
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนที่ 12 
วิชา  เครื่องวัดไฟฟูา (1030 – 4103) สัปดาห์ที่ 17-18 
เรื่อง  การบ ารุงรักษาเครื่องวัดไฟฟูา จ านวน 6 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 เครื่องวัดทางไฟฟูาเป็นเครื่องวัดที่มีความบอบบาง จ าเป็นต้องได้รับการดูแลบ ารุงรักษาอย่างดี
และต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 การบ ารุงรักษาโอห์มมิเตอร์ 
    2.2 การบ ารุงรักษาโวลท์มิเตอร์ 
    2.3 การบ ารุงรักษาแอมมิเตอร์ 
    2.4 การบ ารุงรักษาวัตต์มิเตอร์ 
    2.5 การบ ารุงรักษามัลติมิเตอร์ 
    2.6 การบ ารุงรักษาดิจิตอลมิเตอร์ 
    2.7 การบ ารุงรักษาออสซิลโลสโคป 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 บอกวิธีการบ ารุงรักษาโอห์มมิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ มัลติมิเตอร์ 
ดิจิตอลมิเตอร์ และออสซิลโลสโคป 
  3.2 อธิบายข้อควรระวังการใช้งานและการบ ารุงรักษาได้ 
  3.3 มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด ค านึงถึง
ความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 

 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.5 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.6 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็น
เหตุผลของผู้อื่นและปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.7 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล และรักใคร่
ปรองดองในสถานศึกษา 
  3.8 กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น 
กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน 



  3.9 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย 
  3.10 ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดเพ่ือให้มี
ภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียน 

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบแผ่นใส/ power 
point 
4. ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาการเรียนรู้ในหนังสือ
เรียน 
5. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 
4. นักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนที่ ได้รับ
มอบหมาย 
5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นสรุป 
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
7. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
8. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของกระทรวง
ศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คือ 1. ด้านประชาธิปไตย 
(Democracy) 2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นไทย (Decency) 3. ด้านภูมิคุ้มกันจากยา
เสพติด (Drug – Free)  
9. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
บูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
10. ครูซักถามนักเรียนว่ามีข้อสงสัยอะไรอีกหรือไม่
11. ครูให้นักเรียนท าความสะอาดห้องเรียน 

ขั้นพยายามและข้ันส าเร็จผล 
6. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจดบันทึก 
ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน และ
จดบันทึก 
7. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกับอภิปรายแนวทางน าไปปฏิบัติ 
ใช้ในชีวิตประจ าวันและในรายวิชาที่เรียน 
8. นักเรียนรับฟังและจดบันทึกหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความรับผิดชอบ
และพยายามสืบค้นข้อมูลและปฏิบัติงานให้
ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 
9. นักเรียนช่วยกันท าความสะอาดเครื่องมือ 
อุปกรณ์ จัดห้องเรียนให้เรียบร้อย 
 

ขั้นน าไปใช้ 
12. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
13. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
10. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้
ประจ าหน่วยการเรียน 

 
 
 
 



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

6. สื่อการเรียนการสอน 
 

 6.1 สื่อสิ่งพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาเครื่องวัดไฟฟูาของส านักพิมพ์ 
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายเอนก นรสาร 
  6.1.2 แผ่นใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.3 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  6.1.4 แบบทดสอบหลังเรียน 
  6.1.5 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.2 สื่อโสตทัศน์ 
  6.2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
  6.2.2 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 สื่อคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 
 
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. สังเกตการณ์ตอบค าถามของนักเรียน 
  3. สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
 หลังเรียน 
  1. สังเกตจากการท าการบ้านนอกเวลาเรียน 
  2. สังเกตจากผลการทดสอบหลังเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนที่ 12 เรื่อง การบ ารุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า 

ค าชี้แจง    1. จงท าเครื่องหมายกากบาท () ทับข้อที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษค าตอบ 
     2. เวลาสอบ 10 นาที 

----------------------------------------------------- 
1. ข้อควรระวังอย่างมากส าหรับการจัดเก็บออสซิลโลสโคป  คืออะไร 
 ก. ระวังอย่าให้ถูกกระทบกระเทือนอาจแตกสลายได้ 
 ข. ปูองกันฝุุนให้ดี 
 ค. ปูองกันสนามแม่เหล็กภายนอก 
 ง. วางเรียงกันให้เป็นระเบียบ 
2. การเก็บรักษาโอห์มมิเตอร์ ถ้าหากสายวัดแตะกันตลอดเวลาจะมีผลอย่างไร 
 ก. แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพเร็ว  ข. ไม่มีผลใดๆ  
 ค. เข็มจะคดงอ    ง. จะเกิดประกายไฟภายเครื่อง 
3. คู่มือการใช้งานมีประโยชน์อย่างไร 
 ก. ใช้ตรวจซ่อม    ข. ท าให้ทราบข้อมูลและวิธีการใช้งาน 
 ค. ใช้ปูองกันสนามแม่เหล็ก  ง. ไม่มีประโยชน์ 
4. การปรับ Zero ohm เพ่ือประโยชน์อะไร 
 ก. เพื่อให้ได้ค่าท่ีถูกต้อง   ข. เพ่ือปูองกันวงจรภายในช ารุด 
 ค. เพ่ือกระตุ้นให้วงจรท างานเร็วขึ้น ง. เพ่ือปูองกันแบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพ 
5. ข้อควรปฏิบัติในการเปลี่ยนฟิวส์คืออะไร 
 ก. ไม่ควรใช้วัสดุอื่นแทนฟิวส์  ข. ใช้ทองแดงแทนฟิวส์ 
 ค. ยกเลิกการใช้ฟิวส์ตลอดไป  ง. ใช้ตะก่ัวแทนฟิวส์ 
6. เพราะเหตุใดจึงควรถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อไม่ใช้งานเครื่องวัดเป็นเวลานาน 
 ก. ไม่จ าเป็นต้องถอดออก   ข. แบตเตอรี่จะเสื่อมเร็วขึ้น 
 ค. เครื่องวัดจะเพ้ียน   ง. สารเคมีจะท าลายวงจรภายในเครื่องวัด 
7. หากน าแอมมิเตอร์ต่อขนานกับแหล่งจ่ายจะเกิดผลอย่างไร 
 ก. เป็นการวัดที่ถูกต้อง   ข. จะวัดค่าได้ต่ ากว่าความเป็นจริง 
 ค. แอมมิเตอร์ช ารุดเสียหายทันที  ง. เพ่ือปูองกันแบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพ 
8. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการบ ารุงรักษาเครื่องวัดไฟฟูา 
 ก. เพื่อเพ่ิมชั่วโมงการใช้งาน  ข. ปูองกันไม่ให้ช ารุดเสียหาย 
 ค. ให้สามารถใช้งานได้นานที่สุด  ง. ไม่ให้แตกหักเสียรูปทรง 
9. ข้อใดเป็นการเก็บรักษาเครื่องมือวัดที่ไม่ถูกวิธี 
 ก. แยกประเภทเครื่องมือวัด  ข. น าเครื่องมือวัดมากองรวมกัน 
 ค. รักษาความสะอาดอยู่เสมอ  ง. ปรับตั้งค่าตามชั่วโมงใช้งานตามคู่มือ 
10. การจัดเก็บเครื่องมือไว้เป็นหมวดหมู่มีข้อดีอย่างไร 
 ก. ปูองกันฝุุนละออง   ข. ปูองกันแมลง 
 ค. หาง่าย    ง. กันความชื้น 



เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนที่ 12 เรื่อง การบ ารุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า 

------------------------------------------------ 
ข้อที่ ค าตอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ก. ระวังอย่าให้ถูกกระทบกระเทือนอาจแตกสลายได้ 
ก. แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพเร็ว 
ข. ท าให้ทราบข้อมูลและวิธีการใช้งาน 
ก. เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง  
ก. ไม่ควรใช้วัสดุอื่นแทนฟิวส์  
ง. สารเคมีจะท าลายวงจรภายในเครื่องวัด 
ค. แอมมิเตอร์ช ารุดเสียหายทันที 
ก. เพื่อเพ่ิมชั่วโมงการใช้งาน 
ข. น าเครื่องมือวัดมากองรวมกัน 
ค. หาง่าย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
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