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ค าน า 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชา      วิชางานไฟฟ้ารถยนต์       รหัส  10108305  
จัดทาขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการสอนและเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  โดยบรรจุรายละเอียด
ที่แสดงถึงการจัดระบบการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการก าหนดมาตรฐาน ใช้เทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
 
 
                                                                                                           สาขาวิชาช่างยนต์   

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                            มหาวิทยาลัยนครพนม  
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

สาขาวิชา/คณะ 
     สาขาวิชาช่างยนต์       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

หมวดท่ี  1.  ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 
 
1.รหัสและชื่อรายวิชา 
      รหัส 10108305     วิชางานไฟฟ้ารถยนต์  
2.จ านวนหน่วยกิต 
      3  หน่วยกิต  
3.หลักสูตร  และประเภทของรายวิชา 
   3.1  หลักสูตร 
          สาขาวิชาช่างยนต์ 

3.2 ประเภทของรายวิชา 
 ช่างอุตสาหกรรม 

4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
   อาจารย์อนุรักษ์  ตัณฑวรา 
5.ภาคการศึกษา  ชั้นปีท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาที่  2/2561          ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
6.รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
     ไม่มี 
7.รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน 
     ไม่มี 
8.สถานท่ีเรียน 
     ห้อง ปฏิบัติการสาขาวิชาช่างยนต์  
9.วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  ครั้งล่าสุด 
     ไม่มี 
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ลักษณะรายวิชา 
  

1.  รหัสและชื่อวิชา             รหัสวิชา  10108305  วิชาไฟฟ้ารถยนต์    
                                        
2.  สภาพรายวิชา               วิชาชีพพ้ืนฐาน 
                                      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)         
3.  ระดับรายวิชา                ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 
4.  รายวิชาพ้ืนฐาน             วิชาชีพเฉพาะ   
5.  เวลาศึกษา                   ทฤษฎี  2  ชั่วโมง    ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง  รวมทั้งสิ้น  5  ชัว่โมง  และนักศึกษา 
                                      จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา  5  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด 16  สัปดาห์    
                                      
6. จ านวนหน่วยกิต              3  หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมายรายวิชา         1. เพ่ือใหมีความเข้าใจหลักการใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ การถอดประกอบ 

ตรวจสภาพอุปกรณ์ ในระบบไฟฟ้ารถยนต์ 
2. เพ่ือให้มีความสามารถบ ารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟฟ้ารถยนต์รวมทั้ง

ประมาณราคาค่าบริการได้ 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด 

และปลอดภัย 
 4. เพ่ือให้สามารถศึกษาติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า  รถยนต์ 

  
  8. ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาการใชเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ แก้ไขข้อขัดข้องระบบจุดระเบิด ระบบ

สตาร์ทระบบประจุไฟ ระบบแสงสว่าง  ระบบสัญญาณและอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกในระบบไฟฟ้ารถยนต์ 
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การแบ่งบทเรียน/หัวข้อ 
 

หน่วยท่ี 
 

บทเรียน/หัวข้อ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

1. ทฤษฎีไฟฟ้าเบ้ืองต้น  บทเรียนท่ี 1. หลักการท างานของระบบไฟฟ้ารถยนต์
เบ้ืองต้น  

 1.1 การก าเนิดไฟฟ้า 
 1.2 คุณสมบัติการต่อวงจรไฟฟ้าตามลักษณะต่าง ๆ  
 1.3 หลักการท างานของแม่เหล็กไฟฟ้า  
 1.4 ค านวณระบบการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้ารถยนต์  

2 3 

2. พ้ืนฐานไฟฟ้ารถยนต์  บทเรียนท่ี 2 .ความรู้เก่ียวกับหลักการท างานของระบบ
ไฟฟ้ารถยนต์เบ้ืองต้น  

2.1 สัญลักษณ์ทางไฟฟ้ารถยนต์  
2.2 การต่อสายไฟฟ้าลักษณะต่าง ๆ  

 

2 3 

3.  แบตเตอรี่ บทเรียนท่ี 3 หลักการท างานและตรวจสภาพของ
แบตเตอรี่รถยนต์ 

3.1 หน้าที่และส่วนประกอบของแบตเตอรี่ 
3.2 ชนิดและประเภทของแบตเตอรี่ 
บทเรียนท่ี 4 ตรวจสภาพอุปกรณ์ในระบบแบตเตอรี่ใน

รถยนต์ 
4.1  วิธีการตรวจสภาพอุปกรณ์และแบตเตอรี่ 
บทเรียนท่ี 5 ถอดประกอบแบตเตอรี่ในรถยนต์ 
5.1 ขั้นตอนและวิธีการถอดประกอบแบตเตอรี่ในรถยนต์ 
บทเรียนท่ี 6 การแก้ไขข้อขัดข้องของระบบแบตเตอรี่

รถยนต์ 
6.1 การทดสอบประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่  
6.2 การบ ารุงรักษาแบตเตอรี่  

 

2 3 

4.  ระบบเครื่องวัด บทเรียนท่ี 7 ความรู้เก่ียวกับหลักการท างานของระบบ
สัญญาณรถยนต์ 

7.1  หน้าที่ส่วนประกอบระบบสัญญาณรถยนต์ 
บทเรียนท่ี 8 การตรวจสภาพระบบระบบไฟสัญญาณใน
รถยนต์ 

 8.1 การถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบ
ไฟสัญญาณรถยนต์ 

8.2 การแก้ไขข้อขัดข้องขอระบบไฟสัญญาณตามคู่มือ 8.3 
มาตรวัดระดับน้ ามันเชื้อเพลิง และวัดแรงดันน้ ามันเชื้อเพลิง  

4 6 
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8.4 มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความเร็ว และวัด
ระยะการเดินทาง 

5. ระบบสตาร์ท   บทเรียนท่ี 9 ความรู้เก่ียวกับหลักการท างานของระบบ
ระบบสตาร์ทรถยนต์  

9.1 หน้าที่การท างานและส่วนประกอบของระบบสตาร์ท
รถยนต์ 

9.2 ชนิดประเภทของมอเตอร์สตาร์ท 
9.3 การต่อวงจรมอเตอร์สตาร์ท 

บทเรียนท่ี 10 การถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบ
สตาร์ทรถยนต์   

10.1  ขั้นตอนการถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบ
สตาร์ทรถยนต์  
บทเรียนท่ี 11. การตรวจสภาพและแก้ไขข้อขัดข้องของ
ระบบสตาร์ทรถยนต์   

11.1 ขั้นตอนการตรวจสภาพและแก้ไขข้อขัดข้องของ
ระบบสตาร์ทรถยนต์  

4 6 

6.  ระบบจุดระเบิด บทเรียนท่ี 12. ความรู้เก่ียวกับหลักการท างานของระบบ
จุดระเบิดรถยนต์  

12.1 หน้าที่และส่วนประกอบระบบจุดระเบิด 
12.2 ชนิดและประเภทระบบจุดระเบิด 

บทเรียนท่ี 13. การตรวจสภาพระบบจุดระเบิดในรถยนต์   
13.1 การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบในการตรวจสภาพ

ระบบจุดระเบิดในรถยนต์ 
บทเรียนท่ี 14.ถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบจุด
ระเบิดรถยนต์  

14.1 ขั้นตอนและวิธีการถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ใน
ระบบจุดระเบิดรถยนต์ 
บทเรียนท่ี 15.  แก้ไขข้อขัดข้องของระบบจุดระเบิดใน
รถยนต์   
 15.1 วิธีการตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องของระบบจุด
ระเบิดในรถยนต์ 

4 6 

7.  ระบบประจุไฟ บทเรียนท่ี 16.  หลักการท างานของระบบไฟชาร์จรถยนต์  
16.1  หน้าที่และส่วนประกอบระบบไฟชาร์จรถยนต์ 
16.2  การต่อวงจรระบบประจุไฟรถยนต์ 

บทเรียนท่ี 17.  การตรวจสภาพระบบไฟชาร์จในรถยนต์   
17.1 การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบในการตรวจสภาพ

ระบบไฟชาร์จในรถยนต์   
บทเรียนท่ี 18.  การถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบ

4 6 
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ไฟชาร์จรถยนต์   
18.1  ขั้นตอนการถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบ

ไฟชาร์จรถยนต์   
บทเรียนท่ี 19. การแก้ไขข้อขัดข้องขอระบบไฟชาร์จ  

19.1 ขั้นตอนและวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องขอระบบไฟชาร์จ 
8.  ระบบแสงสว่างและ
ไฟสัญญาณ 

 บทเรียนท่ี 20. หลักการท างานของระบบแสงสว่างและ
ไฟสัญญาณ 

20.1 หน้าที่และส่วนประกอบระบบแสงสว่างและ
ไฟสัญญาณ 

2.0.2 การต่อวงจรระบบแสงสว่างและไฟสัญญาณ 
บทเรียนท่ี 21. การตรวจสภาพและแก้ไขข้อขัดข้องระบบ
แสงสว่างและไฟสัญญาณ 

2.1.1 การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบในการตรวจสอบ 
แก้ไขข้อขัดข้องระบบแสงสว่างและไฟสัญญาณ 
บทเรียนท่ี 22. การถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบ
ไฟชาร์จรถยนต์   

22.1 ขั้นตอนและวิธีการถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ใน
ระบบไฟชาร์จรถยนต์   

4 6 

9. ระบบอ านวยความสะดวก บทเรียนท่ี 23. หลักการท างานขอระบบไฟฟ้าอ านวย
ความสะดวกในรถยนต์  

23.1 การต่ออวงจรวิทยุ   
23.2 การต่อวงจรปัดน้ าฝนแบบต่าง ๆ  
23.3 การต่อวงจรที่จุดบุหรี่  
23.4 การต่อวงจรกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า  
23.5 การต่อวงจรปัดน้ าฝนและล้างกระจก 

บทเรียนท่ี 24. การถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบ
ไฟฟ้าอ านวยความสะดวกรถยนต์  

24.1  ขั้นตอนการถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบ
ไฟฟ้าอ านวยความสะดวกรถยนต์ 
บทเรียนท่ี 25. การตรวจสภาพแก้ไขข้อขัดข้องของระบบ
อ านวยความสะดวก  

25.1 การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบในการตรวจสภาพ
แก้ไขข้อขัดข้องขอระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวก  

4 6 

 
 
 
 
 
 
 



8 
 

จุดประสงค์การสอน 
 

หน่วยท่ี 
 

บทเรียน/หัวข้อ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

1.ทฤษฎีไฟฟ้าเบ้ืองต้น บทเรียนท่ี 1. หลักการท างานของระบบไฟฟ้ารถยนต์เบ้ืองต้น 
 1.1 อธิบายการก าเนิดไฟฟ้าได้ถูกต้อง   
 1.2 อธิบายคุณสมบัติการต่อวงจรไฟฟ้าตามลักษณะต่าง ๆ ได้

ถูกต้อง   
 1.3 อธิบายหลักการท างานของแม่เหล็กไฟฟ้าได้ถูกต้อง   
 1.4 ค านวณระบบการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้ารถยนต์ได้ถูกต้อง   

2 3 

2. พ้ืนฐานไฟฟ้ารถยนต์  บทเรียนท่ี 2 หลักการท างานและการต่อวงจรระบบไฟฟ้า
รถยนต์เบ้ืองต้น 

2.1 บอกสัญลักษณ์ทางไฟฟ้ารถยนต์ได้ถูกต้อง   
2.2 สามารถต่อสายไฟฟ้าลักษณะต่าง ๆ ตามคู่มือได้ถูกต้อง     

2 3 

3.  แบตเตอรี่ บทเรียนท่ี 3 หลักการท างานและการตรวจสภาพของแบตเตอรี่
รถยนต์ 

3.1 บอกหน้าที่หลักการท างานและส่วนประกอบของแบตเตอรี่
ได้ถูกต้อง   

3.2 อธิบายชนิดและประเภทของแบตเตอรี่ได้ถูกต้อง   
บทเรียนท่ี 4 การตรวจสภาพอุปกรณ์ในระบบแบตเตอรี่ใน
รถยนต์ 

4.1  สามารถตรวจสภาพอุปกรณ์และแบตเตอรี่ได้ถูกต้อง   
บทเรียนท่ี 5 การถอดประกอบแบตเตอรี่ในรถยนต์ 

5.1 สามารถถอดประกอบแบตเตอรี่ในรถยนต์ได้ถูกต้อง   
บทเรียนท่ี 6 การแก้ไขข้อขัดข้องของระบบแบตเตอรี่รถยนต์ 

6.1 สามารถตรวจสอบระบบประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ได้ถูกต้อง   
6.2 สามารถบ ารุงรักษาแบตเตอรี่ได้ถูกต้อง   

 

2 3 

4.  ระบบเครื่องวัด บทเรียนท่ี 7 หลักการท างานของระบบสัญญาณรถยนต์ 
7.1  อธิบายหน้าที่หลักการท างานส่วนประกอบระบบสัญญาณ

รถยนต์ได้ถูกต้อง 
บทเรียนท่ี 8 การตรวจสภาพระบบระบบไฟสัญญาณในรถยนต์ 

 8.1 สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบไฟสัญญาณ
รถยนต์ได้ถูกต้อง   

8.2 สามารถแก้ไขข้อขัดข้องของระบบไฟสัญญาณได้ถูกต้อง   
8.3 สามารถต่อวงจรการท างานมาตรวัดระดับน้ ามันเชื้อเพลิง 

และวัดแรงดันน้ ามันเชื้อเพลิงได้ถูกต้อง   
8.4 สามารถต่อวงจรมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความเร็ว 

และวัดระยะการเดินทางได้ถูกต้อง   

4 6 



9 
 

5. ระบบสตาร์ท   บทเรียนท่ี 9 หลักการท างานและปฏิบัติต่อวงจรระบบระบบ
สตาร์ทรถยนต์  

9.1 อธิบายหน้าที่การท างานและส่วนประกอบของระบบสตาร์ท
รถยนต์ได้ถูกต้อง   

9.2 บอกชนิดประเภทของมอเตอร์สตาร์ทได้ถูกต้อง   
9.3 สามารถต่อวงจรมอเตอร์สตาร์ทได้ถูกต้อง   

บทเรียนท่ี 10 การถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบสตาร์ท
รถยนต์     

10.1  สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบสตาร์ท
รถยนต์ได้ถูกต้อง   
บทเรียนท่ี 11. การตรวจสภาพและแก้ไขข้อขัดข้องของระบบ
สตาร์ทรถยนต์ 

11.1 สามารถตรวจสภาพและแก้ไขข้อขัดข้องของระบบสตาร์ท
รถยนต์ได้ถูกต้อง   

4 6 

6.  ระบบจุดระเบิด บทเรียนท่ี 12. หลักการท างานของระบบจุดระเบิดรถยนต์     
12.1 อธิบายหน้าที่หลักการท างานและส่วนประกอบระบบจุด

ระเบิดได้ถูกต้อง   
12.2 อธิบายชนิดและประเภทระบบจุดระเบิดได้ถูกต้อง   

บทเรียนท่ี 13. การตรวจสภาพระบบจุดระเบิดในรถยนต์      
13.1 สามารถใช้เครื่องมือวัดและทดสอบในการตรวจสภาพ

ระบบจุดระเบิดในรถยนต์ได้ถูกต้อง   
บทเรียนท่ี 14.การถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบจุด
ระเบิดรถยนต์    

14.1 สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบจุดระเบิด
รถยนต์ได้ถูกต้อง   
บทเรียนท่ี 15. การแก้ไขข้อขัดข้องของระบบจุดระเบิดในรถยนต์      

 15.1 สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องของระบบจุด
ระเบิดในรถยนต์ได้ถูกต้อง   

4 6 

7.  ระบบประจุไฟ บทเรียนท่ี 16.  หลักการท างานระบบไฟชาร์จรถยนต์ 
16.1  อธิบายหน้าที่หลักการท างานและส่วนประกอบระบบไฟ

ชาร์จรถยนต์ได้ 
16.2  สามารถต่อวงจรระบบประจุไฟรถยนต์ได้ถูกต้อง   

บทเรียนท่ี 17. การตรวจสภาพระบบไฟชาร์จในรถยนต์   
17.1 สามารถใช้เครื่องมือวัดและทดสอบในการตรวจสภาพ

ระบบไฟชาร์จในรถยนต์ได้ถูกต้อง     
บทเรียนท่ี 18. การถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบไฟชาร์จ
รถยนต์       

18.1  สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบไฟชาร์จ
รถยนต์ได้ถูกต้อง     

4 6 
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บทเรียนท่ี 19. การแก้ไขข้อขัดข้องขอระบบไฟชาร์จ 
19.1 สามารถแก้ไขข้อขัดข้องของระบบไฟชาร์จได้ถูกต้อง   

8.  ระบบแสงสว่างและ
ไฟสัญญาณ 

 บทเรียนท่ี 20. หลักการท างานและการต่อวงจรของระบบแสง
สว่างและไฟสัญญาณ  

20.1 อธิบายหน้าที่หลักการท างานและส่วนประกอบระบบแสง
สว่างและไฟสัญญาณได้ถูกต้อง   

20.2 สามารถต่อวงจรระบบแสงสว่างและไฟสัญญาณได้ถูกต้อง   
บทเรียนท่ี 21. การตรวจสภาพและแก้ไขข้อขัดข้องระบบแสง

สว่างและไฟสัญญาณ  
21.1  สามารถใช้เครื่องมือวัดและทดสอบในการตรวจสอบ 

แก้ไขข้อขัดข้องระบบแสงสว่างและไฟสัญญาณได้ถูกต้อง   
บทเรียนท่ี 22. การถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบไฟชาร์จ
รถยนต์  

22.1 สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบไฟชาร์จ
รถยนต์ได้ถูกต้อง   

4 6 

9. ระบบอ านวยความ
สะดวก 

บทเรียนท่ี 23. หลักการท างานและการต่อวงจรของระบบไฟฟ้า
อ านวยความสะดวกในรถยนต์  

23.1 สามารถต่ออวงจรวิทยุได้ถูกต้อง  
23.2 สามารถต่อวงจรปัดน้ าฝนแบบต่าง ๆได้ถูกต้อง   
23.3 สามารถต่อวงจรที่จุดบุหรี่ ได้ถูกต้อง   
23.4 สามารถต่อวงจรกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าได้ถูกต้อง   
23.5 สามารถต่อวงจรปัดน้ าฝนและล้างกระจกได้ถูกต้อง   

บทเรียนท่ี 24. การถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า
อ านวยความสะดวกรถยนต์   

24.1  สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า
อ านวยความสะดวกรถยนต์ได้ถูกต้อง 
บทเรียนท่ี 25. การตรวจสภาพแก้ไขข้อขัดข้องของระบบอ านวย
ความสะดวก     

25.1  สามารถใช้เครื่องมือวัดและทดสอบในการตรวจสภาพ
แก้ไขข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวกได้ถูกต้อง  

4 6 
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การประเมินผลรายวิชา 
รายวิชานี้แบ่งเป็น 9 หน่วย   แยกได้     25  บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะด าเนินการ  ดังนี้ 
1. วิธีการ   ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินผลแยกเป็น 3  ส่วนโดย 

แบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม  ทั้งรายวิชา 100 คะแนนดังนี้ 
  1.1 ผลงานที่มอบหมาย 40 คะแนน  หรือร้อยละ 40 
  1.2 พิจารณาจากจิตพิสัย  ความต้ังใจ และการเข้าร่วมกิจกรรม 20   คะแนน  

หรือร้อยละ 20  
  1.3 การทดสอบแต่ละหน่วยเรียน  40  คะแนน  หรือร้อยละ  40                
โดยจัดแบ่งน้ าหนักคะแนนในแต่ละหน่วยตามตารางหน้าถัดไป 

 
2. เกณฑ์ผ่านรายวิชา  ผู้ที่จะผ่านรายวิชานี้จะต้อง 

  2.1  คะแนนสอบรวมต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
  2.2  มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
  2.3  ต้องผ่านการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 
3.  เกณฑ์ค่าระดับคะแนน 
    3.1  พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ 2  ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับค่า 

      ระดับคะแนน F 
3.2  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2  จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
     คะแนนร้อยละ  80 ขึ้นไป                 ได้ระดับคะแนน  A 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  75 ได้ระดับคะแนน  B+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  70 ได้ระดับคะแนน  B 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  65 ได้ระดับคะแนน  C+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  60 ได้ระดับคะแนน  C 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  55 ได้ระดับคะแนน  D+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  50 ได้ระดับคะแนน  D 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 49 ได้ระดับคะแนน  F 
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ตารางก าหนดน้ าหนักคะแนน 
หน่

วย
ที่ 

  คะแนนรายบทเรียนและน้ าหนักคะแนน 
 
 
 

ชื่อหน่วยการเรียน 

คะ
แน

นร
าย

หน่
วย

 

น้ าหนักคะแนน 

พุทธิพิสัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

คว
าม

รู้-ค
วา

มจ
 า 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช้ 

สูง
กว่

า 

1 ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น 7 2 1 3  1 

2 พ้ืนฐานไฟฟ้ารถยนต์ 7 1 1 3  2 
3 แบตเตอรี่ 7 1 1 3  2 
4 ระบบเครื่องวัด 8 1 2 3  2 
5 ระบบสตาร์ท   8 1 2 3  2 
6 ระบบจุดระเบิด 8 1 2 3  2 
7 ระบบประจุไฟ 8 1 2 3  2 
8 ระบบแสงสว่างและไฟสัญญาณ 10 1 2 5  2 
9 ระบบอ านวยความสะดวก 7 1 1 3  2 
        
ก คะแนนภาควิชาการ  70      
ข คะแนนภาคผลงาน  10 

 
ค คะแนนจิตพิสัย 20 

 รวมท้ังส้ิน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

ก าหนดการสอน 
สัปดาห์ท่ี วัน / เดือน คาบท่ี รายการสอน หมายเหตุ 

1 -  ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น  

2 -  พ้ืนฐานไฟฟ้ารถยนต์  
3 -  พ้ืนฐานไฟฟ้ารถยนต์  
4 -  แบตเตอรี่  
5 -  ระบบเครื่องวัด  
6 -  ระบบเครื่องวัด  
7 -  ระบบสตาร์ท    
8 -  ระบบสตาร์ท    
9   สอบปลายภาค  
10 -  ระบบจุดระเบิด  
11 -  ระบบจุดระเบิด  
12 -  ระบบประจุไฟ  
13 -  ระบบประจุไฟ  
14 -  ระบบแสงสว่างและไฟสัญญาณ  
15 -  ระบบแสงสว่างและไฟสัญญาณ  
16 -  ระบบอ านวยความสะดวก  
17 -  ระบบอ านวยความสะดวก  
18   สอบปลายภาค  
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