
 
 

แผนการสอน 
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

รหัสวิชา 1030-5105  วิชาไอซีและการประยุกต์การใช้งาน 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

 
 

จัดท าโดย 
 

 
นายนรเศรษฐ  ไทยแท้ 

 
 
 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์     คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการสอนรายวิชา 
รหัสวิชา 1030-5105    วิชาไอซีและการประยุกต์การใช้งาน 

แผนการสอนรายวิชา 
ชื่อรายวิชา ไอซีและการประยุกต์การใช้งาน                                      รหัสวิชา  2104-2227 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                                    แผนก ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยกิจ  2   หน่วยกิต  4  ชั่วโมง/สัปดาห์   (ท-ป-น)   2-(1-3-4)         จ านวนชั่วโมงรวม   
72   ชั่วโมง ภาคเรียนที่        1                                                     ปีการศึกษา   2560 
จุดประสงค์รายวิชา 
    1. เพ่ือให้มีความเข้าใจลักษณะสมบัติและการน าไปใช้งานของไอซีต่าง ๆ 
    2. เพ่ือให้มีทักษะการต่อประกอบวงจรทดสอบการท างาน และประยุกต์ใช้งาน 
    3. เพ่ือให้มีการศึกษาหาความรู้และน าเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาและพัฒนางานอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
    1. เขา้ใจหลักการท างานและการใช้งานของลิเนียร์ไอซี และไอซีเฉพาะงาน 
    2. วัดและทดสอบการท างานและวงจรใช้งานของลิเนียร์ไอซี และไอซีเฉพาะงาน 
    3. ประยุกต์ใช้งานลิเนียร์ไอซี และไอซีเฉพาะงานในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับคุณลักษณะสมบัติและการน าไปใช้งานของไอซีต่าง ๆ เช่น 
Digital I.C.,Operational Amplifier I.C., Timer I.C., Regulator I.C., Function generator I.C., 
Melody I.C., Phaselock loop I.C., 

หน่วยการเรียนรู้ 
รหัสวิชา 2104-2227  วิชาไอซีและการประยุกต์การใช้งาน 

จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการสอน จ านวนชั่วโมง 
1 ไอซีดิจิตอล    12 
2 ไอซีตั้งเวลา 12 
3 ไอซีควบคุมแสดงผลแอลอีดี 8 
4 ไอซีออปแอมป์ 12 
5 ไอซีเรกูเลเตอร์ 12 
6 ไอซีเสียงเพลง 4 
7 ไอซีขยายเสียง 12 

รวม 72 
 
 



แผนการสอนรายวิชา 
 

 
แผนการสอนรหัสวิชา 1030-5105   วิชาไอซีและการประยุกต์การใช้งานผู้ เขียนได้เขียน

แผนการสอนตาม จุดประสงค์รายวิชา และมาตรฐานรายวิชาตลอดจนค าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2546 ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนได้เรียบเรียงเนื้อหา
และใบงานเพ่ือเป็นแนวทางในการสอนของครูในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้ท าการสอนรหัสวิชา 1030-5105    วิชาไอซีและการประยุกต์การ
ใช้งาน โดยได้เน้นมุ่งสมรรถนะอาชีพเพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปประกอบอาชีพ
ต่อไปได ้

 
 
 

                                                                                                               นายนรเศรษฐ  ไทยแท้                                                                                                       
                                                                                  อาจารย์ประจ าวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการสอน หน่วยที่        1 

วชิา  ไอซีและการประยกุตก์ารใชง้าน สอนคร้ังที่    1-3 
ช่ือหน่วย   ไอซีดิจิตอล   คาบรวม        12 

ช่ือเร่ือง              ไอซีดิจิตอล   จ านวนคาบ    4 
หัวข้อเร่ือง            
       1.ไอซีดิจิตอลตระกลู TTL   
       2. ไอซีดิจิตอลตระกลู CMOS 
       3. ลอจิกเกตพื้นฐานของวงจรดิจิตอล 
สาระส าคัญ 
               ลอจิกเกตเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท างานในหลกัการทางดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ลอจิก คุณสมบติัในการท างานของลอจิกเกต ท าหนา้ท่ีเป็นสวติช์อิเล็กทรอนิกส์ มีขั้ว
อินพุต ตั้งแต่หน่ึงขั้วข้ึนไป แต่มีขั้วเอาตพ์ุตเพียงขั้วเดียว วงจรลอจิกเกต แบ่งออกไดเ้ป็น 2ชนิด คือ
ชนิดพาสซีฟ ท างานไม่มีการขยาย และชนิดแอกตีฟท างานมีการขยายสัญญาณ วงจรลอจิกเกตท่ี
ผลิตข้ึนมาใชง้านมีหลายชนิด เช่นออร์เกต แอนดเ์กต นอตเกต นอร์เกต แนนดเ์กต เป็นตน้ 
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                             

1. บอกลกัษณะสัญญาณและสภาวะการท างานของสัญญาณลอจิกได ้
2. เขียนเคร่ืองหมายทางคณิตศาสตร์ลอจิกได ้
3. อธิบายความหมายของตารางจริงได ้
4. อธิบายการท างานของวงจรลอจิกได ้
5. เขียนตารางความจริงและไดอะแกรมตามเวลาของลอจิกเกตได ้
6. บอกคุณสมบติัของไอซีดิจิตอลตระกลู TTL  และไอซีดิจิตอลตระกลู CMOSได ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
1. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียนหน่วยท่ี 1   1 ขอ้ 
2. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวชิา 
3. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
4. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
1. ครูใหผู้เ้รียนดูวีดีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
2. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
3. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัความหมายของ

เน้ือหารายวชิาโดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
4. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
5. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ข้ันสรุป(เวลา 30 นาที) 

1. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

2. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
1. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
2. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
3. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

1. ผูเ้รียนดูวดีีทศัน์ 
 
2. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
3. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
4. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วเิคราะห์ตามใบงาน 
5. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
1. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
2. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 



 
งานทีม่อบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
1. ใหท้  าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
1. ใหท้ าค าถามทา้ยบทท่ี  1  จ านวน 1 ขอ้ 
2. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 
3. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
1. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
2. แผนการสอนหน่วยท่ี 1  สัปดาห์ท่ี  1-2 

ส่ือโสตทศัน์ 
1. แผน่ใส 
2. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
3. วดีีทศัน์ 
4. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
1. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
2. สังเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้  เกณฑ์ผา่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ เกณฑผ์า่น 75% 

          หลังเรียน 
1. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสัย เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
2. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
4. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
 



 
บันทึกหลังสอน 

          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการสอน หน่วยที่        2 

วชิา  ไอซีและการประยกุตก์ารใชง้าน สอนคร้ังที่    4-6 
ช่ือหน่วย   ไอซีตั้งเวลา(Timer) คาบรวม       12 

ช่ือเร่ือง             ไอซีตั้งเวลา(Timer) จ านวนคาบ    4 
หัวข้อเร่ือง            
            1.  ไอซี 555 
           2. องคป์ระกอบและคุณสมบติัทางไฟฟ้าไอซี 555 และไอซี 556 
           3. วงจรพื้นฐานวงจรของไอซี 555  
 
สาระส าคัญ 
             IC เบอร์ 555 เป็นไอซี ท่ีนิยมใชก้นัมากในการน า ไปสร้างสัญญาณรูปคล่ืนแบบต่างๆ เช่น 
สัญญาณ Square Wave , สัญญาณพลัส์ สัญญาณ ramp และวงจรตั้งเวลา ไอซีเบอร์ 555 เป็นอุปกรณ์
วงจรรวมท่ีมีอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อ่ืนๆ อยูภ่ายใน และมีส่วนท่ีตอ้งต่อภายนอกเพื่อควบคุมการท า 
งาน และใชง้านเป็นลกัษณะต่างๆ ซ่ึงง่ายต่อการออกแบบ และง่ายในการสร้างสัญญาณพลัซ์ความถ่ี
ต่างๆ อีกทั้งสามารถเขา้ใจการท า งานไดง่้ายนอกจากไอซีเบอร์ 555 แลว้ยงัมีไอซีเบอร์ 556 ท่ีเป็น
แบบ Dual Timer ประกอบดว้ย ไอซีเบอร์ 555 จ านวน2 ตวั อยูภ่ายในตวัเดียวกนั เพื่อใชเ้ป็นวงจร
ตั้งเวลา และสะดวกในการออกแบบวงจรท่ีตอ้งใชไ้อซีเบอร์ 555 หลายๆตวั 
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                                                  
          1 เขา้ใจองคป์ระกอบและคุณสมบติัทางไฟฟ้าไอซี 555 
          2.อธิบายการท างานของวงจรผลิตความถ่ีแบบอะสเตเบิล มลัติไวเบรเตอร์ 
              (Astable Multivibrator) 
          3. อธิบายการท างานของวงจรผลิตความถ่ีแบบโมโนสเตเบิล มลัติไวเบรเตอร์ 
              (Monostable Multivibrator) 
          4. สามารถประกอบวงจรผลิตความถ่ีแบบต่างได ้
 
 
 
 
 

 
 



 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
5. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียน   1 ขอ้ 
6. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวชิา 
7. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
8. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
6. ครูใหผู้เ้รียนดูวีดีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
7. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
8. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัความหมายของ

เน้ือหารายวชิาโดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
9. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
10. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ข้ันสรุป(เวลา 30 นาที) 

3. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

4. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
4. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
5. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
6. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

6. ผูเ้รียนดูวดีีทศัน์ 
 
7. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
8. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
9. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วเิคราะห์ตามใบงาน 
10. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
3. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
4. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 



 
งานทีม่อบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
2. ใหท้  าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
4. ใหท้ าค าถามทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 
5. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ 
6. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
2. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

3. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
4. แผนการสอนหน่วยท่ีเรียน 

ส่ือโสตทศัน์ 
5. แผน่ใส 
6. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
7. วดีีทศัน์ 
8. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
3. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
4. สังเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้  เกณฑผ์า่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ เกณฑ์ผา่น 75% 

          หลังเรียน 
5. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสัย เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
6. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
7. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
8. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
 



 
บันทึกหลังสอน 

          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการสอน หน่วยที่        3 
วชิา ไอซีและการประยกุตก์ารใชง้าน สอนคร้ังที่    7-8 
ช่ือหน่วย   ไอซีควบคุมแสดงผลแอลอีดี คาบรวม       8 

ช่ือเร่ือง             ไอซีควบคุมแสดงผลแอลอีดี จ านวนคาบ    4 
หัวข้อเร่ือง            
            1. ไอซีควบคุมแสดงผลแอลอีดี เบอร์ LM3941 
    2.  คุณสมบติัทางไฟฟ้าไอซีเบอร์ LM3941 
3.  การประยกุตใ์ชง้านและการออกแบบไอซีเบอร์ LM3941 
 
สาระส าคัญ 
           ไอซีเบอร์ LM3941 เป็นไอซีควบคุมแสดงผลแอลอีดีท่ีสามารถท างานได ้2 โหมด คือแบบ
จุดและแบบกราฟแท่ง (Dot/Bar Driver)  สามารถรับแรงดนัเขา้มาแลว้ไปขบัแอลอีดี ใหติ้ด-ดบั 
ตามแรงดนัท่ีเขา้มา 
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                                                  
           1. อธิบายคุณสมบติัทางไฟฟ้าไอซีเบอร์ LM3941 ได ้
           2. อธิบายการประยกุตใ์ชง้านและการออกแบบไอซีเบอร์ LM3941 ได ้
           3. สามารถประกอบวงจรไอซีควบคุมแสดงผลแอลอีดี เบอร์ LM3941 ได ้
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
9. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียน   1 ขอ้ 
10. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวชิา 
11. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
12. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
11. ครูใหผู้เ้รียนดูวีดีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
12. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
13. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัความหมายของ

เน้ือหารายวชิาโดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
14. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
15. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ข้ันสรุป(เวลา 30 นาที) 

5. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

6. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
7. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
8. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
9. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

11. ผูเ้รียนดูวดีีทศัน์ 
 
12. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
13. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
14. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วเิคราะห์ตามใบงาน 
15. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
5. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
6. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 



 
งานทีม่อบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
3. ใหท้  าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
7. ใหท้ าค าถามทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 
8. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ 
9. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
3. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

5. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
6. แผนการสอนหน่วยท่ีเรียน 

ส่ือโสตทศัน์ 
9. แผน่ใส 
10. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
11. วดีีทศัน์ 
12. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
5. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
6. สังเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้  เกณฑผ์า่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ เกณฑ์ผา่น 75% 

          หลังเรียน 
9. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสัย เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
10. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
11. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
12. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
 



 
บันทึกหลังสอน 

          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการสอน หน่วยที่        4 

วชิา  ไอซีและการประยกุตก์ารใชง้าน สอนคร้ังที่    9-11 
ช่ือหน่วย   ไอซีออปแอมป์ คาบรวม       12 

ช่ือเร่ือง             ไอซีออปแอมป์ จ านวนคาบ    4 
หัวข้อเร่ือง            
    1. ไอซีออปแอมป์ 

    2.  คุณสมบติัทางไฟฟ้าไอซีออปแอมป์ 
3 . การประยกุตใ์ชง้านและการออกแบบไอซีออปแอมป์ 
 

สาระส าคัญ 
           ไอซีออปแอมป์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหน่ึงโครงสร้างภายในอุปกรณ์ต่างๆ รวมกนั
อยูใ่นรูปของวงจรรวม(Integrated Circuit) หรือวงจรรวม สามารถน าออปแอมป์ไปใชง้านได้
หลากหลายในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรักษาระดบัแรงดนั วงจรคอมพาราเตอร์ วงจรแปลง
สัญญาณ เป็นตน้ 
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                                                  
                1. อธิบายการท างานของไอซีออปแอมป์ได ้
                2. อธิบายคุณสมบติัทางไฟฟ้าไอซีออปแอมป์ได ้
                3. สามารถประกอบวงจรการใชง้านของไอซีออปแอมป์ได ้
                4. สามารถประยกุตใ์ชง้านและการออกแบบไอซีออปแอมป์ได ้
                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
13. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียน   1 ขอ้ 
14. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวชิา 
15. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
16. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
16. ครูใหผู้เ้รียนดูวีดีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
17. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
18. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัความหมายของ

เน้ือหารายวชิาโดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
19. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
20. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ข้ันสรุป(เวลา 30 นาที) 

7. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

8. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
10. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
11. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
12. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

16. ผูเ้รียนดูวดีีทศัน์ 
 
17. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
18. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
19. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วเิคราะห์ตามใบงาน 
20. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
7. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
8. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 



 
งานทีม่อบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
4. ใหท้  าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
10. ใหท้ าค าถามทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 
11. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ 
12. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
4. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

7. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
8. แผนการสอนหน่วยท่ีเรียน 

ส่ือโสตทศัน์ 
13. แผน่ใส 
14. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
15. วดีีทศัน์ 
16. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
7. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
8. สังเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้  เกณฑผ์า่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ เกณฑ์ผา่น 75% 

          หลังเรียน 
13. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสัย เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
14. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
15. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
16. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
 



 
บันทึกหลังสอน 

          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการสอน หน่วยที่        5 

วชิา  ไอซีและการประยกุตก์ารใชง้าน สอนคร้ังที่    12-14 
ช่ือหน่วย   ไอซีเรกเูลเตอร์ คาบรวม       12 

ช่ือเร่ือง             ไอซีเรกเูลเตอร์ จ านวนคาบ    4 
หัวข้อเร่ือง            
    1. ไอซีเรกเูลเตอร์ตระกลู 78XX 

    2.  คุณสมบติัทางไฟฟ้าไอซีเรกเูลเตอร์ 
3 . การประยกุตใ์ชง้านและการออกแบบไอซีเรกเูลเตอร์ 

 
สาระส าคัญ 
           ไอซีเรกเูลเตอร์เป็นวงจรควบคุมแรงดนั เป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีควบคุม แรงดนัท่ีไดใ้หค้งท่ี 
หรือเป็นการควบคุมการเปล่ียนแปลงแรงดนัข้ึนลงตามความตอ้งการ มีทั้งแบบกระแสต ่า และ
กระแสสูง จะใชอุ้ปกรณ์ต่างกนั โดยกระแสสูงมกัจะใชอุ้ปกรณ์สารก่ึงตวัน าจ าพวกทรานซิสเตอร์
ส าหรับควบคุมแรงดนั หรืออาจจะเพิ่ม IC เพื่อใชค้วบคุมการเปล่ียนแปลงแรงดนัต่างๆ 
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                                                  
         1. อธิบายคุณสมบติัทางไฟฟ้าไอซีเรกเูลเตอร์ตระกลู 78XX ได ้
         2. สามารถประกอบวงจรรักษาระดบัแรงดนัโดยใช้ไอซีเรกเูลเตอร์ตระกลู 78XX ได ้
         3. สามารถน าไอซีเรกูเลเตอร์ไปประยกุตใ์ชง้านได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
17. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียน   1 ขอ้ 
18. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวชิา 
19. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
20. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
21. ครูใหผู้เ้รียนดูวีดีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
22. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
23. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัความหมายของ

เน้ือหารายวชิาโดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
24. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
25. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ข้ันสรุป(เวลา 30 นาที) 

9. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

10. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
13. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
14. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
15. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

21. ผูเ้รียนดูวดีีทศัน์ 
 
22. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
23. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
24. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วเิคราะห์ตามใบงาน 
25. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
9. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
10. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 



 
งานทีม่อบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
5. ใหท้  าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
13. ใหท้ าค าถามทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 
14. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ 
15. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
5. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

9. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
10. แผนการสอนหน่วยท่ีเรียน 

ส่ือโสตทศัน์ 
17. แผน่ใส 
18. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
19. วดีีทศัน์ 
20. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
9. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
10. สังเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้  เกณฑผ์า่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ เกณฑ์ผา่น 75% 

          หลังเรียน 
17. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสัย เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
18. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
19. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
20. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
 



 
บันทึกหลังสอน 

          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการสอน หน่วยที่        6 

วชิา  ไอซีและการประยกุตก์ารใชง้าน สอนคร้ังที่    15 
ช่ือหน่วย   ไอซีเสียงเพลง คาบรวม       4 

ช่ือเร่ือง             ไอซีเสียงเพลง จ านวนคาบ    4 
หัวข้อเร่ือง            
    1. ไอซีเสียงเพลง 
    2.  คุณสมบติัทางไฟฟ้าไอซีเสียงเพลงเบอร์ 66TXX 

3 . การประยกุตใ์ชง้านและการออกแบบไอซีเสียงเพลง 
 

สาระส าคัญ 
           ไอซีเสียงเพลง (Melody IC) เป  ็นไอซีท่ีใหก้ าเนิดเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงออกมาจากตวั
มนั เพื่อน าเสียงไปใชง้านต่อไป เป็นไอซีท่ีมีการต่อใชง้านง่ายๆ ไม่ซบัซอ้น 
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                                                  
         1. อธิบายคุณสมบติัทางไฟฟ้าไอซีเสียงเพลงเบอร์ 66TXX ได ้
         2. สามารถประกอบวงจรไอซีเสียงเพลงเบอร์ 66TXXได ้
         3. สามารถน าไอซีเสียงเพลงไปประยกุตใ์ชง้านได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
21. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียน   1 ขอ้ 
22. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวชิา 
23. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
24. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
26. ครูใหผู้เ้รียนดูวีดีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
27. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
28. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัความหมายของ

เน้ือหารายวชิาโดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
29. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
30. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ขั้นสรุป(เวลา 30 นาที) 

11. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

12. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
16. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
17. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
18. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

26. ผูเ้รียนดูวดีีทศัน์ 
 
27. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
28. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
29. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วเิคราะห์ตามใบงาน 
30. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
11. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
12. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 



 
งานทีม่อบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
6. ใหท้  าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
16. ใหท้ าค าถามทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 
17. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ 
18. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
6. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

11. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
12. แผนการสอนหน่วยท่ีเรียน 

ส่ือโสตทศัน์ 
21. แผน่ใส 
22. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
23. วดีีทศัน์ 
24. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
11. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
12. สังเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้  เกณฑผ์า่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ เกณฑ์ผา่น 75% 

          หลังเรียน 
21. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสัย เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
22. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
23. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
24. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
 



 
บันทึกหลังสอน 

          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการสอน หน่วยที่        7 

วชิา  ไอซีและการประยกุตก์ารใชง้าน สอนคร้ังที่    16-18 
ช่ือหน่วย   ไอซีขยายเสียง คาบรวม       12 

ช่ือเร่ือง             ไอซีขยายเสียง จ านวนคาบ    4 
หัวข้อเร่ือง            
            1. ไอซีขยายเสียง 
    2.  คุณสมบติัทางไฟฟ้าไอซีขยายเสียงเบอร์ LM386 TDA1557  LM3886 ฯลฯ 

3 . การประยกุตใ์ชง้านและการออกแบบไอซีขยายเสียง 
สาระส าคัญ 
           วงจรขยายท่ีมีอยูใ่นรูปวงจรรวมหรือ (IC) เป็นผลใหว้งจรมีขนาดเล็กลงใชอุ้ปกรณ์ต่อร่วม
นอ้ย คุณภาพเสียงและก าลงัขบัมีใหเ้ลือกใชง้านไดจ้ริง เป็นตน้ 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                                                  
           1. อธิบายคุณสมบติัทางไฟฟ้าไอซีขยายเสียงเบอร์ LM386 TDA1557  LM3886 ได ้
           2. สามารถประกอบวงจรไอซีขยายเสียงเบอร์ LM386 TDA1557  LM3886 ได ้
          3. สามารถน าไอซีขยายเสียงไปประยกุตใ์ชง้านได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
25. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียน   1 ขอ้ 
26. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวชิา 
27. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
28. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
31. ครูใหผู้เ้รียนดูวีดีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
32. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
33. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัความหมายของ

เน้ือหารายวชิาโดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
34. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
35. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ข้ันสรุป(เวลา 30 นาที) 

13. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

14. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
19. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
20. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
21. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

31. ผูเ้รียนดูวดีีทศัน์ 
 
32. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
33. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
34. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วเิคราะห์ตามใบงาน 
35. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
13. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
14. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 



 
งานทีม่อบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
7. ใหท้  าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
19. ใหท้ าค าถามทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 
20. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ 
21. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
7. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

13. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
14. แผนการสอนหน่วยท่ีเรียน 

ส่ือโสตทศัน์ 
25. แผน่ใส 
26. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
27. วดีีทศัน์ 
28. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
13. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
14. สังเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้  เกณฑผ์า่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ เกณฑ์ผา่น 75% 

          หลังเรียน 
25. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสัย เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
26. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
27. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
28. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
 



บันทึกหลังสอน 
          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
29. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียน   1 ขอ้ 
30. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวชิา 
31. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
32. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
36. ครูใหผู้เ้รียนดูวีดีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
37. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
38. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัความหมายของ

เน้ือหารายวชิาโดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
39. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
40. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ข้ันสรุป(เวลา 30 นาที) 

15. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

16. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
22. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
23. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
24. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

36. ผูเ้รียนดูวดีีทศัน์ 
 
37. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
38. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
39. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วเิคราะห์ตามใบงาน 
40. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
15. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
16. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 



งานทีม่อบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
8. ใหท้  าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
22. ใหท้ าค าถามทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 
23. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ 
24. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
8. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

15. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
16. แผนการสอนหน่วยท่ีเรียน 

ส่ือโสตทศัน์ 
29. แผน่ใส 
30. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
31. วดีีทศัน์ 
32. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
15. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
16. สังเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้  เกณฑผ์า่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ เกณฑ์ผา่น 75% 

          หลังเรียน 
29. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสัย เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
30. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
31. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
32. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
 
 



แนวปฏิบัติการมาเรียน 
  1 ตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของครู ถา้
เวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 จะไดผ้ลการเรียนเป็น ขร (ขาดเรียน) จะตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่ 
  2 การมาสาย หมายถึง มาสายเกินเวลาท่ีเรียนตามตารางเรียน เกิน 10 นาที 
  3 การมาสาย 3 คร้ัง ใหถื้อเป็นการขาดเรียน 1 คร้ัง และให้นบัรวมเป็นจ านวนวนัท่ีขาด
เรียนดว้ย 
  4 การหนีเรียน หมายถึง การไม่อยูเ่รียนหรือไม่ร่วมกิจกรรมในระหวา่งเรียนเป็น
เวลานานเกิน 30 นาที หรือเขา้เรียนแลว้ไม่อยูเ่รียน 
  5 การหนีเรียน 1 คร้ัง ใหเ้ปรียบเทียบเท่ากบัการขาดเรียน 1 คร้ัง 
 การวดัผล 
  1 วดัความสนใจของนกัเรียน โดยสังเกตจากความตั้งใจขณะครูบรรยาย การการกรอก
ขอ้มูลแนะน าตนเอง การมีส่วนร่วมในการอภิปรายซกัถาม 
  2 สังเกตการณ์เขา้ร่วมกิจกรรมและการร่วมอภิปราย 

การวดัผล คะแนนเต ม 100 คะแนน  แบ่งเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 

ข้อที่ พฤติกรรมบ่งช้ี 
1. ความมีวนิยั 1. ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 

2. ตรงต่อเวลา 
3. เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีครูผูส้อนก าหนด 
4. เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอ่ื้น 

2. ความรับผดิชอบ 1. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียน 
2. มีความเพียรพยายามในการเรียนและการท างาน 
3. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด 
4. ไม่เพิกเฉยต่อสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง 

3. ความซ่ือสัตยสุ์จริต 1. ไม่พดูเทจ็ 
2. ไม่ลกัขโมยสมบติัของผูอ่ื้น 
3. ไม่ทุจริตในการสอบ 
4. ไม่แอบอา้งเอาส่ิงหรือผลงานผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง 

4. ความเช่ือมัน่ในตนเอง 1. กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
2. กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง 
3. กลา้ยอมรับความจริง 
4. กลา้เสนอตวัเขา้แข่งขนัหรือท างานท่ีทา้ทาย 

5. ความสนใจใฝ่รู้ 1. ชอบศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
2. ชอบซกัถามปัญหาขอ้สงสัย 



3. แสวงหาประสบการณ์และคน้หาความรู้ใหม่ 
4. มีความกระตือรือร้น 

6. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 1. คิดในส่ิงใหม่ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ 
2. ท าในส่ิงท่ีมีประโยชน์ซ่ึงคนอ่ืนไม่เคยท า 
3. พฒันางานอยูเ่สมอ 
4. น าเสนอภาระงานดว้ยรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากคนอ่ืนอยา่ง
เหมาะสมและยอมรับได ้

7. ความอดทนอุตสาหะ 1. อดทนในการเรียน 
2. ท างานนานๆ ได ้
3. อดทนในการจดัท าภาระงาน / แบบฝึกหดั 
4. มีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

8. ความประหยดัอดออม 1.ใชจ่้ายเงินอยา่งประหยดั 
2. เลือกซ้ือสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติ 
3. ใชท้รัพยากรส่วนรวมอยา่งประหยดั เช่น ไฟฟ้า น ้าประปา 
4. รักษาทรัพยสิ์นของส่วนรวม 

9. ความเป็นประชาธิปไตย 1. ยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ของกลุ่ม 
2. ปฏิบติัตามมติของกลุ่ม 
3. รักษาสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง 
4. เคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของคนอ่ืน 

10. ความรักสามคัคี 1. มีความพร้อมเพรียงเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 
2. ร่วมมือกนัท างานใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
3. เห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มมากกวา่ส่วนตวั 
4. พยายามปรับตวัใหเ้ขา้กบัคนอ่ืนในกลุ่ม 

 
เกณฑ์ประเมินผล 
  1 ตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ถา้เกินน้ีจะไดผ้ลการเรียนเป็น IA 
  2 คะแนนจากการประเมินแต่ละส่วนตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ถา้ไม่ผา่นส่วนใดใหผ้ล
การเรียนเป็น I  (ไม่สมบูรณ์) ยกเวน้ การทดสอบก่อนเรียน 
 

5 การประเมินผลการเรียน 
  การตดัสินผลการเรียน ผูเ้รียนตอ้งมีคะแนนรวมทั้ง 6 ส่วน ตั้งแต่ 50 คะแนน ข้ึนไป ถา้
ต ่ากวา่น้ีถือวา่ไม่ผา่นเกณฑ ์การใหร้ะดบัคะแนนใชร้ะบบอิงเกณฑ ์8 ระดบั ดงัน้ี 

ตารางประเมนิระดบัผลการเรียน 

 
 



ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
0 

ผลการเรียนดีเยีย่ม 
ผลการเรียนดีมาก 
ผลการเรียนดี 
ผลการเรียนค่อนขา้งดี 
ผลการเรียนน่าพอใจ 
ผลการเรียนพอใช ้
ผลการเรียนผา่นเกณฑข์ั้นต ่า 
ผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ์ 

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

 


