คู่มือครู
ชุดการสอน วิชามอเตอร์ไฟฟ้ าและการควบคุม
รหัส 3104-0005

เรื่ อง หลักการทางาน และ
การควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรง

นางนิ่มนวล บุญอินทร์

ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
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คานา
ชุดการสอนวิชามอเตอร์ไฟฟ้ าและการควบคุม รหัสวิชา 3104-0005 สาหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ า สาขางานไฟฟ้ ากาลัง จัดทาขึ้นเพือ่ ใช้เป็ นชุดการสอน
สาหรับครู เพือ่ ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคาอธิบาย
รายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาไฟฟ้ า
สาขางานไฟฟ้ ากาลัง
ชุดการสอนวิชามอเตอร์ไฟฟ้ าและการควบคุมประกอบด้วย 10 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง กระแสสลับ และการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า
แบบทดสอบ ใบปฏิบตั ิงาน แบบประเมินพฤติกรรม หน่วยการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 เรื่ องหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง ชุดที่ 2 เรื่ องหลักการทางาน
และการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับ 1 เฟส ชุดที่ 3 หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟส ชุดที่ 4 เรื่ องขนาดของสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันมอเตอร์
ชุดที่ 5 เรื่ องหลักการทางานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ดว้ ยคอนแทกเตอร์ ชุดที่ 6 เรื่ องการ
ต่อและป้ องกันมอเตอร์ไฟฟ้ า 3 เฟส ชุดที่ 7 เรื่ องการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า3 เฟสด้วยอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ
ชุดที่ 8 เรื่ องการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า 3 เฟสแบบเรี ยงลาดับ ชุดที่ 9 เรื่ องการควบคุมการกลับ
ทิศทางการหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ า 3 เฟส และชุดที่ 10 เรื่ องการเริ่ มเดินมอเตอร์แบบ สตาร์-เดลตา
ชุดการสอนชุดที่ 1 นี้ประกอบด้วยเนื้อหาทางทฤษฎี เรื่ องความหมาย ส่วนประกอบ ชนิด
วิธีการควบคุมความเร็ว และวิธีการกลับทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง โดยใช้สื่อการสอน
บทเรี ยน Power point บนเวปไซต์ ของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เนื้อหาทางด้านปฏิบตั ิ เรื่ องการต่อวงจร
ควบคุมความเร็ว และการต่อวงจรกลับทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง โดยใช้ชุดฝึ กการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้ า (Electric Motor Control Training Set A และ A.1)

นิ่มนวล บุญอินทร์
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คาชี้แจง
อ่านคาชี้แจงต่อไปนี้ให้เข้าใจ
ก่อนใช้ชุดการสอน

1. ชุดการสอนวิชามอเตอร์ไฟฟ้ าและการควบคุม รหัสวิชา 3104-0005 สาหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ า สาขางานไฟฟ้ ากาลัง จัดทาขึ้นเพือ่ ใช้เป็ นชุดการสอน
สาหรับครู เพือ่ ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคาอธิบาย
รายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาไฟฟ้ า
สาขางานไฟฟ้ ากาลัง ประกอบด้วยชุดการสอนทั้งหมด 10 ชุด ดังที่กล่าวมาแล้ว
2. ชุดการสอนชุดนี้ เป็ นชุดที่ 1 เรื่ องหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
วิชามอเตอร์ไฟฟ้ าและการควบคุม รหัสวิชา 3104-0005 สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง(ที่เรี ยนจบสายสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อสายอาชีวศึกษาระดับชั้น ปวช.3
ที่ไม่ใช่สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้ครู ผสู ้ อน ที่ใช้ชุดการสอนที่ 1 เข้าใจบทบาทของตนเองในการนาชุดการสอน
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
3.2 เพือ่ ให้ครู ผสู ้ อน ที่ใช้ชุดการสอนที่ 1 สามารถจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ตามลาดับขั้น
ได้อย่างถูกต้อง
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4. ชุดการสอน ประกอบด้วย
4.1 คาชี้แจงเกี่ยวกับชุดการสอน
4.2 คาแนะนาสาหรับครู
4.3 ขั้นตอนการใช้ชุดการสอน
4.4 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.5 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
4.6 แบบทดสอบก่อนเรี ยน
4.7 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
4.8 แบบฝึ กหัด
4.9 เฉลยแบบฝึ กหัด
4.10 แบบทดสอบหลังเรี ยน
4.11 เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
4.12 เฉลยใบปฏิบตั ิงาน
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1. ชุดการสอนชุดที่ 1 เรื่ องหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
วิชามอเตอร์ไฟฟ้ าและการควบคุม รหัสวิชา 3104-0005 สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ า สาขางานไฟฟ้ ากาลัง จานวน 7 ชัว่ โมง
2. ครู ผสู ้ อนศึกษาเนื้อหาที่ตอ้ งสอนให้ละเอียด และศึกษาชุดการสอนให้รอบคอบ ก่อนนาไปใช้
3. ครู ผสู ้ อนเตรี ยมชุดการสอนให้ครบตามจานวนนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนจะได้รับคนละ
1 เล่มและก่อนสอนจะต้องให้นกั ศึกษาทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เมื่อทาเสร็จให้ครู ตรวจคาตอบและ
บันทึกผลคะแนนไว้ ทั้งครู ผสู ้ อนและนักศึกษา
4. ครู ผสู ้ อนชี้แจงบทบาทของนักศึกษาก่อนใช้ชุดการสอน ให้นกั ศึกษาได้เรี ยนจากชุดการสอน
โดยมีครู ผสู ้ อน เป็ นผูบ้ รรยายและสาธิต เพือ่ ให้นกั ศึกษาทุกคนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ครู ผสู ้ อนตั้งไว้
5. ขณะที่นกั ศึกษา ศึกษาชุดการสอนโดยมีครู ผสู ้ อนเป็ นผูบ้ รรยายเนื้อหาทฤษฎี และสาธิตตาม
ใบปฏิบตั ิงาน ทาแบบฝึ กหัด ทาตามใบปฏิบตั ิงานเพือ่ ฝึ กทักษะด้านการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ครู ผสู ้ อนต้องคอยชี้แนะ ดูการทางานของนักศึกษาทุกคนอย่างใกล้ชิดเพือ่ ดูความก้าวหน้า
ของงานและถ้ามีปัญหาก็ให้คาแนะนาช่วยเหลือเพือ่ ให้นกั ศึกษาเกิดความเข้าใจ สามารถที่จะปฏิบตั ิงาน
ต่อไปได้
6. หลังจากนักศึกษาเรี ยนรู ้จนครบกระบวนการแล้วจะต้องให้นกั ศึกษาทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
เพือ่ ประเมินผลการพัฒนาในการเรี ยนรู ้
7. ครู ผสู ้ อนฟังการอภิปรายกลุ่ม ตรวจผลงาน ของนักศึกษาเพือ่ ดูความเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบ
ความก้าวหน้า ของการเรี ยนรู ้
หมายเหตุ
- สาหรับนักศึกษาที่เรี ยนช้าหรื อไม่เข้าใจในเนื้อหาใดๆ ครู ผสู ้ อนควรอนุญาตให้นกั ศึกษานา
ชุดการสอนไปศึกษาด้วยตนเองในชัว่ โมงว่าง หรื อที่บา้ นได้
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ข้อแนะนาการใช้สื่อการสอน

1. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้ สื่อ
1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์
1.2 เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์
1.3 โต๊ะวางชุดฝึ ก
1.4 สื่อของจริ งที่ตอ้ งใช้เฉพาะเรื่ อง

วิธีการใช้ งานสื่ อการสอน

2. วิธีใช้ สื่อ Power Point และภาพเคลื่อนไหว
2.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Office 2007
2.2 ที่มุมด้านซ้ายของหน้าจอจะมีสญ
ั ลักษณ์ (

คือการถอยกลับ

การเลื่อนไปข้างหน้า) เมื่อต้องการย้อนกลับให้กด 1 ครั้ง และถ้าต้องการเลื่อนไป
ข้างหน้าให้กด 1 ครั้ง เพือ่ นาเสนอแต่ละบรรทัด คลิกที่รูปภาพ ( ) เพือ่ ขยายภาพ
ภาพเคลื่อนไหว
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ผังมโนทัศน์สาระการเรี ยนรู ้ รายวิชา มอเตอร์ ไฟฟ้ าและการควบคุม
ชุดการสอนที่ 1
หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
หน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 ใช้เวลา 7 ชัว่ โมง
ชุดการสอนที่ 2
หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ 1 เฟส
หน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ใช้เวลา 7 ชัว่ โมง
ชุดการสอนที่ 3
หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟส
หน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ใช้เวลา 14 ชัว่ โมง
ชุดการสอนที่ 4
ขนาดของสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันมอเตอร์ หน่ วยการ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 ใช้เวลา 7 ชัว่ โมง

ชุดการสอนที่ 5
หลักการทางานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ ดว้ ยคอนแทกเตอร์
หน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 ใช้เวลา 7 ชัว่ โมง
ชุดการสอนที่ 6
การต่อและป้ องกันมอเตอร์ ไฟฟ้ า 3 เฟส
หน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 ใช้เวลา 14 ชัว่ โมง
ชุดการสอนที่ 7
การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ า 3 เฟสด้วยอุปกรณ์ชนิ ดต่าง ๆ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 ใช้เวลา 14 ชัว่ โมง
ชุดการสอนที่ 8
การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ า 3 เฟสแบบเรี ยงลาดับ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 8 ใช้เวลา 7 ชัว่ โมง
ชุดการสอนที่ 9
การควบคุมการกลับทิศทางการหมุนมอเตอร์ ไฟฟ้ า 3 เฟส
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 9 ใช้เวลา 14ชัว่ โมง
ชุดการสอนที่ 10
การเริ่ มเดินมอเตอร์ แบบสตาร์-เดลตา
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 10 ใช้เวลา 21 ชัว่ โมง

7

ผังมโนทัศน์สาระการเรี ยนรู ้ ชุดการสอนที่ 1

ส่ วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
ใช้เวลา 20นาที

ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
ใช้เวลา 20 นาที

การควบคุมความเร็ วของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
ใช้เวลา 10 นาที

การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
ใช้เวลา 10 นาที

ปฏิบตั ิการต่อวงจรควบคุมความเร็ วมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง

ปฏิบตั ิการต่อวงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
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ชุดการสอนมุ่งเน้ นสมรรถนะ
และบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อรายวิชา
ระดับชั้น
หน่วยกิต
ทฤษฏี
ภาคเรี ยนที่

มอเตอร์ไฟฟ้ าและการควบคุม
ปวส. 1
3
1
1

รหัสวิชา 3104-0005 (1-6-3)
สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/แผนกวิชาช่างไฟฟ้ ากาลัง
จานวนคาบรวม 7 คาบ
คาบ/สัปดาห์ ปฏิบตั ิ 6 คาบ/สัปดาห์
ปี การศึกษา 2559

จุดประสงค์ รายวิชา
1. เพือ่ ให้เข้าใจหลักการทางานมอเตอร์ไฟฟ้ าและการควบคุม
2. เพือ่ ให้ต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับ วงจรการควบคุม
3. เพือ่ ให้เลือกวัสดุอุปกรณ์ในงานควบคุมมอเตอร์
4. เพือ่ ให้มีกิจนิสยั ในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความประณี ต รอบคอบ และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ โครงสร้างและหลักการทางานของการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับ
2. เลือกขนาดของสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทกเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์
3. ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ชนิดโครงสร้าง ส่วนประกอบและหลักการทางานของ
มอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส การเริ่ มเดินมอเตอร์การกลับทาง
หมุน การต่อวงจรมอเตอร์แบบต่างๆ สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุม การเลือกขนาดสายไฟฟ้ า
และอุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงและ
กระแสสลับ การต่อวงจรขดลวดสปลิตเฟสมอเตอร์ และมอเตอร์ 3 เฟส ต่อวงจรการเริ่ มเดิน
และการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส
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การวิเคราะห์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
- เลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานแต่ละวงจรได้อย่างเหมาะสม
- สามารถฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ได้เหมาะสมกับตน บุคคล และสภาพแวดล้อม
หลักความมีเหตุผล
- ความน่าเชื่อถือในการเลือกใช้ทฤษฎี และวิธีการปฏิบตั ิงานวงจรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู ้
- การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการต่อวงจรต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู ้
หลักภูมิค้มุ กัน
- นาหลักการควบคุมมอเตอร์ โดยการศึกษา และปฏิบตั ิ ตามใบงานจนมี ทกั ษะความรู้
จากการพัฒนาตนเอง
- รู้จักนาข้อผิดพลาดจากการปฏิ บัติงานมาเป็ นเครื่ องเตื อนใจในการปฏิ บตั ิงานครั้งต่อไป
เงื่อนไขความรู้
- ความรู ้เกี่ยวกับทฤษฎีต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่ องกลไฟฟ้ าแบบต่าง ๆ ได้
- ความรู ้ในหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เงื่อนไขคุณธรรม
1. มีความสนใจใฝ่ รู้
2. มีวนิ ยั ในการทางาน
3. มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
4. มีความพึงพอใจในการทางาน
5. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
6. มีความรับผิดชอบในการทางาน
7. มีความซื่อสัตย์สุจริ ตในการทางาน
8. มีความสุขในการทางานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
9. มีความประหยัดในการใช้ทรัพยากรของตนเองและส่วนรวม
การเชื่อมโยงสู่ 4 มิติ
มิติสังคม
- ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันด้านการวิเคราะห์
ปั ญหา การแก้ไขปั ญหา การพิจารณา เพื่อศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมหรื อปรับใช้ในวิชาอื่น ได้อย่างมี
ทักษะ รอบครอบและเกิดประโยชน์
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มิติเศรษฐกิจ - ใช้วสั ดุอุ ปกรณ์ในการต่อ วงจรเพื่อ การเรี ยนรู ้อย่างประหยัดและคุม้ ค่า
เพือ่ สร้างนิสยั การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มิติวัฒนธรรม - ผูเ้ รี ยนได้รับการฝึ กขณะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ฝึ กให้ใช้ชีวิตอย่างมี
สติ มีพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
มิติสิ่งแวดล้ อม - ผูเ้ รี ยนได้นาความรู ้และหลักปฏิบตั ิในขณะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ใช้
วัสดุ อุ ปกรณ์ เครื่ อ งมื อ ต่า ง ๆ อย่างรู ้คุณค่า เป็ นจุดเริ่ มต้นในการรักษาสิ่ งแวดล้อ ม ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองทาให้สภาพแวดล้อมดี ตลอดจนสิ่งแวดล้อมดีข้ นึ ด้วย
เกณฑ์ ให้ คะแนน (80 : 20)
1. คะแนนระหว่างภาคเรี ยน
ใบปฏิบตั ิงาน+งานที่มอบหมาย 70 คะแนน
จิตพิสยั
20 คะแนน
2. คะแนนสอบปลายภาคเรี ยน
10 คะแนน
หมายเหตุ
คะแนนจิตพิสยั พิจารณาดังนี้
1. พฤติกรรมขณะเรี ยน
10 คะแนน
2. การแต่งกาย
10 คะแนน
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การวิเคราะห์ หัวเรื่อง
Topic Listing Sheet
ชื่อรายวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ าและการควบคุม รหัสวิชา 3104-0005
หน่ วยกิต 3 (7)
ชื่อหลักสู ตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ า สาขางานไฟฟ้ ากาลัง จานวน 126 ชัว่ โมง
หน่ วย
ชื่อหน่ วย
ที่
1
หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับ
2
1 เฟส
หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับ
3
3 เฟส
4
ขนาดของสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันมอเตอร์
หลักการทางานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ดว้ ย
5
คอนแทกเตอร์
6
การต่อและป้ องกันมอเตอร์ไฟฟ้ า 3 เฟส
7
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า 3 เฟสด้วยอุปกรณ์ชนิ ดต่าง ๆ
8
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า 3 เฟสแบบเรี ยงลาดับ
9
การควบคุมการกลับทิศทางการหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ า 3 เฟส
10 การเริ่ มเดินมอเตอร์แบบสตาร์-เดลตา
สอบปลายภาค
รวม
หมายเหตุ

แหล่งข้อมูล

A = หลักสูตรรายวิชา
B = เอกสารและตารา
E = อื่นๆ

แหล่ งข้ อมูล
จานวน
A B C D E ชั่วโมง
/ / / / /
7
/

/

/

/

/

14

/

/

/

/

/

7

/

/

/

/

/

7

/

/

/

/

/

14

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

14
14
7
14
21
7
126

C = ผูเ้ ชี่ยวชาญ
D = ประสบการณ์ตนเอง
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รายละเอียดการวิเคราะห์ หัวข้ อเรื่อง
Topic Listing Sheet
ชื่อรายวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ าและการควบคุม รหัสวิชา 3104-0005
(1-6-3)
ชื่อหน่ วย หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
หน่วยกิต 3
จานวนคาบรวม 7 คาบ
ทฤษฏี 1 คาบ/สัปดาห์
ปฏิบตั ิ 6 คาบ/สัปดาห์
หัวข้ อย่ อย

หัวข้ อหลัก

ชื่อหน่ วย

ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
ปฏิบตั ิการต่อวงจรควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
ปฏิบตั ิการต่อวงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
สมรรถนะประจาหน่ วย

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการควบคุมความเร็ วของซีรีส์มอเตอร์อย่างประหยัด
ปลอดภัยและถูกต้อง
หลักการทางาน 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการควบคุมความเร็ วของมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน อย่าง
และการควบคุม ประหยัด ปลอดภัย ทางานร่ วมกับเพื่อนในกลุ่มอย่างมีความสุ ข และถูกต้อง
มอเตอร์ไฟฟ้ า 3. แสดงความรู้เกี่ยวกับการกลับทิศทางการหมุนของซีรีส์มอเตอร์อย่างประหยัด
ปลอดภัย ด้วยความรับผิดชอบ และถูกต้อง
กระแสตรง
4. แสดงความรู้เกี่ยวกับการกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน
อย่างประหยัด ปลอดภัย ทางานร่ วมกับเพื่อนในกลุ่มอย่างมีความสุ ขด้วย
ความเชื่อมัน่ และถูกต้อง

หมายเหตุ

ระดับ

R = Recalled Knowledge (ความจา)
A = Applied Knowledge (ความเข้าใจ)
T = Transferred Knowledge (ส่งถ่ายความรู ้)

ระดับ
R A T
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
ระดับ
R A T
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
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รายละเอียดการวิเคราะห์ จุดประสงค์การเรียนรู้
ชื่อรายวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ าและการควบคุม รหัสวิชา 3104-0005
(1-6-3)
ชื่อหน่ วย หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
หน่วยกิต 3
จานวนคาบรวม 7 คาบ
ทฤษฏี 1 คาบ/สัปดาห์
ปฏิบตั ิ 6 คาบ/สัปดาห์
ISL
PSL
จานวน
ระดับ
ระดับ ข้ อสอบ
หน่ วย
จุดประสงค์การเรียนรู้ / เชิงพฤติกรรม
ความรู้
ทักษะ
(ข้ อ)
ที่

1

1. บอกความหมายและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ าได้ถูกต้อง
2. บอกส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้
ถูกต้อง
3. อธิบายหลักการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้
ถูกต้อง
4. บอกข้อควรระวังการควบคุมซีรีส์มอเตอร์ได้ถูกต้อง
5. บอกลักษณะการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน
ได้ถูกต้อง
6. บอกวิธีการควบคุมความเร็วของซีรีส์มอเตอร์ได้ถูกต้อง
7. เลือกวิธีการปรับความเร็วมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน
ได้ถูกต้อง
8. บอกข้อดีของการเริ่ มเดินมอเตอร์วธิ ีต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
9. อธิบายวิธีการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้
ถูกต้อง
10. ต่อวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้
11. ต่อวงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้

ISL = ระดับความรู ้ (Intellectual Skill Level)
R : ขั้นฟื้ นความรู ้
A : ขั้นประยุกต์ใช้ความรู ้
T : ขั้นส่งถ่ายความรู ้

R A T I C A
/ / /
/ / /

1
2

/ / /

1

/ / /
/ / /

1
1

/ / /
/ / /

1
1

/ / /
/ / /

1
1

/ / / / / /
/ / / / / /

PSL = ระดับทักษะ (Physical Skill Level)
I : ขั้นทาเลียนแบบ
C : ขั้นทาถูกต้อง
A : ขั้นทาด้วยความชานาญ

ใบ
ปฏิบตั ิงาน 1
ใบ
ปฏิบตั ิงาน 1
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ชุดการสอนที่ 1
เรื่อง หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง
คาชี้แจง ชุดการสอน เรื่ องหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง มีจุดประสงค์
เพือ่ ต้องการให้นกั ศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับ ส่ วนประกอบ ชนิด วิธีการควบคุมความเร็ว และวิธีการกลับทิศทาง
หมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
1. จุดประสงค์ทั่วไป
1.1 รู ้และเข้าใจโครงสร้าง หน้าที่การทางาน หลักการควบคุมความเร็ว และวิธีการกลับ
ทิศทางหมุน ของมอเตอร์ไฟฟ้ าของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
1.2 ปฏิบตั ิการควบคุมความเร็ว และการกลับทิศทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
1.3 คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
1.3.1 มีความสนใจใฝ่ รู้
1.3.2 มีวนิ ยั ในการทางาน
1.3.3 มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
1.3.4 มีความพึงพอใจในการทางาน
1.3.5 มีมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
1.3.6 มีความรับผิดชอบในการทางาน
1.3.7 มีความซื่อสัตย์สุจริ ตในการทางาน
1.3.8 มีความประหยัดในการใช้ทรัพยากรของตนเองและส่วนรวม
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อให้นกั ศึกษาเรี ยนเรื่ องหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง แล้วสามารถ
2.1 บอกความหมายและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ถูกต้อง
2.2 บอกส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ถูกต้อง
2.3 อธิบายหลักการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ถูกต้อง
2.4 บอกข้อควรระวังการควบคุมซีรีส์มอเตอร์ได้ถูกต้อง
2.5 บอกลักษณะการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบขนานได้ถูกต้อง
2.6 บอกวิธีการควบคุมความเร็วของซีรีส์มอเตอร์ได้ถูกต้อง
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2.7 เลือกวิธีการปรับความเร็วมอเตอร์กระแสตรงแบบขนานได้ถูกต้อง
2.8 บอกข้อดีของการเริ่ มเดินมอเตอร์วธิ ีต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
2.9 อธิบายวิธีการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ถูกต้อง
2.10 ปฏิบตั ิการต่อวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ถูกต้อง
2.11 ปฏิบตั ิการต่อวงจรกลับทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ถูกต้อง
3. ส่ วนประกอบของชุดการสอนที่ 1 เรื่องหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง
มีดังนี้
3.1 คู่มือครู ชุดการสอนที่ 1 เรื่ องหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
3.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 1 เรื่ องหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
3.3 เอกสารประกอบการเรี ยนชุดที่ 1 เรื่ องหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
3.4 ใบความรู ้ที่ 1 เรื่ องหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
3.5 ใบปฏิบตั ิงานที่ 1 เรื่ องการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
3.6 แบบฝึ กหัดเรื่ องหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
3.7 แบบประเมิน พฤติกรรมการเรี ยนรู ้รายบุคคล ชุ ดการสอนที่ 1 เรื่ องหลักการทางานและการ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
3.8 แบบประเมินคุณธรรมจริ ยธรรมรายบุคคล
3.9 แบบทดสอบก่ อ นเรี ยนและหลังเรี ยนชุ ดการสอนที่1 เรื่ องหลักการทางานและการควบคุ ม
มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
3.10 สื่อประกอบการสอนเรื่ องหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
4. เวลาที่ใช้
ใช้เวลาในการสอนจานวน 7 ชัว่ โมง
5. การเตรียมการล่ วงหน้ า
สิ่งที่ครู ตอ้ งเตรี ยมการล่วงหน้า มีดงั นี้
5.1 ศึกษาคู่มือครู และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 1 เรื่ อ งหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรง
5.2 ใบปฏิบตั ิงานเรื่ อง การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
5.3 ตัวอย่างมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงชนิดต่างๆ
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5.4 แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรี ยนและการปฏิบตั ิงาน
5.5 แบบทดสอบก่อนเรี ยน/หลังเรี ยนชุดการสอนที่ 1 เรื่ องการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
6. สื่ อการจัดการเรียนรู้
6.1 ชุดการสอนที่ 1 เรื่ องหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
6.2 สื่อ Power point
6.3 สื่อของจริ ง
6.4 ใบปฏิบตั ิงานเรื่ องการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
6.5 ตัวอย่างมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงชนิดต่างๆ
7. การจัดชั้นเรียน
การจัดชั้นเรี ยนตามปกติสาหรับการสอนทฤษฎี โดยจัดการเรี ยนการสอนแบบอภิปราย อธิบาย
สาธิ ต สรุ ปการเรี ยนภาคปฏิบตั ิ จดั กลุ่ ม การปฏิบตั ิงานโดยการแบ่งกลุ่ ม ๆ ละ 4 คน เพื่อให้นักศึกษาได้
ปฏิบตั ิงาน โดยครู เ ตรี ยมชุ ดทดลอง เครื่ อ งมื อ อุ ปกรณ์ ให้ใช้ครบทุกกลุ่ ม ครู สาธิ ตให้ดูและควบคุ มดู แ ล
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานให้คาชี้แนะหากพบปั ญหา
8. วิธีใช้ ชุดการสอน
8.1 ศึกษาคู่มือและแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 1
8.2 ศึกษาวิธีการใช้สื่อการจัดการเรี ยนรู ้ (Power point)
8.2 ศึกษาวิธีการใช้ชุดทดลอง และ สื่อ Power point
8.3 ศึกษาวิธีการวัดผลและประเมินผล
9. ขั้นดาเนินการสอน
9.1 ครู ช้ ีแจงให้นกั ศึกษารู ้เกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษาในการใช้ชุดการสอน
9.2 ครู ช้ ีแจงกับผูเ้ รี ยนตกลงวิธีการวัดผลประเมินผลพร้อมกาหนดเวลาส่งผลการทดลองกับครู
9.3 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบ่งออกเป็ นขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test)
ขั้นที่ 2 นาเข้าสู่บทเรี ยน (Motivation)
ขั้นที่ 3 ให้เนื้อหา (Information)
ขั้นที่ 4 ประกอบกิจกรรมการเรี ยน (Application)
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ขั้นที่ 5 สรุ ปผล (Progress)
ขั้นที่ 6 ทดสอบหลังเรี ยน (Post-test)
9.4 ขณะนักศึกษาปฏิบตั ิงานตามใบปฏิบตั ิงาน ครู ควรควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
หากนักศึกษามีปัญหาขณะปฏิบตั ิงานจะได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือ
9.5 ครู ควบคุมและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาให้เป็ นไปตามขั้นตอนตามใบปฏิบตั ิงาน
9.6 การสรุ ปบทเรี ยนและการปฏิบตั ิงานควรเป็ นกิจกรรมร่ วมของนักศึกษาทุกกลุ่มหรื อตัวแทน
กลุ่มร่ วมกันสรุ ปบทเรี ยนและการปฏิบตั ิงาน
9.7 แบบประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้และคุณธรรมจริ ยธรรมระหว่างการเรี ยนของนักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
9.8 ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบหลังเรี ยนชุดที่ 1 เรื่ องหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรง
9.9 ตรวจผลงานการปฏิบตั ิ งานตามใบปฏิ บตั ิง าน และแบบทดสอบหลังเรี ย นแล้วแจ้งผลให้
นักศึกษาทราบ
9.10 สอนซ่อมเสริ มหรื อมอบหมายงานเพิม่ ให้กบั นักศึกษาที่ไม่ผา่ นเกณฑ์
10. วิธีการใช้ สื่อการเรียนการสอนชุดการสอนที่ 1 เรื่องหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง
นักศึกษา เรี ยนรู ้ตามกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยมี ครู เป็ นผูใ้ ช้ชุดการสอนที่ 1 เรื่ องหลักการ
ทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง ในการจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
11. บทบาทของนักศึกษา
11.1 นักศึกษาต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของครู และกลุ่ม
11.2 นักศึกษาต้องทากิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายและร่ วมกันอภิปราย
11.3 นักศึกษาต้องปฏิบตั ิงานตามใบปฏิบตั ิงาน
11.4 นักศึกษาต้องทาการทดลองส่งผลการทดลองให้ตรงตามเวลาที่กาหนด
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12. การวัดและประเมินผล
12.1 วิธีวัดผล
12.1.1 แบบประเมิ นพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ และคุ ณธรรมจริ ยธรรมระหว่างการเรี ยนของ
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
12.1.2 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรี ยนหลังเรี ยน
12.1.3 ตรวจผลจากแบบฝึ กหัด/การอภิปราย
12.1.4 ตรวจแบบทดสอบหลังเรี ยน
12.1.5 ตรวจผลการปฏิบตั ิงานตามใบปฏิบตั ิงาน
12.2 เครื่องมือวัด
12.2.1 แบบประเมิ นพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ และคุ ณธรรมจริ ยธรรมระหว่างการเรี ยนของ
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
12.2.2 แบบทดสอบก่อนเรี ยน
12.2.3 แบบฝึ กหัด/ใบประเมินผลการอภิปราย
12.2.4 แบบทดสอบหลังเรี ยน
12.2.5 แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามใบปฏิบตั ิงาน
12.3 เกณฑ์ การประเมินผล
12.3.1นัก ศึ ก ษาได้ค ะแนนจากแบบประเมิ น คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมระหว่า งการเรี ย นของ
นักศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
12.3.2 คะแนนรวมตามแบบประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้จากใบปฏิบตั ิงาน ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
12.3.3 คะแนนแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
12.3.4 คะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
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แบบทดสอบก่ อนเรียน หน่ วยที่ 1
ชื่อหน่ วย หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง
ชื่อ - สกุลผูท้ าแบบทดสอบ....................................................ชั้น/ปี ที่...............กลุ่ม/ห้อง...................
ชื่อ - สกุลผูต้ รวจ....................................................................วัน/เดือน/ปี ...........................................
=====================================================================
คาชี้แจง ให้กากบาท () ทับตัวอักษรคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว (ข้อละ 1 คะแนน) เวลา 5 นาที
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมบอกส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ถูกต้อง
1. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของสเตเตอร์ในมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
ก. เฟรม
ข. ขั้วแม่เหล็ก
ค. คอมมิวเตเตอร์
ง. ขดลวดอาร์เมเจอร์
จ. ขดลวดสนามแม่เหล็ก
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมบอกส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ถูกต้อง
2. ข้อใดคือลักษณะของขดลวดขนาน
ก. ขดลวดเส้นเล็ก พันมากรอบ
ข. ขดลวดเส้นเล็ก พันน้อยรอบ
ค. ขดลวดเส้นใหญ่ พันมากรอบ
ง. ขดลวดเส้นใหญ่ พันน้อยรอบ
จ. ขดลวดเส้นใหญ่จานวนรอบเท่ากับขดลวดอนุกรม
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอธิบายหลักการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ถูกต้อง
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
a. มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานกล
b. เมื่อหมุนขดลวดของมอเตอร์กระแสตรงไป 1/4 รอบ หรื อ 90 องศา โมเมนต์ของแรงคู่ควบ
ที่กระทาต่อขดลวดมีค่ามากที่สุด
c. อุปกรณ์สาหรับเปลี่ยนทิศของกระแสไฟฟ้ าในขดลวด ประกอบด้วยตัวทาสลับที่หรื อ
คอมมิวเตเตอร์ (commutator) และ แปรง (brush)
ก. a
ข. b
ค. a และ b
ง. b และ c
จ. a และ c
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมบอกข้อควรระวังการควบคุมซีรีส์มอเตอร์ได้ถูกต้อง
4. ในการควบคุมซีรีส์มอเตอร์สิ่งที่ตอ้ งระวังมากที่สุดคืออะไร
ก. ระวังขดลวดสนามแม่เหล็ก
ข. ระวังความเร็วจะลดลงอย่างฉับพลัน
ค. ระวังการทางานในสภาวะไม่มีโหลด
ง. ระวังกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านซีรีส์ฟิลด์
จ. ระวังประกายไฟที่หน้าสัมผัสของแปรงถ่าน
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมบอกความหมายและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ าได้ถูกต้อง
5. ข้อใดคือลักษณะของมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน (Shunt motor)
ก. ความเร็วคงที่
ข. แรงบิดเริ่ มหมุนสูง
ค. แรงบิดต่าความเร็วต่า
ง. แรงบิดสูงความเร็ วสูง
จ. แรงบิดต่า ความเร็ วไม่คงที่
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมบอกวิธีการควบคุมความเร็วของซีรีส์มอเตอร์ได้ถูกต้อง
6. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการควบคุมความเร็วของซีรีส์มอเตอร์
ก. ลดกระแสไฟฟ้ าขดลวดสนามแม่เหล็ก
ข. เพิม่ กระแสไฟฟ้ าขดลวดอาร์เมเจอร์
ค. ลดกระแสไฟฟ้ าขดลวดอาร์เมเจอร์
ง. ลดแรงดันไฟฟ้ าที่ป้อนให้มอเตอร์
จ. ลดแรงดันไฟฟ้ าขดลวดอนุกรม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมบอกลักษณะการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบขนานได้ถูกต้อง
7. การปรับความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน (Shunt motor) ให้สูงขึ้นทาได้อย่างไร
ก. เปิ ดวงจรขดลวดขนาน
ข. เปิ ดวงจรขดลวดอนุกรม
ค. ต่อรี โอสแตตอนุกรมกับอาร์เมเจอร์
ง. ต่อขดลวดขนานอนุกรมกับรี โอสแตต
จ. ต่อขดลวดอนุกรมอนุกรมกับรี โอสแตต
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเลือกวิธีการปรับความเร็วมอเตอร์กระแสตรงแบบขนานได้ถูกต้อง
8. การปรับความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน (Shunt motor) ให้ลดลงทาได้อย่างไร
ก. เปิ ดวงจรอาร์เมเจอร์
ข. ต่อรี โอสแตตอนุกรมกับอาร์เมเจอร์
ค. ต่อรี โอสแตตขนานกับขดลวดขนาน
ง. ต่อรี โอสแตตขนานกับขดลวดอนุกรม
จ. ต่อรี โอสแตตอนุกรมกับขดลวดขนาน
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมบอกข้อดีของการเริ่ มเดินมอเตอร์วธิ ีต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
9. ข้อใดคือข้อดีของการเริ่ มเดินแบบมีตวั ป้ องกันขณะไม่มีโหลด (No volt release)
ก. เมื่อแรงดันเกินจะไม่มีผลต่อชุดควบคุม
ข. เป็ นการเริ่ มเดินแบบประหยัดใช้อุปกรณ์นอ้ ย
ค. ในสภาวะไม่มีโหลดจะเปิ ดวงจรมอเตอร์ทนั ที
ง. ถ้าแหล่งจ่ายผิดปกติเมื่อแรงดันต่าเกินไปจะปิ ดวงจรมอเตอร์ทนั ที
จ. ถ้าแหล่งจ่ายผิดปกติเมื่อแรงดันต่าเกินไปจะเปิ ดวงจรมอเตอร์ทนั ที
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอธิบายวิธีการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ถูกต้อง
10. การกลับทางหมุนดีซีมอเตอร์ทาได้อย่างไร
ก. เพิม่ กระแสไฟฟ้ าให้อาร์เมเจอร์
ข. เพิม่ แรงดันไฟฟ้ าให้กบั มอเตอร์
ค. ลดกระแสไฟฟ้ าขดลวดสนามแม่เหล็ก
ง. กลับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ าในขดลวดอาร์เมเจอร์หรื อกลับทิศทางกระแสใน
ขดลวดสนามแม่เหล็ก อย่างใดอย่างหนึ่ง
จ. กลับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ าในขดลวดอาร์เมเจอร์หรื อกลับทิศทางกระแสใน
ขดลวดสนามแม่เหล็ก ทั้งสองอย่าง
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยที่ 1
ข้อ
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แบบฝึ กหัด หน่ วยที่ 1
ชื่อหน่ วย หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง
ชื่อ - สกุลผูท้ าแบบทดสอบ....................................................ชั้น/ปี ที่...............กลุ่ม/ห้อง...................
ชื่อ - สกุลผูต้ รวจ....................................................................วัน/เดือน/ปี ...........................................
=====================================================================
คาชี้แจง จงเติมคาในช่องว่างให้ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน) เวลา 5 นาที
1. มอเตอร์ไฟฟ้ า (Electric Motor) หมายถึง.........................................................................................
2. มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นต้นกาลังขับเคลื่อนที่สาคัญอย่างหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะ
..........................................................................................................................................................
3. กระแสไฟฟ้ าในขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field Coil) จะสร้างขั้วแม่เหล็กแบบ..................................
4. มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ...........................................................
.........................................................................................................................................................
5. การกลับทางหมุนดีซีมอเตอร์ทาได้โดย............................................................................................
..........................................................................................................................................................
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เฉลยแบบฝึ กหัด หน่ วยที่ 1
ชื่อหน่ วย หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง
ชื่อ - สกุลผูท้ าแบบทดสอบ....................................................ชั้น/ปี ที่...............กลุ่ม/ห้อง...................
ชื่อ - สกุลผูต้ รวจ....................................................................วัน/เดือน/ปี ...........................................
=====================================================================
คาชี้แจง จงเติมคาในช่องว่างให้ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน) เวลา 5 นาที
1. มอเตอร์ไฟฟ้ า (Electric Motor) หมายถึง เครื่ องกลไฟฟ้ าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้ าเป็ น
พลังงานกล
2. มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นต้นกาลังขับเคลื่อนที่สาคัญอย่างหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะ
ปรับความเร็วรอบได้
3. กระแสไฟฟ้ าในขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field Coil) จะสร้างขั้วแม่เหล็กแบบ ขั้วเหนือ-ขั้วใต้
4. มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ทุ่นอาร์เมเจอร์ และ สเตเตอร์
5. การกลับทางหมุนดีซีมอเตอร์ทาได้โดย กลับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ าในขดลวดอาร์เมเจอร์
หรื อกลับทิศทางกระแสในขดลวดสนามแม่เหล็ก อย่างใดอย่างหนึ่ง
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แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคทฤษฎี
ชื่อวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ าและการควบคุม
ชื่อหน่ วย หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า
กระแสตรง

หน่วยที่ 1
สัปดาห์ที่ 1
เวลา 1 ชัว่ โมง

หัวข้ อเรื่อง หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
หัวข้ อเรื่อง
หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง ประกอบไปด้วยสาระการเรี ยนรู ้ดงั นี้
1.1 ความหมายของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
1.2 ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
1.3 ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
1.4 การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
1.5 การกลับทิศทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
สาระการเรียนรู้
ความหมายของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง เป็ นต้นกาลังขับเคลื่อนอย่าง
หนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะมีคุณสมบัติที่ดีเด่นในด้านการปรับความเร็ วได้ต้ งั แต่ความเร็ วต่าสุ ดไป
จนถึ งสู งสุ ด นิ ยมใช้กันมากในโรงงานอุ ตสาหกรรม เช่น โรงงานเส้นใยโพลี เอสเตอร์ โรงงานถลุ งโลหะ
โรงงานท่อผ้า หรื อเป็ นต้นกาลังขับเคลื่อนรถไฟฟ้ า เป็ นต้น ในการศึกษาเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงจึง
ควรรู ้จกั ส่ วนประกอบต่าง ๆ ของมอเตอร์ไ ฟฟ้ ากระแสตรงและเข้าใจหลักการทางานของมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรง และส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
ส่วนที่อยูก่ บั ที่ของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
ส่วนที่เคลื่อนที่ของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง มี 3 ชนิดคือ มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบอนุกรม มอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบขนาน และมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบผสม
การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง แบบอนุกรม และแบบขนาน
การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง ทาได้โดย เปลี่ยนทิศทางกระแสไฟฟ้ าที่
ไหลผ่านขดลวดอาร์เมเจอร์ หรื อ เปลี่ยนทิศทางกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็ก
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จุดประสงค์การเรียนการสอน
1. จุดประสงค์ทั่วไป
เพือ่ ให้มีความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องความหมายและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ า ส่วนประกอบ ของมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรง คุ ณ สมบัติและหลักการทางานของมอเตอร์ ไ ฟฟ้ ากระแสตรงแต่ล ะชนิ ด การควบคุ ม
ความเร็ ว และวิธีการกลับทางหมุ นมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบต่าง ๆ ได้ และจิตพิสัยด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ คือ
1.1 มีความสนใจใฝ่ รู ้
1.2 มีวนิ ยั ในการทางาน
1.3 มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
1.4 มีความพึงพอใจในการทางาน
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
1.6 มีความรับผิดชอบในการทางาน
1.7 มีความซื่อสัตย์สุจริ ตในการทางาน
1.8 มีความประหยัดในการใช้ทรัพยากรของตนเองและส่วนรวม
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (ทฤษฎี)
หลังจากนักศึกษา เรียนเรื่องหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง แล้ วสามารถ
2.1 บอกความหมายและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ าได้ถูกต้อง
2.2 บอกส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ถูกต้อง
2.3 อธิบายหลักการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ถูกต้อง
2.4 บอกข้อควรระวังการควบคุมซีรีส์มอเตอร์ได้ถูกต้อง
2.5 บอกลักษณะการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบขนานได้ถูกต้อง
2.6 บอกวิธีการควบคุมความเร็วของซีรีส์มอเตอร์ได้ถูกต้อง
2.7 เลือกวิธีการปรับความเร็วมอเตอร์กระแสตรงแบบขนานได้ถูกต้อง
2.8 บอกข้อดีของการเริ่ มเดินมอเตอร์วธิ ีต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
2.9 อธิบายวิธีการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ถูกต้อง
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เนื้อหาสาระ (ใบความรู้ที่ 1)
1.1 ความหมายของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง
1.2 ส่ วนประกอบของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง
1.2.1 ส่วนที่อยูก่ บั ที่ โดยทัว่ ไปเรี ยกว่าสเตเตอร์ (Stator)
1.2.2 ส่วนที่เคลื่อนที่โดยทัว่ ไปเรี ยกว่าโรเตอร์ (Rotor)
1.3 ชนิดของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง มี 3 ชนิดคือ
1.3.1 มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบอนุกรม
1.3.2 มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบขนาน
1.3.3 มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบผสม
1.4 การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง
1.4.1 การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบอนุกรม
1.4.2 การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบขนาน
1.5 การกลับทางหมุนมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง
1.5.1 เปลี่ยนทิศทางกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านขดลวดอาร์เมเจอร์
1.5.2 เปลี่ยนทิศทางกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็ก
กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคทฤษฎี)
กิจกรรมครู
1. ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง ครู ผสู ้ อนถามนักศึกษาว่าเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ในบ้านมี อ ะไรบ้า งที่ทางานโดยใช้มอเตอร์ ตอบ พัดลม เครื่ อ งเล่ นซี ดี เครื่ อ งซักผ้า ครู ผูส้ อนถามต่อ ว่า
มอเตอร์ ที่ เป็ นส่ วนประกอบในเครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าใช้กับไฟฟ้ าชนิ ดใดบ้า ง ตอบ ไฟฟ้ ากระแสสลับ ไฟฟ้ า
กระแสตรง ครู ผสู ้ อนกล่าวว่าวันนี้เราจะมาเรี ยนรู ้เรื่ องชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงและวิธีการควบคุม
2. ขั้นศึกษาข้ อมูล
2.1 อธิบายจุดประสงค์การเรี ยนการสอน แล้วให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเรี ยนรู ้จากบทเรี ยน
Power point บนเวปไซต์ ของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
2.2 จัดแบ่งเนื้อหาแบ่งกลุ่ม มอบหมายงานค้นคว้า และ อภิปราย
2.2.1 ความหมายของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
2.2.2 ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
2.2.3 ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
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2.2.4 การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
2.2.5 การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
2.3 จัดกลุ่มการเรี ยนการสอนโดย
ขั้นที่ 1 ครู ผสู้ อนกาหนดขอบข่ายเนื้อหาที่ตอ้ งการให้นกั ศึกษาทาการศึกษาแล้วเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนช่วยกันอภิปรายเพือ่ กาหนดขอบเขตของงานหรื อเนื้อหาที่จะศึกษานั้นเองตามความคิดเห็นส่วนใหญ่
ภายในห้องเรี ยน
ขั้นที่ 2 แบ่ง กลุ่มออกกลุ่ มละเท่าๆ กันโดยประมาณซึ่ งสมาชิ กภายในกลุ่มจะต้องมี คนเก่ ง
ปานกลาง อ่อน คละกันไปเหมือนกันทุกกลุ่มและแต่ละกลุ่มต้องมีความสามารถ และความถนัดต่างกันด้วย
ขั้นที่ 3 ให้แต่ล ะกลุ่ มเลื อ กหัวข้อ ที่ตอ้ งการจะทาการศึกษาแล้วแบ่งเนื้ อ หาที่ตอ้ งการศึกษา
ออกเป็ นหัวข้อย่อยเพือ่ ที่จะแบ่งเนื้อหา กันรับผิดชอบในหัวข้อที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย
ขั้นที่ 4 ให้สมาชิ กในกลุ่มนาผลที่ ได้จากการศึกษาตามหัวข้อที่ ได้รับมอบหมายมารวมกัน แล้ว
ช่วยกันปรับแต่งเนื้อหาหรื อผลงานนั้น ๆ ให้สมบูรณ์ให้มากที่สุด แล้วให้แต่ละกลุ่ม นาเสนอผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
ขั้นที่ 5 ให้ทุกกลุ่มช่วยกันประเมินผลโดยการประเมินให้ดูท้ งั กระบวนการกลุ่ม (Process) และ
ผลงานที่ออกมาเมื่อผูเ้ รี ยนทาหน้าที่ของตนเสร็ จแล้วในแต่ละข้อเมื่อขึ้นข้อใหม่ให้ผเู ้ รี ยนผลัดเปลี่ยนหน้าที่
กันทาไปเรื่ อย ๆ จนกว่าจะครบทุกหน้าที่ แล้วช่วยกันอธิบายให้กบั สมาชิกภายในกลุ่มให้เข้าใจ
3. ขั้นพยายาม
นักศึกษาทาแบบทดสอบหลังเรี ยนหน่ วยที่ 1 เรื่ อ งหลักการทางานและการควบมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสตรง ในบทเรี ยน Power point
4. ขั้นสาเร็จ
ครู ผสู ้ อนและนักศึกษาร่ วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วยที่ 1 เรื่ องหลักการทางานและการ
ควบคุ มมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงแล้วครู ผูส้ อนให้นักศึก ษาทาแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ประจาหน่วยที่ 1 เพือ่ เก็บคะแนนของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ไว้เป็ นคะแนนเก็บ
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยที่ 1
ชื่อหน่ วย หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง
ชื่อ - สกุลผูท้ าแบบทดสอบ....................................................ชั้น/ปี ที่...............กลุ่ม/ห้อง...................
ชื่อ - สกุลผูต้ รวจ....................................................................วัน/เดือน/ปี ...........................................
=====================================================================
คาชี้แจง ให้กากบาท () ทับตัวอักษรคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว (ข้อละ 1 คะแนน)
เวลา 5 นาที
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมบอกส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ถูกต้อง
1. ข้อใดคือลักษณะของขดลวดขนาน
ก. ขดลวดเส้นเล็ก พันมากรอบ
ข. ขดลวดเส้นเล็ก พันน้อยรอบ
ค. ขดลวดเส้นใหญ่ พันมากรอบ
ง. ขดลวดเส้นใหญ่ พันน้อยรอบ
จ. ขดลวดเส้นใหญ่จานวนรอบเท่ากับขดลวดอนุกรม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมบอกส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ถูกต้อง
2. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของสเตเตอร์ในมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
ก. เฟรม
ข. ขั้วแม่เหล็ก
ค. คอมมิวเตเตอร์
ง. ขดลวดอาร์เมเจอร์
จ. ขดลวดสนามแม่เหล็ก
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมบอกข้อควรระวังการควบคุมซีรีส์มอเตอร์ได้ถูกต้อง
3. ในการควบคุมซีรีส์มอเตอร์สิ่งที่ตอ้ งระวังมากที่สุดคืออะไร
ก. ระวังขดลวดสนามแม่เหล็ก
ข. ระวังความเร็ วจะลดลงอย่างฉับพลัน
ค. ระวังการทางานในสภาวะไม่มีโหลด
ง. ระวังกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านซีรีส์ฟิลด์
จ. ระวังประกายไฟที่หน้าสัมผัสของแปรงถ่าน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคปฏิบัติ
ชื่อวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ าและการควบคุม
ชื่อหน่ วย หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า
กระแสตรง

หน่วยที่ 1
สัปดาห์ที่ 1
เวลา 6 ชัว่ โมง

หัวข้ อเรื่อง การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
สาระการเรียนรู้
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง ประกอบไปด้วยสาระการเรี ยนรู ้ดงั นี้
1. ปฏิบตั ิการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
2. ต่อวงจรเริ่ มเดินและกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
สาระสาคัญ
มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง ปฏิบตั ิการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง และการต่อวงจร
เริ่ มเดินและกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่ในใบปฏิบัติงานที่ 1
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. จุดประสงค์ทั่วไป
เพือ่ ให้มีความรู ้ความเข้าใจ สามารถปฏิบตั ิการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง และการ
ต่อวงจรเริ่ มเดินและกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ถูกต้อง และคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ดังนี้
1.1 มีความสนใจใฝ่ รู ้
1.2 มีวนิ ยั ในการทางาน
1.3 มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
1.4 มีความพึงพอใจในการทางาน
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
1.6 มีความรับผิดชอบในการทางาน
1.7 มีความซื่อสัตย์สุจริ ตในการทางาน
1.8 มีความประหยัดในการใช้ทรัพยากรของตนเองและส่วนรวม
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2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (ปฏิบัติ)
หลังจากนักศึกษา เรียนเรื่องมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง แล้ วสามารถ
2.1 ปฏิบตั ิการต่อวงจรควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ถูกต้อง
2.2 ปฏิบตั ิการต่อวงจรการกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง ได้ถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคปฏิบัติ)
ในขั้นกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิใช้ข้ นั ตอนการสอนแบบทักษะประกอบด้วยขั้นตอน
ดังนี้
1. ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
ครู ผสู ้ อนถามนักศึกษาว่าถ้าเราไม่รู้จกั ส่วนประกอบและจุดใช้งานต่าง ๆ ของอุปกรณ์ที่ใช้งานการ
เริ่ มเดินและกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงเราจะต่อวงจรควบคุมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
หรื อไม่ นักศึกษาตอบว่า ไม่ ครู ผสู ้ อนกล่าวต่อว่า ถ้าเช่นขณะที่ครู สาธิตการต่อวงจรเริ่ มเดินหรื อกลับทิศทาง
หมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง นักศึกษาต้องตั้งใจดูและทาความเข้าใจทุกขั้นตอน
2. ขั้นสาธิต
นักศึกษาสังเกตและดูการสาธิตของครู ผสู ้ อน วิธีการต่อวงจรเริ่ มเดินและกลับทางหมุนมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรงตามใบปฏิบตั ิงานที่ 1 เรื่ องการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง โดยใช้ชุดฝึ กการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้ า (Electric Motor Control Training Set A และ A.1) ประกอบการสอน
3. ขั้นฝึ กหัด
ขั้นที่ 1 ครู ผูส้ อนถ่ายทอดความรู ้ใหม่ ให้นักศึกษาในคาบเรี ยนและแจกใบปฏิบตั ิงานเพื่อที่ว่า
นักศึกษาจะปฏิบตั ิงานตามใบปฏิบตั ิงานโดยใช้ชุดฝึ กการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า (Electric Motor Control
Training Set A และ A.1) ประกอบการปฏิบตั ิงานได้ถูกต้อง
ขั้นที่ 2 แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มกลุ่มละเท่า ๆ กันโดยประมาณ และสมาชิกภายในกลุ่มจะต้อง
มี เด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อนคละกันไปเหมือนกันทุกกลุ่ม
ขั้นที่ 3 สมาชิกในกลุ่มช่วยกันศึกษาทบทวนขั้นตอนที่ผสู ้ อนได้สาธิต และสมาชิกภายในกลุ่มที่
เรี ยนเก่งให้ช่วยผูเ้ รี ยนที่อ่อนโดยร่ วมมือร่ วมใจกันสรุ ปขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ได้ท้ งั หมดเพื่อเตรี ยมช่วยกัน
ปฏิบตั ิงานตามใบปฏิบตั ิงานที่ 1
ขั้นที่ 4 ครู ผสู ้ อนแจกใบปฏิบตั ิงานให้ทุกกลุ่ม โดยใบปฏิบตั ิงานที่แจกให้ ต้องเหมือนกันทุกกลุ่ม
สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันศึกษาใบงานและการต่อวงจรตามที่ใบปฏิบตั ิงานกาหนดให้ โดยสมาชิกภายใน
กลุ่มต้องแบ่งหน้าที่กนั ดังนี้
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1. อ่านคาสัง่ และทาความเข้าใจ สิ่งที่ตอ้ งการให้ปฏิบตั ิจากใบปฏิบตั ิงานที่ 1
2. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเรี ยนรู ้เบื้องต้น
3. ปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนที่ใบปฏิบตั ิงานกาหนดโดยใช้ชุดฝึ กการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า (Electric
Motor Control Training Set A และ A.1) ประกอบการปฏิบตั ิงาน
4. สรุ ปข้อมูลที่ได้จากการเรี ยนรู ้
เมื่อผูเ้ รี ยนทาหน้าที่ของตนเสร็จแล้วในแต่ละข้อเมื่อเริ่ มวงจรใหม่ ให้ผเู ้ รี ยนผลัดเปลี่ยนหน้าที่กนั ทา
ไปเรื่ อย ๆ จนกว่าจะครบทุกหน้าที่ แล้วช่วยกันอภิปรายสมาชิกภายในกลุ่ม ให้เข้าใจ เมื่อเริ่ มสัปดาห์ใหม่
ผูส้ อนก็จะดาเนินการแบ่งกลุ่มใหม่ สับเปลี่ยนสมาชิกภายในกลุ่มไปเรื่ อย ๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ทางานร่ วมกับ
เพือ่ น ๆ เพือ่ เตรี ยมปรับตัวเมื่อศึกษาจบและไปทางานจะต้องพบเจอผูร้ ่ วมงานที่หลากหลาย
4. ขั้นสรุปและตรวจสอบ
4.1 นักศึกษาสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานวงจรเริ่ มเดินมอเตอร์และการกลับทางหมุนมอเตอร์ ตามที่ใบ
ปฏิบตั ิงานกาหนด
4.2 ครู ผูส้ อนตรวจสอบความถู ก ต้อ งผลการปฏิ บ ัติ ง านและให้ค ะแนนตามแบบวัด ผลและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานขั้นสรุ ปและตรวจสอบ ของนักศึกษาจากใบปฏิบตั ิงานที่ 1 เรื่ องหลักการทางาน
และการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
5. ขั้นฝึ กฝนจนเกิดความชานาญ
นักศึกษาร่ วมกันกาหนดอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการเริ่ มเดินและการกลับทางหมุนมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรงเพือ่ ทาให้เกิดความชานาญในการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนที่กาหนด
6. ขั้นประเมินผล
ครู ผสู ้ อนทาการประเมินผลการตรวจสอบความถูกต้องการต่อวงจรการเริ่ มเดินและการกลับทาง
หมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
7. ขั้นเฉลย
นักศึกษาร่ วมกับครู ผสู ้ อนในการเฉลยผลการปฏิบตั ิงาน พร้อมสลับกันตรวจให้คะแนน
งานที่มอบหมาย / กิจกรรม
1. ก่อนเรี ยน
นักศึกษาทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนหน่วยที่ 1 เรื่ องหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรง
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2. ขณะเรี ยน
นัก ศึก ษาท าใบปฏิ บตั ิ ง านที่ 1 เรื่ อ งการควบคุ ม มอเตอร์ ไ ฟฟ้ ากระแสตรงโดยใช้ชุด ฝึ กการ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า (Electric Motor Control Training Set A และ A.1) ประกอบการปฏิบตั ิงาน
3. หลังเรี ยน
3.1 นักศึกษาทาแบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วยที่ 1
3.2 ให้นกั ศึกษาได้ศึกษาล่วงหน้าครั้งต่อไป หน่วยที่ 2 หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสสลับ 1 เฟส
สื่ อประกอบการเรียนการสอน
1. สื่อสิ่งพิมพ์
1.1 แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนพร้อมเฉลย หน่วยที่ 1
1.2 ใบความรู ้ที่ 1 เรื่ องหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
1.3 ใบปฏิบตั ิงานที่ 1 เรื่ องการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
2. สื่อโสตทัศน์
นาเสนอเนื้อหาด้วยคอมพิวเตอร์ และบทเรี ยน Power point บนเวปไซต์ ของ
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
3. สื่ออุปกรณ์ / สื่อของจริ ง
3.1 ชุดสตาร์ต
3.2 มัลติมิเตอร์
3.3 สายต่อวงจร
3.4 เซอร์กิตเบรกเกอร์
3.5 ชุดเซลไฟฟ้ า AA 4 ก้อน
3.6 ชุดเซลไฟฟ้ า AA 8 ก้อน
3.7 แอมมิเตอร์กระแสตรง
3.8 แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรง
3.9 เครื่ องวัดความเร็ วรอบด้วยแสง
3.10 มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบขนาน
3.11 มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบอนุกรม
3.12 สวิตช์ 2 ขั้วสับ 2 ทาง (DPDT. Switch)
3.13 ชุดฝึ กการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า (Electric Motor Control Training Set A และ A.1)
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การวัดผล
1. ก่อนเรี ยน วัดผลจาก
1.1 สังเกตจากความพร้อมของนักศึกษาที่เข้าชั้นเรี ยน
1.2 การเตรี ยมอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
1.3 การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย
1.4 แบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. ระหว่างเรี ยน วัดผลจาก
2.1 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.2 ความรับผิดชอบในหน้าที่ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
2.3 แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 1 เรื่ องหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
2.4 ใบปฏิบตั ิงานที่ 1 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
2.5 อภิปรายกลุ่มหลังจากศึกษาจากใบความรู ้และทดลองตามใบปฏิบตั ิงาน
3. หลังเรี ยน วัดผลจาก
3.1 แบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วยที่ 1 เรื่ องหลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า
กระแสตรง ในบทเรี ยน Power point
3.2 ใบปฏิบตั ิงานที่ 1 เรื่ องการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
3.3 การให้คะแนนกลุ่มของนักศึกษาแต่ละคน
3.4 ประเมินผลจากการอภิปรายกลุ่ม
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เฉลยใบปฏิบตั ิงาน

รู ปที่ 1.13 วงจรเริ่ มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบขนาน

รู ปที่ 1.21 เฉลยวงจรเริ่ มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบขนานจากรู ปที่ 1.13

ก.รู ปด้านนอกชุดฝึ กการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า (Electric Motor Control Training Set A)

39

ข.รู ปด้านในชุดฝึ กการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า (Electric Motor Control Training Set A)

รู ปที่ 1.22 รู ปด้านนอกและด้านในชุดฝึ กการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า (Electric Motor
Control Training Set A) ขณะยังไม่ต่อวงจร
ตารางที่ 1.7 ตารางเฉลยการเปรี ยบเทียบลักษณะการหมุนของมอเตอร์
ตาแหน่งชุดสตาร์ต
ขั้วของแหล่งจ่ายตามวงจร
ลักษณะการหมุนของมอเตอร์
ON 1
ON 2
OFF
ตารางที่ 1.8 ตารางเฉลยการเปรี ยบเทียบลักษณะการหมุนของมอเตอร์
ตาแหน่งชุดสตาร์ต
ขั้วของแหล่งจ่ายสลับกันกับวงจร ลักษณะการหมุนของมอเตอร์
ON 1
ON 2
OFF
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รู ปที่ 1.15 วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงด้วยสวิตช์ 2 ขั้วสับ 2 ทาง (DPDT. Switch)

รู ปที่ 1.22 เฉลยวงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงด้วยสวิตช์ 2 ขั้วสับ 2 ทาง
(DPDT. Switch) จากรู ปที่ 1.15

ก. วงจรการต่อชุดฝึ กการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า (Electric Motor Control Training Set A)
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ข. ต่อสายกับชุดฝึ กการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า (Electric Motor Control Training Set A)

รู ปที่ 1.23 แสดงการต่อวงจรและต่อสายจริ งกับชุดฝึ กการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า
(Electric Motor Control Training Set A)
ตารางที่ 1.9 ตารางเฉลยเปรี ยบเทียบลักษณะการหมุนของมอเตอร์
ตาแหน่ง ปรับตาแหน่ง DPDT. Switch
ชุดสตาร์ต
ON 1
ON 2
OFF

ขั้วบวกแดงขั้วลบดา
ขั้วบวกแดงขั้วลบดา
ขั้วบวกแดงขั้วลบดา

ลักษณะการหมุนของมอเตอร์
หมุนตามเข็มนาฬิกา
หมุนทวนเข็มนาฬิกา
ไม่หมุน

ตารางที่ 1.10 ตารางเฉลยเปรี ยบเทียบลักษณะการหมุนของมอเตอร์
ตาแหน่ง ปรับตาแหน่ง DPDT. Switch
ชุดสตาร์ต
ON 1
ON 2
OFF

ขั้วบวกดาขั้วลบแดง
ขั้วบวกดาขั้วลบแดง
ขั้วบวกดาขั้วลบแดง

ลักษณะการหมุนของมอเตอร์
หมุนทวนเข็มนาฬิกา
หมุนตามเข็มนาฬิกา
ไม่หมุน
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ก. วงจรเริ่ มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบอนุกรม ใช้เซลไฟฟ้ า 6 ก้อนต่อขั้วตามวงจร

ข. วงจรเริ่ มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบอนุกรม ใช้เซลไฟฟ้ า 8 ก้อนต่อขั้วตามวงจร

ค. แสดงการต่อเซลไฟฟ้ า 6 ก้อน

ง. ต่อสายกับชุดฝึ กการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า (Electric Motor Control Training Set A1) ใช้เซลไฟฟ้ า 6 ก้อน
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จ. ต่อสายกับชุดฝึ กการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า (Electric Motor Control Training Set A) ใช้เซลไฟฟ้ า 8 ก้อน

รู ปที่ 1. 24 เฉลยวงจรเริ่ มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบอนุกรมจากรู ปที่ 1.16
ตารางที่ 1.11 ตารางเปรี ยบเทียบลักษณะและทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 12 โวลต์ โดยใช้เซลไฟฟ้ า
เซลไฟฟ้ า
ขั้วของแหล่งจ่าย
ลักษณะการหมุนของมอเตอร์
6 ก้อน ต่อขั้ว บวก ขั้วลบ ตามวงจร
ไม่หมุน
6 ก้อน ต่อขั้ว บวก ขั้วลบ ตรงข้ามกับวงจร
ไม่หมุน
8 ก้อน ต่อขั้ว บวก ขั้วลบ ตามวงจร
หมุนตามเข็มนาฬิกาความเร็ว 639 รอบต่อนาที
8 ก้อน ต่อขั้ว บวก ขั้วลบ ตรงข้ามกับวงจร หมุนทวนเข็มนาฬิกาความเร็ว 639 รอบต่อนาที

ข. วงจรเริ่ มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบขนานต่อขั้ว บวก ขั้วลบ ตามวงจร

ค. วงจรเริ่ มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบขนานต่อขั้ว บวก ขั้วลบ สลับกันกับวงจร

รู ปที่ 1.24 เฉลยวงจรเริ่ มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบขนานจากรู ปที่ 1.1
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ตารางที่ 1.12 ตารางเปรี ยบเทียบลักษณะและทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 24 โวลต์ โดยใช้แหล่งจ่าย
ไฟฟ้ ากระแสตรง
ปรับค่า
ขั้วของแหล่งจ่าย
ลักษณะการหมุนของมอเตอร์
6 โวลต์ ต่อขั้ว บวก ขั้วลบ ตามวงจร
ไม่หมุน
6 โวลต์ ต่อขั้ว บวก ขั้วลบ สลับกันกับวงจร
ไม่หมุน
12 โวลต์ ต่อขั้ว บวก ขั้วลบ ตามวงจร
หมุนตามเข็มนาฬิกาความเร็ว 1,424 รอบต่อนาที
12 โวลต์ ต่อขั้ว บวก ขั้วลบ สลับกันกับวงจร หมุนทวนเข็มนาฬิกาความเร็ว 1,467 รอบต่อนาที
24 โวลต์ ต่อขั้ว บวก ขั้วลบ ตามวงจร
หมุนตามเข็มนาฬิกาความเร็ว 3,030 รอบต่อนาที
24 โวลต์ ต่อขั้ว บวก ขั้วลบ สลับกันกับวงจร หมุนทวนเข็มนาฬิกาความเร็ว 3,030 รอบต่อนาที
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แบบประเมินกระบวนการเรียนรู้
(รายบุคคล)
ชื่อ……………….……………………….…………ชั้น………..……เลขที่....................................
เรื่ อง หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ในตารางขวามือที่ตรงกับการปฏิบตั ิ
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละประเด็นดังนี้
3 หมายถึง แสดงพฤติกรรมการปฏิบตั ิบ่อยครั้ง
2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมเป็ นบางครั้ง
1 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนาน ๆ ครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิ

ระดับการปฏิบตั ิ
3
2
1

คะแนนรวม
15

1. มีความสามารถในการวิเคราะห์งาน
2. กล้าตัดสินใจในการปฏิบตั ิงาน
3. มีการวางแผนการทางานอย่างเป็ นขั้นตอน
4. ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ได้ตามแผนที่กาหนด
5. มีการบันทึกผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ
รวม

ลงชื่อ....................................ผูป้ ระเมิน
(
)
.........../..................../.............
เกณฑ์ การตัดสิ น
คะแนน 13 - 15 หมายถึง ดีเยีย่ ม
คะแนน 10 - 12 หมายถึง ดี
คะแนน 7 - 9 หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 - 6 หมายถึง ปรับปรุ ง
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แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม
(รายบุคคล)
ชื่อ……………….……………………….…….…………ชั้น………………เลขที่………...…….…
เรื่ อง หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ในตารางขวามือที่ตรงกับความเป็ นจริ งที่สุด
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละประเด็นดังนี้
คะแนน 3 หมายถึง แสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
คะแนน 2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมเป็ นบางครั้ง
คะแนน 1 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนาน ๆ ครั้ง
พฤติกรรมที่นกั ศึกษาแสดง

ระดับคะแนน
3

2

1

คะแนน
รวม 21

บันทึก
เพิม่ เติม

1. ตรงต่อเวลา
2. ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพือ่ นร่ วมงาน
3. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ร่ วมแสดงความคิดเห็นในการทางาน
5. ใช่วสั ดุอุปกรณ์ดว้ ยความเหมาะสมและประหยัด
6. การจัดเก็บเครื่ องมือ/ชุดฝึ ก
7. การทาความสะอาด/ความปลอดภัย
รวม
ลงชื่อ....................................ผูป้ ระเมิน
(
)
.........../..................../.............
เกณฑ์ การตัดสิ น
คะแนน 17 - 21 หมายถึง ดีเยีย่ ม
คะแนน 11 - 16 หมายถึง ดี
คะแนน 6 - 10 หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 - 5 หมายถึง ปรับปรุ ง
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หน่ วยที่ 1

แบบประเมินผลใบปฏิบัติงานที่ 1
ชื่อวิชา มอเตอร์ ไฟฟ้าและการควบคุม รหัสวิชา 3104 - 0005

สอนครั้งที่ 1

ชื่อหน่ วย หลักการทางานและการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง จานวน 6 ชั่วโมง
ชื่อเรื่อง การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง
จานวน 6 ชั่วโมง
หัวข้ ออภิปราย หลักการและเหตุผลในการเลือกวิธีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงชนิดต่างๆ
ชื่อกลุ่ม
สมาชิกกลุ่ม 1.
2.
3.
4.
5.
รายการประเมิน
1. การแบ่งหน้าที่
2. การทางานเป็ นทีม
3. ความรับผิดชอบ
4. การอภิปรายกลุ่ม
5. การแสดงความคิดเห็น
6. ความพร้อมในการนาเสนอ
7. บุคลิกในการนาเสนอ
8. ความชัดเจนของการนาเสนอ
9. การตอบข้อซักถาม
10. การสรุ ปประเด็นสาคัญ

คะแนนเต็ม
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ผลคะแนน

หมายเหตุ
ผล/คะแนน
ดี
= 90 - 100
ปานกลาง = 70 - 89
พอใช้ = 50 - 69
ปรับปรุ ง = ต่ากว่า 50
คะแนนเต็ม
รวม 100 คะแนน

รวมคะแนนที่ได้
ลงชื่อ .....................................ผูป้ ระเมิน
(
)
.........../................/................
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ รายบุคคล
คาชี้แจง ให้ ทาเครื่องหมาย  และหากนักศึกษา มีพฤติกรรมนั้น ลงในช่ องรายการ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

พฤติกรรม
การแสดง
การตอบ
การยอมรับฟัง ทางานตามที่
ความสนใจ
รวม
ความคิดเห็น
คาถาม
คนอืน่
มอบหมาย
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

เกณฑ์ การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
1. ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พดู คุยในชั้น มีคาถาม ตอบคาถามถูก ทางานส่งตามเวลา
2. ดี
= 3 พฤติกรรมการแสดงออกอยูใ่ นเกณฑ์ประมาณ 70%
3. ปานกลาง = 2 พฤติกรรมการแสดงออกอยูใ่ นเกณฑ์ประมาณ 50%
4. ปรับปรุ ง = 1 เข้าชั้นเรี ยน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ส่งงานไม่ตรงเวลา
ลงชื่อ .....................................ผูส้ งั เกต
(..........................................)
.........../................/...............
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ให้ ทาเครื่องหมาย  และหากนักศึกษามีพฤติกรรมนั้น ลงในช่ องรายการ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

พฤติกรรม
การแบ่ งหน้ าที่ การรับฟัง
การตั้งใจ
ทางานตามที่
ความร่ วมมือ
รวม
ในกลุ่ม
ความคิดเห็น
ทางาน
มอบหมาย
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

เกณฑ์ การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
1. ดีมาก
= 4 ประสิทธิภาพอยูใ่ นเกณฑ์ 90 - 100% หรื อปฏิบตั ิบ่อยครั้ง
2. ดี
= 3 ประสิทธิภาพอยูใ่ นเกณฑ์ 70 - 89% หรื อปฏิบตั ิบางครั้ง
3. ปานกลาง = 2 ประสิทธิภาพอยูใ่ นเกณฑ์ 50 - 69% หรื อปฏิบตั ิครั้งเดียว
4. ปรับปรุ ง = 1 ประสิทธิภาพอยูใ่ นเกณฑ์ ต่ากว่า 50% หรื อไม่ปฏิบตั ิเลย
ลงชื่อ .....................................ผูส้ งั เกต
(..........................................)
.........../................/................
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แบบวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใบปฏิบัติงานที่ 1 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
ชื่อ – นามสกุล …………………………………………ชั้น ………………….กลุ่ม………………..
หัวข้ อที่ทาการประเมิน
1. การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
2. การใช้เครื่ องมือ
3. ต่อวงจรเริ่ มเดินมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบ
อนุกรมด้วยถ่าน AA 6 ก้อน และ 8 ก้อน
4. ต่อวงจรเริ่ มเดินมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบ
อนุกรมด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรง
5. ต่อวงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
แบบอนุกรมด้วย
สวิตช์ 2 ขั้วสับ 2 ทาง (DPDT. Switch)
6. ต่อวงจรเริ่ มเดินมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบ
ขนานด้วยถ่าน AA 6 ก้อน และ 8 ก้อน
7. ต่อวงจรเริ่ มเดินมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบ
ขนานด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรง
8. ต่อวงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
แบบขนานด้วยสวิตช์ 2 ขั้วสับ 2 ทาง
(DPDT. Switch)
9. การตอบคาถาม / สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
รวม

รายละเอียด
ทีพ่ ิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนน
หมายเหตุ
ทีไ่ ด้

5
5
10
ถูกต้อง

10
10
10
10
10

ถูกต้อง
ครบถ้วน

10
80

ลงชื่อ .....................................ผูป้ ระเมิน
(..........................................)
.........../................/.................
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เกณฑ์ การสั งเกตการณ์ ปฏิบัติงานกลุ่ม
พฤติกรรม
ความอดทน
กลุ่ม

ความสนใจใฝ่ รู ้

ความ
รับผิดชอบ

ความซื่อสัตย์

ความประหยัด

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1
2
3
4

คาชี้แจง 4 หมายถึง มีพฤติกรรมระดับสูงมาก
3 หมายถึง มีพฤติกรรมระดับสูง
2 หมายถึง มีพฤติกรรมระดับปานกลาง
1 หมายถึง มีพฤติกรรมระดับต่า
เกณฑ์ การประเมินผลภาคทฤษฎี
1. แบบทดสอบหลังเรี ยนภาคทฤษฏี
มีเกณฑ์การตัดสิน จากแบบทดสอบแบบปรนัยจานวน 10 ข้อ
1.1 ถ้านักศึกษาทาได้ถูกต้อง 10 ข้อ หมายความว่า เก่งมาก
1.2 ถ้านักศึกษาทาได้ถูกต้อง 8-9 ข้อ หมายความว่า เก่ง
1.3 ถ้านักศึกษาทาได้ถูกต้อง 7 ข้อ หมายความว่า ปานกลาง
1.4 ถ้านักศึกษาทาได้ถูกต้อง 5-6 ข้อ หมายความว่า พอใช้
1.5 ถ้านักศึกษาทาได้ถูกต้อง 0-4 ข้อ หมายความว่า ปรับปรุ ง
2. ใบปฏิบตั ิงาน
มีเกณฑ์การให้คะแนนตามสภาพจริ ง คือ ทาตามขั้นตอนของใบปฏิบตั ิงานมีเกณฑ์การตัดสิ น
คือ นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิงานตามใบปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนโดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ของคะแนนเต็มของใบปฏิบตั ิงานจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ภาคปฏิบตั ิ
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บันทึกหลังการสอน
บันทึกหลังการสอน
1. ผลการใช้ แผนการสอน
หน่วยการสอนกับเวลา
 เหมาะสม
 ควรปรับปรุ ง
เนื้อหาสาระ
 เหมาะสม
 ควรปรับปรุ ง
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
 เหมาะสม
 ควรปรับปรุ ง
สื่อการเรี ยนการสอน
 เหมาะสม
 ควรปรับปรุ ง
2. ผลที่เกิดกับผู้เรียน
ความสนใจการเรี ยน
 มากขึ้น
 น้อยลง
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยน  มากขึ้น
 น้อยลง
ผลการเรี ยนโดยเฉลี่ย
 เพิม่ ขึ้น
 ลดลง
3. ผลที่เกิดกับผู้สอน
มีความมัน่ ใจในการสอน
 เพิม่ ขึ้น
 ลดลง
เนื้อหาที่ทาการสอน
 ครบ
 ไม่ครบ
การปฏิบตั ิการสอน
 ทันเวลา
 ไม่ทนั เวลา
4. ข้ อเสนอแนะ
ในสัปดาห์ที่ 1 ของการแบ่งกลุ่มสาหรับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังจากเรี ยนโดยใช้ชุด
การสอนที่ 1 ไปแล้ว จะต้องแบ่งกลุ่ม เพือ่ อภิปรายสรุ ปความเข้าใจหลังเรี ยน และต้องปฏิบตั ิงานต่อ ตามใบ
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย ปรากฏว่านักศึกษาบางคนยังทางานร่ วมกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มไม่ได้ สาเหตุ
เพราะไม่มีเพือ่ นสนิทในกลุ่มเลย และเมื่อทาการอภิปราย บางกลุ่มยังไม่กล้าอภิปราย หรื อกล้าซักถามเพื่อน
ที่นาเสนอ

(นางนิ่มนวล บุญอินทร์)
ผูจ้ ดั ทา

(
)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ า
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอธิบายหลักการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ถูกต้อง
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
a. มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานกล
b. เมื่อหมุนขดลวดของมอเตอร์กระแสตรงไป 1/4 รอบ หรื อ 90 องศา โมเมนต์ของแรงคู่ควบ
ที่กระทาต่อขดลวดมีค่ามากที่สุด
c. อุปกรณ์สาหรับเปลี่ยนทิศของกระแสไฟฟ้ าในขดลวด ประกอบด้วยตัวทาสลับที่หรื อ
คอมมิวเตเตอร์ (commutator) และ แปรง (brush)
ก. a
ข. b
ค. a และ b
ง. b และ c
จ. a และ c
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมบอกวิธีการควบคุมความเร็วของซีรีส์มอเตอร์ได้ถูกต้อง
5. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการควบคุมความเร็วของซีรีส์มอเตอร์
ก. ลดกระแสไฟฟ้ าขดลวดสนามแม่เหล็ก
ข. เพิม่ กระแสไฟฟ้ าขดลวดอาร์เมเจอร์
ค. ลดกระแสไฟฟ้ าขดลวดอาร์เมเจอร์
ง. ลดแรงดันไฟฟ้ าที่ป้อนให้มอเตอร์
จ. ลดแรงดันไฟฟ้ าขดลวดอนุกรม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมบอกความหมายและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ าได้ถูกต้อง
6. ข้อใดคือลักษณะของมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน (Shunt motor)
ก. ความเร็วคงที่
ข. แรงบิดเริ่ มหมุนสูง
ค. แรงบิดต่าความเร็วต่า
ง. แรงบิดสูงความเร็ วสูง
จ. แรงบิดต่า ความเร็ วไม่คงที่
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเลือกวิธีการปรับความเร็วมอเตอร์กระแสตรงแบบขนานได้ถูกต้อง
7. การปรับความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน (Shunt motor) ให้ลดลงทาได้อย่างไร
ก. เปิ ดวงจรอาร์เมเจอร์
ข. ต่อรี โอสแตตอนุกรมกับอาร์เมเจอร์
ค. ต่อรี โอสแตตขนานกับขดลวดขนาน
ง. ต่อรี โอสแตตขนานกับขดลวดอนุกรม
จ. ต่อรี โอสแตตอนุกรมกับขดลวดขนาน
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมบอกลักษณะการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบขนานได้ถูกต้อง
8. การปรับความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน (Shunt motor) ให้สูงขึ้นทาได้อย่างไร
ก. เปิ ดวงจรขดลวดขนาน
ข. เปิ ดวงจรขดลวดอนุกรม
ค. ต่อรี โอสแตตอนุกรมกับอาร์เมเจอร์
ง. ต่อขดลวดขนานอนุกรมกับรี โอสแตต
จ. ต่อขดลวดอนุกรม อนุกรมกับรี โอสแตต
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอธิบายวิธีการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ถูกต้อง
9. การกลับทางหมุนดีชีมอเตอร์ทาได้อย่างไร
ก. เพิม่ แรงดันไฟฟ้ าให้กบั มอเตอร์
ข. เพิม่ กระแสไฟฟ้ าให้ขดลวดอาร์เมเจอร์
ค. ลดกระแสไฟฟ้ าที่ขดลวดสนามแม่เหล็ก
ง. กลับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ าในขดลวดอาร์เมเจอร์หรื อกลับทิศทางกระแสในขดลวดสนาม
แม่เหล็ก อย่างใดอย่างหนึ่ง
จ. กลับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ าในขดลวดอาร์เมเจอร์หรื อกลับทิศทางกระแสในขดลวดสนาม
แม่เหล็ก ทั้งสองอย่าง

32
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมบอกข้อดีของการเริ่ มเดินมอเตอร์วธิ ีต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
10. ข้อใดคือข้อดีของการเริ่ มเดินแบบมีตวั ป้ องกันขณะไม่มีโหลด (No volt release)
ก. เมื่อแรงดันเกินจะไม่มีผลต่อชุดควบคุม
ข. เป็ นการเริ่ มเดินแบบประหยัดใช้อุปกรณ์นอ้ ย
ค. ในสภาวะไม่มีโหลดจะเปิ ดวงจรมอเตอร์ทนั ที
ง. ถ้าแหล่งจ่ายผิดปกติเมื่อแรงดันต่าเกินไปจะปิ ดวงจรมอเตอร์ทนั ที
จ. ถ้าแหล่งจ่ายผิดปกติเมื่อแรงดันต่าเกินไปจะเปิ ดวงจรมอเตอร์ทนั ที
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 1
ข้อ
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