. ตรวจแรงดันอินพุตที่ป้อนให้กับหม้อแปลง ง. สภาวะการใช้งาน 
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. การตรวจสอบต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน ข. ควรตรวจสอบสภาพทั่วๆ ไปทุกๆ 3 ปี 
 ค. ก าหนดเวลาที่จะท างานให้เหมาะสม  ง. ก าหนดเวลาที่จะท างานให้เหมาะสม 
10. ที่ป้ายข้อมูลของหม้อแปลงระบุ Secondary Voltage 400/230 V หมายถึงอะไร 
 ก. แรงดันอินพุตมี 2 ระดับ คือ 400 V และ 230 V 
 ข. แรงดันเอาต์พุตมีค่าเท่ากับ 400 V และ 230 V 
 ค. เมื่อหม้อแปลงผิดปกติแรงดันจะลดจาก 400 V เหลือ 230 V 
 ง. เมื่อหม้อแปลงผิดปกติแรงดันจะจาก 230 V เหลือ 400 V 



 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนที่ 6 เรื่อง หม้อแปลงประกอบเครื่องวัดและการระบายความร้อน 

 

------------------------------------------------ 
 

ข้อที่ ค าตอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 

9. 
10. 

ก. 2 แบบ คือ CT และ PT  
ก. ลดกระแสไฟสลับให้ต่ าลง 
ข. Potential transformer 
ก. ขนาดเล็ก 
ค. ช่วยระบายความร้อน 
ก. มีจุดติดไฟต่ า 
ก. VA  
ค. ตรวจแรงดันอินพุต 
     ที่ป้อนให้กับหม้อแปลง 
ค. ก าหนดเวลาที่จะท างานให้เหมาะสม 
ข. แรงดันเอาต์พุตมีค่าเท่ากับ 
    400 V และ 230 V 
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