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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี ก 
วิชา  มอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ (1011-1308) สัปดาห์ท่ี 1 
เรื่อง  ปฐมนิเทศ จ านวน 2 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 ในการเรียนการสอนรายวิชามอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับเพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไป
ตามจุดประสงค์ ครูและนักเรียนควรจะท าความเข้าใจถึงวิธีการเรียนรู้ การสอน การวัดและ
ประเมินผล เนื้อหาที่จะเรียน รวมถึงการวางแผนการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับเวลาที่
หลักสูตรก าหนดไว้ 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

 2.1 จุดประสงค์รายวิชา 
 2.2 ค าอธิบายรายวิชา 
 2.3 เนื้อหารายวิชามอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ 
 2.4 วิธีด าเนินการเรียนการสอนรายวิชามอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ 
 2.5 วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล และเกณฑ์การประเมินผล 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  3.1 บอกจุดประสงค์รายวิชาและค าอธิบายรายวิชามอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
  3.2 อธิบายเนื้อหารายวิชามอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
  3.3 นักเรียน นักศึกษา รู้ถึงวิธีการด าเนินการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินผล 
  3.4 นักเรียน นักศึกษา รู้วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล และเกณฑ์การประเมินผล 
  3.5 มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด 
ค านึงถึงความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 

 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.6 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.7 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.8 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความ
คิดเห็นเหตุผลของผู้อ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.9 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล และรัก
ใคร่ปรองดองในสถานศึกษา 



  3.10 กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน  
  3.11 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
  3.12 ให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองโดยกล่าว
สวัสดีกับนักเรียน แนะน าตนเอง โดยเขียนบน
กระดาน 
2. ครูบอกภูมิล าเนา สถาบันที่จบการศึกษา 
ประสบการณ์ในการสอน  

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นักเรียนซักถาม แลกเปลี่ยน อภิปราย 
ตามประเด็นที่สงสัย / สนใจ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
3. ครูแจ้งเนื้อหา จุดประสงค์การเรียน และ
อภิปรายถึงเนื้อหา สาระการเรียนรู้ร่วมกับ
นักเรียน ตามเนื้อหาการเรียนรู้หน่วยการเรียน ก. 
เรื่อง ปฐมนิเทศ 
4. ครูและนักเรียนตกลงหลักเกณฑ์การวัดผลและ
การให้คะแนนในส่วนต่างๆ ร่วมกัน 
5. ครูและนักเรียนร่วมกันตกลงเก่ียวกับข้อปฏิบัติ
และกฎระเบียบในการเรียนการสอน 
6. ครูบอกห้องพักครู โต๊ะท างานเพ่ือให้นักเรียนที่
มีข้อสงสัยสามารถไปพูดคุย ติดต่อ หรือส่งงานได้ 
7. ครูแนะน าหนังสือประกอบการเรียนการสอน
และแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
2. นักเรียนฟังครูอธิบายจุดประสงค์การ
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการ
เรียนที่ ก และจดบันทึก 
3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 
4. นักเรียนร่วมอภิปรายเก่ียวกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผล 
ประเมินผล ข้อปฏิบัติในการเรียนการสอน 
5. นักเรียนตอบค าถาม / อภิปราย 

ขั้นสอนปฏิบัติ 
8. ครูให้นักเรียนศึกษาเก่ียวกับเนื้อหา เกณฑ์การ
ประเมินผล 
9. ครูให้นักเรียนเขียนแนะน าตนเอง 
10. ครูให้นักเรียนเลือกหัวหน้าห้องและรอง
หัวหน้าห้อง 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาตามเนื้อหาการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนที ก เรื่องปฐมนิเทศ 
7. นักเรียนเขียนแนะน าตนเอง 
8. นักเรียนช่วยกันคัดเลือกหัวหน้าห้องและ
รองหัวหน้าห้อง 

ขั้นสรุป ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 



11. ครูถามนักเรียนเก่ียวกับเรื่องที่ครูกล่าวมา
ข้างต้นว่ามีอะไรบ้าง มีรายละเอียดส าคัญอย่างไร 
12. ครูสอบถามนักเรียนว่าห้องพักครูอยู่ที่ไหน 
13. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของ
กระทรวงศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คือ 
1. ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย 
(Decency) 3. ด้านภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด 
(Drug – Free)  
14. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
15. ครูซักถามนักเรียนว่ามีข้อสงสัยอะไรอีก
หรือไม่16. ครูให้นักเรียนท าความสะอาด
ห้องเรียน 

9. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจด
บันทึก ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่องที่
จะเรียน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
กฎระเบียบข้อปฏิบัติในการเรียน 
10. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกับอภิปรายแนวทางน าไป
ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันและในรายวิชาที่
เรียน 
11. นักเรียนรับฟังและจดบันทึกหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความ
รับผิดชอบและพยายามสืบค้นข้อมูลและ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 
12. นักเรียนช่วยกันท าความสะอาด
เครื่องมือ อุปกรณ์ จัดห้องเรียนให้
เรียบร้อย 
 

ขั้นน าไปใช้ 
17. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
18. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
13. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้
ประจ าหน่วยการเรียน 

 

5. งานท่ีมอบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูให้นักเรียนร่วมอภิปรายเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขณะเรียน : 1. ครูให้นักเรียนเขียนแนะน าตนเองและให้นักเรียนแนะน าตนเองทีละคน 
       2. นักเรียนช่วยกันเลือกหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง 
 หลังเรียน : ครูให้นักเรียนไปศึกษาหน่วยการเรียนที่ 1 มาล่วงหน้า 
 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 เนื้อหาการเรียนหน่วยการเรียนที่ ก 
  6.1.2 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชามอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับของส านักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายธวัชชัย  อัตถวิบูลย์กุล 
  6.1.3 แผ่นใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.4 แบบฟอร์มการแนะน าตนเองของนักเรียน 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 
  6.2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 



  6.2.2 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 สื่อคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 
 

7. แหล่งการเรียนรู้ 
 

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

8. เน้ือหาการเรียนรู้ 
 

 หน่วยการเรียนที่ ก ปฐมนิเทศ 
 

 8.1 ขอบเขตรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
  เป็นวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ มีเนื้อหาทั้งหมด 6 หน่วยการเรียน เวลาเรียน 18 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 7 ชั่วโมง รวม 126  ชั่วโมง จ านวน 3 หน่วยกิต 
 
  8.1.1 จุดประสงค์รายวิชา 
   1.  เพ่ือให้มีความเข้าใจ ชนิด โครงสร้าง ส่วนประกอบของมอเตอร์ 1 เฟส และ 3 
เฟส 
   2. เพ่ือให้มีความเข้าใจ หลักการท างาน คุณลักษณะของมอเตอร์ 1 เฟส และ 3 
เฟส 
   3. เพ่ือให้มีความเข้าใจ การเริ่มเดิน การกลับทิศทางการหมุน การหยุดมอเตอร์ 
การน าไปใช้งานและการบ ารุงรักษา 
   4. เพ่ือให้มีทักษะในการตรวจซ่อม พันมอเตอร์ บ ารุงรักษามอเตอร์ 1 เฟส และ 3 
เฟส 
   5. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างาน 
   6. เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความม่ันใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน  
 

  8.1.2 ค าอธิบายรายวิชา 
   ศึกษาและปฏิบัติหลักการท างาน ชนิด โครงสร้าง และส่วนประกอบของมอเตอร์ 
1 เฟส และ 3 เฟส คุณลักษณะ การเริ่มเดิน การทิศทางการหมุน การหมุนมอเตอร์ การน าไปใช้
งานและการบ ารุงรักษา การพันและการทดสอบมอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ 



 

  8.1.3 ก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หน่วย 
การเรียนท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียน 
จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 ก ปฐมนิเทศ 2 - 

1 – 2  1  1. หลักการท างานของมอเตอร์เหนี่ยวน า 
   1.1 มอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ 
   1.2 มอเตอร์เหนี่ยวน า 
   1.3 มอเตอร์แบบซิงโครนัส 
   1.4 มอเตอร์แบบคอมมิวเตเตอร์ 
   1.5 หลักการเบื้องต้นของมอเตอร์เหนี่ยวน า 

2 10 
 
 
 
 

 

3 – 5   2 2. มอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 
   2.1 โครงสร้างและส่วนประกอบ 
   2.2 สนามแม่เหล็กหมุน 
   2.3 โรเตอร์หมุนได้อย่างไร 
   2.4 การกลับทิศทางหมุน 
   2.5 จ านวนขั้วแม่เหล็กและความเร็วซิงโครนัส 
   2.6 ความเร็วโรเตอร์และสลิป     
   2.7 ความถี่โรเตอร์ 
   2.8 แรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน าในโรเตอร์ 
   2.9 ก าลังและกระแสในโรเตอร์ 

7 14 
 
 
 
 
 

6 – 8  3 3. คุณลักษณะของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 
   3.1 คุณลักษณะของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 
          แบบโรเตอร์กรงกระรอก 
   3.2 มอเตอร์ในสภาวะไร้โหลด 
   3.3 มอเตอร์ในสภาวะโหลด 
   3.4 การสูญเสียและก าลังในส่วนต่าง ๆ 
   3.5 แรงบิดของมอเตอร์เหนี่ยวน า 
   3.6 แรงบิดเริ่มหมุนของมอเตอร์เหนี่ยวน าโรเตอร์ 
         แบบกรงกระรอก 
   3.7 แรงบิดเริ่มหมุนของมอเตอร์เหนี่ยวน าโรเตอร์ 
         แบบวาวด์โรเตอร์ 
   3.8 คุณลักษณะของแรงบิด – ความเร็ว 
   3.9 ผลของค่าความต้านทานของโรเตอร์ 

7 14 
 
 
 
 
 



   3.10 คุณลักษณะของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 
           แบบวาวด์โรเตอร์ 
   3.11 การสตาร์ทมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 
   3.12 การสตาร์ทมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 
            แบบโรเตอร์กรงกระรอก 
   3.13 การสตาร์ทมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 
           แบบวาวด์โรเตอร์ 
   3.14 การกลับทางหมุนมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หน่วย 
การเรียนท่ี ชื่อหน่วยการเรียน 

จ านวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

9 - 11   4 4. มอเตอร์เหนี่ยวน าหนึ่งเฟส 
   4.1 หลักการของมอเตอร์เหนี่ยวน าหนึ่งเฟส 
   4.2 มอเตอร์เหนี่ยวน าแบบสปลิตเฟส 
         หรือแบบแยกเฟส 
   4.3 มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์ 
   4.4 มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท 
   4.5 มอเตอร์แบบเปอร์มาแนนท์-สปลิต  
         คาปาซิเตอร์ 
   4.6 มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สองค่า 
   4.7 มอเตอร์แบบเชดเดดโพล 

7 14 
 
 
 
 

12 - 15  5 5. มอเตอร์แบบคอมมิวเตเตอร์ 
   5.1 มอเตอร์แบบรีพัลชั่น 
   5.2 มอเตอร์แบบรีพัลชั่นสตาร์ทอินดัคชั่น 
   5.3 มอเตอร์แบบรีพัลชั่นอิดัคชั่น 
   5.4 มอเตอร์แบบยูนิเวอร์แซล 
   5.5 ส่วนประกอบ 
   5.6 หลักการท างาน 

7 21 
 
 
 
 



   5.7 การกลับทางหมุน 
16 – 17  6 6. รายละเอียดอ่ืนๆ และการบ ารุงรักษา 

   6.1 แผ่นปูายของมอเตอร์ 
   6.2 ข้อขัดข้อง  การแก้ไข  และการบ ารุงรักษา 
          มอเตอร์เหนี่ยวน า 
   6.3 ข้อขัดข้อง  การแก้ไข  และบ ารุงรักษา
มอเตอร์ 
         แบบคอมมิวเตเตอร์ 
   6.4 กรณีมอเตอร์ถูกน้ าท่วม 
   6.5 การทดสอบการเดินเครื่อง 
   6.6 การเดินเครื่องใช้งานประจ าวัน 

4 10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หน่วย 
การเรียนท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียน 
จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
18  - สรุปบทเรียนทุกหน่วยการเรียน 

- ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4 
2 

- 
- 

 
 8.2 แนวปฏิบัติการมาเรียน 
  8.2.1 ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของครู ถ้าเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 จะได้ผลการเรียนเป็น ขร (ขาดเรียน) จะต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่ 
  8.2.2 การมาสาย หมายถึง มาสายเกินเวลาที่เรียนตามตารางเรียน เกิน 10 นาที 
  8.2.3 การมาสาย 3 ครั้ง ให้ถือเป็นการขาดเรียน 1 ครั้ง และให้นับรวมเป็นจ านวน
วันที่ขาดเรียนด้วย 
  8.2.4 การหนีเรียน หมายถึง การไม่อยู่เรียนหรือไม่ร่วมกิจกรรมในระหว่างเรียนเป็น
เวลานานเกิน 30 นาที หรือเข้าเรียนแล้วไม่อยู่เรียน 
  8.2.5 การหนีเรียน 1 ครั้ง ให้เปรียบเทียบเท่ากับการขาดเรียน 1 ครั้ง 
 

 8.3 การวัดผล 
  8.3.1 วัดความสนใจของนักเรียน โดยสังเกตจากความต้ังใจขณะครูบรรยาย การการ
กรอกข้อมูลแนะน าตนเอง การมีส่วนร่วมในการอภิปรายซักถาม 



  8.3.2 สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมและการร่วมอภิปราย 
 

การวัดผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน  แบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนท่ี 1 
 

ข้อท่ี พฤติกรรมบ่งชี้ 
1. ความมีวินัย 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 

2. ตรงต่อเวลา 
3. เข้าร่วมกิจกรรมที่ครูผู้สอนก าหนด 
4. เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 

2. ความรับผิดชอบ 1. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียน 
2. มีความเพียรพยายามในการเรียนและการท างาน 
3. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนด 
4. ไม่เพิกเฉยต่อสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 

ข้อท่ี พฤติกรรมบ่งชี้ 
3. ความซ่ือสัตย์สุจริต 1. ไม่พูดเท็จ 

2. ไม่ลักขโมยสมบัติของผู้อ่ืน 
3. ไม่ทุจริตในการสอบ 
4. ไม่แอบอ้างเอาสิ่งหรือผลงานผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 

4. ความเชื่อม่ันในตนเอง 1. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
2. กล้าทักท้วงในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
3. กล้ายอมรับความจริง 
4. กล้าเสนอตัวเข้าแข่งขันหรือท างานที่ท้าทาย 

5. ความสนใจใฝุรู้ 1. ชอบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2. ชอบซักถามปัญหาข้อสงสัย 
3. แสวงหาประสบการณ์และค้นหาความรู้ใหม่ 
4. มีความกระตือรือร้น 

6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 1. คิดในสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ 
2. ท าในสิ่งที่มีประโยชน์ซ่ึงคนอ่ืนไม่เคยท า 
3. พัฒนางานอยู่เสมอ 
4. น าเสนอภาระงานด้วยรูปแบบที่แตกต่างไปจากคนอ่ืนอย่าง
เหมาะสมและยอมรับได้ 

7. ความอดทนอุตสาหะ 1. อดทนในการเรียน 
2. ท างานนานๆ ได้ 
3. อดทนในการจัดท าภาระงาน / แบบฝึกหัด 
4. มีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี 



8. ความประหยัดอดออม 1.ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด 
2. เลือกซ้ือสินค้าที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
3. ใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัด เช่น ไฟฟูา น้ าประปา 
4. รักษาทรัพย์สินของส่วนรวม 

9. ความเป็นประชาธิปไตย 1. ยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ของกลุ่ม 
2. ปฏิบัติตามมติของกลุ่ม 
3. รักษาสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
4. เคารพในสิทธิและหน้าที่ของคนอ่ืน 

10. ความรักสามัคคี 1. มีความพร้อมเพรียงเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
2. ร่วมมือกันท างานให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
3. เห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าส่วนตัว 
4. พยายามปรับตัวให้เข้ากับคนอ่ืนในกลุ่ม 

 
  

 จ านวน 6 หน่วยการเรียน หน่วยการเรียนละ 20 คะแนน รวม 120 คะแนน ใช้วิธีการ
เปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 

     คะแนนส่วนที่ 1  =  ดิบท่ีได้ผลรวมคะแนน
120
20

  

ส่วนท่ี 2   แบบทดสอบก่อนเรียน 10 คะแนน 
 การวัดผลจะใช้ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตามจุดประสงค์การเรียนรู้จากหน่วยการ
เรียนที่ 1 ถึงหน่วยการเรียนที่ 6 หน่วยการเรียนละ 10 ข้อๆ ละ 1 คะแนน รวม 60 คะแนน ใช้
วิธีการเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้  

     คะแนนส่วนที่ 2  =  ดิบท่ีได้ผลรวมคะแนน
60
10

  
 

ส่วนท่ี 3 แบบทดสอบหลังเรียน 10 คะแนน 
 การวัดผลจะใช้ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จากหน่วยการ
เรียนที่ 1 ถึงหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนละ 10 ข้อๆ ละ 1 คะแนน รวม 60 คะแนน ใช้
วิธีการเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้  

     คะแนนส่วนที่ 3  =  ดิบท่ีได้ผลรวมคะแนน
60
10

  
 

ส่วนท่ี 4 แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน 20 คะแนน 
 คะแนนได้จากผลการท าแบบฝึกหัดจากหน่วยการเรียนที่ 1 ถึงหน่วยการเรียนที่ 6 โดย
เฉลี่ยรวม 60 คะแนน ใช้วิธีการเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 

     คะแนนส่วนที่ 4  =  ดิบท่ีได้ผลรวมคะแนน

60

20
 



ส่วนท่ี 5 การฝึกปฏิบัติตามใบงาน  20 คะแนน 
 คะแนนได้จากผลการฝึกปฏิบัติตามใบงานจากหน่วยการเรียนทั้งหมด โดยเฉลี่ยรวม 100 
คะแนน ใช้วิธีการเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 

     คะแนนส่วนที่ 5  =  ดิบท่ีได้ผลรวมคะแนน

100

20
 

ส่วนท่ี 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20 คะแนน 
 การวัดผลจะใช้ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จากหน่วยการ
เรียนที่ 1 ถึงหน่วยการเรียนที่ 10 จ านวน 60 ข้อๆ ละ 1 คะแนน รวม 60 คะแนน เวลาสอบ 1 
ชั่วโมง ใช้วิธีการเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 

     คะแนนส่วนที่ 6  =  ดิบท่ีได้ผลรวมคะแนน
60
20

  

 
 8.4 เกณฑ์ประเมินผล 
  8.4.1 ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ถ้าเกินนี้จะได้ผลการเรียนเป็น ขร  
  8.4.2 คะแนนจากการประเมินแต่ละส่วนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ถ้าไม่ผ่านส่วนใด
ให้ผลการเรียนเป็น มส  (ไม่สมบูรณ์) ยกเว้น การทดสอบก่อนเรียน 
 
 8.5 การประเมินผลการเรียน 
  การตัดสินผลการเรียน ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมทั้ง 6 ส่วน ต้ังแต่ 50 คะแนน ขึ้นไป 
ถ้าต่ ากว่านี้ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ การให้ระดับคะแนนใช้ระบบอิงเกณฑ์ 8 ระดับ ดังนี้ 
 

ตารางประเมินระดับผลการเรียน 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 

3.5 
3 

2.5 
2 

1.5 
1 
0 

ผลการเรียนดีเยี่ยม 
ผลการเรียนดีมาก 
ผลการเรียนดี 
ผลการเรียนค่อนข้างดี 
ผลการเรียนน่าพอใจ 
ผลการเรียนพอใช้ 
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

80 – 100 
75 – 79 
70 – 74 
65 – 69 
60 – 64 
55 – 59 
50 – 54 
0 – 49 

 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 1 

วิชา  มอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ (1011-1308) สัปดาห์ท่ี 1 – 2   
เรื่อง  หลักการท างานของมอเตอร์เหนี่ยวน า จ านวน 12 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 มอเตอร์   คือเครื่องกลไฟฟูาที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟูาเป็นพลังงานกล  การ
ท างานของมอเตอร์เหนี่ยวน าจะอาศัยหลักการเหนี่ยวน าทางแม่เหล็กไฟฟูาระหว่างขดลวดสเต
เตอร์กับโรเตอร์  เพ่ือให้เกิดแรงบิดที่เพลาจนมอเตอร์หมุนไปได้  

 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

2.1 มอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ 
2.2 มอเตอร์เหนี่ยวน า 
2.3 มอเตอร์แบบซิงโครนัส 
2.4 มอเตอร์แบบคอมมิวเตเตอร์ 
2.5 หลักการเบื้องต้นของมอเตอร์เหนี่ยวน า 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  3.1 บอกค าจ ากัดความของมอเตอร์ไฟฟูาได้ 
  3.2 สามารถระบุประเภทมอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับได้ 
  3.3 ยกตัวอย่างการน ามอเตอร์เหนี่ยวน าไปใช้งานได้ 
  3.4 อธิบายโครงสร้างมอเตอร์เหนี่ยวน าหนึ่งเฟสและสามเฟสได้ 
  3.5 อธิบายคุณลักษณะของมอเตอร์แบบซิงโครนัสได้ 
  3.6 อธิบายโครงสร้างของมอเตอร์แบบคอมมิวเตเตอร์ได้ 
  3.7 อธิบายหลักการเบื้องต้นของมอเตอร์เหนี่ยวน าได้ 
  3.8 มีกิจนิสัยที่ ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด 
ค านึงถึงความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.9 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.10 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 



  3.11 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความ
คิดเห็นเหตุผลของผู้อ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.12 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล และรัก
ใคร่ปรองดองในสถานศึกษา 
  3.13 กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน  
  3.14 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
  3.15 ให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียน 

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบแผ่นใส/ power 
point 
4. ครูให้นัก เรียน ศึกษา เนื้อหากา รเรียนรู้ใ น
หนังสือ 
5. ซักถามนักเรียนเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 
4. นักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย และตอบค าถาม 

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

ขั้นศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. นักเรียนจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นสรุป 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
10. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 11. ครูคอยสังเกตล าดับขั้นตอนการท างานและ
ให้ค าแนะน าเม่ือพบนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
12. ครูให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งตรวจที่
โต๊ะตรวจงานเพ่ือขอค าแนะน าและและ
ประเมินผล13. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
14. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของ
กระทรวงศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คือ 
1. ด้าน 
ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ด้าน
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  
15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
16. ครูซักถา มนักเรี ยนว่ามีข้ อสงสัยอะไรอีก
หรื อ ไ ม่17 .  ครู ให้ นั ก เรี ยนท า ความสะอา ด
ห้องเรียน 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 
8. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนและ
จดบันทึก 
9. นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ เม่ือพบปัญหาให้
สอบถามครูผู้สอน 
10. นักเรียนส่งผลการปฏิบัติงานให้ครู
ตรวจ 
11.นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
12. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจด
บันทึก ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่องที่
เรียน  
13. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกับอภิปรายแนวทางน าไป
ปฏิบัติ  
ใช้ในชีวิตประจ าวันและในรายวิชาที่เรียน 
14 . นัก เรี ยน รับ ฟังและจดบั นทึ กหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความ
รับผิดชอบและพยายามสืบค้นข้อมูลและ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 
15 .  นัก เรี ยนช่ วยกันท าควา มสะอา ด
เครื่ อ ง มือ  อุปกร ณ์ จั ด ห้ อ ง เ รี ยน ใ ห้
เรียบร้อย 
 

ขั้นน าไปใช้ 
18. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
19. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
16. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียน รู้
ประจ าหน่วยการเรียน 

 

5. งานท่ีมอบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 



 ขณะเรียน : 1. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียน 
 หลังเรียน : 1. ครูให้การบ้านแก่นักเรียนท านอกเวลาเรียน คือ แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการ
เรียน 
     และให้ไปศึกษาหน่วยการเรียนที่ 2 มาล่วงหน้า 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6. ส่ือการเรียนการสอน 
 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชามอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับของส านักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายธวัชชัย  อัตถวิบูลย์กุล 
  6.1.2 แผ่นใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.3 ใบงานการทดลอง 
  6.1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  6.1.5 แบบทดสอบหลังเรียน 
  6.1.6 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 
  6.2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
  6.2.2 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 สื่อคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 
 6.3 ส่ือของจริง 
  6.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองจริง 
 

7. แหล่งการเรียนรู้ 
 

 7.1 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  7.1.1 ห้องสมุด 
  7.1.2 ศูนย์วิทยบริการ 
  7.1.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 7.2 แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  7.2.1 ศูนย์หนังสือ 
  7.2.2 อินเทอร์เน็ต 
  7.2.3 ห้องสมุดประชาชน 
  7.2.4 ผู้ประกอบการ / สถานประกอบการในท้องถิ่น 
8. การวัดและประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
  1. สังเกตการเข้าชั้นเรียน 
  2. สังเกตจากความพร้อมก่อนเรียน 



  3. สังเกตผลการทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  1. สังเกตความสนใจ 
  2. สังเกตการตอบค าถามของนักเรียน 
  3. สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
  4. สังเกตจากการสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 หลังเรียน 
  1. สังเกตจากการท าการบ้านนอกเวลาเรียน 
  2. สังเกตจากผลการทดสอบหลังเรียน 
9. เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน 
 9.1 การเตรียมเครื่องมือ 
  1. เตรียมเครื่องมือครบถ้วนและถูกต้อง    10 คะแนน 
  2. เตรียมเครื่องมือถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
 9.2 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  1. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีมาก     10 คะแนน 
  2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้       7 คะแนน 
  3. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนไม่ได้       0 คะแนน 
 9.3 ทักษะเชิงช่าง 
  1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องปลอดภัย   10 คะแนน 
  2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องเพียงบางส่วน     7 คะแนน 
  3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง      0 คะแนน 
 9.4 การตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน 
  1. ตอบค าถามได้ถูกต้องครบถ้วน    10 คะแนน 
  2. ตอบค าถามได้ถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
  3. ตอบค าถามไม่ถูกต้อง       0 คะแนน 
 9.5 การสรุปผลการปฏิบัติงาน 
  1. สรุปได้ถูกต้อง ครบถ้วน     10 คะแนน 
  2. สรุปได้ถูกต้องเพียงบางส่วน       7 คะแนน 
  3. สรุปไม่ถูกต้อง         0 คะแนน 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 1 เรื่อง หลักการท างานของมอเตอร์เหน่ียวน า 

ค าชี้ แจง    1. จงท า เครื่ องหมา ยกากบาท  () ทับข้อที่ถูกที่สุ ดเ พียงข้อ เดีย วลงใน
กระดาษค าตอบ 
     2. เวลาสอบ 10 นาที 
1. อินดัคชั่นมอเตอร์ (induction motor) หมายถึงมอเตอร์ชนิดใด 
 ก. มอเตอร์แบบซิงโครนัส  ข. มอเตอร์เหนี่ยวน า 
 ค. มอเตอร์แบบคอมมิวเตเตอร์  ง. มอเตอร์สองความเร็ว 
2. มอเตอร์ชนิดใดที่มีคุณลักษณะดีเด่นในเรื่องความเร็วรอบคงที่ 
 ก. แบบเชดเดดโปล   ข. แบบสปลิตเฟส 
 ค. แบบซิงโครนัส   ง. แบบแยกเฟส 
3. ข้อใดคือมอเตอร์แบบคอมมิวเตเตอร์ 
 ก. มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์  ข. มอเตอร์กรงกระรอก 
 ค. มอเตอร์แบบยูนิเวอร์แซล  ง. มอเตอร์แบบเชดเดดโปล 
4. ที่เรียกว่า squirrel cage rotor หมายถึงอะไร 
 ก. โรเตอร์พันขดลวด   ข. โรเตอร์กรงกระรอก 
 ค. โรเตอร์วงแหวน   ง. โรเตอร์แบบยื่น 
5. ใครคือผู้ค้นพบหลักการเบื้องต้นของมอเตอร์ 
 ก. โทมัส เอดิสัน    ข. นิโคลา เทสลา  

ค. แมกซ์เวลล์    ง. เจมส์ วัตต์ 
6. มอเตอร์ หมายถึงอะไร 



 ก. เครื่องกลไฟฟูาที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟูา 
 ข. เครื่องกลไฟฟูาที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟูาเป็นพลังงานกล 
 ค. เครื่องกลไฟฟูาที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล 
 ง. เครื่องกลไฟฟูาที่ท าหน้าที่เปลี่ยนระดับแรงดัน  
7. ส่วนที่หมุนได้ของมอเตอร์เรียกว่าอะไร 
 ก. สเตเตอร์  ข. โครง   ค. โรเตอร์  ง. คอยล์ 
8. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของมอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ 
 ก. มอเตอร์เหนี่ยวน า   ข. มอเตอร์แบบคอมมิวเตเตอร์ 
 ค. มอเตอร์แบบซิงโครนัส  ง. ไดนาโม 
9. ทิศทางเส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวน าอธิบายได้ตามข้อใด 
 ก. กฎมือขวาของเฟลมมิง   ข. กฎมือซ้ายของเฟลมมิง 
 ค. กฎมือขวาของตัวน า   ง. กฎมือซ้ายมอเตอร์ 
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. ร่อง (slot) คือส่วนที่อยู่บนสเตเตอร์ 
 ข. มอเตอร์แบบสปลิตเฟส เป็นมอเตอร์หนึ่งเฟส 
 ค. มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์ เป็นมอเตอร์สามเฟส 
 ง. มอเตอร์แบบพันขดลวดเรียกอีกอย่างว่า แบบสลิป – ริง 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 1 เรื่อง หลักการท างานของมอเตอร์เหน่ียวน า 

 

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

ข้อท่ี ค าตอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

7. 
8. 
9. 
10 

ข. มอเตอร์เหนี่ยวน า 
ค. แบบซิงโครนัส 
ค. มอเตอร์แบบยูนิเวอร์แซล 
ข. โรเตอร์กรงกระรอก 
ข. นิโคลา เทสลา 
ข. เครื่องกลไฟฟูาที่ท าหน้าที่เปลี่ยน 
   พลังงานไฟฟูาเป็นพลังงานกล 
ค. โรเตอร์ 
ง. ไดนาโม 
ค. กฎมือขวาของตัวน า  
ค. มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์ เป็นมอเตอร์สามเฟส 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 2 

วิชา  มอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ (1011-1308) สัปดาห์ท่ี 3 – 5   
เรื่อง  มอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส จ านวน 21 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 มอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสเป็นเครื่องกลไฟฟูาที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในโรงงาน
อุตสาหกรรมเนื่องจากไม่ต้องบ ารุงรักษามากนัก  นอกจากนี้ความเร็วรอบค่อนข้างคงที่  
โครงสร้าง 
ที่ส าคัญมี  2  ส่วน  คือ  สเตเตอร์และโรเตอร์ 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

2.1 โครงสร้างและส่วนประกอบ 
2.2 สนามแม่เหล็กหมุน 
2.3 โรเตอร์หมุนได้อย่างไร 
2.4 การกลับทิศทางหมุน 
2.5 จ านวนขั้วแม่เหล็กและความเร็วซิงโครนัส 
2.6 ความเร็วโรเตอร์และสลิป 
2.7 ความถี่โรเตอร์ 
2.8 แรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน าในโรเตอร์ 
2.9 ก าลังและกระแสในโรเตอร์ 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  3.1 บอกโครงสร้างและส่วนประกอบมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสได้ 
  3.2 อธิบายลักษณะสเตเตอร์และโรเตอร์ได้ 
  3.3 อธิบายวิธีการเกิดสนามแม่เหล็กหมุนได้ 
  3.4 อธิบายวิธีการเริ่มหมุนและการกลับทิศทางหมุนได้ 
  3.5 ระบุองค์ประกอบที่เก่ียวข้องในการท าให้ความเร็วเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
  3.6 อธิบาย  ค านวณความเร็วซิงโครนัสและความเร็วโรเตอร์เม่ือมีค่าสลิปได้ 
  3.7 ระบุวิธีการค านวณแรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน าโรเตอร์  ก าลัง และกระแสไฟฟูา 
                          ในโรเตอร์ได้ 

 
  3.8 มีกิจนิสัยที่ ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด 
ค านึงถึงความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 



 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.9 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.10 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.11 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความ
คิดเห็นเหตุผลของผู้อ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.12 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล และรัก
ใคร่ปรองดองในสถานศึกษา 
  3.13 กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน  
  3.14 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
  3.15 ให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียน 

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบแผ่นใส/ power 
point 
4. ครูให้นัก เรียน ศึกษา เนื้อหากา รเรียนรู้ใ น
หนังสือเรียน 
5. ซักถามนักเรียนเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน 

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

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

ขั้นศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. นักเรียนจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 



 

ขั้นสรุป 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
10. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 11. ครูคอยสังเกตล าดับขั้นตอนการท างานและ
ให้ค าแนะน าเม่ือพบนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
12. ครูให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งตรวจที่
โต๊ะตรวจงานเพ่ือขอค าแนะน าและและ
ประเมินผล13. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
14. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของ
กระทรวงศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คือ 
1. ด้าน 
ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ด้าน
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  
15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
16. ครูซักถา มนักเรี ยนว่ามีข้ อสงสัยอะไรอีก
หรื อ ไ ม่17 .  ครู ให้ นั ก เรี ยนท า ความสะอา ด
ห้องเรียน 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 
8. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนและ
จดบันทึก 
9. นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ เม่ือพบปัญหาให้
สอบถามครูผู้สอน 
10. นักเรียนส่งผลการปฏิบัติงานให้ครู
ตรวจ 
11.นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
12. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจด
บันทึก ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่องที่
เรียน  
13. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกับอภิปรายแนวทางน าไป
ปฏิบัติ  
ใช้ในชีวิตประจ าวันและในรายวิชาที่เรียน 
14 . นัก เรี ยน รับ ฟังและจดบั นทึ กหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความ
รับผิดชอบและพยายามสืบค้นข้อมูลและ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 
15 .  นัก เรี ยนช่ วยกันท าควา มสะอา ด
เครื่ อ ง มือ  อุปกร ณ์ จั ด ห้ อ ง เ รี ยน ใ ห้
เรียบร้อย 
 

ขั้นน าไปใช้ 
18. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการ
เรียนรู้ 
19. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
16. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้
ประจ าหน่วยการเรียน 

 
 
 
 

5. งานท่ีมอบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน : 1. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียน 



 หลังเรียน : 1. ครูให้การบ้านแก่นักเรียนท านอกเวลาเรียน คือ แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการ
เรียน 
     และให้ไปศึกษาหน่วยการเรียนที่ 3 มาล่วงหน้า 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 
 
 
6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชามอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับของส านักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายธวัชชัย  อัตถวิบูลย์กุล 
  6.1.2 แผ่นใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.3 ใบงานการทดลอง 
  6.1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  6.1.5 แบบทดสอบหลังเรียน 
  6.1.6 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 
  6.2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
  6.2.2 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 สื่อคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 
 6.3 ส่ือของจริง 
  6.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองจริง 
 

7. แหล่งการเรียนรู้ 
 

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

8. การวัดและประเมินผล 
 



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

9. เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 2 เรื่อง มอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟส 

 

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

----------------------------------------------------- 
1. ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างส่วนประกอบของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 
 ก. แกนสเตเตอร์    ข. โรเตอร์   

ค. ขดลวดสเตเตอร์   ง. แปรงถ่าน 
2. โรเตอร์แบบพันขดลวด เรียกอีกอย่างว่าอะไร 
 ก. แบบวาวด์โรเตอร์   ข. แบบกรงกระรอก 
 ค. แบบขั้วแม่เหล็กยื่น   ง. แบบรังนก 
3. ในทางปฏิบัติการกลับทิศทางหมุนมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสท าตามข้อใด 
 ก. สลับสายจ่ายไฟเพียงคู่ใดคู่หนึ่ง  ข. ถอดสายออกหนึ่งเส้น 
 ค. ต่อคาปาซิเตอร์คร่อมขดลวด  ง. สลับสายจ่ายไฟสองคู่ 
4. จ านวนขั้วแม่เหล็กและความเร็วซิงโครนัส สัมพันธ์กันอย่างไร 
 ก. จ านวนขั้วแม่เหล็กเพ่ิม ความเร็วจะลดลง 
 ข. จ านวนขั้วแม่เหล็กลด ความเร็วจะลดลง 
 ค. จ านวนขั้วแม่เหล็กเพ่ิม ความเร็วจะเพ่ิมขึ้น 
 ง. จ านวนขั้วแม่เหล็กและความเร็วไม่เก่ียวข้องกัน 
5. ข้อใดคือสมการความเร็วซิงโครนัส 
 ก. NS = 120 P/F    ข. NS = 3 F/P   

ค. NS = 120 F/P      ง. NS = 4.44 FP 
6. ความแตกต่างระหว่างความเร็วซิงโครนัสกับความเร็วโรเตอร์ เรียกว่าอะไร 



 ก. ความเร็วเฉลี่ย    ข. ความเร็วสลิป   
ค. ความเร็วสูงสุด        ง. ความเร็ววิกฤติ 

7. ความถี่ของแรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน าที่เกิดขึ้นในโรเตอร์ เรียกว่าอะไร 
 ก. ความถี่แหล่งจ่าย   ข. ความถี่สเตเตเตอร์ 
 ค. ความถี่ภายนอก   ง. ความถี่โรเตอร์ 
8. แ รงเคลื่อน ไฟฟูาเหนี่ยวน าใน โรเตอร์ต่อเฟส ขณะโร เตอร์ หยุดนิ่งอยู่ กับที่  ไม่ขึ้นกับ
องค์ประกอบใด 
 ก. แรงดันที่ปูอน    ข. ความถี่ 
 ค. จ านวนรอบขดลวดสเตเตอร์  ง. จ านวนรอบขดลวดโรเตอร์ 
9. มอเตอร์เหนี่ยวน ามีขั้วแม่เหล็ก 4 ขั้ว ต่อเข้ากับระบบไฟฟูา 3 เฟส 50 เฮิรตซ์ มีความถี่โรเตอร์ 
5 เฮิรตซ์ ความเร็วซิงโครนัสมีค่าเท่าใด 
 ก. 1,000 รอบต่อนาที   ข. 1,500 รอบต่อนาที   
 ค. 1,800 รอบต่อนาที   ง. 3,000 รอบต่อนาที 
 
10. จากข้อที่ 9 เปอร์เซ็นต์สลิป มีค่าเท่าใด 
 ก. 5 %     ข. 8 %    

ค. 10 %    ง. 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 2 เรื่อง มอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟส 

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

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

ง. แปรงถ่าน 
ก. แบบวาวด์โรเตอร์ 
ก. สลับสายจ่ายไฟเพียงคู่ใดคู่หนึ่ง 
ก. จ านวนขั้วแม่เหล็กเพ่ิม ความเร็วจะลดลง 
ค. NS = 120 F/P  
ข. ความเร็วสลิป  
ง. ความถี่โรเตอร์ 
ข. ความถี่ 
ข. 1,500 รอบต่อนาที  
ค. 10 %  

 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 3 
วิชา  มอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ (1011-1308) สัปดาห์ท่ี 6 – 8    
เรื่อง  คุณลักษณะของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส จ านวน 21 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 การที่จะท าให้มอเตอร์หมุนได้นั้น จะต้องจ่ายแรงดันให้กับขดลวดสเตเตอร์  ดังนั้นส่วน
หนึ่งจึงเกิดการสูญเสีย (Power  losses) ที่สเตเตอร์  นอกจากนี้ยังสูญเสียที่โรเตอร์  สูญเสีย
เนื่องจากความฝืด  แรงต้านทานจากลม  จึงท าให้ก าลังเอาท์พุทของมอเตอร์มีค่าต่ าลงหรือ
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลงนั่นเอง 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 คุณลักษณะของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสแบบโรเตอร์กรงกระรอก 
2.2 มอเตอร์ในสภาวะไร้โหลด 
2.3 มอเตอร์ในสภาวะโหลด 
2.4 การสูญเสียและก าลังในส่วนต่างๆ 
2.5 แรงบิดของมอเตอร์เหนี่ยวน า 
2.6 แรงบิดเริ่มหมุนของมอเตอร์เหนี่ยวน าโรเตอร์แบบกรงกระรอก 
2.7 แรงบิดเริ่มหมุนของมอเตอร์เหนี่ยวน าโรเตอร์แบบวาวด์โรเตอร์ 
2.8 คุณลักษณะของแรงบิด – ความเร็ว 
2.9 ผลของค่าความต้านทานของโรเตอร์ 
2.10 คุณลักษณะของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสแบบวาวด์โรเตอร์ 
2.11 การสตาร์ทมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 
2.12 การสตาร์ทมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสแบบโรเตอร์กรงกระรอก 
2.13 การสตาร์ทมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสแบบวาวด์โรเตอร์ 
2.14 การกลับทางหมุนมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  3.1 ระบุคุณลักษณะของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสแบบกรงกระรอกได้ 
  3.2 ค านวณหาก าลังไฟฟูาสูญเสียและก าลังเอาท์พุทของมอเตอร์ได้ 
  3.3 อธิบายสมการแรงบิดของมอเตอร์เหนี่ยวน าได้ 
  3.4 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 
                           แบบกรงกระรอกได้ 
  3.5 ระบุคุณลักษณะของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสแบบวาวด์โรเตอร์ได้ 
  3.6 ระบุวิธีการสตาร์ทและการกลับทางหมุนมอเตอร์เหนี่ยวน าได้ 



  3.7 มีกิจนิสัยที่ ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด 
ค านึงถึงความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 

 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.8 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.9 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.10 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความ
คิดเห็นเหตุผลของผู้อ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.11 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล และรัก
ใคร่ปรองดองในสถานศึกษา 
  3.12 กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน 
  3.13 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
  3.14 ให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียน 

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบแผ่นใส/ power 
point 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
4. ครูให้นัก เรียน ศึกษา เนื้อหากา รเรียนรู้ใ น
หนังสือเรียน 
5. ซักถามนักเรียนเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน 
ขั้นสอนปฏิบัติ 
6. ครูให้นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 

4. นักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 
5. นักเรียนตอบค าถาม 
ขั้นศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 



7. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ตามใบงานการทดลอง 
8. ครูสังเกตการปฏิบัติงานและคอยให้ค าแนะน า 
อย่างใกล้ชิด 

7. นักเรียนจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ขั้นสรุป 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
10. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 11. ครูคอยสังเกตล าดับขั้นตอนการท างานและ
ให้ค าแนะน าเม่ือพบนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
12. ครูให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งตรวจที่
โต๊ะตรวจงานเพ่ือขอค าแนะน าและและ
ประเมินผล13. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
14. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของ
กระทรวงศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คือ 
1. ด้าน 
ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ด้าน
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  
15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 
8. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนและ
จดบันทึก 
9. นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ เม่ือพบปัญหาให้
สอบถามครูผู้สอน 
10. นักเรียนส่งผลการปฏิบัติงานให้ครู
ตรวจ 
11.นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
12. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจด
บันทึก ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่องที่
เรียน  
13. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกับอภิปรายแนวทางน าไป
ปฏิบัติ  
ใช้ในชีวิตประจ าวันและในรายวิชาที่เรียน 
14 . นัก เรี ยน รับ ฟังและจดบั นทึ กหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความ
รับผิดชอบ 
และพยายามสืบค้นข้อมูลและปฏิบัติงานให้
ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 
 

 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
16. ครูซักถา มนักเรี ยนว่ามีข้ อสงสัยอะไรอีก
หรื อ ไ ม่17 .  ครู ให้ นั ก เรี ยนท า ความสะอา ด
ห้องเรียน 

15 .  นั ก เรียนช่วย กันท า ควา มสะอา ด
เครื่ อ ง มือ  อุป กร ณ์ จั ดห้ อ ง เ รี ยน ใ ห้
เรียบร้อย 

ขั้นน าไปใช้ 
18. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
19. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
16. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียน รู้
ประจ าหน่วยการเรียน 

 

5. งานท่ีมอบหมาย 



 ก่อนเรียน : ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน : 1. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียน 
 หลังเรียน : 1. ครูให้การบ้านแก่นักเรียนท านอกเวลาเรียน คือ แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการ
เรียน 
     และให้ไปศึกษาหน่วยการเรียนที่ 4 มาล่วงหน้า 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 
 
 
6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชามอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับของส านักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายธวัชชัย  อัตถวิบูลย์กุล 
  6.1.2 แผ่นใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.3 ใบงานการทดลอง 
  6.1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  6.1.5 แบบทดสอบหลังเรียน 
  6.1.6 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 
  6.2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
  6.2.2 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 สื่อคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 
 6.3 ส่ือของจริง 
  6.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองจริง 
 

7. แหล่งการเรียนรู้ 
 

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



 

8. การวัดและประเมินผล 
 

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

9. เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 3 เรื่อง คุณลักษณะของมอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟส 

 

ค าชี้ แจง    1. จงท า เครื่ องหมา ยกากบาท  () ทับข้อที่ถูกที่สุ ดเ พียงข้อ เดีย วลงใน
กระดาษค าตอบ 
     2. เวลาสอบ 10 นาที 

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

1. มอเตอร์ในสภาวะไร้โหลด มีประสิทธิภาพเท่าใด 
 ก. ศูนย์  ข. 1%  ค. 50 %  ง. 100% 
2. ข้อใดไม่ใช่การสูญเสียที่สเตเตอร์ 
 ก. สูญเสียในขดลวด   ค. สูญเสียในแกนเหล็ก 
 ค. สูญเสียจากความฝืด   ง. สูญเสียจากฮิสเตอริซิส 
3. แรงบิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโรเตอร์ ไม่ขึ้นกับองค์ประกอบใด 
 ก. น้ าหนักมอเตอร์   ข. ก าลังทางกลของโรเตอร์ 
 ค. ความเร็วโรเตอร์   ง. ความเร็วซิงโครนัส 
4. เม่ือมอเตอร์ท างานที่แรงบิดสูงสุดแล้วยังเพ่ิมโหลดต่อไปอีก ผลจะเป็นเช่นใด 
 ก. ความเร็วลดลงเล็กน้อย   ข. ความเร็วจะลดลงและหยุดในที่สุด 
 ค. ความเร็วลดลง 50 %   ง. มอเตอร์หมุนที่แรงบดสูงสุดเช่นเดิม 
5. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเก่ียวกับค่าความต้านทานของโรเตอร์ 
 ก. มีค่าคงที่ทุกสภาวะโหลด 

ข. ค่าความต้านทานลดลงเม่ือโหลดลงลง 
ค. ค่าความต้านทานลดลงเม่ือโหลดเพ่ิมขึ้น 
ง. ค่าความต้านทานเพ่ิมขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของโหลด 



6. คุณลักษณะดีเด่นของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสแบบวาวด์โรเตอร์ คืออะไร 
 ก. แรงบิดเริ่มหมุนสูง กระแสเริ่มหมุนสูง 
 ข. แรงบิดเริ่มหมุนสูง กระแสเริ่มหมุนต่ า 
 ค. เริ่มหมุนด้วยแรงดันต่ าได้ดี 
 ง. ความเร็วคงที่ 
7. การสตาร์ทมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสแบบโรเตอร์ กรงกระรอกแบบที่ง่ายที่สุดคือข้อใด 
 ก. สตาร์ – เดลต้า   ข. ลดแรงดัน   

ค. วิธีสตาร์ทโดยตรง   ง. ใช้ออโต้ทรานสฟอร์เมอร์ 
8.ข้อใดคือวิธีการกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 
 ก. เพ่ิมแรงดัน    ข. สลับปลายสายทั้งสามเส้น 
 ค. เพ่ิมจ านวนขั้วแม่เหล็ก   ง. สลับปลายสายคู่ใดคู่หนึ่ง 
9. การสตาร์ทมอเตอร์สามเฟสทั่วไป จะใช้อุปกรณ์ตามข้อใด 
 ก. คัทเอาท์  ข.คอนแทคเตอร์  ค. สวิตซ์ใบมีด  ง. รีเลย์ 
 
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. ความเร็วรอบของมอเตอร์มีหน่วยเป็น รอบต่อวินาที 
 ข. ก าลังอินพุทของโรเตอร์ มีหน่วยเป็นวัตต์ 
 ค. แรงบิดขับโหลด คือ แรงบิดที่แกนเพลา 
 ง. มอเตอร์เหนี่ยวน าขนาดใหญ่ มักจะสตาร์ทแบบสตาร์-เดลต้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 3 เรื่อง คุณลักษณะของมอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟส 

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

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

ก. ศูนย์  
ค. สูญเสียจากความฝืด 
ก. น้ าหนักมอเตอร์ 
ข. ความเร็วจะลดลงและหยุดในที่สุด 
ง. ค่าความต้านทานเพ่ิมขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของโหลด 
ข. แรงบิดเริ่มหมุนสูง กระแสเริ่มหมุนต่ า 
ค. วิธีสตาร์ทโดยตรง  
ง. สลับปลายสายคู่ใดคู่หนึ่ง 
ข.คอนแทคเตอร์  
ก. ความเร็วรอบของมอเตอร์มีหน่วยเป็น รอบต่อวินาที 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 4 



วิชา  มอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ (1011-1308) สัปดาห์ท่ี 9 – 11   
เรื่อง  มอเตอร์เหนี่ยวน าหนึ่งเฟส จ านวน 21 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 มอเตอร์เหนี่ยวน าหนึ่งเฟสจะท างานโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวน าทางไฟฟูาเช่นเดียวกับ
มอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส  แต่จะเป็นมอเตอร์ขนาดเล็กที่มีจ านวนแรงม้าต่ ากว่า 1 แรงม้า  ที่ใช้
งานทั่วไปได้แก่มอเตอร์แบบสปลิตเฟส  แบบคาปาซิเตอร์  และแบบเชดเดดโพล  แต่ละแบบจะ
ต่างกัน 
ที่วิธกีารท าให้มอเตอร์เริ่มหมุน 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 

2.1 หลักการของมอเตอร์เหนี่ยวน าหนึ่งเฟส 
2.2 มอเตอร์เหนี่ยวน าแบบสปลิตเฟสหรือแบบแยกเฟส 
2.3 มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์ 
2.4 มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท 
2.5 มอเตอร์แบบเปอร์มาแนนท์-สปลิต  คาปาซิเตอร์ 
2.6 มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สองค่า 
2.7 มอเตอร์แบบเชดเดดโพล 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  3.1 อธิบายหลักการของมอเตอร์เหนี่ยวน าหนึ่งเฟสได้ 
  3.2 บอกโครงสร้าง  ส่วนประกอบ  หลักการท างาน  คุณลักษณะ  การกลับทางหมุน
ของมอเตอร์เหนี่ยวน าแบบสปลิตเฟสและแบบอ่ืนๆ ได้ 
  3.3 ระบุชนิดของมอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์ได้ 
  3.4 บอกหลักการท างาน  คุณลักษณะ  การกลับทางหมุนของมอเตอร์แบบคาปาซิ
เตอร์สตาร์ท  มอเตอร์แบบเปอร์มาเนนท์ – สปลิต  คาปาซิเตอร์  มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สอง
ค่า  และมอเตอร์แบบเชดเดดโพลได้ 
  3.5 มีกิจนิสัยที่ ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด 
ค านึงถึงความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 
 
 

 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.6 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.7 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.8 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความ
คิดเห็นเหตุผลของผู้อ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.9 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล และรัก
ใคร่ปรองดองในสถานศึกษา 
  3.10 กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน  
  3.11 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
  3.12 ให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียน 

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบแผ่นใส/ power 
point 
4. ครูให้นัก เรียน ศึกษา เนื้อหากา รเรียนรู้ใ น
หนังสือเรียน 
5. ซักถามนักเรียนเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน 

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

ขั้นสอนปฏิบัติ 
6. ครูให้นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 

ขั้นศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
7. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ตามใบงานการทดลอง 
8. ครูสังเกตการปฏิบัติงานและคอยให้ค าแนะน า 
อย่างใกล้ชิด 

7. นักเรียนจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ขั้นสรุป 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
10. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 11. ครูคอยสังเกตล าดับขั้นตอนการท างานและ
ให้ค าแนะน าเม่ือพบนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
12. ครูให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งตรวจที่
โต๊ะตรวจงานเพ่ือขอค าแนะน าและและ
ประเมินผล13. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
14. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของ
กระทรวงศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คือ 
1. ด้าน 
ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ด้าน
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  
15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
16. ครูซักถา มนักเรี ยนว่ามีข้ อสงสัยอะไรอีก
หรื อ ไ ม่17 .  ครู ให้ นั ก เรี ยนท า ความสะอา ด
ห้องเรียน 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 
8. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนและ
จดบันทึก 
9. นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ เม่ือพบปัญหาให้
สอบถามครูผู้สอน 
10. นักเรียนส่งผลการปฏิบัติงานให้ครู
ตรวจ 
11.นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
12. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจด
บันทึก ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่องที่
เรียน  
13. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกับอภิปรายแนวทางน าไป
ปฏิบัติ  
ใช้ในชีวิตประจ าวันและในรายวิชาที่เรียน 
14 . นัก เรี ยน รับ ฟังและจดบั นทึ กหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความ
รับผิดชอบและพยายามสืบค้นข้อมูลและ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 
15 .  นัก เรี ยนช่ วยกันท าควา มสะอา ด
เครื่ อ ง มือ  อุปกร ณ์ จั ด ห้ อ ง เ รี ยน ใ ห้
เรียบร้อย 

ขั้นน าไปใช้ 
18. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
19. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
16. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียน รู้
ประจ าหน่วยการเรียน 

 
 

5. งานท่ีมอบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 



 ขณะเรียน : 1. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียน 
 หลังเรียน : 1. ครูให้การบ้านแก่นักเรียนท านอกเวลาเรียน คือ แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการ
เรียน 
     และให้ไปศึกษาหน่วยการเรียนที่ 5 มาล่วงหน้า 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชามอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับของส านักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายธวัชชัย  อัตถวิบูลย์กุล 
  6.1.2 แผ่นใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.3 ใบงานการทดลอง 
  6.1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  6.1.5 แบบทดสอบหลังเรียน 
  6.1.6 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 
  6.2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
  6.2.2 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 สื่อคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 
 6.3 ส่ือของจริง 
  6.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองจริง 
 

7. แหล่งการเรียนรู้ 
 

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

8. การวัดและประเมินผล 
 

 ก่อนเรียน 
  1. สังเกตการเข้าชั้นเรียน 



  2. สังเกตจากความพร้อมก่อนเรียน 
  3. สังเกตผลการทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 
  1. สังเกตความสนใจ 
  2. สังเกตการตอบค าถามของนักเรียน 
  3. สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
  4. สังเกตจากการสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 หลังเรียน 
  1. สังเกตจากการท าการบ้านนอกเวลาเรียน 
  2. สังเกตจากผลการทดสอบหลังเรียน 
9. เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน 
 9.1 การเตรียมเครื่องมือ 
  1. เตรียมเครื่องมือครบถ้วนและถูกต้อง    10 คะแนน 
  2. เตรียมเครื่องมือถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
 9.2 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  1. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีมาก     10 คะแนน 
  2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้       7 คะแนน 
  3. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนไม่ได้       0 คะแนน 
 9.3 ทักษะเชิงช่าง 
  1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องปลอดภัย   10 คะแนน 
  2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องเพียงบางส่วน     7 คะแนน 
  3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง      0 คะแนน 
 9.4 การตอบค าถามหลังการปฏิบัติงาน 
  1. ตอบค าถามได้ถูกต้องครบถ้วน    10 คะแนน 
  2. ตอบค าถามได้ถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
  3. ตอบค าถามไม่ถูกต้อง       0 คะแนน 
 9.5 การสรุปผลการปฏิบัติงาน 
  1. สรุปได้ถูกต้อง ครบถ้วน     10 คะแนน 
  2. สรุปได้ถูกต้องเพียงบางส่วน      7 คะแนน 
  3. สรุปไม่ถูกต้อง        0 คะแนน 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 4 เรื่อง มอเตอร์เหน่ียวน าหน่ึงเฟส 

 

ค าชี้ แจง    1. จงท า เครื่ องหมา ยกากบาท  () ทับข้อที่ถูกที่สุ ดเ พียงข้อ เดีย วลงใน
กระดาษค าตอบ 
     2. เวลาสอบ 10 นาที 

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

1. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของมอเตอร์เหนี่ยวน าหนึ่งเฟส 
 ก. มอเตอร์แบบสปลิตเฟส  ข. มอเตอร์ซิงโครนัส 
 ค. มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์  ง. มอเตอร์แบบเชดเดดโปล 
2. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของมอเตอร์แบบสปลิตเฟส 
 ก. โรเตอร์แบบกรงกระรอก  ข. สวิตซ์แรงเหวี่ยง 
 ค. รีโอสตาท    ง. สเตเตอร์ 
3. ขดสตาร์ทและขดรันของมอเตอร์แบบสปลิตเฟส พันเรียงห่างกันก่ีองศาทางไฟฟูา 
 ก. 0 องศา    ข. 45 องศา   

ค. 90 องศา    ง. 180 องศา 
4. สวิตซ์แรงเหวี่ยงที่ติดต้ังภายในมอเตอร์ ท าหน้าที่อะไร 
 ก. ควบคุมความเร็ว   ข. ตัดขดสตาร์ทออกจากวงจร 
 ค. ตัดขดรันออกจากวงจร   ง. ตัดขดสตาร์ทและขดรัน 
5. มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ท ให้แรงบิดเริ่มหมุนประมาณเท่าใดของแรงบิดเต็มพิกัด 
 ก. 200 %    ข. 350%   

ค. 500%    ง. 800%  
6. คาปาซิเตอร์ที่ใช้ช่วยสตาร์ทในมอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ทเป็นแบบใด 
 ก. แบบเซรามิก    ข. แบบบรรจุน้ ามัน  

ค. แบบกระดาษ    ง. แบบอิเล็กทรอไลติก 
7. ข้อใดคือลักษณะวงจรของมอเตอร์แบบเปอร์มาเนนท์-สปิต คาปาซิเตอร์ 



 ก. ไม่มีสวิทช์แรงเหวี่ยง   ข. ขดสตาร์ทจะถูกตัดออก 
 ค. ไม่มีขดรัน    ง. ใช้คาปาซิเตอร์ต่ออนุกรมกับขดรัน 
8. มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สองค่า สวิทซ์แรงเหวี่ยงจะตัดวงจรเม่ือใด 
 ก. ที่ความเร็ว 50% ของพิกัด  ข. ที่ความเร็ว 75% ของพิกัด 
 ค. ที่ความเร็ว 80 % ของพิกัด  ง. ที่ความเร็วเต็มพิกัด 
 
9. เชดด้ิงคอล์ย ที่อยู่ภายในมอเตอร์แบบเชดเดดโปล มีลักษณะอย่างไร 
 ก. วงแหวน    ข. สี่เหลี่ยม   

ค. รูปตัวยู    ง. ทรงกระบอกตัน 
10. มอเตอร์แบบเชดเดดโปล มีแรงบิดเริ่มหมุนตามข้อใด 
 ก. 20% ของแรงบิดเต็มพิกัด  ข. 50% ของแรงบิดเต็มพิกัด 
 ค. 75% ของแรงบิดเต็มพิกัด  ง. เท่ากับแรงบิดเต็มพิกัด 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 4 เรื่อง มอเตอร์เหน่ียวน าหน่ึงเฟส 

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

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

ข. มอเตอร์ซิงโครนัส 
ค. รีโอสตาท 
ค. 90 องศา 
ข. ตัดขดสตาร์ทออกจากวงจร 
ข. 350% 
ง. แบบอิเล็กทรอไลติก 
ก. ไม่มีสวิทช์แรงเหวี่ยง 
ข. ที่ความเร็ว 75% ของพิกัด 
ก. วงแหวน 
ข. 50% ของแรงบิดเต็มพิกัด 

 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 5 
วิชา  มอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ (1011-1308) สัปดาห์ท่ี 12 – 15   
เรื่อง  มอเตอร์แบบคอมมิวเตเตอร์ จ านวน 28   ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

มอเตอร์แบบคอมมิวเตเตอร์  จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากมอเตอร์เหนี่ยวน าคือจะมี 
แปรงถ่านและ  ซ่ีคอมมิวเตเตอร์  โดยจะวางแปรงถ่านไว้บนซ่ีคอมมิวเตเตอร์  การกลับทิศ
ทางการหมุน  ท าได้โดยการเลื่อนต าแหน่งแปรงถ่านอย่างเหมาะสม  ตัวอย่างการน าไปใช้งาน
ได้แก่  สว่านไฟฟูา  มอเตอร์จักรเย็บผ้า  เป็นต้น 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 มอเตอร์แบบรีพัลชั่น 
2.2 มอเตอร์แบบรีพัลชั่นสตาร์ทอินดัคชั่น 
2.3 มอเตอร์แบบรีพัลชั่นอิดัคชั่น 
2.4 มอเตอร์แบบยูนิเวอร์แซล 
2.5 ส่วนประกอบ 
2.6 หลักการท างาน 
2.7 การกลับทางหมุน 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  3.1 ระบุชนิดของมอเตอร์แบบคอมมิวเตเตอร์ชนิดหนึ่งเฟสได้ 
  3.2 ระบุชนิดของมอเตอร์แบบรีพัลชั่นได้ 
  3.3 บอกหลักการท างาน  การกลับทางหมุน  คุณลักษณะและการน าไปใช้งานของ
มอเตอร์ 
        แบบรีพัลชั่นได้ 
  3.4 บอกโครงสร้าง  ส่วนประกอบ  หลักการท างาน  คุณลักษณะและการ น าไปใช้
งาน 
                           ของมอเตอร์แบบ  รีพัลชั่นสตาร์ทอินดักชั่นได้ 
  3.5 อธิบายวงจร  คุณลักษณะการน าไปใช้งาน  การกลับทางหมุนของมอเตอร์ 
                           แบบรีพัลชั่นอินดักชั่นได้ 
  3.6 บอกส่วนประกอบ  หลักการท างาน  การกลับทางหมุน  และคุณลักษณะของ
มอเตอร์ 
                           แบบยูนิเวอร์แซลได้ 
  3.7 มีกิจนิสัยที่ ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด 
ค านึงถึงความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 



 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.8 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.9 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.10 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความ
คิดเห็นเหตุผลของผู้อ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.11 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล และรัก
ใคร่ปรองดองในสถานศึกษา 
  3.12 กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน  
  3.13 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
  3.14 ให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียน 

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบแผ่นใส/ power 
point 
4. ครูให้นัก เรียน ศึกษา เนื้อหากา รเรียนรู้ใ น
หนังสือเรียน 
5. ซักถามนักเรียนเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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

ขั้นศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. นักเรียนจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 



ขั้นสรุป 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
10. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 11. ครูคอยสังเกตล าดับขั้นตอนการท างานและ
ให้ค าแนะน าเม่ือพบนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
12. ครูให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งตรวจที่
โต๊ะตรวจงานเพ่ือขอค าแนะน าและและ
ประเมินผล13. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
14. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของ
กระทรวงศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คือ 
1. ด้าน 
ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ด้าน
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  
15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
16. ครูซักถา มนักเรี ยนว่ามีข้ อสงสัยอะไรอีก
หรื อ ไ ม่17 .  ครู ให้ นั ก เรี ยนท า ความสะอา ด
ห้องเรียน 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 
8. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนและ
จดบันทึก 
9. นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ เม่ือพบปัญหาให้
สอบถามครูผู้สอน 
10. นักเรียนส่งผลการปฏิบัติงานให้ครู
ตรวจ 
11.นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
12. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจด
บันทึก ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่องที่
เรียน  
13. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกับอภิปรายแนวทางน าไป
ปฏิบัติ  
ใช้ในชีวิตประจ าวันและในรายวิชาที่เรียน 
14 . นัก เรี ยน รับ ฟังและจดบั นทึ กหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความ
รับผิดชอบและพยายามสืบค้นข้อมูลและ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 
15 .  นัก เรี ยนช่ วยกันท าควา มสะอา ด
เครื่ อ ง มือ  อุปกร ณ์ จั ด ห้ อ ง เ รี ยน ใ ห้
เรียบร้อย 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าไปใช้ 
18. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
19. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
16. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียน รู้
ประจ าหน่วยการเรียน 

 

5. งานท่ีมอบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 



 ขณะเรียน : 1. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียน 
 หลังเรียน : 1. ครูให้การบ้านแก่นักเรียนท านอกเวลาเรียน คือ แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการ
เรียน 
     และให้ไปศึกษาหน่วยการเรียนที่ 6 มาล่วงหน้า 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชามอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับของส านักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายธวัชชัย  อัตถวิบูลย์กุล 
  6.1.2 แผ่นใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.3 ใบงานการทดลอง 
  6.1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  6.1.5 แบบทดสอบหลังเรียน 
  6.1.6 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 
  6.2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
  6.2.2 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 สื่อคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 
 6.3 ส่ือของจริง 
  6.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองจริง 
 

7. แหล่งการเรียนรู้ 
 

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

 ก่อนเรียน 
  1. สังเกตการเข้าชั้นเรียน 



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

9. เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน 
 

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

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 



 หน่วยการเรียนท่ี 5 เรื่อง มอเตอร์แบบคอมมิวเตเตอร์ 
 

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

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

1. ขดลวดที่พันในร่องสเตเตอร์ของมอเตอร์แบบรีพัลชั่น เรียกว่าอะไร 
 ก. ขดรัน    ข. ขดลวดเมน   

ค. ขดสตาร์ท    ง. โช๊ค 
2. ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของมอเตอร์แบบรีพัลชั่น 
 ก. ไม่มีประกายไฟที่แปรงถ่าน   

ข. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ต่ า 
 ค. ขณะท างานมีเสียงดังจากคอมมิวเตเตอร์และแปรงถ่าน 
 ง. ความเร็วคงไม่เปลี่ยนแปลงตามโหลด 
3. ข้อดีของมอเตอร์แบบรีพัลชั่นสตาร์ทอินดัคชั่นคืออะไร 
 ก. ไม่ต้องการการบ ารุงรักษามากนัก ข. ขณะท างานจะเงียบไม่มีเสียงดัง 
 ค. ความเร็วรอบคงที่   ง. กลับทางหมุนง่าย 
4. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะมอเตอร์แบบรีพัลชั่นอินดัคชั่น 
 ก. ไม่สะดวกในการกลับทิศทางการหมุน ข. แรงบิดเริ่มหมุนต่ า 
 ค. การควบคุมความเร็วดีมาก  ง. สามารถสร้างแรงบิดได้ต่อเนื่อง 
5. ข้อใดคือวิธีการกลับทางหมุนมอเตอร์แบบรีพัลชั่น 
 ก. สลับขั้วแปรงถ่าน      

ข. สลับสายจ่ายไฟ 
 ค. เลื่อนต าแหน่งแปรงถ่านออกจากแนวแกนขั้วแม่เหล็ก  

ง. ท าไม่ได้ 
6. มอเตอร์ชนิดใดใช้งานได้ทั้งไฟฟูากระแสตรงและไฟฟูากระแสสลับ 
 ก. สปลิตเฟส    ข. ยูนิเวอร์แซล   

ค. รีพัลชั่น    ง. คาปาซิเตอร์สตาร์ท 
7. มอเตอร์แบบยูนิเวอร์แซล มีวงจรเหมือนกับมอเตอร์ชนิดใด 
 ก. สปลิตเฟส    ข. คาปาซิเตอร์สตาร์ท  

ค. ดีซี.ซีรีส์มอเตอร์   ง. เชดเดดโปล 
8. มอเตอร์แบบยูนิเวอร์แซล ไม่ถูกน าไปใช้งานในลักษณะใด 
 ก. สว่านมือไฟฟูา   ข. คอมเพรสเซอร์ 
 ค. เครื่องดูดฝุุน    ง. เครื่องบดอาหาร 
 



9. มอเตอร์ชนิดใดมีแรงบิดเริ่มหมุนต่ าที่สุด 
 ก. เชดเดดโปล    ข. สปลิตเฟส 
 ค. คาปาซิเตอร์    ง. รีพัลชั่นสตาร์ทอินดัคชั่น 
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. แปรงถ่านจะบรรจุอยู่ในซองแปรงถ่าน  

ข. มอเตอร์ยูนิเวอร์แซลจะมีความเร็วสูงมาก 
 ค. มอเตอร์ยูนิเวอร์แซลกลับทางหมุนไม่ได้  
 ง. แกนเหล็กสเตเตอร์ท าด้วยแผ่นเหล็กลามิเนท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 5 เรื่อง มอเตอร์แบบคอมมิวเตเตอร์ 

 

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

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

ข. ขดลวดเมน  
ง. ความเร็วคงไม่เปลี่ยนแปลงตามโหลด 
ค. ความเร็วรอบคงที่ 
ข. แรงบิดเริ่มหมุนต่ า 
ค. การควบคุมความเร็วดีมาก 
ข. ยูนิเวอร์แซล 
ค. ดีซี.ซีรีส์มอเตอร์ 
ข. คอมเพรสเซอร์ 
ก. เชดเดดโปล 
ค. มอเตอร์ยูนิเวอร์แซลกลับทางหมุนไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนท่ี 6 



วิชา  มอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ (1011-1308) สัปดาห์ท่ี 16 – 18   
เรื่อง  รายละเอียดอ่ืนๆ และการบ ารุงรักษา จ านวน 14 ชั่วโมง 

 

1. สาระส าคัญ  
 

 เครื่องกลไฟฟูาทุกประเภท  เช่น  มอเตอร์  เครื่องก าเนิด  หม้อแปลง  ต้องมีแผ่นปูาย
บอกข้อมูลติดมาด้วยเพ่ือแจ้งข้อมูลรายละเอียด  ข้อก าหนดเก่ียวกับตัวเครื่อง  เพ่ือประโยชน์ใน
การซ่อมบ ารุงรักษา 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 แผ่นปูายของมอเตอร์ 
2.2 ข้อขัดข้อง  การแก้ไข  และการบ ารุงรักษามอเตอร์เหนี่ยวน า 
2.3 ข้อขัดข้อง  การแก้ไข  และบ ารุงรักษามอเตอร์แบบคอมมิวเตเตอร์ 
2.4 กรณีมอเตอร์ถูกน้ าท่วม 
2.5 การทดสอบการเดินเครื่อง 
2.6 การเดินเครื่องใช้งานประจ าวัน 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  3.1 อธิบาย  ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ บนแผ่นปูาย (name  plate) ของมอเตอร์ได้ 
  3.2 ระบุข้อขัดข้อง  การแก้ไข  และวิธีการบ ารุงรักษามอเตอร์เหนี่ยวน าได้ 
  3.3 ระบุข้อขัดข้อง  การแก้ไข  และวิธีการบ ารุงรักษามอเตอร์แบบคอมมิวเตเตอร์ได้ 
  3.4 ระบุวิธีการแก้ไขกรณีที่มอเตอร์ถูกน้ าท่วมได้ 
  3.5 อธิบายวิธีการทดสอบการเดินเครื่องและการเดินเครื่องใช้งานประจ าวันได้ 
  3.6 มีกิจนิสัยที่ ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด 
ค านึงถึงความปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 

 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.7 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.8 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 บูรณาการนโยบายสถานศึกษา 3D 
  3.9 สอนและฝึกหัดให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความ
คิดเห็นเหตุผลของผู้อ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.10 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล และรัก
ใคร่ปรองดองในสถานศึกษา 



  3.11 กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน 
  3.12 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
  3.13 ให้ความรู้เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียน 

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบแผ่นใส/ power 
point 
4. ครูให้นัก เรียน ศึกษา เนื้อหากา รเรียนรู้ใ น
หนังสือเรียน 
5. ซักถามนักเรียนเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน 

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

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

ขั้นศึกษาข้อมูล 
6. นักเรียนศึกษาใบงานการทดลองประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 
7. นักเรียนจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
ขั้นสรุป 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
10. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 11. ครูคอยสังเกตล าดับขั้นตอนการท างานและ
ให้ค าแนะน าเม่ือพบนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
12. ครูให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งตรวจที่
โต๊ะตรวจงานเพ่ือขอค าแนะน าและและ
ประเมินผล13. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
14. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของ
กระทรวงศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คือ 
1. ด้าน 
ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ด้าน
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  
15. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
16. ครูซักถา มนักเรี ยนว่ามีข้ อสงสัยอะไรอีก
หรื อ ไ ม่17 .  ครู ให้ นั ก เรี ยนท า ความสะอา ด
ห้องเรียน 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 
8. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนและ
จดบันทึก 
9. นักเรียนปฏิบัติตามใบงานการทดลอง
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ เม่ือพบปัญหาให้
สอบถามครูผู้สอน 
10. นักเรียนส่งผลการปฏิบัติงานให้ครู
ตรวจ 
11.นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
12. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจด
บันทึก ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่องที่
เรียน  
13. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     
3 D พร้อมกับอภิปรายแนวทางน าไป
ปฏิบัติ  
ใช้ในชีวิตประจ าวันและในรายวิชาที่เรียน 
14 . นัก เรี ยน รับ ฟังและจดบั นทึ กหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความ
รับผิดชอบและพยายามสืบค้นข้อมูลและ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 
15 .  นัก เรี ยนช่ วยกันท าควา มสะอา ด
เครื่ อ ง มือ  อุปกร ณ์ จั ด ห้ อ ง เ รี ยน ใ ห้
เรียบร้อย 
 

ขั้นน าไปใช้ 
18. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
19. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
16. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียน รู้
ประจ าหน่วยการเรียน 

 

5. งานท่ีมอบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน : 1. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียน 
 หลังเรียน : 1. ครูให้การบ้านแก่นักเรียนท านอกเวลาเรียน คือ แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการ
เรียน 



     และให้ไปศึกษาทบทวนบทเรียนที่เรียนผ่านมาแล้วท้ังหมด 
      2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  6.1.1 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชามอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับของส านักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายธวัชชัย  อัตถวิบูลย์กุล 
  6.1.2 แผ่นใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.3 ใบงานการทดลอง 
  6.1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  6.1.5 แบบทดสอบหลังเรียน 
  6.1.6 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 
  6.2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
  6.2.2 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 สื่อคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 
 6.3 ส่ือของจริง 
  6.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองจริง 
 

7. แหล่งการเรียนรู้ 
 

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

8. การวัดและประเมินผล 
 

 ก่อนเรียน 
  1. สังเกตการเข้าชั้นเรียน 
  2. สังเกตจากความพร้อมก่อนเรียน 
  3. สังเกตผลการทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 



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

9. เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 หน่วยการเรียนท่ี 6 เรื่อง รายละเอียดอ่ืนๆ และการบ ารุงรักษา 

 

ค าชี้ แจง    1. จงท า เครื่ องหมา ยกากบาท  () ทับข้อที่ถูกที่สุ ดเ พียงข้อ เดีย วลงใน
กระดาษค าตอบ 
     2. เวลาสอบ 10 นาที 

----------------------------------------------------- 
1. ที่เรียกว่า เนมเพลท (Name plate) หมายถึงอะไร 
 ก. รุ่นของมอเตอร์   ข. ชนิดของมอเตอร์ 
 ค. รหัสการปูองกันมอเตอร์  ง. แผ่นปูายข้อมูล 
2. มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า (hp) มีขนาดเท่าใด 
 ก. 740 W    ข. 476 W   

ค. 0.746 W    ง. 0.764 KW 
3. ความเร็วรอบของมอเตอร์ วัดในหน่วยใด 
 ก. รอบต่อเรเดียน   ข. รอบต่อนาที 
 ค. เรเดียนต่อรอบ   ง. ไม่มีหน่วย 
4. Current rating หมายถึงอะไร 
 ก. พิกัดเวลาใช้งาน   ข. พิกัดอุณหภูมิ    
 ค. พิกัดแรงดัน    ง. พิกัดกระแส 
5. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ท าให้มอเตอร์มีเสียงคราง ไม่สามารถสตาร์ทได้แต่สามารถจับให้หมุนได้ 
 ก. ขดลวดสตาร์ทไหม้หรือลัดวงจร 
 ข. แรงดันต่ ากว่าปกติเล็กน้อย 
 ค. หน้าคอนแทคของสวิทช์แรงเหวี่ยงไม่ต่อวงจรขดลวดสตาร์ท 
 ง. วงจรขดลวดรันขาดหรือขดสตาร์ทขาด อย่างใดอย่างหนึ่ง 
6. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ท าให้ฟิวส์ขาดหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดวงจร ขณะมอเตอร์หมุนไร้โหลด 



 ก. เกิดลัดวงจรที่ขั้วต่อสาย  ข. เกิดลัดวงจรระหว่างลวดอาบน้ ายา 
 ค. เกิดแรงดันสูงชั่วขณะ   ง. เกิดลัดวงจรกับโครง 
7. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุให้ความเร็วรอบของมอเตอร์ลดลงอย่างรวดเร็วขณะมีโหลด 
 ก. ไฟมาไม่ครบเฟส   ข. แรงดันตกมาก 
 ค. มีการปลดโหลดออกบางส่วน  ง. คอนแทคเตอร์ช ารุด 
8. ถ้าตรวจเช็คพบมอเตอร์มีกลิ่นไหม้ ควรท าเช่นไร 
 ก. เดินเครื่องต่อไป   ข. ใช้น้ าฉีด 
 ค. เช็คกระแส    ง. หยุดมอเตอร์เพ่ือตรวจซ่อม 
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. มอเตอร์ครางแต่ไม่หมุน ควรรีกปิดสวิตซ์ทันทีเพราะขดลวดจะไหม้ 
 ข. การผิดปกติของแบริ่ง อาจมีสาเหตุมาจากจาระบีเสื่อมคุณภาพ 
 ค. Voltage rating หมายถึงพิกัดกระแส 
 ง. กรณีฟิวส์ขาด ควรตรวจหาสาเหตุก่อนจะเดินเครื่องใหม่อีกรอบ 
10. ข้อใดไม่ใช่อาการของมอเตอร์ขณะที่โรเตอร์ ครูดกับสเตเตอร์ 
 ก. มีเสียงดัง    ข. แกนเพลาฝืด   

ค. กระแสลดลงเล็กน้อย   ง. มอเตอร์ร้อนกว่าปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
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------------------------------------------------ 
 

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

ง. แผ่นปูายข้อมูล 
ค. 0.746 W  
ข. รอบต่อนาที 
ง. พิกัดกระแส 
ข. แรงดันต่ ากว่าปกติเล็กน้อย 
ค. เกิดแรงดันสูงชั่วขณะ 
ค. มีการปลดโหลดออกบางส่วน 
ง. หยุดมอเตอร์เพ่ือตรวจซ่อม 
ค. Voltage rating หมายถึงพิกัดกระแส 
ค. กระแสลดลงเล็กน้อย 

 


