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แผนการสอน หน่วยท่ี  1 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 1 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง  5 
 
หัวช่ือเร่ืองและงาน 

1.1 ส่วนประกอบของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง 
1.2 การพนัขดลวดอาร์เมเจอร์ 
1.3 การแบ่งชนิดของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 

 
สาระส าคัญ 
    1.เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบดว้ยส่วนส าคญั  4 ส่วน คือ 
       1.1 อาเมเจอร์ คือส่วนท่ีหมุนตดักบัสนามแม่เหล็กเพื่อผลิตแรงเคล่ือนไฟฟ้า 
       1.2 ขั้วแม่เหล็ก คือส่วนท่ีสร้างสนามแม่เหล็กใหผ้า่นแกนเหล็กอาร์เมเจอร์ 
       1.3 คอมมิวเตอร์ ท าหนา้ท่ีเรียงกระแสหรือเปล่ียนแรงเคล่ือนไฟฟ้ากระแสสลบัในขดลวดอาร์เม 
เจอร์ใหเ้ป็นแรงเคล่ือนไฟฟ้ากระแสตรง 
       1.4 แปรงถ่านและชุดยดึแปรงถ่าน แปรงถ่านท าหนา้ท่ีต่อวงจรขดลวดอาร์เมเจอร์กบัวงจรภายนอก 
ชุดยดึแปรงถ่าน ท าหนา้ท่ียดึแปรงถ่านใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
   2. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แบ่งตามลกัษณะการน ากระแสไปกระตุน้ขดลวดสนามแม่เหล็ก  
ได ้2 แบบ ไดแ้ก่ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระตุน้แยก ( Separately Excitation ) และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรงแบบกระตุน้ตวัเอง (Self  Excitation) 
   3. สมการแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน า  
 
                    E   =    Z N   X   P 

60 A 
 
 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  1 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 1 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง  5 
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์ (ความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ) 
     1. บอกส่วนประกอบของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงได ้
     2. จ  าแนกชนิดของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได ้
     3. ค  านวณหาค่า แรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน าได ้
    4.  ถอด-ประกอบ เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงได ้
    5. มีมนุษยส์ัมพนัธ์ 
    6. กลา้แสดงความคิดเห็น 
    7. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 
เนือ้หาสาระ 
   1.เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
      1.1.ส่วนประกอบของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง 

1.1.1 อาร์เมเจอร์ 
1.1.2 ขั้วแม่เหล็ก 
1.1.3 คอมมิวเตเตอร์ 
1.1.4 แปรงถ่านและชุดยดึแปรงถ่าน 

       1.2. การพนัขดลวดอาร์เมเจอร์ 
             1.2.1 อาร์เมเจอร์แบบวงแหวน ( Ring – Wound  armature ) 
             1.2.2 อาร์เมเจอร์แบบดรัม ( Drum armature ) 
        1.3. การแบ่งชนิดของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ( Types  of  d.c.  generator ) 
    
 
 
 
 
 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  1 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 1 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  4 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง  4 
 
     1.3. การแบ่งชนิดของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ( Types  of  d.c.  generator ) 

1.3.1 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระตุน้แยก ( Seprately Excitation ) 
1.3.2 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุน้ตวัเอง ( Self Excitation ) 

1.4 สมการของแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน า ( E.M.F. equation ) 
1.5 วงจรสมมูล 

  
กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 
1. สร้างความเป็นกนัเอง ความรู้สึกท่ีดีเป็นกนัเอง  
โดยมีกิจกรรม แนะน ำครู  แนะน ำนกัเรียน ช่ือ
วชิำ  รหสัวชิำ  จุดประสงคร์ำยวชิำ  ค  ำอธิบำย
รำยวชิำ  หน่วยกำรเรียนกำรสอน สมรรถนะท่ีพึง
ประสงค ์ ส่ือกำรสอนท่ีใช ้ เคร่ืองมือประจ ำตวั 
หนงัสือท่ีใชป้ระกอบกำรสอน และก ำหนด
เกณฑก์ำรประเมินและขอ้ตกลงร่วมกนัภำยใต้
ขอบเขตของหลกัสูตร 
2. ท ำกำรแบ่งนกัเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
    กลุ่มท่ี 1 ส่วนประกอบ 

    กลุ่มท่ี2 กำรพนัขดลวด 

   กลุ่มท่ี3 ชนิดของเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ
กระแสตรง 
   กลุ่มท่ี 4 สมกำรและวงจรสมมูลย ์

1. แนะน าตวัเอง  แสดงความคิดเห็นในขอ้ตกลง
และเกณฑก์ารประเมิน  ซกัถามปัญหา ขอ้สงสัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  1 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 1 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง  5 
 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
     1. บอกส่วนประกอบของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
     2. จ าแนกชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
     3. ค านวณหาค่า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน าได้ 
    4.  ถอด-ประกอบ เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
    5. มีมนุษย์สัมพันธ์ 
    6. กล้าแสดงความคิดเห็น 
    7. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
 
เนื้อหาสาระ 
   1.เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
      1.1.ส่วนประกอบของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 

1.1.5 อาร์เมเจอร์ 
1.1.6 ขั้วแม่เหล็ก 
1.1.7 คอมมิวเตเตอร์ 
1.1.8 แปรงถ่านและชุดยึดแปรงถ่าน 

       1.2. การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
             1.2.1 อาร์เมเจอร์แบบวงแหวน ( Ring – Wound  armature ) 
             1.2.2 อาร์เมเจอร์แบบดรัม ( Drum armature ) 
        1.3. การแบ่งชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ( Types  of  d.c.  generator ) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  1 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 1 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  4 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง  4 
 
     1.3. การแบ่งชนิดของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ( Types  of  d.c.  generator ) 

1.5.1 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระตุน้แยก ( Seprately Excitation ) 
1.5.2 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุน้ตวัเอง ( Self Excitation ) 

1.6 สมการของแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน า ( E.M.F. equation ) 
1.7 วงจรสมมูล 

  
กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 
1. สร้างความเป็นกนัเอง ความรู้สึกท่ีดีเป็นกนัเอง  
โดยมีกิจกรรม แนะน ำครู  แนะน ำนกัเรียน ช่ือ
วชิำ  รหสัวชิำ  จุดประสงคร์ำยวชิำ  ค  ำอธิบำย
รำยวชิำ  หน่วยกำรเรียนกำรสอน สมรรถนะท่ีพึง
ประสงค ์ ส่ือกำรสอนท่ีใช ้ เคร่ืองมือประจ ำตวั 
หนงัสือท่ีใชป้ระกอบกำรสอน และก ำหนด
เกณฑก์ำรประเมินและขอ้ตกลงร่วมกนัภำยใต้
ขอบเขตของหลกัสูตร 
2. ท ำกำรแบ่งนกัเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
    กลุ่มท่ี 1 ส่วนประกอบ 

    กลุ่มท่ี2 กำรพนัขดลวด 

   กลุ่มท่ี3 ชนิดของเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ
กระแสตรง 
   กลุ่มท่ี 4 สมกำรและวงจรสมมูลย ์

1. แนะน าตวัเอง  แสดงความคิดเห็นในขอ้ตกลง
และเกณฑก์ารประเมิน  ซกัถามปัญหา ขอ้สงสัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม 

 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยท่ี  1 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 1 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง  5 
       

กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 
3. ใหน้กัเรียนศึกษำ เอกสำรในบทท่ี1 ครูคอย  
     แนะน ำ 
4. ใหน้กัเรียนน ำเสนอหนำ้ชั้นเรียน ครู คอยสรุป 

      เน้ือหำแต่ละกลุ่ม 

5. บรรยำย ( Lecture ) พร้อม สำธิต  
   ( Demonstration) ในกำรถอด ประกอบเคร่ือง 
     กลไฟฟ้ำกระแสตรง 
6.ครู และนกัเรียนช่วยกนัสรุปผลกำรทดลอง 
7. มอบหมำยใหน้กัเรียน ไปศึกษำเน้ือหำในบทท่ี  
    2 มำล่วงหนำ้ ก่อนเรียนในสัปดำห์ถดัไป 
8. ครูดูแลกำรเก็บเคร่ืองมือ กำรท ำควำมสะอำด 
    หอ้งเรียน 
9. ตรวจสอบกำรแต่งกำยของนกัเรียน 
10.ครูบนัทึกหลงักำรสอน เพื่อน ำปัญหำท่ีเกิดข้ึน 
    ไปแกไ้ขในกลุ่มอ่ืนๆ หรือเป็นขอ้มูลในกำร 
     แกปั้ญหำในกำรสอนคร้ังต่อไป 
 
 
 
 

3. นกัเรียนท ำกำรอภิปรำยกลุ่มยอ่ย ( Small Group 
Discussion ) 
4. รำยงำนผลกำรอภิปรำยหนำ้ชั้นเรียน 
 
5. ท ำกำรถอด ประกอบ เคร่ืองกลไฟฟ้ำ และบนัทึก
ผล  
 
6. ระดมสมองในกำรสรุปผลกำรทดลอง 
7.จดบนัทึกกำรมอบหมำยงำน 
 
8. เก็บเคร่ืองมือ และอุปกรณ์  ท ำควำมสะอำด
หอ้งเรียน 
9.รับกำรตรวจกำรแต่งกำย 
 
 

 

 



 

 

 

งานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรม หน่วยท่ี  1 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 1 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง  5 
 

ก่อนเรียน 
     1. ท าสัญญาการเรียนระหวา่งครูกบันกัเรียน เป็นขอ้ตกลงเก่ียวกบัเกณฑก์ารวดัผลประเมินผลการ
เรียน คะแนนคุณธรรมจริยธรรม และ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
    
ขณะเรียน 
       1. ศึกษำเน้ือหำ ในบทท่ี 1  
      2. ท ำกำรอภิปรำยกลุ่มยอ่ย ( Small Group Disscussion ) 
      3. รำยงำนผลหนำ้ชั้นเรียน 
      4. ปฏิบติักำรถอด ประกอบ เคร่ืองกลไฟฟ้ำกระแสตรง 
      5. สรุปผลกำรทดลอง 
 
หลงัเรียน 

1. ตรวจกำรแต่งกำย 
2. ท ำควำมสะอำดหอ้งเรียน 
3. ศึกษำเน้ือหำในบทท่ี2 เร่ือง คุณลกัษณะของเคร่ืองกลไฟฟ้ำกระแสตรง 
4. ก ำหนดใหส่้งใบงำนท่ีปฏิบติั ก่อนเรียนในสัปดำห์ถดัไป 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

ส่ือการเรียนการสอน หน่วยท่ี  1 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 1 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง  5 
 

 
     1.ต าราเรียน 
        ธวชัชยั   อตัถวบิูลยก์ุล .    เคร่ืองกลไฟฟ้า 1.  กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่์งเสริมอาชีวะ , 2547. 
      2. ใบงาน 
      3. แผน่ใส / กระดานไวทบ์อร์ด 
      4. ของจริง/ ชุดทดลอง 
      5. แบบฝึกหดั 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

ใบประเมินผล หน่วยท่ี  1 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 1 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง  5 
 

ช่ือ –สกุล .......................................................ระดบัชั้น.......................กลุ่ม................. 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 

ด้านพุทธิพสัิย 
1.บอกส่วนประกอบของเคร่ืองกลไฟฟ้ำกระแสตรง 
2.จ ำแนกชนิดของเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำกระแสตรง 
3.ค ำนวณหำค่ำแรงเคล่ือนไฟฟ้ำเหน่ียวน ำ 
 

   

ด้านจิตพสัิย 
1. กำรตรงต่อเวลำ 
2.กำรแต่งกำย 
3.มีมนุษยส์ัมพนัธ์ 
4.กลำ้แสดงควำมคิดเห็น 

5.ยอมรับควำมคิดเห็นของผูอ่ื้น 

6.ตั้งใจปฏิบติังำน 

   

ด้านทกัษะพสัิย 
1. กำรถอด ประกอบเคร่ืองกลไฟฟ้ำกระแสตรง 
2. กำรเตรียม  กำรเก็บ  เคร่ืองมือและ อุปกรณ์  
3.กำรปฏิบติังำนถูกตอ้ง ตำมล ำดบัขั้น 

   

                                                                                                                 รวม ............................. คะแนน 
ลงช่ือ .........................................ผูป้ระเมิน 

(...............................................) 

 



 

 

 

บนัทึกหลงัการสอน หน่วยท่ี  1 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 1 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง  5 
 
ผลการใช้แผนการสอน 

 .................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................  
ผลการเรียนของนักเรียน 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................  
ผลการสอนของครู 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................  
 
 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  2 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 2-3 
ช่ือหน่วย  คุณลกัษณะของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   คุณลกัษณะของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง  10 

 

หวัชือ่เร่ืองและงาน 

    2.1  อาร์เมเจอร์ รีแอคช่ัน 

    2.2  กำรหำค่ำแรงเคล่ือนแม่เหล็กดีแมกเนไตซ่ิงต่อหน่ึงขั้ว 
    2.3  กำรหำค่ำแรงเคล่ือนแม่เหล็กครอสแมกเนไตซ่ิงต่อหน่ึงขั้ว 
    2.4 ขดลวดชดเชยหรือขดลวดคอมเพนเซทต้ิง 
    2.5 คอมมิวเตชัน่ 

    2.6 คุณลกัษณะของเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำกระแสตรง 
   2.7 เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำแบบกระตุน้แยก 

   2.8 เคร่ืองก ำเนิดแบบกระตุน้ตวัเอง 
   2.9 คุณลกัษณะภำยนอกของเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำแบบชั้นท ์

   2.10 เคร่ืองก ำเนิดแบบซีรีส์ 

   2.11 เคร่ืองก ำเนิดแบบคอมเปำนด์ 
   2.12 ลกัษณะกำรใชง้ำนของเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำกระแสตรง 
   2.13 กำรหำค่ำควำมตำ้นทำนวกิฤติ 

สาระส าคญั 

1. อาร์เมเจอร์รีแอคชัน่ คือ เส้นแรงแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสอาร์เมเจอร์ เป็นสาเหตุท่ีท าใหแ้รงดนั 
ไฟฟ้าท่ีขั้วของเคร่ืองก าเนิดลดลง 

2. ขดลวดชดเชยจะพนัอยูใ่นร่องบริเวณผวิดา้นหนา้ของขั้วแม่เหล็ก ท าให ้แอมแปร์ – เทินส์ มี 
ขนาดและเปล่ียนแปลงไปพร้อมๆกนัและหกัลา้งกนัพอดี โดยไม่ตอ้งเปล่ียนต าแหน่งของแปรงถ่าน 
   3. คอมมิวเตชัน่ คือช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงกระแสไฟฟ้าจาก + เป็น - ในช่วงเวลาท่ีขดลวดเคล่ือนท่ี
ผา่นแปรงถ่าน 
 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยที่  2 

ชื่อวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1 สอนครั้งที ่2-3 
ชื่อหน่วย  คุณลักษณะของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง   ชั่วโมงรวม  10 

ชื่อเรื่องหรือชื่องาน   คุณลักษณะของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชั่วโมง  10 
    4. การลดประกายไฟที่เกิดจากคอมมิวเตชั่น ท าได้ ดังนี้ 
       4.1. การคอมมิวเตชั่นด้วยความต้านทาน โดยการเพ่ิมความต้านทานให้กับวงจรขดลวดที่ลัดวงจร 
       4.2. การคอมมิวเตชั่นด้วยแรงเคลื่อนไฟฟ้า โดยการท าให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าจ านวนหนึ่งขึ้นใน 
ขดลวด ในช่วงเวลาของการคอมมิวเตชั่น 
    5. เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมเปานด์  เป็นเครื่องก าเนิดที่รวมเอาคุณสมบัติของเครื่องก าเนิดแบบ
ชั้นท์ และแบบซีรีส์ ท าให้สามารถขจัดปัญหาเรื่องการลดลง หรือการตกของแรงดันไฟฟ้าที่ข้ัวเมื่อโหลด
เพ่ิมข้ึนได้ 
    6. โวลท์เตจเรกกูเลชั่น หมายถึง ความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้า เมื่อไร้โหลด กับแรงดันไฟฟ้าเมื่อมี
โหลดเต็มพิกัด 
    7. ลักษณะการใช้งานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยก นิยมใช้ในงานที่ต้องการความแน่นอน 
เช่น ในระบบวาร์ดเลียวนาร์ด  
   8. ลักษณะการใช้งานของเครื่องก าเนิดแบบชั้นท์ นิยมใช้เป็นเอ็กไซเตอร์ ( exciter ) 
    9. ลักษณะการใช้งานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือชดเชยแรงดันตกเนื่องจากค่า
ความต้านทานของสายส่ง 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
     1. บอกการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอคชั่นได้ 
     2. บอกลักษณะของขดลวดชดเชยได้ 
     3. บอกการเกิดคอมมิวเตชั่นได้ 
     4. บอกลักษณะของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
     5. บอกลักษณะการใช้งานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
     6. มีวินัยในการเรียน 
     7. สนใจใฝ่เรียนรู้ 
     8. ต่อวงจรเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  2 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 2-3 
ช่ือหน่วย  คุณลกัษณะของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   คุณลกัษณะของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง  10 
 
เนือ้หาสาระ 

2.1. อาร์เมเจอร์ รีแอคชัน่ 
2.2. การหาค่าแรงเคล่ือนแม่เหล็กดีแมกเนไตซ่ิงต่อหน่ึงขั้ว 
2.3. การหาค่าแรงเคล่ือนแม่เหล็กครอสแมกเนไตซ่ืงต่อหน่ึงขั้ว 
2.4. ขดลวดชดเชยหรือขดลวดคอมเพนเซทต้ิง 
2.5. คอมมิวเตชัน่ 

2.5.1 ช่วงเวลาของคอมมิวเตชัน่ 
2.5.2 ค่าของรีแอคแตนซ์โวลทเ์ตจ 
2.5.3 การลดประกายไฟท่ีเกิดจากคอมมิวเตชัน่ 
2.5.4 อินเตอร์โปลหรือคอมโปล 

2.6. คุณลกัษณะของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2.6.1 เส้นเคอร์ฟคุณลกัษณะอ่ิมตวัขณะไร้โหลด  
2.6.2 เส้นเคอร์ฟคุณลกัษณะภายนอก 

2.7. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระตุน้แยก 
2.7.1 เส้นเคอร์ฟคุณลกัษณะอ่ิมตวัขณะไร้โหลด 
2.7.2 เส้นเคอร์ฟคุณลกัษณะภายนอก หรือคุณลกัษณะเม่ือจ่ายโหลด 

2.8. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระตุน้ตวัเอง 
2.8.1 การสร้างแรงเคล่ือนไฟฟ้า 
2.8.2 เส้นกราฟความตา้นทานของวงจรฟีลด์ 
2.83 สาเหตุท่ีเคร่ืองก าเนิดไม่สร้างแรงเคล่ือนไฟฟ้า 

   2.9. คุณลกัษณะภายนอกของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบชั้นท ์
 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  2 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 2-3 
ช่ือหน่วย  คุณลกัษณะของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   คุณลกัษณะของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง  10 
    2.10 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ 
          2.10.1  การสร้างแรงเคล่ือนไฟฟ้า 
          2.10.2  คุณลกัษณะภายนอกของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ 
    2.11 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมเปานด์ 
          2.11.1 คุณลกัษณะภายนอกของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบคอมเปานด์ 
          2.11.2 โวลทเ์ตจเรกกเูลชัน่ 
     2.12. ลกัษณะการใชง้านของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
          2.12.1  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระตุน้แยก 
         2.12.2  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบชั้นท ์

2.12.3 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ 
2.12.4 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบคิวมูเลตีฟคอมเปานด์ 

2.13. การหาค่าความตา้นทานวกิฤต 
      2.13.1 การเขียนเส้นโคง้ O.C.C. ท่ีความเร็วรอบต่างๆกนั  
      2.13.2 ความเร็ววกิฤต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยท่ี  2 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 2-3 
ช่ือหน่วย  คุณลกัษณะของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   คุณลกัษณะของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง  10 
       

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 
1. ท ำกำรเช็คช่ือ   ตรวจเคร่ืองมือ และกำรแต่ง 
กำย และสอบถำมสำเหตุของกำรแต่งกำยผดิ 
ระเบียบ 
2. ครูอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประมำณ 5-10 
นำที ยกตวัอยำ่งเช่น กำรตรงต่อเวลำ  กำรแต่ง
กำย  กำรมีวนิยัท่ีดี 
3. ครูสอนเน้ือหำในบทท่ี 2 โดยวธีิกำรบรรยำย 
( Lecture )  ประกอบกำรสำธิต (Demonstration) 
4. . ใหน้กัเรียนท ำกำรทดลอง ( Experiment) ตำม
ใบงำน  ครูคอยแนะน ำ เป็นท่ีปรึกษำ แกไ้ข
ปัญหำ และตรวจสอบควำมผิดพลำด 
5. ใหน้กัเรียนน ำเสนอผลกำรทดลองหนำ้ชั้น
เรียน และช่วยกนัสรุปผลท่ีถูกตอ้ง 
 
6. มอบหมำยใหน้กัเรียนไปศึกษำเน้ือหำในบทท่ี   
   3 มำล่วงหนำ้ ก่อนเรียนในสัปดำห์ถดัไป และ
มอบหมำยใหไ้ปท ำแบบฝึกหดัทำ้ยบทท่ี 2  
7.ครูดูแลกำรเก็บอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำ
ควำมสะอำด หอ้งเรียน 
8. บนัทึกปัญหำท่ีเกิดข้ึนในกำรสอน ลงใน
บนัทึกหลงักำรสอน เพื่อน ำขอ้มูลไปแกไ้ขต่อไป 

1. รับกำรตรวจเคร่ืองมือและกำรแต่งกำย บอกถึง
สำเหตุของกำรแต่งกำยผดิระเบียบ 
 
2. รับฟังและยอมรับเหตุผล แลว้น ำไปปฏิบติักำร 
แกไ้ขในพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 
3. ตั้งใจฟัง และดูกำรสำธิต 
 
4.นกัเรียนท ำกำรทดลองตำมใบงำน จำกนั้น ช่วยกนั
สรุปผลกำรทดลอง 
 
5. น ำเสนอผลกำรทดลอง และสรุปผลกำรทดลอง
หนำ้ชั้นเรียน และจดบนัทึกผลกำรทดลอง และ
สรุปผลกำรทดลองท่ีถูกตอ้งไว ้
6.จดบนัทึกกำรมอบหมำยงำน และแบบฝึกหดั 
 
 
7. เก็บอุปกรณ์กำรทดลองและท ำควำมสะอำด 
 

 

 



 

 

งานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรม หน่วยท่ี  2 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 2-3 
ช่ือหน่วย  คุณลกัษณะของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   คุณลกัษณะของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง  10 
 

ก่อนเรียน 
1. ตรวจเคร่ืองมือ และการแต่งกาย 
2. อบรมคุณธรรม จริยธรรม  

    
ขณะเรียน 
       1. ท ำกำรทดลองตำมใบงำน 

      2. ท ำกำรอภิปรำยกลุ่มยอ่ย ( Small Group Disscussion )  
      3. รำยงำนผลหนำ้ชั้นเรียน 
        
หลงัเรียน 

5. ท ำควำมสะอำดหอ้งเรียน 
6. ศึกษำเน้ือหำในบทท่ี 3 เร่ืองกำรสูญเสียและกำรขนำนเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 
7. ก ำหนดใหส่้งใบงำนท่ีปฏิบติั ก่อนเรียนในสัปดำห์ถดัไป 
8. ตรวจกำรแต่งกำย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

ใบประเมินผล หน่วยที่  2 

ชื่อวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1 สอนครั้งที่ 2-3 
ชื่อหน่วย  คุณลักษณะของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง   ชั่วโมงรวม  10 

ชื่อเรื่องหรือชื่องาน   คุณลักษณะของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชั่วโมง  10 
 
ชื่อ –สกุล .......................................................ระดับชั้น.......................กลุ่ม.................  
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 

ด้านพุทธิพิสัย 
1.บอกการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอคชั่น 
2.บอกลักษณะของขดลวดชดเชย 
3.บอกการเกิดคอมมิวเตชั่น 
4.บอกลักษณะของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
5.บอกลักษณะการน าไปใช้งานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
 

   

ด้านจิตพิสัย 
1. มีวินัยในการเรียน 
2.สนใจใฝ่เรียนรู้ 
3.กล้าแสดงความคิดเห็น 
4.ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 

   

ด้านทักษะพิสัย 
1. การเตรียม  การเก็บ  เครื่องมือและ อุปกรณ์  
2.การปฏิบัติงานถูกต้อง ตามล าดับขั้น 

   

                                                                                                                 รวม 
............................. คะแนน 

ลงชื่อ .........................................ผู้ประเมิน 
(...............................................) 

 

 



 

 

บนัทึกหลงัการสอน หน่วยท่ี  2 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 2-3 
ช่ือหน่วย  คุณลกัษณะของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   คุณลกัษณะของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง  10 
 
ผลการใช้แผนการสอน 

 .................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................  
ผลการเรียนของนักเรียน 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................  
ผลการสอนของครู 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................  
 
 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  3 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 4 
ช่ือหน่วย  การสูญเสียและการขนานเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า   ชัว่โมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   การสูญเสียและการขนานเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ านวนชัว่โมง 5 

 

หวัชือ่เร่ืองและงาน 

    3.1 กำรสูญเสียในเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำกระแสตรง 
   3.2 ก ำลงัในส่วนต่ำงๆ ของเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำกระแสตรง 
   3.3 กำรขนำนเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำกระแสตรง 

สาระส าคญั 

1. การสูญเสียในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แบ่งออกไดด้งัน้ี 
1.1. การสูญเสียในขดลวดทองแดง 
1.2. การสูญเสียทางแม่เหล็ก 
1.3. การสูญเสียทางกล 
1.4. การสูญเสียสเตรย ์
1.5. การสูญเสียท่ีมีค่าคงท่ี 

      2. การขนานเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบชั้นทจ์ะตอ้งพิจารณาการต่อขั้วบวก ขั้วลบ ท่ีถูกตอ้งก่อนท าการ
ขนานเคร่ืองก าเนิด 
      3. การขนานเคร่ืองก าเนิดท่ีมีค่าความตา้นทานภายในไม่เท่ากนั จะเกิดการยุง่ยากในการปรับกระแส
ฟีลด ์ดงันั้นจึงตอ้งเลือกใชเ้คร่ืองก าเนิดท่ีมีคุณลกัษณะภายนอกแต่ละเคร่ืองเหมือนกนั 
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์ (ความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

1. บอกลกัษณะการสูญเสียในแต่ละชนิดได ้
2. ค านวณหาค่าก าลงัสูญเสียในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าได ้
3. ค านวณการแบ่งโหลดได ้
4. ขนานเคร่ืองก าเนิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5. มีความรับผดิชอบ 
6. มีความรักสามคัคี 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  3 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 4 
ช่ือหน่วย  การสูญเสียและการขนานเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า   ชัว่โมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   การสูญเสียและการขนานเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ านวนชัว่โมง  5 
 
เนือ้หาสาระ 
      3.1 การสูญเสียในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
         3.1.1 การสูญเสียในขดลวดทองแดง 
         3.1.2 การสูญเสียทางแม่เหล็ก 
         3.1.3 การสูญเสียทางกล 
        3.1.4 การสูญเสียสเตรย ์
       3.1.5 การสูญเสียท่ีมีค่าคงท่ี 

3.2 ก าลงัในส่วนต่างๆ ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
3.2.1 การสูญเสียและก าลงัในส่วนต่างๆ 
3.2.2 สภาวะท่ีประสิทธิภาพมีค่าสูงสุด 

3.3 การขนานเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
3.3.1 การขนานเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบชั้นท ์
3.3.2 การแบ่งโหลด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยท่ี  3 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 4 
ช่ือหน่วย  การสูญเสียและการขนานเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า   ชัว่โมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   การสูญเสียและการขนานเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ านวนชัว่โมง  5 
       

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 
1. ท ำกำรเช็คช่ือ   ตรวจเคร่ืองมือ และกำรแต่ง 
กำย และสอบถำมสำเหตุของกำรแต่งกำยผดิ 
ระเบียบ 
2. ครูอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประมำณ 5-10 
นำที ยกตวัอยำ่งเช่น กำรละเวน้ส่ิงเสพยติ์ดและ
กำรพนนั 
3. ครูสอนเน้ือหำในบทท่ี 3 โดยวธีิกำรบรรยำย 
( Lecture )  ประกอบกำรสำธิต (Demonstration) 
4.  ใหน้กัเรียนท ำกำรทดลอง ( Experiment) ตำม
ใบงำน  ครูคอยแนะน ำ เป็นท่ีปรึกษำ แกไ้ข
ปัญหำ และตรวจสอบควำมผิดพลำด 
5. ใหน้กัเรียนน ำเสนอผลกำรทดลองหนำ้ชั้น
เรียน และช่วยกนัสรุปผลท่ีถูกตอ้ง 
 
6. มอบหมำยใหน้กัเรียนไปศึกษำเน้ือหำในบทท่ี   
   4 มำล่วงหนำ้ ก่อนเรียนในสัปดำห์ถดัไป และ
มอบหมำยใหไ้ปท ำแบบฝึกหดัทำ้ยบทท่ี 3 
7.ครูดูแลกำรเก็บอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำ
ควำมสะอำด หอ้งเรียน 
8. บนัทึกปัญหำท่ีเกิดข้ึนในกำรสอน ลงใน
บนัทึกหลงักำรสอน เพื่อน ำขอ้มูลไปแกไ้ขต่อไป 

1. รับกำรตรวจเคร่ืองมือและกำรแต่งกำย บอกถึง
สำเหตุของกำรแต่งกำยผดิระเบียบ 
 
2. รับฟังและยอมรับเหตุผล แลว้น ำไปปฏิบติักำร 
แกไ้ขในพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 
3. ตั้งใจฟัง และดูกำรสำธิต 
 
4.นกัเรียนท ำกำรทดลองตำมใบงำน จำกนั้น ช่วยกนั
สรุปผลกำรทดลอง 
 
5. น ำเสนอผลกำรทดลอง และสรุปผลกำรทดลอง
หนำ้ชั้นเรียน และจดบนัทึกผลกำรทดลอง และ
สรุปผลกำรทดลองท่ีถูกตอ้งไว ้
6.จดบนัทึกกำรมอบหมำยงำน และแบบฝึกหดั 
 
 
7. เก็บอุปกรณ์กำรทดลองและท ำควำมสะอำด 
 

 

 

 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรม หน่วยท่ี  3 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 4 
ช่ือหน่วย  การสูญเสียและการขนานเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า   ชัว่โมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   การสูญเสียและการขนานเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ านวนชัว่โมง  5 

 

ก่อนเรียน 

3. ตรวจเคร่ืองมือ และการแต่งกาย 
4. อบรมคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง การละเวน้ส่ิงเสพยติ์ดและการพนนั 

    

ขณะเรียน 

       1. ท ำกำรทดลองตำมใบงำน 

      2. ท ำกำรอภิปรำยกลุ่มยอ่ย ( Small Group Disscussion )  
      3. รำยงำนผลหนำ้ชั้นเรียน 
        

หลงัเรียน 

9. ท ำควำมสะอำดหอ้งเรียน 
10. ศึกษำเน้ือหำในบทท่ี 3 เร่ืองกำรสูญเสียและกำรขนำนเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 
11. ก ำหนดใหส่้งใบงำนท่ีปฏิบติั ก่อนเรียนในสัปดำห์ถดัไป 
12. ตรวจกำรแต่งกำย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน หน่วยท่ี  3 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 4 
ช่ือหน่วย  การสูญเสียและการขนานเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า   ชัว่โมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   การสูญเสียและการขนานเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ านวนชัว่โมง  5 

 

 
     1.ต าราเรียน 
        ธวชัชยั   อตัถวบิูลยก์ุล .    เคร่ืองกลไฟฟ้า 1.  กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่์งเสริมอาชีวะ , 2547. 
      2. ใบงาน 
      3. แผน่ใส / กระดานไวทบ์อร์ด 
      4. ของจริง/ ชุดทดลอง 
      5. แบบฝึกหดั 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  4 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 5 
ช่ือหน่วย  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง 5 
 
หัวช่ือเร่ืองและงาน 
     4.1  หลกักำรของมอเตอร์ 
    4.2  แรงเคล่ือนไฟฟ้ำต่อตำ้น 
    4.3 สมกำรแรงดนัไฟฟ้ำของมอเตอร์ 
    4.4 แรงบิดท่ีเกิดข้ึนในอำร์เมเจอร์ 
    4.5 แรงบิดท่ีปลำยเพลำ 
    4.6 ควำมเร็วของมอเตอร์ 
    4.7 สปีดเรกกเูลชัน่ 
    4.8 ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งแรงบิดกบัควำมเร็ว 
สาระส าคัญ 
    1. หลกัการของมอเตอร์ คือ เม่ือมีกระแสไหลผา่นลวดตวัน าซ่ึงวางอยูใ่นสนามแม่เหล็ก จะมีแรง
เกิดข้ึนท่ีลวดตวัน า ท าใหล้วดตวัน าเกิดการเคล่ือนท่ี 
    2. เม่ือป้อนแรงดนัไฟฟ้า ใหก้บัอาร์เมเจอร์ เม่ืออาร์เมเจอร์เร่ิมหมุนจะท าใหเ้กิดแรงเคล่ือนไฟฟ้า
เหน่ียวน าข้ึนในลวดตวัน า ซ่ีงมีทิศทางตรงขา้มกบัแรงดนัป้อน เรียกวา่ “ แรงเคล่ือนไฟฟ้าต่อตา้น” 
    3. สมการแรงดนัไฟฟ้าของมอเตอร์ คือ   V  =  Eb  +  IaRa 
    4. แรงบิด หมายถึง โมเมนตข์องแรงท่ีท าใหเ้กิดการหมุนหรือการบิดรอบแกนอนัหน่ึง ซ่ึงสามารถวดั
ไดโ้ดยใชผ้ลคูณของแรงกบัรัศมี ณ จุดท่ีแรงกระท า 
    5.แรงบิดท่ีน าไปใชง้านคือแรงบิดท่ีปลายเพลา 
    6.สปีดเรกกเูลชัน่ หมายถึง การเปล่ียนแปลงความเร็วรอบจากสภาวะโลดเตม็พิกดัมาเป็นสภาวะไร้
โหลดภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด อตัราการเปล่ียนแปลงน้ีจะอยูใ่นรูปเปอร์เซนตข์องความเร็วรอบใน
สภาวะเตม็พิกดั 
    

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  4 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 5 
ช่ือหน่วย  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง 5 
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์ (ความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

1. บอกหลกัการของมอเตอร์ได ้
2. ค านวณหาค่าแรงเคล่ือนไฟฟ้าต่อตา้นได ้
3. ค านวณหาค่าแรงบิดท่ีเกิดข้ึนในอาร์เมเจอร์ได ้
4. ค านวนหาความเร็วของมอเตอร์ได ้
5. ตรงต่อเวลา 
6. แต่งกายถูกตอ้ง 
7. กลา้แสดงความคิดเห็น 

 
เนือ้หาสาระ 
      4.1 หลกัการของมอเตอร์ 
      4.2  แรงเคล่ือนไฟฟ้าต่อตา้น 
      4.3 สมการแรงดนัไฟฟ้าของมอเตอร์ 
      4.4 แรงบิดท่ีเกิดข้ึนในอาร์เมเจอร์ 
      4.5 แรงบิดท่ีปลายเพลา 
      4.6 ความเร็วของมอเตอร์ 
      4.7 สปีดเรกกเูลชัน่ 
      4.8 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงบิดกบัความเร็ว  
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยท่ี  4 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 5 
ช่ือหน่วย  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง  5 
       

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 
1. ท ำกำรเช็คช่ือ   ตรวจเคร่ืองมือ และกำรแต่ง 
กำย และสอบถำมสำเหตุของกำรแต่งกำยผดิ 
ระเบียบ 
2. ครูอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประมำณ 5-10 
นำที ยกตวัอยำ่งเช่น ควำมซ่ือสัตย ์สุจริต 
3. ท ำกำรแบ่งนกัเรียนออกเป็น 3กลุ่ม คือ 
 กลุ่มท่ี 1 แรงดนัไฟฟ้ำ 
 กลุ่มท่ี 2 แรงบิด 
กลุ่มท่ี 3 ควำมเร็ว 
4. ใหน้กัเรียนศึกษำ เอกสำรในบทท่ี4 ครูคอย
แนะน ำ  
5. ใหน้กัเรียนแสดงวธีิกำรค ำนวณ ในแต่ละกลุ่ม
บนกระดำนไวดบ์อร์ด หนำ้ชั้นเรียน 
6. มอบหมำยใหน้กัเรียนท ำแบบฝึกหดัทำ้ยบทท่ี 
4 
7. มอบหมำยใหน้กัเรียนไปศึกษำเน้ือหำในบทท่ี   
   5 มำล่วงหนำ้ ก่อนเรียนในสัปดำห์ถดัไป และ
มอบหมำยใหไ้ปท ำแบบฝึกหดัทำ้ยบทท่ี 3 
8.ครูดูแล กำรท ำควำมสะอำด หอ้งเรียน 
9. บนัทึกปัญหำท่ีเกิดข้ึนในกำรสอน ลงใน
บนัทึกหลงักำรสอน เพื่อน ำขอ้มูลไปแกไ้ขต่อไป 

1. รับกำรตรวจเคร่ืองมือและกำรแต่งกำย บอกถึง
สำเหตุของกำรแต่งกำยผดิระเบียบ 
 
2. รับฟังและยอมรับเหตุผล แลว้น ำไปปฏิบติักำร 
แกไ้ขในพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้ง 
3. แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม 
 
 
 
4.นกัเรียนศึกษำเอกสำรในบทท่ี 4 ช่วยกนัคิด และ
แสดงวธีิท ำภำยในกลุ่ม 
5. น ำเสนอกำรแสดงวธีิค ำนวณหนำ้ชั้นเรียน  
 
6.ท ำแบบฝึกหดัทำ้ยบทท่ี 4 
 
7.จดบนัทึกกำรมอบหมำยงำน 
 
 
8. ท ำควำมสะอำดหอ้งเรียน 
 

 

 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรม หน่วยท่ี  4 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 5 
ช่ือหน่วย  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง  5 

 

ก่อนเรียน 

5. ตรวจเคร่ืองมือ และการแต่งกาย 
6. อบรมคุณธรรม จริยธรรม เร่ืองความซ่ือสัตย ์สุจริต 

    

ขณะเรียน 

       1.ท ำกำรอภิปรำยกลุ่มยอ่ย ( Small Group Disscussion )  
      2. รำยงำนผลหนำ้ชั้นเรียน 
      3. ท ำแบบฝึกหดัทำ้ยบทท่ี 4 
        

หลงัเรียน 

13. ท ำควำมสะอำดหอ้งเรียน 
14. ศึกษำเน้ือหำในบทท่ี 5 เร่ืองคุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง 
15. ก ำหนดใหส่้งแบฝึกหดั  ก่อนเรียนในสัปดำห์ถดัไป 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

ส่ือการเรียนการสอน หน่วยท่ี  4 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 5 
ช่ือหน่วย  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง  5 
 

 
     1.ต าราเรียน 
        ธวชัชยั   อตัถวบิูลยก์ุล .    เคร่ืองกลไฟฟ้า 1.  กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่์งเสริมอาชีวะ , 2547. 
      2. แผน่ใส / กระดานไวทบ์อร์ด 
      3. แบบฝึกหดั 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  5 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 6-8 
ช่ือหน่วย  คุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม 15 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   คุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง 15 

 

หวัชือ่เร่ืองและงาน 

     5.1 คุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง 
     5.2 คุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ำแบบชั้นท ์
     5.3 คุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ำแบบซีรีส์ 
    5.4 กำรเปรียบเทียบคุณลกัษณะของมอเตอร์แบบชั้นทแ์ละแบบซีรีส์ 
    5.5 คุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ำแบบคอมเปำนด์ 
    5.6 กำรสูญเสียและประสิทธิภำพ 

สาระส าคญั 

      1.คุณลกัษณะประจ าตวัของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบชั้นท ์ท่ีส าคญั 4 ประการ คือ แรงบิด กระแส 
ความเร็วรอบ  และประสิทธิภาพ  
      2. คุณลกัษณะของมอเตอร์แบบชั้นท ์คือ 
          2.1 เป็นมอเตอร์ท่ีมีความเร็วรอบเกือบคงท่ี 
          2.2 เม่ือใชก้ระแสอินพุทเท่ากนั จะใหแ้รงบิดเร่ิมหมุนต ่ากวา่ซีรีส์มอเตอร์ 
      3. คุณลกัษณะของมอเตอร์แบบซีรีส์ คือ 
          3.1 เป็นมอเตอร์ท่ีมีแรงบิดเร่ิมหมุนสูงมาก 
          3.2 มีอตัราเร่งของแรงบิดดีมาก 
          3.3 มีความเร็วรอบต ่าเม่ือโหลดมาก 

     4. คุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบคอมเปานด ์เป็นมอเตอร์ท่ีอาศยัการท างานร่วมกนั
ของขดลวดซีรีส์ฟิลด ์และขดลวดชั้นทฟิ์ลด ์ในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม  แบ่งออกเป็น 2 แบบ 
         4.1 มอเตอร์แบบคิวมูเลตีฟ คอมเปานด์ 
         4.2 มอเตอร์แบบดิฟเฟอเรนเชียล คอมเปานด์ 
 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  5 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 6-8 
ช่ือหน่วย  คุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  15 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   คุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง 15 

 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์ (ความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ) 
1. บอกคุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบชั้นท ์ได ้
2. บอกคุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซีรีส์ได ้
3. บอกคุณลกัษณะของมอเตอร์แบบคอมเปานดไ์ด ้
4. ต่อวงจรทดสอบคุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได ้
5. ท างานดว้ยความรอบคอบ 
6. ท างานอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
7. มีวนิยัในการเรียน 

 

เนือ้หาสาระ  

     5.1 คุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระสตรง 
          5.1.1 แรงบิดและกระแสอาเมเจอร์ 
         5.1.2 ความเร็วและกระแสอาเมเจอร์ 
         5.1.3 ความเร็วและแรงบิด 
     5.2 คุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบชั้นท ์
         5.2.1 คุณลกัษณะของแรงบิดกบักระแสอาเมเจอร์ 
         5.2.2 คุณลกัษณะของความเร็วกบักระแสอาเมเจอร์ 
         5.2.3 คุณลกัษณะของความเร็วกบัแรงบิด 
         5.2.4 คุณลกัษณะประจ าตวัของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบชั้นท ์
      
        
 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  5 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 6-8 
ช่ือหน่วย  คุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  15 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   คุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง 15 

 

      5.3 คุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซีรีส์ 
         5.3.1 คุณลกัษณะของแรงบิดกบักระแสอาเมเจอร์ 
         5.3.2 คุณลกัษณะของความเร็วกบักระแสอาเมเจอร์ 
         5.3.3 คุณลกัษณะทางกลหรือความเร็วกบัแรงบิด 
         5.3.4 คุณลกัษณะประจ าตวัของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซีรีส์ 
      5.4 การเปรียบเทียบคุณลกัษณะของมอเตอร์แบบชั้นทแ์ละแบบซีรีส์ 
         5.4.1 มอเตอร์แบบชั้นท ์
         5.4.2  มอเตอร์แบบซีรีส์ 
       5.5 คุณลกัษณะของมอเตอร์แบบคอมเปานด์ 
          5.5.1 มอเตอร์แบบคิวมูเลตีฟ  คอมเปานด์ 
          5.5.2 มอเตอร์แบบดิฟเฟอเรนเชียล  คอมเปานด์ 
       5.6 การสูญเสียและประสิทธิภาพ 
          5.6.1 ก าลงัในส่วนต่างๆของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยท่ี  5 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 6-8 
ช่ือหน่วย  คุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   ชัว่โมงรวม  15 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   คุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จ านวนชัว่โมง  15 
       

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 
1. ท ำกำรเช็คช่ือ   ตรวจเคร่ืองมือ และกำรแต่ง 
กำย และสอบถำมสำเหตุของกำรแต่งกำยผดิ 
ระเบียบ 
2. ครูอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประมำณ 5-10 
นำที ยกตวัอยำ่งเช่น ควำมกตญัญูกตเวที 
3. ครูสอนเน้ือหำในบทท่ี 5 โดยวธีิกำรบรรยำย 
( Lecture )  ประกอบกำรสำธิต (Demonstration) 
4.  ใหน้กัเรียนท ำกำรทดลอง ( Experiment) ตำม
ใบงำน  ครูคอยแนะน ำ เป็นท่ีปรึกษำ แกไ้ข
ปัญหำ และตรวจสอบควำมผิดพลำด 
5. ใหน้กัเรียนน ำเสนอผลกำรทดลองหนำ้ชั้น
เรียน และช่วยกนัสรุปผลท่ีถูกตอ้ง 
 
6. มอบหมำยใหน้กัเรียนไปศึกษำเน้ือหำในบทท่ี   
  6 มำล่วงหนำ้ ก่อนเรียนในสัปดำห์ถดัไป และ
มอบหมำยใหไ้ปท ำแบบฝึกหดัทำ้ยบทท่ี 5 
7.ครูดูแลกำรเก็บอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำ
ควำมสะอำด หอ้งเรียน 
8. บนัทึกปัญหำท่ีเกิดข้ึนในกำรสอน ลงใน
บนัทึกหลงักำรสอน เพื่อน ำขอ้มูลไปแกไ้ขต่อไป 

1. รับกำรตรวจเคร่ืองมือและกำรแต่งกำย บอกถึง
สำเหตุของกำรแต่งกำยผดิระเบียบ 
 
2. รับฟังและยอมรับเหตุผล แลว้น ำไปปฏิบติักำร 
แกไ้ขในพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้ง 
3. ตั้งใจฟัง และดูกำรสำธิต 
 
4.นกัเรียนท ำกำรทดลองตำมใบงำน จำกนั้น ช่วยกนั
สรุปผลกำรทดลอง 
 
5. น ำเสนอผลกำรทดลอง และสรุปผลกำรทดลอง
หนำ้ชั้นเรียน และจดบนัทึกผลกำรทดลอง และ
สรุปผลกำรทดลองท่ีถูกตอ้งไว ้
6.จดบนัทึกกำรมอบหมำยงำน และแบบฝึกหดั 
 
 
7. เกบ็อุปกรณ์กำรทดลองและท ำควำมสะอำด 
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หัวช่ือเร่ืองและงาน 

     6.1 ตวัประกอบของกำรควบคุมควำมเร็ว 
     6.2 กำรควบคุมควำมเร็วของชั้นทม์อเตอร์ 
     6.3 กำรควบคุมควำมเร็วของซีรีส์มอเตอร์ 
     6.4 กำรสตำร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง 
 

สาระส าคัญ 

1. กำรควบคุมควำมเร็วของชั้นทม์อเตอร์ คือ 
1.1. กำรปรับแต่งค่ำของเส้นแรงแม่เหล็ก 
1.2. กำรปรับแต่งค่ำควำมตำ้นทำนในวงจรอำเมเจอร์ 

2. กำรควบคุมควำมเร็วของซีรีส์มอเตอร์ คือ 
2.1 วธีิกำรปรับแต่งค่ำของเส้นแรงแม่เหล็ก 
2.2 กำรปรับแต่งค่ำควำมตำ้นทำนท่ีต่ออนุกรมกบัมอเตอร์ 
2.3 กำรควบคุมควำมเร็วโดยต่อมอเตอร์แบบอนุกรม – ขนำน 

     3.. กำรเบรคมอเตอร์ไฟฟ้ำแบบชั้นท ์ท ำไดโ้ดย 
         3.1 กำรเบรคโดยใชรี้โอสตำทหรือกำรเบรคแบบไดนำมิค 
         3.2 กำรเบรคแบบปลกักิง 
         3.3 กำรเบรคแบบรีเจนเนอเรตีฟ 
     4. กำรกลบัทิศทำงกำรหมุนของมอเตอร์กระแสตรง ท ำได ้2 วธีิ 
        4.1  เปล่ียนทิศทำงกระแสท่ีไหลผำ่นอำเมเจอร์ 

4.2 เปล่ียนทิศทำงกระแสท่ีไหลผำ่นวงจรขดลวดฟิลด์ 
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สมรรถนะทีพ่งึประสงค์ (ควำมรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวชิำชีพ) 
7. บอกวธีิกำรควบคุมควำมเร็วของชั้นทม์อเตอร์ได ้
8. บอกวธีิกำรควบคุมควำมเร็วของซีรีส์มอเตอร์ได้ 
9. บอกวธีิกำรเบรคมอเตอร์ไฟฟ้ำแบบชั้นทไ์ด ้
10. อธิบำยกำรเร่ิมเดิน และกลบัทำงหมุนมอเตอร์ได ้
11. ต่อวงจรกำรเร่ิมเดิน และกลบัทำงหมุนมอเตอร์กระแสตรงได ้
12. ท ำงำนดว้ยควำม ประณีต รอบคอบ 
13. ท ำงำนอยำ่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
14. มีควำมอดทน อดกลั้นในกำรท ำงำน 

 

เนือ้หาสาระ  

6.1 ตวัประกอบของกำรควบคุมควำมเร็ว 
6.2 กำรควบคุมควำมเร็วของชั้นทม์อเตอร์ 

6.2.1 กำรปรับแต่งค่ำของเส้นแรงแม่เหล็ก 
6.2.2 กำรปรับแต่งค่ำควำมตำ้นทำนในวงจรอำเมเจอร์ 
6.2.3 ขอ้ดีและขอ้เสียของกำรปรับแต่งค่ำควำมตำ้นทำนในวงจรอำเมเจอร์ 
6.2.4 ขอ้ไดเ้ปรียบของกำรปรับแต่งค่ำของเส้นแรงแม่เหล็ก 

6.3 กำรควบคุมควำมเร็วของซีรีส์มอเตอร์ 
6.3.1 วธีิปรับแต่งค่ำของเส้นแรงแม่เหล็ก 
6.3.2 ฟิลดไ์ดเวอร์ทเตอร์ 
6.3.3 อำเมเจอร์ ไดเวอร์ทเตอร์      
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6.3.4 .4   เปลี่ยนจดุต่อแยกของฟิลด์ 

6.3.5 การขนานขดลวดฟิลด์ 

           6.3.2   การปรับแต่งค่าความตา้นทานท่ีต่ออนุกรมกบัมอเตอร์ 
           6.3.3   การควบคุมความเร็วโดยต่อมอเตอร์แบบอนุกรม - ขนาน 

ก. เม่ือต่อมอเตอร์แบบขนาน 
ข. เม่ือต่อแบบอนุกรม 

          6.3.4   การเบรคมอเตอร์ไฟฟ้าแบบชั้นท ์
ก. การเบรคโดยใชรี้โอสตาท หรือการเบรคแบบไดนามิค 
ข.  การเบรคแบบปลกักิง 
ค. การเบรคแบบรีเจนเนอเรตีฟ 

     6.4  การสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
          6.4.1 ความจ าเป็นในการใชอุ้ปกรณ์เร่ิมเดิน 
          6.4.2 อุปกรณ์เร่ิมเดินส าหรับชั้นทม์อเตอร์ 
          6.4.3 การกลบัทิศทางการหมุน 
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กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

1. ท ำกำรเช็คช่ือ   ตรวจเคร่ืองมือ และกำรแต่ง 
กำย และสอบถำมสำเหตุของกำรแต่งกำยผดิ 
ระเบียบ 
2. ครูอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประมำณ 5-10 
นำที ยกตวัอยำ่งเช่น กำรประหยดั  
3. ครูสอนเน้ือหำในบทท่ี 6 โดยวธีิกำรบรรยำย 
( Lecture )  ประกอบกำรสำธิต (Demonstration) 
4.  ใหน้กัเรียนท ำกำรทดลอง ( Experiment) ตำม
ใบงำน  ครูคอยแนะน ำ เป็นท่ีปรึกษำ แกไ้ข
ปัญหำ และตรวจสอบควำมผิดพลำด 
5. ใหน้กัเรียนน ำเสนอผลกำรทดลองหนำ้ชั้น
เรียน และช่วยกนัสรุปผลท่ีถูกตอ้ง 
 
6. มอบหมำยใหน้กัเรียนไปศึกษำเน้ือหำในบทท่ี   
 7 มำล่วงหนำ้ ก่อนเรียนในสัปดำห์ถดัไป และ
มอบหมำยใหไ้ปท ำแบบฝึกหดัทำ้ยบทท่ี 6 
7.ครูดูแลกำรเก็บอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำ
ควำมสะอำด หอ้งเรียน 
8. บนัทึกปัญหำท่ีเกิดข้ึนในกำรสอน ลงใน
บนัทึกหลงักำรสอน เพื่อน ำขอ้มูลไปแกไ้ขต่อไป 

1. รับกำรตรวจเคร่ืองมือและกำรแต่งกำย บอกถึง
สำเหตุของกำรแต่งกำยผดิระเบียบ 
 
2. รับฟังและยอมรับเหตุผล แลว้น ำไปปฏิบติักำร 
แกไ้ขในพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้ง 
3. ตั้งใจฟัง และดูกำรสำธิต 
 
4.นกัเรียนท ำกำรทดลองตำมใบงำน จำกนั้น ช่วยกนั
สรุปผลกำรทดลอง 
 
5. น ำเสนอผลกำรทดลอง และสรุปผลกำรทดลอง
หนำ้ชั้นเรียน และจดบนัทึกผลกำรทดลอง และ
สรุปผลกำรทดลองท่ีถูกตอ้งไว ้
6.จดบนัทึกกำรมอบหมำยงำน และแบบฝึกหดั 
 
 
7. เก็บอุปกรณ์กำรทดลองและท ำควำมสะอำด 
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ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   หมอ้แปลงไฟฟ้า จ านวนชัว่โมง 10 

 

หวัชือ่เร่ืองและงาน 

    7.1 บทน ำ 
    7.2 โครงสร้ำงของหมอ้แปลง 
    7.3 โครงสร้ำงของส่วนท่ีเป็นวงจรแม่เหล็ก 
    7.4 โครงสร้ำงท่ีเป็นวงจรไฟฟ้ำ 
    7.5 หลกักำรท ำงำนของหมอ้แปลง  
 

สาระส าคญั 

    1. หมอ้แปลงเป็นเคร่ืองกลไฟฟ้าชนิดหน่ึงท่ีสามารถเปล่ียนแปลงค่าของแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัให้
เพิ่มข้ึนหรือลดลงไดโ้ดยความถ่ีไม่เปล่ียนแปลง 
   2. ส่วนประกอบท่ีส าคญัของหมอ้แปลงมี 3 ส่วน คือ แกนเหล็กหมอ้แปลง   ขดลวดปฐมภูมิ และ
ขดลวดทุติยภูมิ  
   3.คุณสมบติัของวสัดุท่ีใชท้  าแกนและคุณสมบติัของแกนหมอ้แปลง คือ 
      3.1 มีความซึมซาบไดสู้ง 
      3.2 มีการสูญเสียในแกนเหล็กคิดเป็นวตัตต่์อกก.ตอ้งมีค่านอ้ย 
      3.3 มีอายกุารใชง้านทนทาน 
      3.4 มีความเคน้เชิงกลสูง 
   4. ลกัษณะของขดลวดของหมอ้แปลง แบ่งออกเป็น 3 แบบคือ  
      4.1 ขดลวดแบบร่วมจุดศูนยก์ลาง หรือขดลวดแบบคอนเซนตริก 
     4.2 ขดลวดแบบจานหรือแพนเคก้ 
     4.3 ขดลวดแบบแซนดว์ชิ 
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       5. หม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบด้วย 

            5.1 หมอ้แปลงในอุดมคติ หมำยถึงหมอ้แปลงท่ีไม่มีกำรสูญเสีย ( no losses) ขดลวดทั้งสองชุด
ของมนัไม่มีค่ำควำมตำ้นทำน ( Ohmic resistance ) ไม่มีกำรร่ัวไหลของเส้นแรงแม่เหล็ก ( magnetic 
leakage ) และไม่มีกำรสูญเสีย I2R ในแกนเหล็กดว้ย 
            5.2หมอ้แปลงท่ีใชใ้นงำนจริง  มีค่ำควำมตำ้นทำนของขดลวดทั้งสองชุด ซ่ึงเป็นสำเหตุให้เกิด
กำรสูญเสียในขดลวดทองแดง ( copper  losses)  กำรเปล่ียนแปลงของฟลัก๊ช์ในแกนเป็นสำเหตุให้เกิด
กำรสูญเสียในแกนเหล็ก และกำรสูญเสียท่ีเกิดจำกลีคเกจฟลัก๊ซ์  ดงันั้นในกำรค ำนวณค่ำต่ำงๆท่ีเกิดข้ึน
ยอ่มมีค่ำแตกต่ำงกนั 
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์ (ความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

1. บอกโครงสร้างของหมอ้แปลงไฟฟ้าได ้
2. บอกคุณสมบติัของวสัดุท่ีใชท้  าแกนและคุณสมบติัของแกนหมอ้แปลงไฟฟ้าได้ 
3. บอกลกัษณะของขดลวดหมอ้แปลงไฟฟ้าได ้
4. บอกหลกัการท างานของหมอ้แปลงไฟฟ้าได ้
5. ค านวณหาค่าต่างๆของหมอ้แปลงไฟฟ้าได ้
6. ต่อวงจรหมอ้แปลงไฟฟ้าได ้
7. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
8. มีความรับผดิชอบ 
9. มีความประณีต  รอบคอบ 
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เนือ้หาสาระ 

7.1 บทน า 
7.2 โครงสร้างของหมอ้แปลง 
7.3 โครงสร้างของส่วนท่ีเป็นวงจรแม่เหล็ก 

7.3.1 หมอ้แปลงเฟสเดียว 
ก. หมอ้แปลงแบบขดลวดลอ้มแกนหรือหมอ้แปลงแบบคอร์ 
ข. หมอ้แปลงแบบแกนลอ้มขดลวดหรือแบบเชลล์ 

7.3.2 หมอ้แปลงสามเฟส 
7.4 โครงสร้างท่ีเป็นวงจรไฟฟ้า 

7.4.1 ขดลวดหมอ้แปลง 
ก. ขดลวดแบบร่วมจุดศูนยก์ลาง หรือขดลวดแบบคอนเซนตริก 
ข. ขดลวดแบบจานหรือแบบแพนเคก้ 
ค. ขดลวดแบบแซนด์วชิ 

7.4.2 ฉนวน 
7.5 หลกัการท างานของหมอ้แปลง 

7.5.1 หมอ้แปลงในอุดมคติ 
7.5.2 สมการของแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน า 
7.5.3 หมอ้แปลงในอุดมคติในสภาวะไร้โหลด 
7.5.4 หมอ้แปลงท่ีใชใ้นงานจริง 

        7.5.5    หมอ้แปลงเม่ือไร้โหลด 
 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  7 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 12-13 
ช่ือหน่วย  หมอ้แปลงไฟฟ้า   ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   หมอ้แปลงไฟฟ้า จ านวนชัว่โมง 10 
 

7.5.6 หมอ้แปลงเม่ือมีโหลด 
7.5.7 หมอ้แปลงเม่ือค านึงถึงค่าความตา้นทานของขดลวด 
7.5.8 ค่าความตา้นทานสมมูล 
7.5.9 ลีคเกจ ฟลกัซ์ และลีคเกจ รีแอคแตนซ์ 
7.5.10 วงจรสมมูล 
7.5.11 เวคเตอร์ไดอะแกรมแบบง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  8 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 14-15 
ช่ือหน่วย  การทดสอบหมอ้แปลง โวลทเ์ตจเรกกเูลชัน่และ
ประสิทธิภาพ 

  ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน การทดสอบหมอ้แปลง โวลทเ์ตจเรกกูเลชัน่และ 
ประสิทธิภาพ 

จ านวนชัว่โมง 10 

 
หัวช่ือเร่ืองและงาน 
    8.1  กำรทดสอบหมอ้แปลง 
    8.2. โวลทเ์ตจเรกกเูลชัน่ 
    8.3  ประสิทธิภำพของหมอ้แปลง 
 

สาระส าคัญ 
1. การทดสอบหมอ้แปลง ท าได ้2 วธีิ คือ 

1.1 การทดสอบในสภาวะวงจรเปิด หรือทดสอบขณะไร้โหลด ท าการทดสอบเพื่อหาค่าการสูญ 
เสียในสภาวะไร้โหลด หรือการสูญเสียในแกนเหล็ก ท าไดโ้ดยเปิดวงจรทางดา้นขดลวดแรงดนัสูง และ
จ่ายแรงดนัตามพิกดัเขา้ทางดา้นขดลวดแรงดนัต ่า โดยต่อวตัตมิ์เตอร์  โวลทมิ์เตอร์ และแอมมิเตอร์ 
ทางดา้นแรงดนัต ่า แลว้ป้อนแรงดนัเตม็พิกดัท่ีความถ่ีปกติใหก้บัขดลวดแรงดนัต ่า ค่าท่ีอ่านไดจ้ากวตัต์
มิเตอร์ คือค่าการสูญเสียในแกนเหล็ก ส่วนกระแสท่ีอ่านไดจ้ากแอมมิเตอร์ คือค่าของกระแสเม่ือไร้
โหลด  
           1.2. การทดสอบในสภาวะลดัวงจร หรือทดสอบอิมพีแดนซ์ ท าการทดสอบเพื่อ หาค่าสูญเสียใน
ขดลวดทองแดง  หาค่าอิมพีแดนซ์สมมูล และความตา้นทานสมมูล สามารถหาค่าโวลทเ์ตจเรกกเูลชัน่ได ้
การทดสอบท าไดโ้ดย การลดัวงจรทางดา้นขดลวดแรงดนัต ่าดว้ยลวดทองแดงเส้นใหญ่ ค่าท่ีอ่านไดคื้อ
กระแสโหลดเตม็พิกดั การต่อวงจรทดสอบในรูปท่ี 8 –2  คือขดลวดแรงดนัสูงจะต่อโวลทมิ์เตอร์ 
แอมมิเตอร์ และวตัตมิ์เตอร์เขา้ในวงจร แลว้จ่ายแรงดนัเขา้ท่ีขดลวดน้ีเตม็พิกดั ค่าท่ีอ่านไดจ้ากวตัต์
มิเตอร์จึงเป็นค่าการสูญเสียในขดลวดทองแดงทั้งหมดของหมอ้แปลง 
       

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  8 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 14-15 
ช่ือหน่วย  การทดสอบหมอ้แปลง โวลทเ์ตจเรกกเูลชัน่และ 
ประสิทธิภาพ 

  ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   การทดสอบหมอ้แปลง โวลทเ์ตจเรกกเูลชัน่และ 
ประสิทธิภาพ 

จ านวนชัว่โมง 10 

       2. กำรรักษำระดบัแรงดนัไฟฟ้ำท่ีขั้วของโหลดใหมี้กำรเปล่ียนแปลงไปจำกแรงดนัตำมพิกดั นอ้ย
ท่ีสุด เท่ำท่ีจะเป็นไปได ้ ตวัเลขท่ีจะบอกอตัรำกำรเปล่ียนแปลงของแรงดนัไฟฟ้ำท่ีขั้วของโหลด คือ
โวลทเ์ตจเรกเูลชัน่ 
      3.ประสิทธิภำพของหมอ้แปลง คือ อตัรำส่วนระหวำ่งก ำลงัเอำทพ์ุท ต่อก ำลงัอินพุท  
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์ (ความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

1. ทดสอบหมอ้แปลงในสภาวะวงจรเปิด ได ้
2. ทดสอบหมอ้แปลงในสภาวะลดัวงจรได ้
3. ค านวณหาค่า โวลทเ์ตจเรกกเูลชัน่ ได ้
4. ค านวณหาค่าประสิทธิภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้าได ้
5. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
6. มีมนุษยส์ัมพนัธ์ 
7. มีความมีวนิยั 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  8 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 14-15 
ช่ือหน่วย  การทดสอบหมอ้แปลง โวลทเ์ตจเรกกเูลชัน่และ 
ประสิทธิภาพ 

  ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   การทดสอบหมอ้แปลง โวลทเ์ตจเรกกเูลชัน่และ 
ประสิทธิภาพ 

จ านวนชัว่โมง 10 

 
เนือ้หาสาระ 
        8.1 การทดสอบหมอ้แปลง 
            8.1.1 การทดสอบในสภาวะวงจรเปิด หรือทดสอบขณะไร้โหลด 
            8.1.2 การทดสอบในสภาวะลดัวงจร หรือทดสอบอิมพีแดนซ์ 
       8.2 โวลทเ์ตจเรกกเูลชัน่ 
            8.2.1 เปอร์เซนตค์วามตา้นทาน รีแอคแตนซ์ และอิมพีแดนซ์ 

ก. เปอร์เซนตค์วามตา้นทานเม่ือโหลดเตม็พิกดั 
ข. เปอร์เซนตรี์แอคแตนซ์เม่ือโหลดเตม็พิกดั 
ค. เปอร์เซนตอิ์มพีแดนซ์เม่ือโหลดเตม็พิกดั 

        8.3 ประสิทธิภาพของหมอ้แปลง 
            8.3.1 สภาวะเม่ือประสิทธิภาพสูงสุด 
            8.3.2 ประสิทธิภาพตลอดวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  8 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 14-15 
ช่ือหน่วย  การทดสอบหมอ้แปลง โวลทเ์ตจเรกกเูลชัน่และ 
ประสิทธิภาพ 

  ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   การทดสอบหมอ้แปลง โวลทเ์ตจเรกกเูลชัน่และ 
ประสิทธิภาพ 

จ านวนชัว่โมง 10 

 
เนือ้หาสาระ 
        8.1 การทดสอบหมอ้แปลง 
            8.1.1 การทดสอบในสภาวะวงจรเปิด หรือทดสอบขณะไร้โหลด 
            8.1.2 การทดสอบในสภาวะลดัวงจร หรือทดสอบอิมพีแดนซ์ 
       8.2 โวลทเ์ตจเรกกเูลชัน่ 
            8.2.1 เปอร์เซนตค์วามตา้นทาน รีแอคแตนซ์ และอิมพีแดนซ์ 

ก. เปอร์เซนตค์วามตา้นทานเม่ือโหลดเตม็พิกดั 
ข. เปอร์เซนตรี์แอคแตนซ์เม่ือโหลดเตม็พิกดั 
ค. เปอร์เซนตอิ์มพีแดนซ์เม่ือโหลดเตม็พิกดั 

        8.3 ประสิทธิภาพของหมอ้แปลง 
            8.3.1 สภาวะเม่ือประสิทธิภาพสูงสุด 
            8.3.2 ประสิทธิภาพตลอดวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

แผนกำรสอน หน่วยท่ี  9 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้ำ 1 สอนคร้ังท่ี 16-17 
ช่ือหน่วย  หมอ้แปลง ออโต และหมอ้แปลงสำมเฟส   ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน หมอ้แปลง ออโต และหมอ้แปลงสำมเฟส จ ำนวนชัว่โมง 10 
 
หัวช่ือเร่ืองและงาน 
    9.1 หมอ้แปลงออโต 
    9.2 กำรใหเ้คร่ืองหมำยท่ีขั้วของหมอ้แปลง 
    9.3 กำรต่อหมอ้แปลงสำมเฟส 
 
สาระส าคัญ 
    1. หมอ้แปลงออโต จะมีขดลวดเพียงชุดเดียว  ท ำหนำ้ท่ีเป็นทั้งขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ มีหลกักำร
ท ำงำนกบัหมอ้แปลงทัว่ไปทุกประกำร แต่จะประหยดัลวดทองแดง  รำคำถูกกวำ่ แต่มีพิกดัก ำลงั
เอำทพ์ุทเท่ำกนั 
    2. กำรก ำหนดเคร่ืองหมำยปลำยสำยท่ีขั้วของหมอ้แปลงทั้งดำ้นปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เป็นส่ิงท่ีส ำคญั
และจ ำเป็นอยำ่งยิง่ส ำหรับกำรต่อหมอ้แปลงแบบต่ำงๆ บริษทัหรือผูผ้ลิตจึงไดท้  ำเคร่ืองหมำยท่ีขั้วไว ้ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัมำตรฐำนท่ีบริษทัผูผ้ลิตนั้นยดึถือ 
    3. กำรต่อหมอ้แปลงสำมเฟส สำมำรถต่อได ้4 แบบ คือ 
        3.1 แบบวำย – วำย 
        3.2 แบบเดลตำ้ –เดลตำ้ 
        3.3 แบบวำย-เดลตำ้ 
       3.4 แบบดเลตำ้ – วำย 
 
 
 
 
       

 

 

 

 



 

 

แผนกำรสอน หน่วยท่ี  9 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้ำ 1 สอนคร้ังท่ี 16-17 
ช่ือหน่วย  หมอ้แปลง ออโต และหมอ้แปลงสำมเฟส   ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   หมอ้แปลง ออโต และหมอ้แปลงสำมเฟส จ ำนวนชัว่โมง 10 
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์ (ควำมรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวชิำชีพ) 

1. บอกลกัษณะของหมอ้แปลงไฟฟ้ำออโตได ้
2. ก ำหนดเคร่ืองหมำยท่ีขั้วหมอ้แปลงได ้
3. บอกวธีิกำรต่อหมอ้แปลงสำมเฟสได ้
4. ต่อหมอ้แปลงไฟฟ้ำสำมเฟสแบบต่ำงๆได ้
5. มีควำมรอบคอบ 
6. มีควำมรักสำมคัคี 
7. มีวนิยัในกำรเรียน 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

แผนกำรสอน หน่วยท่ี  9 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้ำ 1 สอนคร้ังท่ี 16-17 
ช่ือหน่วย  หมอ้แปลง ออโต และหมอ้แปลงสำมเฟส   ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   หมอ้แปลง ออโต และหมอ้แปลงสำมเฟส จ ำนวนชัว่โมง 10 
 
เนือ้หาสาระ 
    9.1 หมอ้แปลงออโต 
        9.1.1 หมอ้แปลงออโตแบบลดแรงดนั 
       9.1.2 หมอ้แปลงออโตแบบเพิ่มแรงดนั 
    9.2 กำรใหเ้คร่ืองหมำยท่ีขั้วของหมอ้แปลง 
    9.3 กำรต่อหมอ้แปลงสำมเฟส 
       9.3.1 กำรต่อหมอ้แปลงแบบวำย – วำย 
       9.3.2 กำรต่อหมอ้แปลงแบบเดลตำ้ –เดลตำ้ 
       9.3.3 กำรต่อหมอ้แปลงแบบโอเพนเดลตำ้ หรือแบบวี-ว ี
       9.3.4 กำรต่อหมอ้แปลงแบบวำย-เดลตำ้ 
       9.3.5 กำรต่อหมอ้แปลงไฟฟ้ำแบบเดลตำ้-วำย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  10 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 18 
ช่ือหน่วย  การขนานหมอ้แปลงและกลุ่มเวคเตอร์   ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน การขนานหมอ้แปลงและกลุ่มเวคเตอร์ จ านวนชัว่โมง 10 
 
หัวช่ือเร่ืองและงาน 

10.1 กำรขนำนหมอ้แปลง 
10.2 กำรขนำนหมอ้แปลงเฟสเดียว 
10.3 กำรขนำนหมอ้แปลงสำมเฟส 
10.4 กลุ่มเวคเตอร์ 

 
สาระส าคัญ 
    1. วตัถุประสงคใ์นการขนานหมอ้แปลง คือ พิกดัก าลงัของหมอ้แปลงตวัเดิมไม่เพียงพอท่ีจะจ่าย
โหลดเพิ่มข้ึน ดงันั้นจึงตอ้งน าหมอ้แปลงตวัอ่ืนมาต่อขนานกบัหมอ้แปลงตวัเดิม 
    2. การขนานหมอ้แปลงจ านวนสองตวัข้ึนไป มีขอ้ควรค านึงถึงดงัน้ี 
       2.1 พิกดัแรงดนัของดา้นปฐมภูมิและทุติยภูมิของหมอ้แปลงทั้งสองตอ้งเท่ากนัหรืออาจจะถือวา่มี
อตัราส่วนแรงดนัของหมอ้แปลงเหมือนกนั 
       2.2 หมอ้แปลงทั้งสองตวัตอ้งมีโพลาริต้ีเหมือนกนั 
       2.3 เปอร์เซนตอิ์มพีแดนซ์ของหมอ้แปลงทั้งสองควรมีค่าเท่ากนั 
       2.4 การขนานหมอ้แปลงสามเฟส ล าดบัเฟสของหมอ้แปลงทั้งสองตอ้งเหมือนกนั และแรงดนั
ทางดา้นทุติยภูมิของหมอ้แปลงทั้งสองตอ้งอินเฟสกนั 
    3. หลกัเกณฑใ์นการต่อขนานหมอ้แปลงสามเฟส นั้น จะตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑด์งัน้ี 
        3.1 ล าดบัเฟสทางดา้นขดลวดทุติยภูมิตอ้งเหมือนกนั 
        3.2 แรงดนัไฟฟ้าทางดา้นทุติยภูมิตอ้งอินเฟสกนั 
        3.3 ค่าแรงดนัไฟฟ้าทางดา้นทุติยภูมิตอ้งเท่ากนั 
        3.4 ค่าเปอร์เซนตอิ์มพีแดนซ์ ของหมอ้แปลงแต่ละตวัท่ีน ามาขนานกนัควรมีค่าเท่ากนั 
    

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  10 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 18 
ช่ือหน่วย  การขนานหมอ้แปลงและกลุ่มเวคเตอร์   ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   การขนานหมอ้แปลงและกลุ่มเวคเตอร์ จ านวนชัว่โมง 10 
      4. กลุ่มเวคเตอร์ เป็นตวัเลขแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งมุมของแรงดนัไฟฟ้าดา้นทุติยภูมิท่ีหมุน
ตามหลงั แรงดนัไฟฟ้าดา้นปฐมภูมิ ดงันั้นมุมระหวา่งแรงดนัไฟฟ้าดา้นปฐมภูมิและทุติยภูมิจึงอยู่
ระหวา่ง 0 องศาถึง 360 องศา  ส่วนจะมีทิศทางตามเขม็หรือทวนเขม็นาฬิกานั้นข้ึนอยูก่บัเคร่ืองหมายท่ี
ขั้วหมอ้แปลง เป็นแบบแอดดิทีฟ หรือซบัแทรคตีฟ โพลาริต้ี 
  
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์ (ความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

1. บอกวธีิการขนานหมอ้แปลงไฟฟ้าได ้
2. ค านวณหาค่าต่างๆ  ในการขนานหมอ้แปลงได ้
3. บอกหลกัเกณฑข์องการขนานหมอ้แปลงสามเฟสได ้
4. ตรวจสอบกลุ่มเวคเตอร์ของหมอ้แปลงได ้
5. ต่อวงจรการขนานหมอ้แปลงไฟฟ้าได ้
6. มีความรอบคอบ 
7. มีความรับผดิชอบ 
8. มีมารยาทท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยท่ี  10 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 18 
ช่ือหน่วย  การขนานหมอ้แปลงและกลุ่มเวคเตอร์   ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   การขนานหมอ้แปลงและกลุ่มเวคเตอร์ จ านวนชัว่โมง 10 
 
เนือ้หาสาระ 
    10.1 การขนานหมอ้แปลง 
          10.1.1 อตัราส่วนแรงดนั 
          10.1.2 เปอร์เซนตอิ์มพีแดนซ์ 

10.2 การขนานหมอ้แปลงเฟสเดียว 
10.2.1 เม่ืออตัราส่วนแรงดนัเท่ากนั 
10.2.2 เม่ืออตัราส่วนแรงดนัไม่เท่ากนั 

10.3 การขนานหมอ้แปลงสามเฟส 
10.4 กลุ่มเวคเตอร์ 

10.4.1 การตรวจสอบกลุ่มเวคเตอร์ของหมอ้แปลง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

งานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรม หน่วยท่ี  10 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 18 
ช่ือหน่วย  การขนานหมอ้แปลงและกลุ่มเวคเตอร์   ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   การขนานหมอ้แปลงและกลุ่มเวคเตอร์ จ านวนชัว่โมง  10 
 

ก่อนเรียน 
7. ตรวจเคร่ืองมือ และการแต่งกาย 
8. อบรมคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง มารยาทไทย การร่วมประเพณีทอ้งถ่ิน 

    
ขณะเรียน 
       1. ท ำกำรทดลองตำมใบงำน 

      2. ท ำกำรอภิปรำยกลุ่มยอ่ย ( Small Group Disscussion )  
      3. รำยงำนผลหนำ้ชั้นเรียน 
        
หลงัเรียน 

16. ท ำควำมสะอำดหอ้งเรียน 
17. ศึกษำเน้ือหำในบทท่ี 1-10 เพื่อเตรียมตวัสอบ 
18. ก ำหนดใหส่้งใบงำนท่ีปฏิบติั ก่อนเรียนในสัปดำห์ถดัไป 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน หน่วยท่ี  10 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 18 
ช่ือหน่วย  การขนานหมอ้แปลงและกลุ่มเวคเตอร์   ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   การขนานหมอ้แปลงและกลุ่มเวคเตอร์ จ านวนชัว่โมง  10 
 

 
     1.ต าราเรียน 
        ธวชัชยั   อตัถวบิูลยก์ุล .    เคร่ืองกลไฟฟ้า 1.  กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่์งเสริมอาชีวะ , 2547. 
      2. ใบงาน 
      3. แผน่ใส / กระดานไวทบ์อร์ด 
      4. ของจริง/ ชุดทดลอง 
      5. แบบฝึกหดั 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

ใบประเมินผล หน่วยท่ี  10 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 18 
ช่ือหน่วย  การขนานหมอ้แปลงและกลุ่มเวคเตอร์   ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   การขนานหมอ้แปลงและกลุ่มเวคเตอร์ จ านวนชัว่โมง  10 
 

ช่ือ –สกุล .......................................................ระดบัชั้น.......................กลุ่ม................. 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 

ด้านพุทธิพสัิย 
1.บอกวธีิกำรขนำนหมอ้แปลงไฟฟ้ำ 
2.ค ำนวณหำค่ำต่ำงๆในกำรขนำนหมอ้แปลง 
3.บอกหลกัเกณฑข์องกำรขนำนหมอ้แปลงสำมเฟส 

4.ตรวจสอบกลุ่มเวคเตอร์ของหมอ้แปลง 
 

   

ด้านจิตพสัิย 
1. มีควำมรอบคอบ 

2.มีควำมรับผดิชอบ 

3.มีมำรยำทท่ีดี 

   

ด้านทกัษะพสัิย 
1. กำรเตรียม  กำรเก็บ  เคร่ืองมือและ อุปกรณ์  
2.กำรปฏิบติังำนถูกตอ้ง ปลอดภยั และ ตำมล ำดบัขั้น  
3.ต่อวงจรขนำนหมอ้แปลงไฟฟ้ำ 
 

   

                                                                                                                 รวม ............................. คะแนน 
ลงช่ือ .........................................ผูป้ระเมิน 

(...............................................) 

 

 

 



 

 

บนัทึกหลงัการสอน หน่วยท่ี  10 

ช่ือวชิา เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 สอนคร้ังท่ี 18 
ช่ือหน่วย  การขนานหมอ้แปลงและกลุ่มเวคเตอร์   ชัว่โมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน   การขนานหมอ้แปลงและกลุ่มเวคเตอร์ จ านวนชัว่โมง  10 
 
ผลการใช้แผนการสอน 

 .................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................  
ผลการเรียนของนักเรียน 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................  
ผลการสอนของครู 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................  
 
 

 

 

 


