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รหัสวิชา 20111414  วิชา  การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
หลักสูตร    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชา    อุตสาหกรรม 
รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง จ านวน  3  หน่วยกิต  3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
จุดประสงค์รายวิชา 
  1.    เพ่ือให้มีความเข้าใจชนิด  ขนาด  และหลักการท างานของอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าชนิด
ต่าง ๆ 

2. เพ่ือให้มีความเข้าใจ  หลักการท างานของรีเลย์ ลักษณะและคุณสมบัติของรีเลย์ 
3. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เข้าใจหลักการท างานและคุณลักษณะสมบัติของอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 
2. วิเคราะห์คุณลักษณะ สมบัติของอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 
3. ค านวณและเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงต่ า  ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 
4. ออกแบบและเลือกระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบการต่อลงดิน 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาหลักการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง  ลักษณะและคุณสมบัติของอุปกรณ์ป้องกันของไฟฟ้า
การท างานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ฟิวส์แบบต่าง ๆ  เซอร์กิตเบรกเกอร์  โอเวอร์โหลด  รีเลย์  ตัวป้องกัน
กระแสรั่วลงดิน   ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของรีเลย์ป้องกันแบบต่าง ๆ  การน ารีเลย์ป้องกันไปใช้กับ  เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้า  บัสบาร์  สายส่ง  ระบบการต่อลงดิน  การป้องกันฟ้าผ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
 
รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง จ านวน  3  หน่วยกิต  3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ จ านวนคาบ 
  พุทธิพิสัย ทักษพิสัย จิตพิสัย (ชม.) 

1 
 
2 
 
3 
4 
5 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
 

การผิดปกติของระบบไฟฟ้า และอันตราย
เนื่องจากการผิดปกติในระบบไฟฟ้า 
การค านวณค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบ
แรงดันไฟฟ้าต่ า 
ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า 600 โวลต ์
ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000 โวลต ์
การค านวณหาพิกัดกระแสไฟฟ้าของฟิวส์ 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ แรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า 600 
โวลต ์
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบ่งตามพิกัด
กระแสไฟฟ้า 
การหาพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรของเซอร์
กิตเบรกเกอร์ 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 
1,000 โวลต์ 
ฟ้าผ่า และ ล่อฟ้า 
รีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
รีเลย์แรงดันไฟฟ้าต่ า 
การใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน 
การต่อลงดิน 
การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า 
การป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
การป้องกันบัสบาร์และสายส่ง 

3 
 
3 
 
3 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 
3 
 
3 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 รวม    36 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง จ านวน  3  หน่วยกิต  3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

  ระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย / หัวข้อย่อย ความรู้ ทักษะ กิจนิสัย 

  1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 
1 การผิดปกติในระบบไฟฟ้าและอันตราย

เนื่องจากการผิดปกติของระบบไฟฟ้า 
1.1 การผิดปกติของระบบไฟฟ้า 
1.2 ชนิดของการผิดปกติของระบบไฟฟ้า 
1.3 สาเหตุของการผิดปกติของระบบไฟฟ้า 
1.4 อันตรายของการผิดปกติของระบบไฟฟ้า 

 
 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
 
/ 
/ 
/ 
/  

 
 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
 
 

     

2 การค านวณค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบ
แรงดันไฟฟ้าต่ า 
2.1  ความหมายของกระแสอินเตอร์รับติ้งคา    
       ปาซิตี ้
2.2 การค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่ 

ต าแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้า 
2.3 การค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร 

ระหว่างเฟสกับนิวตรอนที่ต าแหน่งห่าง
จากหม้อแปลง 

2.4 การค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร 
ในวงจรย่อย 

2.5 การค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร 
       ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
 
/  

 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

     
 
/ 

 

3 ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า 600 โวลต ์
3.1  ความหมายของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า 
       600 โวลต ์
3.2  โครงสร้างและสัญลักษณ์ของฟิวส์แรง 
        ดันต่ า 
3.3  หลักการท างานของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ า 

 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
/ 
 
/ 
 

 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
/ 
 
/ 

      

 
 
 
 
 
 



  ระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย / หัวข้อย่อย ความรู้ ทักษะ กิจนิสัย 

  1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 
 3.4  ชนิดของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ าแบ่งตาม 

        ลักษณะต่าง ๆ 
/ 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

 
 

     

4 ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000 โวลต ์
4.1  ความหมายของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 
       1,000 โวลต ์
4.2  ชนิด โครงสร้างและหลักการท างานของ 
        ฟิวส์แบบต่าง ๆ 

 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
/ 

      

5 การค านวณหาพิกัดกระแสไฟฟ้าของฟิวส์ 
5.1 การค านวณหาพิกัดกระแสไฟฟ้าของ 

ฟิวส์ 
5.2  การค านวณหากระแสไฟฟ้าเกิน 

 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
/ 

   
 
 
 

  
 
 
/ 

 

6 เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า 600 
โวลต ์
6.1 ความหมายของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
6.2 ค าศัพท์ที่ใช้ในการบอกคุณสมบัติของ 

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
6.3 เซอร์กิตเบรกเกอร์แบ่งตามหลักการท า 
       งาน 

 
 
/ 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
/ 
 
/ 

      

7 เซอร์กิตเบรกเกอร์แบ่งตามพิกัดกระแสไฟฟ้า 
7.1 ชนิดของเซอร์กิตเบรกเกอร์แบ่งตามพิ 
        กัดกระแสไฟฟ้า 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

      

8 
 
 
 
 
 
 

การหาพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรของเซอร์กิต 
เบรกเกอร์ 
8.1 การหาพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรของ 

เซอร์กิตเบรกเกอร์โดยวิธีค านวณ 
8.2 การค านวณหาพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจร 

ของเซอร์กิตเบรกเกอร์แบ่งตามชนิดของ 
       ภาระไฟฟ้า 

 
 
/ 
 
/ 
 
 

 
 
/ 
 
/ 
 
 
 

 
 
/ 
 
/ 
 
 
 

 
 
/ 
 
/ 
 
 
 

     
 
/ 
 
/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

          



  ระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย / หัวข้อย่อย ความรู้ ทักษะ กิจนิสัย 

  1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 
 8.3 การหาพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรโดยวิธี 

กราฟ 
/ / / /     /  

9 เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000 
โวลต ์
9.1 ความหมายของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดัน 

ไฟฟ้าสูงกว่า 1,000 โวลต์ 
9.2 อุปกรณ์ประกอบของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
9.3 ชนิด โครงสร้างและหลักการท างาน 
9.4 การดับอาร์กของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
/ 
/ 
/ 

 
 
/ 
 
/ 
/ 
/ 

 
 
/ 
 
/ 
 

 
 
/ 
 
/ 
 

     

10 ฟ้าผ่า และ ล่อฟ้า 
10.1 ความหมายของฟ้าผ่า 
10.2 การเกิดและการป้องกันฟ้าผ่า 
10.3 ความหมายของล่อฟ้า 
10.4 โครงสร้างและหลักการท างานของ 

 ล่อฟ้าชนิดต่าง ๆ 

 
 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

       

11 รีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
11.1 ความหมายของรีเลย์ป้องกันระบบไฟ 

ฟ้าก าลัง 
11.2  หลักการท างานของรีเลย์ชนิดต่าง ๆ 

  
/ 
 
/ 

 
/ 
 
/ 

 
 
 
/ 

      

12 รีเลย์แรงดันไฟฟ้าต่ า 
12.1 ความหมายของรีเลย์แรงดันไฟฟ้าต่ า 

ชนิดต่าง ๆ 
12.2 โครงสร้างและหลักการท างานของรีเลย์ 

แรงดันไฟฟ้าต่ าชนิดต่าง ๆ 

 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
/ 

      

13 การใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน 
13.1 ความหมายของการใช้งานร่วมกันของ 

อุปกรณ์ป้องกัน 
13.2 ชนิดของการต่อใช้งานร่วมกันของ 
          อุปกรณ์ป้องกัน 

 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
/ 

      

 
 
 
 
 
 
 



 
  ระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย / หัวข้อย่อย ความรู้ ทักษะ กิจนิสัย 
  1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 

14 การตอ่ลงดิน                       
14.1 ความหมายการต่อลงดิน 
14.2 หลักการต่อลงดินแบบต่าง ๆ 
14.3 หลักดิน 

 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 

     
 
/ 

 

15 การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า 
15.1 ความหมายหม้อแปลงไฟฟ้า 
15.2 ชนิดของการลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้า 
15.3 การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 

 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 

     
 
 
/ 

 

16 การป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
16.1 ความหมายของระบบก าเนิดไฟฟ้า 
16.2 ส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
16.3 การป้องกันเครื่องก าเนิด 

 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 

     
 
 
/ 

 

17 การป้องกันบัสบาร์ และสายส่ง 
17.1 ความหมายของบัสบาร์ 
17.2 หลักการป้องกันบัสบาร์ 
17.3 ความหมายของสายส่ง 
17.4 หลักการป้องกันสายส่ง 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

     
 
/ 
 
/ 

 

 
หมายเหตุ 
ระดับความรู้ 1  =  ความจ า   2  =  ความเข้าใจ   3  =  การ
น าไปใช้ 
  4  =  วิเคราะห์   5  =  สังเคราะห์   6  =  ประเมินค่า 
ทักษะ  1  =  การท าตามแบบ  2  =  ถูกต้องแม่นย า 
กิจนิสัย  1  =  การประเมินคุณค่า  2  =  การจัดระบบ 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

หน่วยที่  1   การผิดปกติของระบบไฟฟ้าและอันตราย  เนื่องจากการผิดปกติในระบบ ครั้งที่  1 
                    ไฟฟ้า 
เรื่อง             การผิดปกติของระบบไฟฟ้า,  สาเหตุการผิดปกติของระบบไฟฟ้า,  
                    อันตรายของการผิดปกติของระบบไฟฟ้า 

จ านวน  3  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
1. บอกความหมายการผิดปกติของระบบไฟฟ้าได้ 
2. บอกชนิดของการผิดปกติของระบบไฟฟ้าได้ 
3. บอกสาเหตุของการเกิดผิดปกติของระบบไฟฟ้าได้ 
4. บอกอันตรายจากการเกิดผิดปกติของระบบไฟฟ้า

ได้ 

1. การผิดปกติของระบบไฟฟ้า 
2. ชนิดของการผิดปกติของระบบไฟฟ้า 

2.1 การลัดวงจรไฟฟ้าระหว่างเฟสกับเฟส 
2.2 การรั่วลงดิน หรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้า

ระหว่างเฟสกับดิน 
2.3 เกิดภาระไฟฟ้าเกิน 
2.4 เกิดภาวะแรงดันไฟฟ้าสูง 
2.5 เกิดภาวะแรงดันไฟฟ้าต่ ากว่าปกติ 
2.6 เกิดภาวะแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ 

3. สาเหตุของการผิดปกติของระบบไฟฟ้า 
3.1 การลัดวงจรไฟฟ้าระหว่างเฟสกับเฟส 
3.2 การรั่วลงดิน 
3.3 เกิดภาระไฟฟ้าเกิน 
3.4 เกิดภาวะแรงดันไฟฟ้าสูง 
3.5 เกิดภาวะแรงดันไฟฟ้าต่ ากว่าปกติหรือ

แรงดันไฟฟ้าตก 
3.6 เกิดภาวะแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ 

4.  อันตรายของการผิดปกติของระบบไฟฟ้า 
วิธีการสอน      บรรยาย / ซักถาม 
สื่อการสอน 
- Power Point 
- ต ารา บทที่  1 

หนังสืออ้างอิง      บรรณานุกรมท้ายเล่มล าดับที่ 1, 2, 
                              3, 6 

การประเมินผล      แบบทดสอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 
 

รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังจ านวน  3  หน่วยกิต   3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชื่อหน่วย     การผิดปกติของระบบไฟฟ้าและอันตรายเนื่องจากการผิดปกติในระบบไฟฟ้า เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง         1.    การผิดปกติของระบบไฟฟ้า 

2. สาเหตุการผิดปกติของระบบไฟฟ้า 
3. อันตรายของการผิดปกติในระบบไฟฟ้า 

 
สาระส าคัญ 
 การผิดปกติของระบบไฟฟ้า  คือ  อุปสรรค หรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า  จนท าให้การใช้งาน
ของภาระไฟฟ้าไม่สมบูรณ์  หรือท าให้กระแสไฟฟ้าดับ   สาเหตุอาจเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน  
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร  แรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ าเกินไป 
 
จุดประสงค์การเรียน 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. บอกความหมายของการเกิดการผิดปกติของระบบไฟฟ้าได้ 
2. บอกสาเหตุการผิดปกติของระบบไฟฟ้าได้ 
3. บอกอันตรายของการผิดปกติของระบบไฟฟ้าได้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้สื่อ Power Point 
4. ครูผู้สอน สอนเนื้อหาตามหัวข้อของแผนการสอน โดยวิธีถาม-ตอบ  โดยใช้ความรู้เดิมของนักเรียนมา

ต่อยอด เป็นความรู้ใหม่ พร้อมใช้สื่อประกอบ 
5. ครูแจกแบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักเรียนท า  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน ช่วยกันท า

แบบฝึกหัด โดยครูคอยช่วยเหลือ ชี้แนะและให้ก าลังใจ 
6. ครูเฉลยแบบฝึกหัด โดยให้แต่ละกลุ่มเฉลยค าตอบของแต่ละกลุ่ม ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 
7. ครูให้กลุ่มอ่ืน ๆ เช็คค าตอบว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  พร้อมอธิปรายร่วมกัน 
8. ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมกระดาษค าตอบ 
9. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
10. ครูร่วมกับนักเรียนสรุปเนื้อหา 

 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อ Power Point 
2. ต ารา 
3. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบฝึกหัด 

 



การประเมินผล 
1. จากแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด 
2. จากการประเมินรายบุคคล 

 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

หน่วยที่  2   การค านวณค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบแรงดันไฟฟ้าต่ า            ครั้งที่  2 
เรื่อง             ความหมายของกระแสอินเตอร์รับติ้ง คาปาซิตี้, การค านวณหา
ค่ากระแส 
                    ไฟฟ้าลัดวงจรที่ต าแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้า, การค านวณหาค่า
กระแสไฟฟ้า 
                     ลัดวงจรระหว่างเฟสกับนิวตรอน ที่ต าแหน่งห่างจากหม้อแปลง, การ 
                     ค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรในวงจรย่อย และการค านวณหาค่า  
                     กระแสไฟฟ้าลัดวงจรในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

จ านวน  3  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
1. บอกความหมายของกระแสอินเตอร์รับเตอร์  
       คาปาซิตี้ได้ 
2. สามารถค านวณหาค่ากระแสลัดวงจรในต าแหน่ง  

ต่าง ๆ ได้ 

1. ความหมายของกระแสอินเตอร์รับติ้ง คาปาซิตี้ 
2. การค านวณหาค่าไฟฟ้าลัดวงจรที่ต าแหน่งหม้อ 

แปลงไฟฟ้า 
3. การค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรระหว่างเฟส

กับนิวตรอนที่ต าแหน่งห่างจากหม้อแปลงไฟฟ้า 
4. การค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่ต าแหน่ง

ห่างจากหม้อแปลงไฟฟ้าและมีกระแสเสริมจาก
มอเตอร์ 

5. การค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรในวงจรย่อย 
6. การค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรในวงจร 
       ย่อยในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

วิธีการสอน       บรรยาย / ซักถาม 
สื่อการสอน 
- Power Point 
- ต ารา  บทที่  2 

หนังสืออ้างอิง     บรรณานุกรมท้ายเล่มล าดับที่ 2, 3,  
                            5, 9 
 

การประเมินผล       แบบทดสอบ,  แบบฝึกหัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 
 

รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังจ านวน  3  หน่วยกิต   3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชื่อหน่วย     การค านวณค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบแรงดันไฟฟ้าต่ า             เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง            1.    ความหมายของกระแสอินเตอร์รับติ้งคาปาซิตี้ หรือ IC 
              2.    การค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่ต าแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้า 
                  3.    การค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรระหว่างเฟสกับนิวตรอนที่ต าแหน่งห่างจากหม้อแปลง 
ไฟฟ้า 
       4.    การค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่ต าแหน่งห่างจากหม้อแปลง และมีกระแสเสริมจาก 
มอเตอร์ 

       5.   การค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรในวงจรย่อย 
 
สาระส าคัญ 
 กระแสไฟฟ้าลัดวงจรคือ  กระแสไฟฟ้าที่แตกต่างจากค่ากระแสไฟฟ้าปกติ  ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรจะมี
ค่ามากหรือน้อย จะขึ้นอยู่กับลักษณะการผิดปกติในระบบไฟฟ้า  และถ้าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าที่ดีพอก็จะ
เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าเป็นอย่างมาก  โดยปกติจะใช้หน่วยวัดเป็นกิโลแอมแปร์ (KA) 
 
จุดประสงค์การเรียน 
จุดประสงค์ทั่วไป 
 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  มีเจตคติที่ดีในเรื่องการค านวณค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบ
แรงดันไฟฟ้าต่ า 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายของกระแสอินเตอร์รับติ้งคาปาซิตี้ หรือ IC ได ้
2. ค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่ต าแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
3. ค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรระหว่างเฟสกับนิวตรอนที่ต าแหน่งห่างจากหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
4. ค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่ต าแหน่งห่างจากหม้อแปลงไฟฟ้าและมีกระแสเสริมจากมอเตอร์

ได้ 
5. ค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรในวงจรย่อยได้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้สื่อ Power Point 
4. ครูผู้สอน สอนเนื้อหาตามหัวข้อของแผนการสอน โดยวิธีถาม-ตอบ  โดยใช้ความรู้เดิมของนักเรียนมา

ต่อยอด เป็นความรู้ใหม่ พร้อมใช้สื่อประกอบ 
5. ครูแจกแบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักเรียนท า  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน ช่วยกันท า

แบบฝึกหัด โดยครูคอยช่วยเหลือ ชี้แนะและให้ก าลังใจ 
6. ครูเฉลยแบบฝึกหัด โดยให้แต่ละกลุ่มเฉลยค าตอบของแต่ละกลุ่ม ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 
7. ครูให้กลุ่มอ่ืน ๆ เช็คค าตอบว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  พร้อมอธิปรายร่วมกัน 



8. ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมกระดาษค าตอบ 
9. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
10. ครูร่วมกับนักเรียนสรุปเนื้อหา 

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อ Power Point 
2. ต ารา 
3. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบฝึกหัด 

 
การประเมินผล 

1. จากแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด 
2. จากการประเมินรายบุคคล 

 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

หน่วยที่  3   ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า 600 โวลต์                          ครั้งที่  3 
เรื่อง             ความหมายของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า 600 โวลต์,  โครงสร้างและสัญ 
                    ลักษณ์ของฟิวส์แรงดันต่ า,  หลักการท างานของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ า     
                  และชนิดของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ าแบ่งตามลักษณะต่าง ๆ                                                                                 

จ านวน  3  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
1. บอกความหมายของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า 600 

โวลต์ได้ 
2. บอกหลักการท างานของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ าได้ 
3. บอกชนิดของฟิวส์ที่แบ่งตามลักษณะต่าง ๆ ได้ 

1. ความหมายของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า 600 โวลต์ 
2. โครงสร้างของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ าและสัญลักษณ์ 
3. หลักการท างานของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ า 
4. ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ าแบ่งตามโครงสร้างของไส้ฟิวส์ 

4.1 ฟิวส์ชนิดเปลือย 
4.2 ฟิวส์ชนิดบรรจุในกล่องหรือกระบอกฟิวส์ 

5. ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ าแบ่งตามการหน่วงเวลา 
5.1 ไม่หน่วงเวลา 
5.2 หน่วงเวลา 

6. ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ าแบ่งตามการติดตั้ง 
6.1 ติดตั้งภายในอาคาร 
6.2 ติดตั้งภายนอกอาคาร 

7. ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ า แบ่งตามการเปลี่ยนไส้ฟิวส์ 
7.1 เปลี่ยนไส้ฟิวส์ไม่ได้ 
7.2 เปลี่ยนไส้ฟิวส์ได้ 

8. ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ า แบ่งตามลักษณะของฐาน 
ประกอบฟิวส์ 
8.1 ชนิดฐานประกอบฟิวส์กระแสต่ าหรือปลั๊ก 

ฟิวส์ 
8.2 ชนิดฐานประกอบฟิวส์กระแสสูงหรือโหลด 
        เบรกสวิตช์ 

วิธีการสอน      บรรยาย / ซักถาม / แบ่งกลุ่มอภิปราย 
 
สื่อการสอน 
- Power Point,  ของจริง, ตัวอย่าง 
- แผ่นใส 
- ต าราบทที่  3 

หนังสืออ้างอิง       บรรณานุกรม ล าดับที่ 13, 14 

การประเมินผล       แบบทดสอบ,  แบบฝึกหัด 
                               การถามตอบ 

 

 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 
 

รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง จ านวน  3  หน่วยกิต   3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชื่อหน่วย     ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า  600  โวลต์                          เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง            1.    ความหมายของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า  600  โวลต ์
              2.    โครงสร้างและสัญลักษณ์ของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ า            
                  3.    หลักการท างานของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ า                                      
                  4.    ชนิดของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ า แบ่งตามโครงสร้างของไส้ฟิวส์               
                  5.   ชนิดของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ าแบ่งตาม การหน่วงเวลา 
              6.   ชนิดของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ าแบ่งตามการติดตั้ง 
              7.   ชนิดของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ าแบ่งตามการเปลี่ยนไส้ฟิวส์ 

        8.   ชนิดของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ าแบ่งตามลักษณะของฐานประกอบฟิวส์ 
 
สาระส าคัญ 
 ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ า คือ อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน  โดยจะตัดวงจรไฟฟ้าที่มีปัญหาออกจากระบบ
ไฟฟ้าทั้งหมดได้ ก็ต่อเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านฟิวส์  และกระแสไฟฟ้าจ านวนมากท่ีไหลผ่านฟิวส์จะท าให้เกิด
ความร้อนข้ึนบนฟิวส์   ซึ่งจะท าให้ฟิวส์หลอมละลาย ท าให้วงจรไฟฟ้าขาดออกจากกัน           
 การหลอมละลายของฟิวส์จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับโลหะที่น ามาใช้ท าไส้ฟิวส์  การน าฟิวส์ไปใช้งานจะต้อง
พิจารณาขนาดของกระแสไฟฟ้า  ชนิด  รูปแบบของฟิวส์ และชนิดของภาระไฟฟ้าเป็นหลัก 
 
จุดประสงค์การเรียน 
จุดประสงค์ทั่วไป 
 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  ในเรื่องฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า  600  โวลต์                             
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.  บอกความหมายของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า  600  โวลต์ได้ 
2. บอกโครงสร้างและสัญลักษณ์ของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ าได้ 
3. อธิบายหลักการท างานของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ าได้ 
4. บอกชนิดของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ าแบบต่าง ๆ ได้ 
5. อธิบายลักษณะการน าไปใช้งานของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า  600  โวลต์ได้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูเฉลยค าตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ  5 คน  และแบ่งเนื้อหาให้แต่ละกลุ่มเพ่ือเตรียม

อภิปราย 
4. ครูใช้ Power Point ให้ข้อมูลกับนักศึกษา  เพ่ือให้เวลาเตรียมอภิปราย 
5. นักศึกษาร่วมอภิปรายตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
6. ครูแจกแบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักเรียนท า  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน ช่วยกันท าแบบ 
       ฝึกหัด โดยครูคอยช่วยเหลือ ชี้แนะและให้ก าลังใจ 



7.  ครูเฉลยแบบฝึกหัด โดยให้แต่ละกลุ่มเฉลยค าตอบของแต่ละกลุ่ม ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 
8. ครูให้กลุ่มอ่ืน ๆ เช็คค าตอบว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  พร้อมอธิปรายร่วมกัน 
9. ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมกระดาษค าตอบ 
10. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
11. ครูร่วมกับนักเรียนสรุปเนื้อหา 

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อ Power Point 
2.     ต ารา 
3. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบฝึกหัด 

 
การประเมินผล 

1. จากแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด 
2. จากการประเมินรายบุคคล 

 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

หน่วยที่  4   ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า  1,000  โวลต์                     ครั้งที่  4 
เรื่อง       ความหมายของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า  1,000  โวลต,์  ชนิดโครงสร้าง 
             และหลักการท างานของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า  1,000  โวลต์                                                             

จ านวน  3  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
1. บอกความหมายของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า  

1,000  โวลต์ได้ 
2. บอกชนิดของฟิวส์แบบต่าง ๆ ได้ 
 

1. ความหมายของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000  
โวลต ์

2. ชนิดของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000  โวลต์ 
2.1 ฟิวส์ตัดตอนแรงดันไฟฟ้าสูง 
2.2 เพาเวอร์ฟิวส์ 
2.3 ฟิวส์ชนิดจ ากัดกระแส 

วิธีการสอน       บรรยาย / ซักถาม / แบ่งกลุ่มอภิปราย 
สื่อการสอน 
- Power Point,  ของจริง, ตัวอย่าง 
- แผ่นใส 
- ต าราบทที่  4 

หนังสืออ้างอิง     บรรณานุกรมล าดับที่ 2, 3, 16, 17 

การประเมินผล      แบบทดสอบ,  แบบฝึกหัด,  
                               การถาม-ตอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 
 

รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังจ านวน  3  หน่วยกิต   3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชื่อหน่วย     ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า  1,000  โวลต์                       เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง            1.    ความหมายของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า  1,000  โวลต ์
              2.    ชนิด โครงสร้างและหลักการท างานของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า  1,000  โวลต ์
 
สาระส าคัญ 
 ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า  1,000  โวลต์  คือ  อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน โดยจะตัดวงจรไฟฟ้าที่มี
ปัญหาออกจากระบบไฟฟ้าทั้งหมดได้ก็ต่อเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านฟิวส์  และกระแสไฟฟ้าจ านวนมากท่ีไหลผ่าน
ไส้ฟิวส์  จะท าให้เกิดความร้อนขึ้นบนไส้ฟิวส์   ซึ่งจะท าให้ไส้ฟิวส์หลอมละลาย ท าให้วงจรไฟฟ้าขาดออกจากกัน 
 การหลอมละลายของไส้ฟิวส์จะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับโลหะท่ีน ามาใช้ท าไส้ฟิวส์   การน าฟิวส์ไปใช้งาน
จะต้องพิจารณาขนาดของกระแสไฟฟ้า ชนิด รูปแบบของฟิวส์และชนิดของภาระไฟฟ้าเป็นหลัก 
 
จุดประสงค์การเรียน 
จุดประสงค์ทั่วไป 
 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  มีเจตคติที่ดีในเรื่องฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า  1,000  โวลต์                  
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.  บอกความหมายของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงในระบบไฟฟ้าได้     
2. บอกชนิดของฟิวส์ แรงดันไฟฟ้าสูงในระบบไฟฟ้าได้ 
3. บอกโครงสร้างของฟิวส์ แรงดันไฟฟ้าสูงในระบบไฟฟ้าได้ 
4. อธิบายหลักการท างานของฟิวส์ แรงดันไฟฟ้าสูงในระบบไฟฟ้าได้ 
5. บอกลักษณะการน าไปใช้งานของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงในระบบไฟฟ้าได้       

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูเฉลยค าตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ  5 คน  และแบ่งเนื้อหาให้แต่ละกลุ่มเพ่ือเตรียม

อภิปราย 
4. ครใูช้ Power Point ให้ข้อมูลกับนักศึกษา  เพ่ือให้เวลาเตรียมอภิปราย 
5. นักศึกษาร่วมอภิปรายตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
6. ครูแจกแบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักเรียนท า  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน ช่วยกันท าแบบ 
       ฝึกหัด โดยครูคอยช่วยเหลือ ชี้แนะและให้ก าลังใจ 
7.  ครูเฉลยแบบฝึกหัด โดยให้แต่ละกลุ่มเฉลยค าตอบของแต่ละกลุ่ม ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 
8. ครูให้กลุ่มอ่ืน ๆ เช็คค าตอบว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  พร้อมอธิปรายร่วมกัน 
9. ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมกระดาษค าตอบ 
10. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
11. ครูร่วมกับนักเรียนสรุปเนื้อหา 



 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อ Power Point 
2.     ต ารา 
3. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบฝึกหัด 

 
การประเมินผล 

1. จากแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด 
2. จากการประเมินรายบุคคล 

 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

หน่วยที่  5   การค านวณหาพิกัดกระแสไฟฟ้าของฟิวส์                        ครั้งที่  5 
เรื่อง            การค านวณหาพิกัดกระแสไฟฟ้าของฟิวส์,  การค านวณหากระแสไฟฟ้า       
                    เกิน                                                                                                       

จ านวน  3  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
1. ค านวณหากระแสไฟฟ้าเกินในกรณีภาระไฟฟ้าทั้ง 

3 ชนิดได้         
2. บอกวิธีป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินของสายไฟฟ้า 
        ได้ 
 

1. การค านวณหาพิกัดกระแสไฟฟ้าของฟิวส์                       
2.    การค านวณหากระแสไฟฟ้าเกิน 

2.1 กรณีภาระไฟฟ้าชนิดความต้านทานไฟฟ้าหรือ
ชนิดแสงสว่าง 

2.2 กรณีภาระไฟฟ้าชนิดขดลวดเหนี่ยวน า 
2.3 กรณีภาระไฟฟ้าชนิดคาปาซิเตอร์ 
2.4 การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินของสายไฟฟ้า 

หรือสายตัวน าไฟฟ้า 
วิธีการสอน       บรรยาย / ซักถาม  
สื่อการสอน 
- Power Point 
- แผ่นใส 
- ต าราบทที่  5 

หนังสืออ้างอิง      บรรณานุกรมล าดับที่  6, 8, 9 

การประเมินผล      แบบทดสอบ,  แบบฝึกหัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5 
 

รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง            จ านวน  3  หน่วยกิต   3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชื่อหน่วย     การค านวณหาพิกัดกระแสไฟฟ้าของฟิวส์                         เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง            1.    การค านวณหาพิกัดกระแสไฟฟ้าของฟิวส์                   
              2.    การค านวณหากระแสไฟฟ้าเกิน                                        
 
สาระส าคัญ 
 การค านวณหาพิกัดกระแสไฟฟ้าของฟิวส์  หาได้จากกระแสไฟฟ้าเกิดของภาระไฟฟ้าต่าง ๆ ได้แก่ ภาระ
ไฟฟ้าที่เป็นความต้านทานไฟฟ้า  ภาระไฟฟ้าที่เป็นขดลวดเหนี่ยวน า  ภาระไฟฟ้าที่เป็นคาปาซิเตอร์และสายไฟฟ้า                                                                                   
 
จุดประสงค์การเรียน 
จุดประสงค์ทั่วไป 
 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  มีเจตคติที่ดีในเรื่องการค านวณหาพิกัดกระแสไฟฟ้าของฟิวส์                     
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกวิธีการค านวณหาพิกัดกระแสไฟฟ้าของฟิวส์ได้        
2. ค านวณหากระแสไฟฟ้าเกินของภาระไฟฟ้าที่เป็นความต้านทานไฟฟ้าได้ 
3. ค านวณหากระแสไฟฟ้าเกินของภาระไฟฟ้าที่เป็นขดลวดเหนี่ยวน าได้ 
4. ค านวณหากระแสไฟฟ้าเกินของภาระไฟฟ้าที่เป็นคาปาซิเตอร์ได้  
5. ค านวณหากระแสไฟฟ้าเกินของสายตัวน าไฟฟ้าได้                      

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้สื่อ Power Point 
4. ครูผู้สอน สอนเนื้อหาตามหัวข้อของแผนการสอน โดยวิธีถาม-ตอบ  โดยใช้ความรู้เดิมของนักเรียนมา

ต่อยอด เป็นความรู้ใหม่ พร้อมใช้สื่อประกอบ 
5. ครูแจกแบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักเรียนท า  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน ช่วยกันท า

แบบฝึกหัด โดยครูคอยช่วยเหลือ ชี้แนะและให้ก าลังใจ 
6. ครูเฉลยแบบฝึกหัด โดยให้แต่ละกลุ่มเฉลยค าตอบของแต่ละกลุ่ม ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 
7. ครูให้กลุ่มอ่ืน ๆ เช็คค าตอบว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  พร้อมอธิปรายร่วมกัน 
8. ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมกระดาษค าตอบ 
9. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
10. ครูร่วมกับนักเรียนสรุปเนื้อหา 

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อ Power Point 
2. ต ารา 



3. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบฝึกหัด 
 
การประเมินผล 

1. จากแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด 
2. จากการประเมินรายบุคคล 

 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

หน่วยที่  6   เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า  600  โวลต์            ครั้งที่  6 
เรื่อง  ความหมายของเซอร์กิตเบรกเกอร์, ค าศัพท์ที่ใช้ในการบอกคุณสมบัติของ   
        เซอร์กิตเบรกเกอร์, เซอร์กิตเบรกเกอร์แบ่งตามหลักการท างาน                                                           

จ านวน  3  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
1. บอกความหมายของเซอร์กิตเบรกเกอร์ได้ 
2. บอกค าศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายคุณสมบัติของเซอร์

กิตเบรกเกอร์ได้ 
3. บอกชนิดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ได้ 
 

1. ความหมายของเซอร์กิตเบรกเกอร์                     
2. ค าศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายคุณสมบัติของเซอร์กิต 

เบรกเกอร์และสัญลักษณ์ 
2.1 แอมแปร์ทริป                                     
2.2 แอมแปร์เฟรม                 
2.3 กระแสไฟฟ้าอินเตอร์รับติ้ง       
2.4 ขั้ว                             
2.5 สัญลักษณ์ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

3. ชนิดของเซอร์กิตเบรกเกอร์แบ่งตามหลักการ
ท างาน 
3.1 ชนิดตัดวงจรด้วยความร้อน 
3.2 ชนิดตัดวงจรด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเซอร์กิต 

เบรกเกอร์ชนิดตัววงจรทันที 
3.3 ชนิดตัดวงจรด้วยความร้อนแม่เหล็กไฟฟ้า 
3.4 ชนิดตัววงจรด้วยไฮดรอลิกส์-แม่เหล็กไฟฟ้า 
3.5 ชนิดตัดวงจรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
3.6 ชนิดตัววงจรเมื่อกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน 

วิธีการสอน       บรรยาย / ซักถาม  / แบ่งกลุ่มอภิปราย 
สื่อการสอน 
- Power Point, ของจริง 
- แผ่นใส 
- ต าราบทที่  6 

หนังสืออ้างอิง      บรรณานุกรมล าดับที่  2, 16, 17 

การประเมินผล      แบบทดสอบ,  แบบฝึกหัด, 
                              การถามตอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6 
 

รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง จ านวน  3  หน่วยกิต   3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชื่อหน่วย     เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า  600  โวลต์              เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง            1.    ความหมายของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
              2.    ค าศัพท์ที่ใช้ในการบอกคุณสมบัติของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
              3.    เซอร์กิตเบรกเกอร์แบ่งตามหลักการท างาน 
 
สาระส าคัญ 
 เซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้าเกิน  กระแสไฟฟ้าลัดวงจรและ
กระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน ที่นิยมใช้ภายในอาคารบ้านเรือน ส านักงาน และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป                                                                                                   
 
จุดประสงค์การเรียน 
จุดประสงค์ทั่วไป 
 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับเซอร์กิตเบรกเกอร์                                  
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายของเซอร์กิตเบรกเกอร์ได้         
2. บอกความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายคุณสมบัติของเซอร์กิตเบรกเกอร์ได้ 
3. อธิบายหลักการท างานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่แบ่งตามหลักการท างานได้                  

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูเฉลยค าตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ  5 คน  และแบ่งเนื้อหาให้แต่ละกลุ่มเพ่ือเตรียม

อภิปราย 
4. ครูใช้ Power Point ให้ข้อมูลกับนักศึกษา  เพ่ือให้เวลาเตรียมอภิปราย 
5. นักศึกษาร่วมอภิปรายตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
6. ครูแจกแบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักเรียนท า  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน ช่วยกันท าแบบ 
       ฝึกหัด โดยครูคอยช่วยเหลือ ชี้แนะและให้ก าลังใจ 
7.  ครูเฉลยแบบฝึกหัด โดยให้แต่ละกลุ่มเฉลยค าตอบของแต่ละกลุ่ม ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 
8. ครูให้กลุ่มอ่ืน ๆ เช็คค าตอบว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  พร้อมอธิปรายร่วมกัน 
9. ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมกระดาษค าตอบ 
10. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
11. ครูร่วมกับนักเรียนสรุปเนื้อหา 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ใช้สื่อ Power Point 
2. ต ารา 
3. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบฝึกหัด 

 



การประเมินผล 
1. จากแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด 
2. จากการประเมินรายบุคคล 

 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

หน่วยที่  7   เซอร์กิตเบรกเกอร์แบ่งตามพิกัดกระแสไฟฟ้า                  ครั้งที่  7 
เรื่อง      เซอร์กิตเบรกเกอร์แบ่งตามพิกัดกระแสไฟฟ้า, เซอร์กิตเบรกเกอร์พิกัด 
           กระแสไฟฟ้าต่ า,  เซอร์กิตเบรกเกอร์พิกัดกระแสไฟฟ้าสูง                                                             

จ านวน  3  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
1. อธิบายหลักการท างานของเซอร์กิตเบรกเกอร์พิกัด 

กระแสไฟฟ้าต่ าได้                           
2. อธิบายหลักการท างานของเซอร์กิตเบรกเกอร์พิกัด 
       กระแสไฟฟ้าสูงได้ 

1. เซอร์กิตเบรกเกอร์พิกัดกระแสไฟฟ้าต่ า                
1.1 มินิเอเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
1.2 เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดเกลียว 
1.3 เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดถอดประกอบได้ 

2. เซอร์กิตเบรกเกอร์พิกัดกระแสไฟฟ้าสูง              
2.1 เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดจ ากัดกระแส 
2.2 เพาเวอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์     
2.3 แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์              

วิธีการสอน       แบ่งกลุ่มอภิปราย / บรรยาย / ถาม-ตอบ 
สื่อการสอน 
- ของจริง (เซอร์กิตเบรกเกอร์) 
- Power Point 
- ต าราบทที่  7 

หนังสืออ้างอิง      บรรณานุกรมล าดับที่  1, 2 , 3, 13,  
                              17 

การประเมินผล      แบบทดสอบ,  แบบฝึกหัด, 
                              การถามตอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7 
 

รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังจ านวน  3  หน่วยกิต   3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชือ่หน่วย     เซอร์กิตเบรกเกอร์แบ่งตามพิกัดกระแสไฟฟ้า                    เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง            1.    เซอร์กิตเบรกเกอร์แบ่งตามพิกัดกระแสไฟฟ้า 
              2.    เซอร์กิตเบรกเกอร์พิกัดกระแสไฟฟ้าต่ า 
              3.    เซอร์กิตเบรกเกอร์พิกัดกระแสไฟฟ้าสูง    
 
สาระส าคัญ 
 เซอร์กิตเบรกเกอร์ เมื่อแบ่งตามพิกัดกระแสไฟฟ้า สามารถแบ่งออกได้  2  ชนิดคือ  ชนิดพิกัด
กระแสไฟฟ้าต่ า และชนิดพิกัดกระแสไฟฟ้าสูง   การเลือกใช้ขนาดพิกัดที่เหมาะสมจะท าให้เซอร์กิตเบรกเกอร์
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                  
 
จุดประสงค์การเรียน 
จุดประสงค์ทั่วไป 
 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับเซอร์กิตเบรกเกอร์                                  
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายของเซอร์กิตเบรกเกอร์พิกัดกระแสไฟฟ้าต่ าได้         
2. บอกความหมายของเซอร์กิตเบรกเกอร์พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงได้                
3. อธิบายหลักการท างานของเซอร์กิตเบรกเกอร์พิกัดกระแสไฟฟ้าต่ าได้                      
4. อธิบายหลักการท างานของเซอร์กิตเบรกเกอร์พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงได้ 

                         
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูเฉลยค าตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ  5 คน  และแบ่งเนื้อหาให้แต่ละกลุ่มเพ่ือเตรียม

อภิปราย 
4. ครูใช้ Power Point ให้ข้อมูลกับนักศึกษา  เพ่ือให้เวลาเตรียมอภิปราย 
5. นักศึกษาร่วมอภิปรายตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
6. ครูแจกแบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักเรียนท า  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน ช่วยกันท าแบบ 
       ฝึกหัด โดยครูคอยช่วยเหลือ ชี้แนะและให้ก าลังใจ 
7.  ครูเฉลยแบบฝึกหัด โดยให้แต่ละกลุ่มเฉลยค าตอบของแต่ละกลุ่ม ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 
8. ครูให้กลุ่มอ่ืน ๆ เช็คค าตอบว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  พร้อมอธิปรายร่วมกัน 
9. ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมกระดาษค าตอบ 
10. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
11. ครูร่วมกับนักเรียนสรุปเนื้อหา 

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อ Power Point 



2. ต ารา 
3. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบฝึกหัด 

 
การประเมินผล 

1. จากแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด 
2. จากการประเมินรายบุคคล 

 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

หน่วยที่  8   การหาพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์          ครั้งที่  8 
เรื่อง            การหาพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์ โดยวิธีค านวณ,  
                 การค านวณหาพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์แบ่งตาม 
                 ชนิดของภาระไฟฟ้า,  การหาพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรของเซอร์กิต 
                 เบรกเกอร์โดยวิธีกราฟ 

จ านวน  3  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
1. ค านวณหาพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรโดยวิธีค านวณ

ได้ 
2. ค านวณหาพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรโดยแบ่งตาม 

ภาระไฟฟ้าได้       

1. การหาพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรของเซอร์กิตเบรก
เกอร์โดยวิธีค านวณ 
1.1 แบบมาตรฐาน                    
1.2 แบบรับภาระไฟฟ้าได้ 100%            

2. การค านวณหาพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรเซอร์กิต 
เบรกเกอร์ที่แบ่งตามชนิดของภาระไฟฟ้า 
2.1 ภาระไฟฟ้าเป็นชนิดความต้านทานไฟฟ้า 
2.2 ภาระไฟฟ้าเป็นชนิดขอลวดเหนี่ยวน า 
2.3 ภาระไฟฟ้าเป็นชนิดคาปาซิเตอร์ 
2.4 ภาระไฟฟ้าเป็นสายไฟฟ้า 

3. การหาพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรของเซอร์กิต 
       เบรกเกอร์โดยวิธีกราฟ 

วิธีการสอน       บรรยาย / ซักถาม    
สื่อการสอน 
- Power Point 
- ต าราบทที่  8 

หนังสืออ้างอิง      บรรณานุกรมล าดับที่  9, 13                        
                              

การประเมินผล      แบบทดสอบ,  แบบฝึกหัด, 
                              การถามตอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8 
 

รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง            จ านวน  3  หน่วยกิต   3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชื่อหน่วย     การหาพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์            เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง     1. การหาพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์โดยวิธีค านวณ 
       2. การค านวณหาพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่แบ่งตามชนิดของภาระไฟฟ้า 
       3. การหาพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์โดยวิธีกราฟ 
 
สาระส าคัญ 
 การหาขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์  โดยวิธีค านวณแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด
ใหญ่ ๆ คือ  ชนิดมาตรฐาน และชนิดท างาน  100  เปอร์เซ็นต์                                                      
 การค านวณหาพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่แบ่งตามชนิดของภาระไฟฟ้าได้เป็น 3  
ชนิด คือ  เมื่อภาระไฟฟ้าเป็นประเภทความต้านทานไฟฟ้า   ประเภทขดลวดเหนี่ยวน าและประเภทคาปาซิเตอร์ 
 การหาขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์โดยวิธีกราฟ เป็นการเปรียบเทียบกราฟของ
ภาระไฟฟ้ากับกราฟของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
 
จุดประสงค์การเรียน 
จุดประสงค์ทั่วไป 
 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  มีเจตคติท่ีดีในเรื่องการหาขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรของเซอร์กิต
เบรกเกอร์    
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. หาขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์โดยวิธีค านวณได้ 
2. ค านวณหาพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่แบ่งตามชนิดของภาระไฟฟ้าได้ 
3. ค านวณหาขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์โดยวิธีกราฟได้         

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้สื่อ Power Point 
4. ครูผู้สอน สอนเนื้อหาตามหัวข้อของแผนการสอน โดยวิธีถาม-ตอบ  โดยใช้ความรู้เดิมของนักเรียนมา

ต่อยอด เป็นความรู้ใหม่ พร้อมใช้สื่อประกอบ 
5. ครูแจกแบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักเรียนท า  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน ช่วยกันท า

แบบฝึกหัด โดยครูคอยช่วยเหลือ ชี้แนะและให้ก าลังใจ 
6. ครูเฉลยแบบฝึกหัด โดยให้แต่ละกลุ่มเฉลยค าตอบของแต่ละกลุ่ม ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 
7. ครูให้กลุ่มอ่ืน ๆ เช็คค าตอบว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  พร้อมอธิปรายร่วมกัน 
8. ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมกระดาษค าตอบ 
9. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
10. ครูร่วมกับนักเรียนสรุปเนื้อหา 



 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อ Power Point 
2. ต ารา 
3. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบฝึกหัด 

 
การประเมินผล 

1. จากแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด 
2. จากการประเมินรายบุคคล 

 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

หน่วยที่  9   เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า  1,000  โวลต์        ครั้งที่  9 
เรื่อง       ความหมายของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า  1,000  โวลต์  
            อุปกรณ์ประกอบของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า  1,000 โวลต ์
            หลักการท างานทั่วไปของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000  
            โวลต์ การดับอาร์กของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000 โวลต์ 

จ านวน  3  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
1 บอกความหมายของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟ 

ฟ้าสูงกว่า  1,000  โวลต์        
2.    บอกอุปกรณ์ประกอบของเซอร์กิตเบรกเกอร์ แรง 
        ดันไฟฟ้าสูงกว่า  1,000  โวลต์ได้ 
3.     บอกวิธีการดับอาร์กได้ 
 

1. ความหมายาของเซอร์กิตเบรกเกอร์ แรงดันไฟฟ้า
สูงกว่า  1,000  โวลต ์

2. อุปกรณ์ประกอบของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดัน 
ไฟฟ้าสูงกว่า  1,000  โวลต ์       
2.1 อุปกรณ์ตรวจจับ 
2.2 รีเลย์ควบคุม 
2.3 กลไกการท างาน 
2.4 อินเตอร์รัพเตอร์ 

3. การดับอาร์กของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้า 
สูงกว่า  1,000  โวลต์                 
3.1 การควบคุมการอาร์กโดยท าให้อาร์กเย็นลง  
3.2 การอาร์กจะดับเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแกน

ศูนย ์
วิธีการสอน       แบ่งกลุ่มอภิปราย / บรรยาย / ซักถาม 
สื่อการสอน 
- Power Point 
- ต าราบทที่  9 

หนังสืออ้างอิง      บรรณานุกรมล าดับที่  2, 7, 14, 25                 
                              

การประเมินผล      แบบทดสอบ,  แบบฝึกหัด, 
                              การถาม-ตอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  9 
 

รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง  จ านวน  3  หน่วยกิต   3  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
ชื่อหน่วย     เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า  1,000  โวลต์          เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง            1.    ความหมายาของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า  1,000  โวลต์ 
              2.    อุปกรณ์ประกอบของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า  1,000  โวลต์              
              3.    หลักการท างานทั่วไปของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า  1,000  โวลต ์
              4.    การดับอาร์กของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า  1,000  โวลต ์
              5.    ชนิดโครงสร้างและหลักการท างานของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันสูงกว่า  1,000  โวลต ์
 
สาระส าคัญ 
 การตัดวงจรไฟฟ้าออกจากระบบไฟฟ้า ในขณะที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเป็นจ านวนมาก  จะเกิดอาร์กข้ึน
ระหว่างหน้าสัมผัสทั้งสอง  ความรุนแรงของอาร์กท่ีเกิดข้ึน จะขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้า ถ้าใช้
สวิตช์ธรรมดาตัดวงจรไฟฟ้าแล้ว  ความร้อนที่เกิดจากการอาร์กจะท าให้สวิตช์ หรือหน้าสัมผัสเสียหายได้  ถ้า
ต้องการตัดวงจรที่ต้องการความปลอดภัยและรวดเร็วต้องใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000 โวลต์
เป็นอุปกรณ์ตัววงจรไฟฟ้าที่ผิดปกติออกจากระบบไฟฟ้า 
 
จุดประสงค์การเรียน 
จุดประสงค์ทั่วไป 
 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000 โวลต์         
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายของเซอร์กิตเบรกเกอร์ แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000 โวลต์ได้ 
2. อธิบายหาลักการท างานของอุปกรณ์ประกอบของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันสูงกว่า 1,000 โวลต์ ได้ 
3. อธิบายหลักการท างานทั่วไปของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000 โวลต์ ได้ 
4. อธิบายหลักการท างานของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000 โวลต์ ได ้
5. อธิบายการดับอาร์กของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000 โวลต์ ได ้

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูเฉลยค าตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ  5 คน  และแบ่งเนื้อหาให้แต่ละกลุ่มเพ่ือเตรียม

อภิปราย 
4. ครูใช้ Power Point ให้ข้อมูลกับนักศึกษา  เพ่ือให้เวลาเตรียมอภิปราย 
5. นักศึกษาร่วมอภิปรายตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
6. ครูแจกแบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักเรียนท า  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน ช่วยกันท าแบบ 
       ฝึกหัด โดยครูคอยช่วยเหลือ ชี้แนะและให้ก าลังใจ 
7.  ครูเฉลยแบบฝึกหัด โดยให้แต่ละกลุ่มเฉลยค าตอบของแต่ละกลุ่ม ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 
8. ครูให้กลุ่มอ่ืน ๆ เช็คค าตอบว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  พร้อมอธิปรายร่วมกัน 
9. ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมกระดาษค าตอบ 



10. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
11. ครูร่วมกับนักเรียนสรุปเนื้อหา 

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อ Power Point 
2. ต ารา 
3. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบฝึกหัด 

 
การประเมินผล 

1. จากแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด 
2. จากการประเมินรายบุคคล 

 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

หน่วยที่   9 และ 10  เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000 โวลต์ ฟ้าผ่าและล่อ
ฟ้า       

ครั้งที่  10 

เรื่อง ชนิดโครง สร้างเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า  1,000  โวลต์  ความ   
       หมายของฟ้าผ่า  การเกิดประจุไฟฟ้าในก้อนเมฆ  การเกิดฟ้าผ่า  การป้องกันฟ้าผ่า      
       ความหมายของล่อฟ้า  ชนิดของล่อฟ้า                                  

จ านวน  3  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
1. อธิบายหลักการท างานของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรง 

ดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000 โวลต์ได้    
2.    บอกความหมายของฟ้าผ่าได้              
3.    บอกความหมายของล่อฟ้าได้ 
 

1. ชนิด โครงสร้างและหลักการท างานของเซอร์กิต 
เบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000 โวลต ์

2. ความหมายของฟ้าผ่า                   
3.    การเกิดประจุไฟฟ้าในก้อนเมฆ  
4.    การเกิดฟ้าผ่า 
5.    การป้องกันฟ้าผ่า 
6.    ความหมายของล่อฟ้า 
7.    ชนิดของล่อฟ้า 

วิธีการสอน       แบ่งกลุ่มอภิปราย / บรรยาย / ซักถาม 
สื่อการสอน 
- Power Point 
- ต าราบทที่  9, 10 

หนังสืออ้างอิง      บรรณานุกรมล าดับที่  6, 7, 8, 13, 
18, 19, 20, 21, 22 
                              

การประเมินผล      แบบทดสอบ,  แบบฝึกหัด, 
                              การถาม-ตอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  10 
 

รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง            จ านวน  3  หนว่ยกิต   3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชื่อหน่วย     เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000 โวลต์ ฟ้าผ่าและล่อฟ้า         เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง            1.    ชนิด โครงสร้างเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า  1,000  โวลต์ 
              2.    ความหมายของฟ้าผ่า                                                      
              3.    การเกิดประจุไฟฟ้าในก้อนเมฆ                                        
              4.    การเกิดฟ้าผ่า                                              
              5.    ความหมายของล่อฟ้า        
              6.    ชนิดของล่อฟ้า 
 
สาระส าคัญ 
 ล่อฟ้า (Lightning Arrester)  คือ  อุปกรณ์ท่ีใช้เป็นทางให้แรงดันไฟฟ้าที่สูงเกินกว่าแรงดันไฟฟ้าปกติ ลง
สู่ดินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ท าให้สิ่งที่มีการป้องกันเกิดความเสียหาย  ล่อฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ 
ๆ คือ ล่อฟ้าป้องกันระบบจ าหน่าย และล่อฟ้าป้องกันอาคาร                                                                                                                                                 
 
จุดประสงค์การเรียน 
จุดประสงค์ทั่วไป 
 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  มีเจตคติที่ดีเรื่องฟ้าผ่าและล่อฟ้า                                       
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายหลักการท างานของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันสูงกว่า 1,000 โวลต์ได้ 
2. บอกความหมายของฟ้าผ่าได้                                                   
3. อธิบายการเกิดฟ้าผ่าได้                                                    
4. บอกความหมายของล่อฟ้าได้                                           
5. บอกชนิดของล่อฟ้าได้                                                

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูเฉลยค าตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ  5 คน  และแบ่งเนื้อหาให้แต่ละกลุ่มเพ่ือเตรียม

อภิปราย 
4. ครูใช้ Power Point ให้ข้อมูลกับนักศึกษา  เพ่ือให้เวลาเตรียมอภิปราย 
5. นักศึกษาร่วมอภิปรายตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
6. ครูแจกแบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักเรียนท า  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน ช่วยกันท าแบบ 
       ฝึกหัด โดยครูคอยช่วยเหลือ ชี้แนะและให้ก าลังใจ 
7.  ครูเฉลยแบบฝึกหัด โดยให้แต่ละกลุ่มเฉลยค าตอบของแต่ละกลุ่ม ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 
8. ครูให้กลุ่มอ่ืน ๆ เช็คค าตอบว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  พร้อมอธิปรายร่วมกัน 
9. ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมกระดาษค าตอบ 
10. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 



11. ครูร่วมกับนักเรียนสรุปเนื้อหา 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อ Power Point 
2. ต ารา 
3. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบฝึกหัด 

 
การประเมินผล 

1. จากแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด 
2. จากการประเมินรายบุคคล 

 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

หน่วยที่   10   ฟ้าผ่าและล่อฟ้า                                                    ครั้งที่  11 
เรื่อง        โครงสร้าง หลักการท างาน และหลักการติดตั้งล่อฟ้าป้องกันระบบจ าหน่าย          
การเลือกพิกัดและการน าไปใช้งาน ของล่อฟ้าในการป้องกันระบบจ าหน่ายล่อ      
ฟ้าป้องกันอาคาร โครงสร้าง หลักการท างาน และหลักการติดตั้งของล่อฟ้า ป้องกันอาคาร
ชนิดกรงฟาราเดย์โครงสร้าง หลักการท างานและหลักการติดตั้งของล่อฟ้า ป้องกันอาคาร
ชนิดเออรี่ สตีมเบอร์ อิมมิสชั่น 

จ านวน  3  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
1. อธิบายหลักการท างานของล่อฟ้า ป้องกันระบบ

จ าหน่ายได้ 
2.    สามารถเลือกพิกัด ของล่อฟ้าระบบจ าหน่ายได้  
3.    อธิบายหลักการท างานของล่อฟ้าชนิดกรงฟารา 
        เดย์ได้ 
 

1. โครงสร้าง หลักการท างานและหลักการติดตั้งล่อ
ฟ้า ป้องกันระบบจ าหน่าย               
1.1 โครงสร้างของล่อฟ้าป้องกันระบบจ าหน่าย 
1.2 หลักการท างานของล่อฟ้าป้องกันระบบ

จ าหน่าย 
1.3 หลักการติดตั้งล่อฟ้า ป้องกันระบบจ าหน่าย 

2. การเลือกพิกัด และการน าไปใช้งานของล่อฟ้าใน 
การป้องกันระบบจ าหน่าย 

3. ล่อฟ้าป้องกันอาคาร 
3.1 ชนิดของล่อฟ้าป้องกันอาคาร 

4. โครงสร้าง หลักการท างานและหลักการติดตั้งของ 
ล่อฟ้าป้องกันอาคารชนิดกรงฟาราเดย์ 

5. โครงสร้าง หลักการท างานและหลักการติดตั้งของ 
ล่อฟ้าป้องกันอาคาร ชนิด เออรี่ สตีมเมอร์ อิม
มิสชั่น 

วิธีการสอน       แบ่งกลุ่มอภิปราย / บรรยาย / ซักถาม 
สื่อการสอน 
- Power Point 
- ต าราบทที่  10 

หนังสืออ้างอิง      บรรณานุกรมล าดับที่  18, 19, 20,  
                             21, 22, 28 

การประเมินผล      แบบทดสอบ,  แบบฝึกหัด, 
                              การถาม-ตอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  11 
 

รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง  จ านวน  3  หน่วยกิต   3  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
ชื่อหน่วย     ฟ้าผ่าและล่อฟ้า                                                                           เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง            1.    โครงสร้าง หลักการท างาน และหลักการติดตั้งของล่อฟ้าป้องกันระบบจ าหน่าย 
              2.    การเลือกพิกัดและการน าไปใช้งานของล่อฟ้าในการป้องกันระบบจ าหน่าย                   
              3.    ล่อฟ้าป้องกันอาคาร                                                
              4.    โครงสร้าง หลักการท างาน และหลักการติดตั้งของล่อฟ้า ป้องกันอาคารชนิดกรงฟาราเดย์ 
              5.    โครงสร้าง หลักการท างานและหลักการติดตั้งของล่อฟ้าป้องกันอาคารชนิด เออรี่ สตีมเมอร์ 
                      อิมมิสชั่น   
 
สาระส าคัญ 
 ล่อฟ้า  คือ  อุปกรณ์ท่ีใช้เป็นทางให้แรงดันไฟฟ้าที่สูงเกินกว่าแรงดันไฟฟ้าปกติลงสู่ดิน ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว โดยไม่ท าให้สิ่งที่มีการป้องกันเกิดความเสียหาย  ล่อฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ ล่อฟ้าป้องกัน
ระบบจ าหน่าย และล่อฟ้าป้องกันอาคาร                                                                                                                                                 
 
จุดประสงค์การเรียน 
จุดประสงค์ทั่วไป 
 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  มีเจตคติท่ีดีเรื่องฟ้าผ่าและล่อฟ้า                                       
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายหลักการท างานล่อฟ้าป้องกันระบบจ าหน่ายได้                        
2. น าล่อฟ้า ป้องกันระบบจ าหน่ายไปใช้งานได้                                     
3. บอกชนิดของล่อฟ้าป้องกันอาคารได้                                        
4. อธิบายหลักการท างานของล่อฟ้าป้องกันอาคารชนิดกรงฟาราเดย์ได้               
5. อธิบายหลักการท างานของล่อฟ้าป้องกันอาคารชนิดเออรี่ สตีมเมอร์ อิมมิสชั่นได้     

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูเฉลยค าตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ  5 คน  และแบ่งเนื้อหาให้แต่ละกลุ่มเพ่ือเตรียม

อภิปราย 
4. ครูใช้ Power Point ให้ข้อมูลกับนักศึกษา  เพ่ือให้เวลาเตรียมอภิปราย 
5. นักศึกษาร่วมอภิปรายตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
6. ครูแจกแบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักเรียนท า  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน ช่วยกันท าแบบ 
       ฝึกหัด โดยครูคอยช่วยเหลือ ชี้แนะและให้ก าลังใจ 
7.  ครูเฉลยแบบฝึกหัด โดยให้แต่ละกลุ่มเฉลยค าตอบของแต่ละกลุ่ม ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 
8. ครูให้กลุ่มอ่ืน ๆ เช็คค าตอบว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  พร้อมอธิปรายร่วมกัน 
9. ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมกระดาษค าตอบ 
10. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 



11. ครูร่วมกับนักเรียนสรุปเนื้อหา 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อ Power Point 
2. ต ารา 
3. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบฝึกหัด 

 
การประเมินผล 

1. จากแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด 
2. จากการประเมินรายบุคคล 

 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

หน่วยที่    11   รีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง                                           ครั้งที่  12 
เรื่อง        ความหมายของรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง                              
                เขตป้องกันของรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง                            
                ชนิดของรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง        
                รเีลย์ชนิดอาศัยแรงดูดด้วยอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้า                         
                 รีเลย์ชนิดอาศัยการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า 
                 รีเลย์ชนิดอาศัยความร้อน                                    
                 รีเลย์ชนิดสแตติคหรือชนิดอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน  3  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
1. บอกความหมายของรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าได้     
2.    อธิบายหลักการท างานของรีเลย์อาศัยแรงดูดด้วย 
       อ านาจแม่เหล็กไฟฟ้าได้                    
3.    อธิบายหลักการท างานของรีเลย์อาศัยการเหนี่ยว 
       น าแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 
 

1. ความหมายและสัญลักษณ์ของรีเลย์ป้องกันระบบ
ไฟฟ้าก าลัง                           

2. เขตป้องกันของรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
3. ชนิดของรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง   

3.1 แบ่งตามล าดับความส าคัญของการป้องกัน   
3.2 แบ่งตามหลักการท างานของรีเลย์ 

4. รีเลย์ชนิดอาศัยแรงดูดด้วยอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้า  
4.1 รีเลย์ชนิดพลังเจอร์ 
4.2 รีเลย์ชนิดบานพับ 
4.3 รีเลย์ชนิดอาร์เมเจอร์หมุน 
4.4 รีเลย์ชนิดรีด 
4.5 รีเลย์ชนิดคานกระดก 
4.6 รีเลย์ชนิดแม่เหล็กดูดมีทิศทาง 

5. รีเลย์ชนิดอาศัยการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า 
5.1 ชนิดจานเหนี่ยวน า           
5.2 ชนิดถ้วยเหนี่ยวน า 

6. รีเลย์ชนิดอาศัยความร้อน                
7. รีเลย์ชนิดสแตติค                                                                        

วิธีการสอน       แบ่งกลุ่มอภิปราย / บรรยาย / ซักถาม 
สื่อการสอน 
- Power Point 
- ต าราบทที่  11 

หนังสืออ้างอิง      บรรณานุกรมล าดับที่  4, 8,14, 25, 
26, 27 
                              

การประเมินผล      แบบทดสอบ,  แบบฝึกหัด, 
                              การถาม-ตอบ 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  12 
 

รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง   จ านวน  3  หน่วยกิต   3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชื่อหน่วย     รีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง                                                               เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง            1.    ความหมายาของรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง                          
              2.    เขตป้องกันของรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง                                      
              3.    ชนิดของรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง                                    
              4.    รีเลย์ชนิดอาศัยแรงดูดด้วยอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้า                                 
              5.    รีเลย์ชนิดอาศัยการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า                                       
              6.    รีเลย์ชนิดอาศัยความร้อน 
              7.    รีเลย์ชนิดสแตติคหรือชนิดอิเล็กทรอนิกส์ 
 
สาระส าคัญ 
 รีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้ก าลัง  เป็นอุปกรณ์ที่จะท างานก็ต่อเมื่อได้รับสัญญาณมากระตุ้น สัญญาณดังกล่าว
อาจจะเป็นสัญญาณของกระแสไฟฟ้า  แรงดันไฟฟ้าหรือทั้งสองกรณีก็ได้  เมื่อรีเลย์ท างานจะแสดงสัญญาณหรือสั่ง
ตัดระบบไฟฟ้าก าลัง หรือวงจรที่เกิดการผิดปกติออกไป  เพ่ือให้รีเลย์ท างานเป็นแบบอัตโนมัติโครงสร้าง จะต้อง
ประกอบด้วยชุดของหน้าสัมผัสและชุดที่ท าให้รีเลย์ท างาน   โดยชุดที่ท าให้รีเลย์ท างานนั้นจะได้รับสัญญาณมาจาก
ชุดภาครับในระบบไฟฟ้าก าลัง  ได้แก่  หม้อแปลงกระแสหรือหม้อแปลงแรงดัน  เมื่อรีเลย์ท างานยังไม่สามารถตัด
ระบบไฟฟ้าก าลัง หรือวงจรที่มีปัญหาออกไปได้  จะต้องใช้งานร่วมกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ เพื่อให้เซอร์กิตเบรกเกอร์
ตัดระบบไฟฟ้าออกไป 
 
จุดประสงค์การเรียน 
จุดประสงค์ทั่วไป 
 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง                            
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายของรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังได้                    
2. บอกเขตป้องกันของรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังได้                            
3. บอกชนิดของรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังได้                                  
4. อธิบายการท างานของรีเลย์ชนิดอาศัยแรงดูดด้วยอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้าได้       
5. อธิบายการท างานของรีเลย์ชนิดอาศัยการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าได้         
6. อธิบายการท างานของรีเลยชนิดอาศัยความร้อนได้ 
7. อธิบายการท างานของรีเลย์ชนิดสแตติคได้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูเฉลยค าตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ  5 คน  และแบ่งเนื้อหาให้แต่ละกลุ่มเพ่ือเตรียม

อภิปราย 
4. ครูใช้ Power Point ให้ข้อมูลกับนักศึกษา  เพ่ือให้เวลาเตรียมอภิปราย 



5. นักศึกษาร่วมอภิปรายตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
6. ครูแจกแบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักเรียนท า  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน ช่วยกันท าแบบ 
       ฝึกหัด โดยครูคอยช่วยเหลือ ชี้แนะและให้ก าลังใจ 
7.  ครูเฉลยแบบฝึกหัด โดยให้แต่ละกลุ่มเฉลยค าตอบของแต่ละกลุ่ม ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 
8. ครูให้กลุ่มอ่ืน ๆ เช็คค าตอบว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  พร้อมอธิปรายร่วมกัน 
9. ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมกระดาษค าตอบ 
10. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
11. ครูร่วมกับนักเรียนสรุปเนื้อหา 

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อ Power Point 
2. ต ารา 
3. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบฝึกหัด 

 
การประเมินผล 

1. จากแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด 
2. จากการประเมินรายบุคคล 

 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

หนว่ยที่    12   รีเลย์แรงดันไฟฟ้าต่ า                                                 ครั้งที่  13 
เรื่อง        รีเลย์แรงดันไฟฟ้าต่ า,  รีเลย์ตั้งเวลา                                  
                ฮอตไวร์รีเลย์,  รีเลย์กระแส                                     
                โพเทนเชียลรีเลย์,  เฟสเฟวเลอร์รีเลย์    
                รีเลย์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน                                  
                 รีเลย์กระแสไฟฟ้าเกิน                   

จ านวน  3  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
1. บอกชนิดของรีเลย์แรงดันไฟฟ้าต่ าได้          
2.    บอกส่วนประกอบของรีเลย์ตั้งเวลาได้          
3.    อธิบายหลักการท างานของฮอตไวร์รีเลย์ได้                 
     
 

1. รีเลย์แรงดันไฟฟ้าต่ า                                                  
2. รีเลย์ตั้งเวลา                       

2.1 ชนิดของรีเลย์ตั้งเวลา 
2.2 ชนิดรีเลย์ตั้งเวลาแบ่งตามลักษณะการใช้งาน 

3. ฮอตไวร์รีเลย์                  
4. รีเลย์กระแส                         
5. โพเทนเชียลรีเลย์                  
6. เฟสเฟวเลอร์รีเลย์                    
7. รีเลย์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน 
8. รีเลย์กระแสไฟฟ้าเกิน                                            

วิธีการสอน       บรรยาย / สาธิต / ซักถาม 
สื่อการสอน 
- Power Point 
- ของจริง 
- ต าราบทที่  12 

หนังสืออ้างอิง      บรรณานุกรมล าดับที่  1, 4, 11, 13 
                              

การประเมินผล      แบบทดสอบ,  แบบฝึกหัด 
                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  12 
 

รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง   จ านวน  3  หน่วยกิต   3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชื่อหน่วย     รีเลย์แรงดันไฟฟ้าต่ า                                                                     เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง            1.    รีเลย์แรงดันไฟฟ้าต่ า                                
              2.    รีเลย์ตั้งเวลา                                                           
              3.    ฮอตไวร์รีเลย์                                                    
              4.    รีเลย์กระแส                                                         
              5.    โพเทนเชียลรีเลย์                                                        
              6.    เฟสเฟวเลอร์รีเลย์       
              7.    รีเลย์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน       
              8.    รีเลย์กระแสไฟฟ้าเกิน 
 
สาระส าคัญ 

รีเลย์แรงดันไฟฟ้าต่ า เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถใช้ประกอบการควบคุมภาระไฟฟ้าได้
โดยตรง  เนื่องจากหน้าสัมผัสของรีเลย์ มีขนาดเล็กและทนกระแสไฟ้าได้ต่ า เมื่อต้องการน ารีเลย์ไปใช้ควบคุมภาระ
ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าในวงจรที่มีค่าสูง จะต้องใช้หน้าสัมผัสของรีเลย์เป็นตัวเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้าที่ควบคุมคอยล์ของ
แมกเนติก คอนแทคเตอร์ หรือขดลวดตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
 
จุดประสงค์การเรียน 
จุดประสงค์ทั่วไป 
 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  มีเจตคติที่ดีเรื่องรีเลย์แรงดันไฟฟ้าต่ า                                    
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกชนิดของรีเลย์แรงดันไฟฟ้าต่ าได้                            
2. อธิบายหลักการท างานของรีเลย์ตั้งเวลาได้                               
3. อธิบายหลักการท างานของฮอตไวร์รีเลย์ได้                                  
4. อธิบายหลักการท างานของรีเลย์กระแสได้                            
5. อธิบายหลักการท างานของโพเทนเชียลรีเลย์ได้                       
6. อธิบายหลักการท างานของเฟสเฟวเลอร์รีเลย์ได้  
7. อธิบายหลักการท างานของรีเลย์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินได้ 
8. อธิบายหลักการท างานของรีเลย์กระแสไฟฟ้าเกินได้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้สื่อ Power Point 
4. ครูผู้สอน สอนเนื้อหาตามหัวข้อของแผนการสอน โดยวิธีถาม-ตอบ  โดยใช้ความรู้เดิมของนักเรียนมา

ต่อยอด เป็นความรู้ใหม่ พร้อมใช้สื่อประกอบ 



5. ครูแจกแบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักเรียนท า  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน ช่วยกันท า
แบบฝึกหัด โดยครูคอยช่วยเหลือ ชี้แนะและให้ก าลังใจ 

6. ครูเฉลยแบบฝึกหัด โดยให้แต่ละกลุ่มเฉลยค าตอบของแต่ละกลุ่ม ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 
7. ครูให้กลุ่มอ่ืน ๆ เช็คค าตอบว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  พร้อมอธิปรายร่วมกัน 
8. ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมกระดาษค าตอบ 
9. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
10. ครูร่วมกับนักเรียนสรุปเนื้อหา 

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อ Power Point 
2. ต ารา 
3. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบฝึกหัด 

 
การประเมินผล 

1. จากแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด 
2. จากการประเมินรายบุคคล 

 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

หน่วยที่    13   การใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน                                     ครั้งที่  14 
เรื่อง        ความหมายของการใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน                       
                ชนิดของการใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน                           
                ฟิวส์วางต่ออนุกรมกับฟิวส์                
                เซอร์กิตเบรกเกอร์วางต่ออนุกรมกับเซอร์กิตเบรกเกอร์                 
                เซอร์กิตเบรกเกอร์วางต่ออนุกรมกับฟิวส์ 
                ฟิวส์วางต่ออนุกรมกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
                ฟิวส์วางต่ออนุกรมกับอุปกรณ์อ่ืน 
                ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงวางต่ออนุกรมกับฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ า 
                ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงวางต่ออนุกรมกับเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ า 

จ านวน  3  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
1. บอกความหมายของการใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์

ป้องกันได้ 
2.    อธิบายการต่อใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้                      
     
 

1. ความหมายของการใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์
ป้องกัน 

2. ชนิดของการใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน 
2.1 กรณีแรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า 600 โวลต ์
2.2 กรณีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 600 โวลต์          

3. ฟิวส์วางต่ออนุกรมกับฟิวส์          
4. เซอร์กิตเบรกเกอร์วางต่ออนุกรมกับเซอร์กิตเบรก

เกอร์ 
4.1 เมื่อเซอร์กิตเบรกเกอร์ท างานขณะเย็น 
4.2 เมื่อเซอร์กิตเบรกเกอร์ท างานขณะร้อน 

5. เซอร์กิตเบรกเกอร์วางต่ออนุกรมกับฟิวส์     
6. ฟิวส์วางต่ออนุกรมกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
7. ฟิวส์วางต่ออนุกรมกับอุปกรณ์อ่ืน 
8. ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงวางต่ออนุกรมกับฟิวส์

แรงดันไฟฟ้าต่ า 
9. ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงวางต่ออนุกรมกับเซอร์กิตเบรก

เกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ า 
วิธีการสอน       บรรยาย / สาธิต / ซักถาม 
สื่อการสอน 
- Power Point 
- ของจริง 
- ต าราบทที่  13 

หนังสืออ้างอิง      บรรณานุกรมล าดับที่  3, 6, 10, 15 
                              

การประเมินผล      แบบทดสอบ,  แบบฝึกหัด 
                             

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  13 
 

รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง   จ านวน  3  หน่วยกิต   3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชื่อหน่วย     การใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน                                                   เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง            1.    ความหมายของการใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน         
              2.    ชนิดของการใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน                                     
              3.    ฟิวส์ต่ออนุกรมกับฟิวส์                                              
              4.    เซอร์กิตเบรกเกอร์วางต่ออนุกรมกับเซอร์กิตเบรกเกอร์                        
              5.    เซอร์กิตเบรกเกอร์วางต่ออนุกรมกับฟิวส์                                        
              6.    ฟิวส์วางต่ออนุกรมกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
              7.    ฟิวส์วางต่ออนุกรมกับอุปกรณ์อ่ืน         
              8.    ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงวางต่ออนุกรมกับฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ า 
              9.    ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงวางต่ออนุกรมกับเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ า 
 
สาระส าคัญ 

การใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน เป็นการน าอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าหลาย ๆ ชนิด หลาย ๆ ขนาด มา
ต่อร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือให้การท างานของระบบไฟฟ้าเกิดความเสียหายน้อยที่สุด  เมื่อเกิดการผิดปกติในระบบไฟฟ้า 
โดยอุปกรณ์ป้องกันที่อยู่ใกล้ที่สุดและอยู่ด้านหน้าจุดที่เกิดการผิดปกติมากท่ีสุด จะต้องท างานตัดวงจรก่อน                                                                
 
จุดประสงค์การเรียน 
จุดประสงค์ทั่วไป 
 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  มีเจตคติที่ดีเรื่องการใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน                       
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายของการใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกันได้        
2. บอกชนิดของการใช้งานร่วมกันของอุปกกรณ์ป้องกันได้                    
3. อธิบายการท างานของฟิวส์วางต่ออนุกรมกับฟิวส์ได้                             
4. อธิบายการท างานของเซอร์กิตเบรกเกอร์วางต่ออนุกรมกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ได้ 
5. อธิบายการท างานของเซอร์กิตเบรกเกอร์วางต่ออนุกรมกับฟิวส์ได้         
6. อธิบายการท างานาของฟิวส์วางต่ออนุกรมกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ได้ 
7. อธิบายการท างานของฟิวส์วางต่ออนุกรมกับอุปกรณ์อ่ืนได้        
8. อธิบายการท างานของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงวางต่ออนุกรมกับฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ าได้ 
9. อธิบายการท างานของฟิวส์แรงดันไฟฟ้าสูงวางต่ออนุกรมกับเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ าได้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้สื่อ Power Point 
4. ครูผู้สอน สอนเนื้อหาตามหัวข้อของแผนการสอน โดยวิธีถาม-ตอบ  โดยใช้ความรู้เดิมของนักเรียนมา

ต่อยอด เป็นความรู้ใหม่ พร้อมใช้สื่อประกอบ 



5. ครูแจกแบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักเรียนท า  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน ช่วยกันท า
แบบฝึกหัด โดยครูคอยช่วยเหลือ ชี้แนะและให้ก าลังใจ 

6. ครูเฉลยแบบฝึกหัด โดยให้แต่ละกลุ่มเฉลยค าตอบของแต่ละกลุ่ม ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 
7. ครูให้กลุ่มอ่ืน ๆ เช็คค าตอบว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  พร้อมอธิปรายร่วมกัน 
8. ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมกระดาษค าตอบ 
9. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
10. ครูร่วมกับนักเรียนสรุปเนื้อหา 

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อ Power Point 
2. ต ารา 
3. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบฝึกหัด 

 
การประเมินผล 

1. จากแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด 
2. จากการประเมินรายบุคคล 

 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

หน่วยที่    14   การต่อลงดิน                                                      ครั้งที่  15 
เรื่อง        ความหมายของการต่อลงดิน, ชนิดของการต่อลงดิน                       
                การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า, การต่อลงดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า,         
                หลักดิน, ความต้านทานไฟฟ้าระหว่างหลักดินกับดิน, การติดตั้งหลักดิน, 
                สายดิน  

จ านวน  3  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
1. บอกความหมายของการต่อลงดินได้               
2. บอกวิธีการต่อลงดิน ชนิดต่าง ๆ ได้       
3. สามารถต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 
     
 

1. ความหมายของการต่อลงดิน                
2. ชนิดของการต่อลงดิน                 

2.1 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า       
2.2 การต่อลงดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า         

3. การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า 
3.1 ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ าตั้งแต่ 50 โวลต์ แต่ไม่

เกิน 1,000 โวลต ์
3.2 ระบบไฟฟ้าแรงดันตั้งแต่ 1,000 โวลต์ ขึ้นไป 

4. การต่อลงดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า               
4.1 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไปนี้ต้องต่อลงดิน 
4.2 วิธีการต่อลงดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า 

5. หลักดิน                             
6. ความต้านทานไฟฟ้าระหว่างหาลักดินกับดิน 
7. การติดตั้งหลักดิน              
8. สายดิน                                      

8.1 ชนิดของสายดิน 
8.2 ขนาดของสายดิน 

วิธีการสอน       แบ่งกลุ่มอภิปราย /บรรยาย  / ซักถาม 
สื่อการสอน 
- Power Point 
- ต ารา 

หนังสืออ้างอิง      บรรณานุกรมล าดับที่  6, 10, 13, 
15 
                              

การประเมินผล      แบบทดสอบ,  แบบฝึกหัด 
                               การถาม-ตอบ                             

 

 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  14 
 

รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง   จ านวน  3  หน่วยกิต   3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชื่อหน่วย     การต่อลงดิน                                                                                   เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง            1.    ความหมายของการต่อลงดิน                          
              2.    ชนิดของการต่อลงดิน                                                      
              3.    การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า                                         
              4.    การต่อลงดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า                                      
              5.    หลักดิน                                                                
              6.    ความต้านทานไฟฟ้าระหว่างหลักดินกับดิน 
              7.    การติดตั้งหลักดิน                   
              8.    สายดิน                                  
 
สาระส าคัญ 

การต่อลงดิน คือ การใช้ตัวน าต่อระหว่างวงจรไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้ากับพ้ืนโลกหรือตัวน าอื่น ๆ ที่มี
ขนาดใหญ่จนรับหน้าที่แทนโลกได้                                                                                                                                                                                                  
 
จุดประสงค์การเรียน 
จุดประสงค์ทั่วไป 
 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  มีเจตคติที่ดีในเรื่องการต่อลงดิน                                      
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายของการต่อลงดินได้                      
2. บอกชนิดของการต่อลงดินได้                                   
3. บอกหลักการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าได้                                    
4. บอกเหตุผลในการติดตั้งหลักดิน                                        
5. อธิบายวิธีการวัดความต้านทานไฟฟ้าระหว่างหลักดินกับดินได้            
6. บอกวิธีการติดตั้งหลักดินได้                             
7. ค านวณหาขนาดของสายดินได้                           

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูเฉลยค าตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ  5 คน  และแบ่งเนื้อหาให้แต่ละกลุ่มเพ่ือเตรียม

อภิปราย 
4. ครูใช้ Power Point ให้ข้อมูลกับนักศึกษา  เพ่ือให้เวลาเตรียมอภิปราย 
5. นักศึกษาร่วมอภิปรายตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
6. ครูแจกแบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักเรียนท า  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน ช่วยกันท าแบบ 
       ฝึกหัด โดยครูคอยช่วยเหลือ ชี้แนะและให้ก าลังใจ 
7.  ครูเฉลยแบบฝึกหัด โดยให้แต่ละกลุ่มเฉลยค าตอบของแต่ละกลุ่ม ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 



8. ครูให้กลุ่มอ่ืน ๆ เช็คค าตอบว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  พร้อมอธิปรายร่วมกัน 
9. ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมกระดาษค าตอบ 
10. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
11. ครูร่วมกับนักเรียนสรุปเนื้อหา 

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อ Power Point 
2. ต ารา 
3. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบฝึกหัด 

 
การประเมินผล 

1. จากแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด 
2. จากการประเมินรายบุคคล 

 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

หน่วยที่    15   การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า                                            ครั้งที่  16 
เรื่อง        ความหมายของหม้อแปลงไฟฟ้า                                      
                ชนิดของการลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้า                              
                การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า                             

จ านวน  3  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
1. บอกความหมายของหม้อแปลงไฟฟ้าได้         
2. อธิบายวิธีการป้องกันหม้อแปลงได้ 
     
 

1. ความหมายหม้อแปลงไฟฟ้า            
2. ชนิดของการลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้า  

2.1 Through Faults             
2.2 Interal Faults                     

3. การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า  
3.1 การป้องกันความร้อนสูงเกินขนาด                        
3.2 การป้องกันการลัดวงจรจากถังลงดิน            
3.3 การป้องกันโดยการวัดก๊าซภายในหม้อแปลง 
3.4 การป้องกันสนามแม่เหล็กสูงเกินขนาด 
3.5 การป้องกันการลัดวงจรลงดิน 
3.6 การป้องกันกระแสเกิน 
3.7 การป้องกันแบบผลต่าง 

วิธีการสอน       บรรยาย  / ซักถาม 
สื่อการสอน 
- Power Point 
- ต าราบทที่ 15 

หนังสืออ้างอิง      บรรณานุกรมล าดับที่  1, 4, 14, 16,  
                             17, 26, 27 
                              

การประเมินผล      แบบทดสอบ,  แบบฝึกหัด 
                               การถาม-ตอบ                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  16 
 

รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง   จ านวน  3  หน่วยกิต   3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชื่อหน่วย    15   การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า                                                           เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง            1.    ความหมายของหม้อแปลงไฟฟ้า                        
              2.    ชนิดของการลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้า                                          
              3.    การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า                     
   
 
สาระส าคัญ 

หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่อยู่กับที่ มีประสิทธิภาพสูง เป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญมากในระบบไฟฟ้า
ก าลัง  เนื่องจากต้องท าหน้าที่รับและจ่ายก าลังไฟฟ้าตลอดเวลา   ดังนั้นจึงต้องมีระบบป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าที่
ท างานได้อย่างรวดเร็ว และมีความเชื่อถือที่พร้อมจะตัดวงจรออกได้ตลอดเวลา หากเกิดการใช้ภาระเกินหรือ
ลัดวงจรขึ้นที่หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น               
 
จุดประสงค์การเรียน 
จุดประสงค์ทั่วไป 
 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  และมีเจตคติที่ดีในเรื่องการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า                            
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายของหม้อแปลงไฟฟ้าได้                 
2. บอกชนิดของการลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้าได้                   
3. อธิบายหลักการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าได้                                   

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูเฉลยค าตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ  5 คน  และแบ่งเนื้อหาให้แต่ละกลุ่มเพ่ือเตรียม

อภิปราย 
4. ครูใช้ Power Point ให้ข้อมูลกับนักศึกษา  เพ่ือให้เวลาเตรียมอภิปราย 
5. นักศึกษาร่วมอภิปรายตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
6. ครูแจกแบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักเรียนท า  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน ช่วยกันท าแบบ 

ฝึกหัด โดยครูคอยช่วยเหลือ ชี้แนะและให้ก าลังใจ 
7.  ครูเฉลยแบบฝึกหัด โดยให้แต่ละกลุ่มเฉลยค าตอบของแต่ละกลุ่ม ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 
8. ครูให้กลุ่มอ่ืน ๆ เช็คค าตอบว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  พร้อมอธิปรายร่วมกัน 
9. ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมกระดาษค าตอบ 
10. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
11. ครูร่วมกับนักเรียนสรุปเนื้อหา 

 



สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ใช้สื่อ Power Point 
2. ต ารา 
3. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบฝึกหัด 

 
การประเมินผล 

1. จากแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด 
2. จากการประเมินรายบุคคล 

 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

หน่วยที่    16   การป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า                                          ครั้งที่  17 
เรื่อง        ความหมายของระบบก าเนิดไฟฟ้า                                    
                ส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า                                
                การป้องกันตัวต้นก าลัง                                 

จ านวน  3  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
1. บอกความหมายของระบบก าเนิดไฟฟ้าได้     
2. บอกวิธีการป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ 
     
 

1. ความหมายของระบบก าเนิดไฟฟ้า 
1.1 ระบบก าเนิดไฟฟ้า 
1.2 ส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

2. การป้องกันสเตเตอร์  
2.1 การป้องกันการลัดวงจรลงดิน 
2.2 การป้องกันการลัดวงจรระหว่างเฟส 
2.3 การป้องกันการลัดวงจรระหว่างรอบในขดลวด

เดียวกัน 
2.4 การป้องกันกระแสไฟฟ้าสูงเกิน 
2.5 การป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงเกิน 
2.6 การป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน 
2.7 การป้องกันขดลวดวงจรภายใน 

4. การปอ้งกันโรเตอร์              
5. การป้องกันตัวต้นก าลัง 

วิธีการสอน       บรรยาย  / ซักถาม 
สื่อการสอน 
- Power Point 
- ต าราบทที่ 16 

หนังสืออ้างอิง      บรรณานุกรมล าดับที่  4 , 14, 16,  
                             17, 25, 26, 27 
                              

การประเมนิผล      แบบทดสอบ,  แบบฝึกหัด 
                               การถาม-ตอบ                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  17 
 

รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง  จ านวน  3  หน่วยกิต   3  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
ชื่อหน่วย    16    การป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า                                                       เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง            1.    ความหมายของระบบก าเนิดไฟฟ้า                       
              2.    ส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า                                           
              3.    การป้องกันสเตเตอร์        
              4.    การป้องกันโรเตอร์ 
              5.    การป้องกันตัวต้นก าลัง 
   
 
สาระส าคัญ 

การผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จะต้องผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง มีความสม่ าเสมอในการจ่าย
กระแสไฟฟ้า และมีปริมาณของพลังงานไฟฟ้าที่จะจ่ายให้กับโหลดของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม  การป้องกันและ
บ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเป็นหัวใจของความมั่นคงในระบบไฟฟ้า  ดังนั้นผู้รับผิดชอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
จะต้องจัดระบบการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ                      
 
จุดประสงค์การเรียน 
จุดประสงค์ทั่วไป 
 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  และมีเจตคติที่ดีในเรื่องการป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า                         
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายของระบบก าเนิดไฟฟ้า             
2. บอกส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้                  
3. บอกวิธีการป้องกันการลัดวงจรลงดิน      
4. อธิบายวิธีการป้องกันแบบกระแสต่างโดยใช้อิมพีแดนซ์รีเลย์ 
5. อธิบายวิธีการป้องกันกระแสไฟฟ้าสูงเกิน 
6. อธิบายวิธีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงเกิน 
7. อธิบายวิธีการป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน 
8. อธิบายวิธีการป้องกันขดลวดลัดวงจรภายใน 
9. บอกวิธีการป้องกันการลัดวงจรจากโรเตอร์ลงดิน 
10. บอกวิธีการป้องกันการสูญเสียวงจรสนามแม่เหล็ก 
11. บอกวิธีการป้องกันความเร็วรอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าสูงเกินปกติ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูเฉลยค าตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ  5 คน  และแบ่งเนื้อหาให้แต่ละกลุ่มเพ่ือเตรียม

อภิปราย 
4. ครูใช้ Power Point ให้ข้อมูลกับนักศึกษา  เพ่ือให้เวลาเตรียมอภิปราย 



5. นักศึกษาร่วมอภิปรายตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
6. ครูแจกแบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักเรียนท า  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน ช่วยกันท าแบบ 

ฝึกหัด โดยครูคอยช่วยเหลือ ชี้แนะและให้ก าลังใจ 
7.  ครูเฉลยแบบฝึกหัด โดยให้แต่ละกลุ่มเฉลยค าตอบของแต่ละกลุ่ม ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 
8. ครูให้กลุ่มอ่ืน ๆ เช็คค าตอบว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  พร้อมอธิปรายร่วมกัน 
9. ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมกระดาษค าตอบ 
10. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
11. ครูร่วมกับนักเรียนสรุปเนื้อหา 

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อ Power Point 
2. ต ารา 
3. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบฝึกหัด 

 
การประเมินผล 

1. จากแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด 
2. จากการประเมินรายบุคคล 

 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

หน่วยที่    17   การป้องกันบัสบาร์และสายส่ง                                          ครั้งที่  18 
เรื่อง        ความหมายของบัสบาร์                                           
                หลักการในการป้องกันบัสบาร์                                    
                วิธีการป้องกันบัสบาร์ 
                ความหมายของสายส่ง 
                วิธีการป้องกันสายส่ง 

จ านวน  3  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
1. บอกความหมายของบัสบาร์ได้         
2. บอกความหมายของสายส่งได้         
3. อธิบายวิธีการป้องกันบัสบาร์ได้ 
4. อธิบายวิธีการป้องกันสายส่งได้ 
     
 

6. ความหมายาของบัสบาร์ 
7. หลักการป้องกันบัสบาร์ 
3. วิธีการในการป้องกันบัสบาร์ 

3.1 ป้องกันโดยใช้รีเลย์ของระบบให้ป้องกันรวมบัส
บาร์เข้าไปด้วย 

3.2 การป้องกันแบบใช้ค่าผลต่าง 
8. ความหมายของสายส่ง   
9. วิธีการป้องกันสายส่ง 

9.1 รีเลย์วัดระยะทางแบบอิมพิแดนซ์ 
9.2 รีเลย์วัดระยะทางแบบรีแอคแตนซ์ 
9.3 รเีลย์วัดระยะทางแบบโม 

วิธีการสอน       บรรยาย  / ซักถาม 
สื่อการสอน 
- Power Point 
- ต าราบทที่ 17 

หนังสืออ้างอิง      บรรณานุกรมล าดับที่  4 , 7 , 16,  
                             17, 25, 26, 27 
                              

การประเมินผล      แบบทดสอบ,  แบบฝึกหัด 
                               การถาม-ตอบ                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  18 
 

รหัสวิชา    20111414   วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง  จ านวน  3  หน่วยกิต   3  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
ชื่อหน่วย    17    การป้องกันบัสบาร์และสายส่ง                                                       เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง            1.    ความหมายของบัสบาร์                              
              2.    หลักการในการป้องกันบัสบาร์                                              
              3.    วิธีการป้องกันบัสบาร์        
              4.    ความหมายของสายส่ง 
              5.    วิธีการป้องกันสายส่ง 
   
 
สาระส าคัญ 

ในระบบแรงดันสูง บัสบาร์มักจะมีการใช้งานในลานกลไก  ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ตัว
หนึ่งไปยังส่วนอื่น ๆ เช่น จากสวิตช์ใบมีดไปยังเซอร์กิตเบรกเกอร์  โอกาสที่บัสบาร์จะเกิดการลัดวงจรจึงสามารถ
เกิดข้ึนได้  แต่ก็น้อยกว่าส่วนอ่ืน ๆ ของระบบก าลังไฟฟ้า แต่หากเกิดการลัดวงจร หรือความผิดพลาดในบัสบาร์ 
อาจเกิดความเสียหายในระบบเป็นอย่างมาก  เนื่องจากก าลังไฟฟ้าลัดวงจรที่บัสบาร์จะมีค่าเป็น เมกกะโวลต์แอมป์ 
 
จุดประสงค์การเรียน 
จุดประสงค์ทั่วไป 
 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  และมีเจตคติที่ดีในเรื่องการป้องกันบัสบาร์และสายส่ง                         
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายของบัสบาร์ได้               
2. อธิบายหลักการในการป้องกันบัสบาร์ได้                 
3. บอกวิธีการป้องกันบัสบาร์วิธีต่าง ๆ ได้    
4. บอกความหมายของสายส่งได้                         
5. บอกวิธีการป้องกันสายส่งวิธีต่าง ๆ ได้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูเฉลยค าตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ  5 คน  และแบ่งเนื้อหาให้แต่ละกลุ่มเพ่ือเตรียม

อภิปราย 
4. ครูใช้ Power Point ให้ข้อมูลกับนักศึกษา  เพ่ือให้เวลาเตรียมอภิปราย 
5. นักศึกษาร่วมอภิปรายตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
6. ครูแจกแบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักเรียนท า  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน ช่วยกันท าแบบ 

ฝึกหัด โดยครูคอยช่วยเหลือ ชี้แนะและให้ก าลังใจ 
7.  ครูเฉลยแบบฝึกหัด โดยให้แต่ละกลุ่มเฉลยค าตอบของแต่ละกลุ่ม ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 
8. ครูให้กลุ่มอ่ืน ๆ เช็คค าตอบว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  พร้อมอธิปรายร่วมกัน 
9. ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมกระดาษค าตอบ 



10. ครูเฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
11. ครูร่วมกับนักเรียนสรุปเนื้อหา 

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อ Power Point 
2. ต ารา 
3. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบฝึกหัด 

 
การประเมินผล 

1. จากแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด 
2. จากการประเมินรายบุคคล 

 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


