
 

  
แผนการสอน 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วชิา อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรมเบ้ืองตน้ 

รหสัวชิา  1030-5108 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พทุธศกัราช 2556 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
สาขาวชิาอิเลก็ทรอนิกส์ 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
 
 

จดัท าโดย 
นายนรเศรษฐ  ไทยแท ้  

อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

แผนการสอน 
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

วิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเบื้องต้น 
รหัสวิชา  1030-5108 

 
ค าน า 

 
 แผนการสอนวิชา  “อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเบื้องต้น”  รหัสวิชา  1030-5108  เรียบ
เรียงขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช  2556  ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น  14  บท  ประกอบด้วย  
ทรานสดิวเซอร์   สเตรนเกจทรานสดิวเซอร์ชนิดหม้อแปลงแสดงความแตกต่าง  ทรานสดิวเซอร์
ชนิดความเหนี่ยวน าและชนิดความจุ   ทรานสดิว เซอร์ชนิดความดัน  เทอร์ โมคัปเปิล 
ทรานสดิวเซอร์  ตัวตรวจจับอุณหภูมิด้วยความต้านทานและเทอร์มิสเตอร์  ทรานสดิวเซอร์ท างาน
ด้วยแสง  ทรานสดิวเซอร์-เซ็นเซอร์คลื่นเสียง ควัน ความร้อน ก๊าซ  อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิด
วงจร  การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์  การควบคุมก าลังไฟฟ้ากระแสตรง  เครื่องจ่าย
แรงดันไฟฟ้าคงท่ี  ใบปฏิบัติงานและใบงาน  เป็นต้น 
 ส าหรับเอกสารประกอบการสอนรายวิชานี้  ผู้เรียบเรียงได้ทุ่มเทก าลังกาย  ก าลังใจและ
เวลาในการศึกษาค้นคว้า  รวบราม  ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี  โดยมีความมุ่งหวังท่ีจะให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน  และเป็นแนวทาง
ส าหรับผู้ท่ีเริ่มจะศึกษา  หรือผู้ท่ีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการใช้
งานทางด้านคอมพิวเตอร ์
 ท้ายท่ีสุดนี้  ผู้เรียบเรียงขอขอบคุณผู้ท่ีสร้างแหล่งความรู้ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้เอกสารรายวิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  เล่มนี้เสร็จสมบรูณ์เป็นท่ี
เรียบร้อย  และหากผู้ท่ีศึกษาพบข้อบกพร่องหรือมีข้อเสนอแนะประการใด  ขอได้โปรดแจ้งผู้เรียบ
เรียงทราบด้วย  จักขอบคุณย่ิง 
 

                                                                      จดัท าโดย 
                                                                                                    นายนรเศรษฐ  ไทยแท ้  

                                                                                               อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                                                              
                   



 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนรู้รายวิชา 
ชื่อรายวิชา      อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเบื้องต้น                                                                                       
รหัสวิชา          1030-5108                        (ท-ป-น)         2-(1-3-4) 
ระดับชั้น         ปวช                                  สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/แผนกวิชา    
หน่วยกิต         2                                     จ านวนคาบรวม        72                  คาบ 
ทฤษฏ ี            1                คาบ/สัปดาห์   ปฏิบตัิ     3                          คาบ/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่      1                                        ปีการศึกษา                  2560 

 
จุดประสงค์รายวิชา 

1. เข้าใจการท างานของอุปกรณ์ควบคุมในงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม     
2. มีทักษะในการวัด ทดสอบ ตรวจซ่อม และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และการ

ประยุกต์การใช้งาน   
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีล าดับขั้นตอนในการท างานอย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย  
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม   

2. ประกอบและทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม   
3. ตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม     

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม โครงสร้าง การท างานและคุณลักษณะของ
อุปกรณ์ควบคุม การเปิด-ปิดวงจร อุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์และเซ็นเซอร์ความร้อน อุณหภูมิ แสง เสียง แรงกล 
ระดับของเหลว สนามแม่เหล็ก ความชื้น ก๊าซ ควัน ความดัน (Pressure) อัตราการไหล ความเร็วรอบ การควบคุม
แบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้งาน 

 
 



 

 
 
 

 
รายการหน่วย ชื่อหน่วย และสมรรถนะประจ าหน่วย 
ชื่อเรื่อง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที่ 1  ทรานสดิวเซอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับทรานสดิวเซอร์ 

 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. เ พ่ื อ ให้ รู้ และเข้ า ใจ เกี่ ย วกับ ความหมายของ
ทรานสดิวเซอร์ 

2. เพ่ือให้มีทักษะในการค านวณหาค่าการใช้งานโพเทน
ชิโอมิเตอร์ลักษณะต่างๆ 

3. เพ่ือให้เห็นคุณค่าของรายละเอียดคุณสมบัติของโพ
เทนชิโอมิเตอร์ 

4. เพ่ือมีจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับเลือกทรานสดิวเซอร์มาใช้
งาน 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายความหมายของทรานสดิวเซอร์ได้ 
2. ขยายความทรานสดิวเซอร์ชนิดความต้านทาน

เปลี่ยนแปลงตามต าแหน่งได้ 
3. เขียนกราฟแสดงความเป็นเชิ ง เส้นของความ

ต้านทานในตัวโพเทนชิโอมิเตอร์ได้ 
ด้านทักษะ 

4. สาธิตการค านวณหาค่าการใช้งานโพเทนชิโอมิเตอร์
ลักษณะต่างๆ ได้ 

ด้านจิตพิสัย 
5. เลือกทรานสดิวเซอร์มาใช้งานได้ 
6. จ าแนกรายละเอียดคุณสมบัติของโพเทนชิโอมิเตอร์

ได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
7. มีความรอบรู้เกี่ยวกับทรานสดิวเซอร์ได ้

 
 
 



 

 
 
 

ชื่อเรื่อง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที ่2  สเตรนเกจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. ต่อสเตรนเกจเพ่ือใช้งาน 

 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสเตรนเกจ 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการต่อสเตรนเกจไปใช้งาน 
3. เพ่ือให้เห็นคุณค่าของสเกตรนเกจชนิดแยกออกจาก

กัน 
4. เพ่ือมีจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับการต่อสเตรนเกจเพ่ือใช้

งาน 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายลักษณะสเตรนเกจได้ 
2. บรรยายรูปร่างสเตรจเกจได้ 
3. ยกตัวอย่างวัสดุใช้ผลิตสเตรนเกจได้ 
4. เปรียบเทียบความเค้นและความเครียดได้ 

ด้านทักษะ 
5. สาธิตการต่อสเตรนเกจไปใช้งานได้ 

ด้านจิตพิสัย 
6. ชี้แจงสเกตรนเกจชนิดแยกออกจากกันได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
7. มีความรอบคอบ  ระมัดระวังในการต่อสเตรนเกจใน

การใช้งานได ้
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

ชื่อเรื่อง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที ่3 ทรานสดิวเชอร์ชนิดหม้อแปลงแสดงความ
แตกต่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับทรานสดิวเชอร์ชนิดหม้อ

แปลงแสดงความแตกต่าง 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะหม้อ
แปลงแสดงความแตกต่าง 

2. เพ่ือให้มีทักษะในการใช้งานหม้อแปลงแสดงความ
แตกต่าง 

3. เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการท างานของหม้อแปลง
แสดงความแตกต่าง 

4. เพ่ือมีจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับหม้อแปลงแสดงความ
แตกต่างชนิดแรงดันไฟตรงและหม้อแปลงแสดง
ความแตกต่างชนิดแกนหมุน 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายรูปร่างลักษณะหม้อแปลงแสดงความ
แตกต่างได ้

2. เขียนรายละเอียดคุณสมบัติของหม้อแปลงแสดง
ความแตกต่างได ้

ด้านทักษะ 
3. ทดลองใช้งานหม้อแปลงแสดงความแตกต่างได้ 

ด้านจิตพิสัย 
4. ติดตามการท างานของหม้อแปลงแสดงความ

แตกต่างได้ 
5. จ าแนกระหว่างหม้อแปลงแสดงความแตกต่าง

ชนิดแรงดันไฟตรงและหม้อแปลงแสดงความ
แตกต่างชนิดแกนหมุนได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีภูมิคุ้มกันที่ดีเกี่ยวกับทรานสดิวเชอร์ชนิดหม้อ

แปลงแสดงความแตกต่างได้ 
 
 
 



 

 

ชื่อเรื่อง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที่ 4 ทรานสดิวเซอร์ชนิดความเหนี่ยวน าและ
ชนิดความจุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. ใช้งานทรานสดิวเซอร์ชนิดความเหนี่ยวน าและ

ชนิดความจุ 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างทรานสดิวเซอร์
ชนิดความเหนี่ยวน า 

2. เพ่ือให้มีทักษะในการใช้งานทรานสดิวเซอร์ชนิด
ความเหนี่ยวน าและชนิดความจุ 

3. เพ่ือให้เห็นคุณค่าของทรานสดิวเซอร์ชนิดความ
เหนี่ยวน าและชนิดความจุ 

4. เพ่ือมีจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับรายละเอียดคุณสมบัติ
ของทรานสดิวเซอร์ชนิดความเหนี่ยวน า 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายรูปร่างทรานสดิวเซอร์ชนิดความเหนี่ยวน า
ได ้

2. สรุปรายละเอียดคุณสมบัติของทรานสดิวเซอร์
ชนิดความเหนี่ยวน าได้ 

3. เปรียบเทียบเครื่องวัดความเร็วรอบและเครื่องวัด
ความเร็วของไหลได้ 

ด้านทักษะ 
4. สาธิตการตรวจจับการเคลื่อนที่ของแผ่นเพลตได ้
5. ทดลองใช้งานพร็อกซีมิตีเซ็นเซอร์ชนิดความจุได้ 

ด้านจิตพิสัย 
6. ชี้แจงทรานสดิวเซอร์ชนิดความจุแบบต่างๆ ได้ 
7. น าเซ็นเตอร์ชนิดความจุมาใช้งานได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
8. มีความรอบรู้เกี่ยวกับทรานสดิวเซอร์ชนิดความ

เหนี่ยวน าและชนิดความจุได้  
 
 

 

 
 



 

 
 

ชื่อเรื่อง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที ่5  ทรานสดิวเซอร์ชนิดความดัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. ใช้งานทรานสดิวเซอร์ชนิดความดัน 

จุดประสงค์ทั่วไป 
1. เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของ

ความดันและการวัดความดัน 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการใช้งานทรานสดิวเซอร์ชนิด

ความดัน 
3. เพ่ือให้เห็นคุณค่าของลักษณะทรานสดิวเซอร์ชนิด

ความดัน 
4. เพ่ือมีจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับทรานสดิวเซอร์ชนิดความ

ดันต่อร่วมใช้งานกับทรานสดิวเซอร์อื่น 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายหลักการเบื้องต้นของความดันและการวัด
ความดันได ้

2. แยกแยะลักษณะทรานสดิวเซอร์ชนิดความดันได้ 
ด้านทักษะ 

3. ฝึกการใช้งานทรานสดิวเซอร์ชนิดความดันได้ 
4. สาธิตทรานสดิวเซอร์ชนิดความดันต่อร่วมใช้งานกับ

ทรานสดิวเซอร์อื่นได้ 
ด้านจิตพิสัย 

5. จ าแนกชนิดของการวัดความดันได้ 
6. ยอมรับทรานสดิวเซอร์ชนิดความดันที่ผลิตมาใช้งาน

ได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
7. มีความระมัดระวังในการใช้งานทรานสดิวเซอร์ชนิด

ความดัน  
 
 
 
 
 
 



 

 
ชื่อเรื่อง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที ่6  เทอร์โมคัปเปิลทรานสดิวเซอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. ใช้งานเทอร์โมคัปเปิลทรานสดิวเซอร์ 

จุดประสงค์ทั่วไป 
1. เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นเทอร์

โมคัปเปิล 
2. เ พ่ือ ให้ มีทั กษะในการ ใช้ ง าน เทอร์ โ มคัป เปิ ล

ทรานสดิวเซอร์ 
3. เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการวัดอุณหภูมิเปรียบเทียบ

กับอุณหภูมิที่จุด  0oC 
4. เพ่ือมีจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับลักษณะหัวใช้งานของ

เทอร์โมคัปเปิล 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายหลักการเบื้องต้นเทอร์โมคัปเปิลได้ 
2. รวบรวมข้อควรค านึงในการใช้งานเทอร์โมคัปเปิลได้ 
3. เปรียบเทียบชนิดของเทอร์โมคัปเปิลได้ 

ด้านทักษะ 
4. สังเกตลักษณะหัวใช้งานของเทอร์โมคัปเปิลได้ 
5. สัมผัสเทอร์โมคิปเปิลที่ผลิตมาใช้งานได้ 

ด้านจิตพิสัย 
6. ชี้แจงการวัดอุณหภูมิเปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่จุด  

0°C.    ได้ 
7. ยอมรับหลักการชดเชยด้วยรอยต่อความเย็นได้ 
8. อภิปรายเทอร์โมคัปเปิลเทอร์โมมิเตอร์ได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
9. มีภูมิคุ้มกันที่ดีเกี่ยวกับการใช้งานเทอร์โมคัปเปิล

ทรานสดิวเซอร์ 
 
 
 
 
 
 



 

 
ชื่อเรื่อง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที ่7  ตัวตรวจวัดอุณหภูมิด้วยความต้านทาน
และเทอร์มิสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. ต่อใช้งานของ  RTD  ใช้โลหะพลาตินัม 

จุดประสงค์ทั่วไป 
1. เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นตัว

ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยความต้านทาน 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการต่อใช้งานของ  RTD  ใช้

โลหะพลาตินัม 
3. เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความต้านทานออกเอาต์พุต

ของ  RTD  ชนิด พลาตินัม 
4. เพ่ือมีจิตส านึกท่ีดีเกี่ยวกับรายละเอียดคุณสมบัติของ

เทอร์มิสเตอร์ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายหลักการเบื้องต้นตัวตรวจวัดอุณหภูมิด้วย
ความต้านทานได ้

2. ระบุหลักการเบื้องต้นของเทอร์มิสเตอร์ได้ 
3. สรุปความ  RTD  ที่ผลิตมาใช้งานได้ 
4. เปรียบเทียบชนิดของเทอร์มิสเตอร์ได้ 
5. รวบรวมรูปแบบของตัวตรวจวัดอุณหภูมิด้วยความ

ต้านทานได ้
ด้านทักษะ 

6. สังเกตการณ์ใช้โลหะพลาตินัมท า  RTD  ได ้
7. ฝึกต่อใช้งานของ  RTD  ใช้โลหะพลาตินัมได้ 

ด้านจิตพิสัย 
8. ชี้แจงความต้านทานออกเอาต์พุตของ  RTD  ชนิด 

พลาตินัมได้ 
9. จัดล าดับสัมประสิทธิ์อุณหภมิของเทอร์มิสเตอร์ได้ 
10. จ าแนกรายละเอียดคุณสมบัติของเทอร์มิสเตอร์ได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความรอบรู้และรอบคอบใช้งานของ  RTD  ใช้

โลหะพลาตินัมได้ 
 
 
 
 
 



 

ชื่อเรื่อง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที ่8  ทรานสดิวเซอร์ท างานด้วยแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. น า  LRD  และโฟโตไดโอดใช้งาน 

จุดประสงค์ทั่วไป 
1. เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแสงและแหล่งก าเนิดแสง 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการน า  LRD  และโฟโตไดโอดใช้

งาน 
3. เพ่ือให้เห็นคุณค่าของคุณสมบัติของ LDR   
4. เพ่ือมีจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับทรานสดิวเซอร์ท างาน

ด้วยแสง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายแสงและแหล่งก าเนิดแสงได้ 
2. ยกตัวอย่างตัวต้านทานเปลี่ยนค่าตามแสงได้ 
3. บรรยายโฟโตไดโอดได้ 
4. สรุปความโฟโตทรานซิสเตอร์และการท างานของ

โฟโตทรานซิสเตอร์ได้ 
ด้านทักษะ 

5. ทดลองน า LDR ไปใช้งานได้ 
6. สังเกตเซลล์แสงอาทิตย์และเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด

ฟิล์มบางได ้
ด้านจิตพิสัย 

7. ชี้แจงคุณสมบัติของ LDR  ได้ 
8. น าโฟโตไดโอดไปใช้งานได้ 
9. ยอมรับโฟโตดาร์ลิงตันได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
10. มีระมัดระวัง  รอบคอบในการน า  LRD  และโฟโต

ไดโอดใช้งาน 
 
 
 
 

 
 
 
 

ชื่อเรื่อง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 



 

บทที่ 9  ทรานสดิเซอร์-เซ็นเซอร์  คลื่นเสียง 
ควัน  ความร้อน  ก๊าซ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะ 
1. ใช้งานทรานสดิวเซอร์และเซ็นเซอร์คลื่นเสียง  ควัน  

ความร้อน  ก๊าช 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับคลื่นเสียง 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการใช้งานทรานสดิวเซอร์และ

เซ็นเซอร์คลื่นเสียง  ควัน  ความร้อน  ก๊าช 
3. เพ่ือให้เห็นคุณค่าของเซ็นเซอร์ป้องกันอัคคีภัย 
4. เพ่ือมีจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับสัมผัสเซ็นเซอร์ตรวจจับ

ก๊าซรั่ว 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายคลื่นเสียงได้ 
2. สรุปความคลื่นเหนือเสียงได้ 
3. ลงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรานสดิวเซอร์คลื่นเหนือ

เสียงได้ 
ด้านทักษะ 

4. สังเกตเซ็นเซอร์ป้องกันอัคคีภัยได้ 
5. สัมผัสเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซรั่วได้ 

ด้านจิตพิสัย 
6. ชี้แจงการท างานของคลื่นเหนือเสียงได้ 
7. แสวงหาการก าเนิดคลื่นเหนือเสียงได้ 
8. ประยุกต์ใช้งานคลื่นเหนือเสียงได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
9. มีภูมิคุ้มกันที่ดีเกี่ยวกับทรานสดิเซอร์-เซ็นเซอร์  

คลื่นเสียง ควัน  ความร้อน  ก๊าซ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเรื่อง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 



 

บทที ่10  อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดวงจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ 
1. ใช้อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดวงจร  

 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมวงจร 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิด

วงจร  
3. เพ่ือให้เห็นคุณค่าของสวิตซ์ท างานด้วยมือและสวิตซ์

ท างานด้วยกลไก 
4. เพ่ือมีจิตส านึกท่ีดีเกี่ยวกับสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายอุปกรณ์ควบคุมวงจรได้ 
2. เปรียบเทียบสวิตซ์ท างานด้วยมือและสวิตซ์ท างาน

ด้วยกลไกได้ 
ด้านทักษะ 

3. สังเกตสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ด้านจิตพิสัย 

4. ยอมรับสวิตซ์ท างานด้วยสนามแม่เหล็กได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5. มีความละเอียดรอบคอบในการใช้อุปกรณ์ควบคุม
การเปิดปิดวงจร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อเรื่อง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที่ 11  การควบคุมความเร็วและทิศทาง
มอเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ 
1. ควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์  

 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับมอเตอร์และชนิดมอเตอร์ 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการควบคุมความเร็วและทิศทาง

มอเตอร์  
3. เพ่ือให้เห็นคุณค่าของวงจรบริดจ์ควบคุมอาร์เมเจอร์ 
4. เพ่ือมีจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับหลักการท างานของสเตป

เปอร์มอเตอร์ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายมอเตอร์และชนิดมอเตอร์ได้ 
2. ขยายความการกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ได้ 
3. เปรียบเทียบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลับได้ 
ด้านทักษะ 

4. ทดลองการควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้ 
5. สาธิตการควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์ท างานได้ 

ด้านจิตพิสัย 
6. ยอมรับวงจรบริดจ์ควบคุมอาร์เมเจอร์ได้ 
7. ชี้แจงสเตปเปอร์มอเตอร์ได้ 
8. ติดตามหลักการท างานของสเตปเปอร์มอเตอร์ได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
9. มีภูมิคุ้มกันที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมความเร็วและ

ทิศทางมอเตอร์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อเรื่อง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทที ่12  การควบคุมก าลังไฟฟ้ากระแสตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ 
1. ควบคุมก าลังไฟฟ้ากระแสตรง 

 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวงจรเรียงกระแสแบบ
ต่างๆ   

2. เพ่ือให้มีทักษะในการควบคุมก าลังไฟฟ้ากระแสตรง 
3. เพ่ือให้เห็นคุณค่าวงจรเรียงกระแสแบบต่างๆ   
4. เ พ่ือมีจิตส านึกที่ดี เกี่ยวกับควบคุมก าลั งไฟฟ้า

กระแสตรง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายวงจรเรียงกระแสแบบต่างๆ  ได้ 
ด้านทักษะ 

2. ทดลองควบคุมก าลังไฟฟ้าแบบต่างๆ  ได้ 
ด้านจิตพิสัย 

3. จ าแนกวงจรเรียงกระแสแบบต่างๆ  ได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

4. มีความรอบรู้ในการควบคุมก าลังไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเรื่อง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 



 

บทที ่13  เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้าคงท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ 
1. ใช้เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้าคงที ่

จุดประสงค์ทั่วไป 
1. เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับตัวรักษาระดับแรงดันคงที่

แบบเชิงเส้น 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการใช้เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้าคงที่ 
3. เพ่ือให้เห็นคุณค่าของชนิดตัวรักษาระดับแรงดันคงที่

แบบเชิงเส้น 
4. เพ่ือมีจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับพ้ืนฐานตัวรักษาระดับ

แรงดันคงท่ีแบบเชิงเส้น 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้  

1. อธิบายตัวรักษาระดับแรงดันคงที่แบบเชิงเส้นได้ 
2. รวมรวมพ้ืนฐานตัวรักษาระดับแรงดันคงที่แบบเชิง

เส้นได้ 
3. สรุปความไอซีรักษาระดับแรงดันคงที่แบบเชิงเส้น

ชนิด  3  ขาได้ 
ด้านทักษะ 

4. สาธิตการควบคุมรอบการท างานได้ 
5. ทดลองใช้ไอซีรักษาระดับแรงดันคงที่แบบเชิงเส้น

ชนิด  3  ขาได้ 
6. สังเกตไอซีรักษาระดับแรงดันคงที่แบบเชิงเส้นเบอร์  

723  ได ้
ด้านจิตพิสัย 

7. จ าแนกชนิดตัวรักษาระดับแรงดันคงท่ีแบบเชิงเส้น
ได้ 

8. เลือกตัวรักษาระดับแรงดันคงที่มาใช้งานได้ 
9. ชี้แจงวงจรป้องกันภายในตัวไอซีรักษาระดับคงท่ี

แบบเชิงเส้น 
 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

10. มีคว ามระมั ด ระวั ง ในการ ใช้ ง าน เครื่ อ ง จ่ า ย
แรงดันไฟฟ้าคงที่ได 
 

 
 

 



 

รายชื่อหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 
หน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

วิชา  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
          รหัส     1030-5108               คาบ/สัปดาห์        4     คาบ 

รวม    72    คาบ 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วย ทฤษฎ ี
จ านวนคาบ 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 
 

ทรานสดิวเซอร์ 
สเตรนเกจ 
ทรานสดิวเซอร์ชนิดหมอ้แปลงแสดงความแตกต่าง 
ทรานสดิวเซอร์ชนิดความเหน่ียวน าและชนิดความจุ 
ทรานสดิวเซอร์ชนิดความดนั 
เทอร์โมคปัเปิล ทรานสดิวเซอร์ 
ตวัตรวจจบัอุณหภูมิดว้ยความตา้นทานและเทอร์มิสเตอร์ 
ทรานสดิวเซอร์ท างานดว้ยแสง 
ทรานสดิวเซอร์-เซ็นเซอร์คล่ืนเสียง ควนั ความร้อน ก๊าซ 
อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดวงจร 
การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์ 
การควบคุมก าลงัไฟฟ้ากระแสตรง 
เคร่ืองจ่ายแรงดนัไฟฟ้าคงท่ี 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม 72  
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของผู้เรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
1. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียนหน่วยที่ 1   1 ข้อ 
2. ครูอภิปรายให้ผู้เรียนได้เห็นความหมาย

 
1. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยที่ 1  จ านวน 1 ข้อ 
2. ผู้เรียนฟังและจดบันทึก 



 

เนื้อหารายวิชาที่สอน 
3. ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเครื่องรับต้นแบบ 
4. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  
1. ครูให้ผู้เรียนดูวีดีทัศน์เพ่ือให้ผู้เรียนน าไป

ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง 
2. ครูให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้

ค าถามกระตุ้น 
3. ผู้สอนน าเสนอเก่ียวกับเนื้อหารายวิชาโดย

ใช้แผ่นใสประกอบ 
4. ให้ผู้เรียนจับคู่กับเพ่ือนคู่คิดตามความ

สมัครใจและร่วมกันวิเคราะห์ตามใบงาน 
5. สุ่มผู้เรียนบางคู่ออกมารายงานผลหน้า

ห้องเรียน 
ขั้นสรุป(เวลา 30 นาท)ี 

1. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาอย่างย่อ
โดยสรุปออกเป็นข้อ ๆ บนกระดานหน้า
ชั้นเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเป็นล าดับขั้นตอน 

2. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง
ความมีมนุษย์สัมพันธ์ ความมีวินัย ความ
รับผิดของ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการเรียน 

 
3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิด

เครื่องรับต้นแบบ 
     4.    ผู้เรียนฟังและจดบันทึก 
 

1. ผู้เรียนดูวีดีทัศน์ 
 
2. ผู้เรียนตอบค าถามที่ครูถาม 

 
3. ผู้เรียนฟังค าอธิบายและจดบันทึก 

 
4. ผู้เรียนจับคู่กับเพื่อนคู่คิดและช่วยกัน

วิเคราะห์ตามใบงาน 
5. ผู้เรียนออกมารายงานผลหน้าห้องเรียน 
 
 
1. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาร่วมกันผู้สอน 
 
 
2. ผู้เรียนฟังค าอบรมที่ครูให้ความรู้คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม 
          ก่อนเรียน 

1. ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ข้อ 
          ขณะเรียน 

1. ให้ท าค าถามท้ายบทที่  1  จ านวน 1 ข้อ 
2. ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 จ านวน 1 ข้อ 
3. สุ่มผู้เรียนบางคู่ออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
1. ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 จ านวน 1 ข้อ 

สื่อการเรียนการสอน 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

1. หนังสือเรียนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
2. แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1  สัปดาห์ที่  1-2 

สื่อโสตทัศน์ 
1. แผ่นใส 
2. เครื่องฉายข้ามศีรษะ 



 

3. วีดีทัศน์ 
4. กระดานไวท์บอร์ด 

การประเมินผล 
          ก่อนเรียน 

1. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑ์ผ่าน  15%  ขึ้นไป 
2. สังเกตการท างานร่วมกันของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามท้ายบทที่ 1 จ านวน 1 ข้อ  เกณฑ์ผ่าน  70%  ขึ้นไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 จ านวน 1 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 75% 

          หลังเรียน 
1. แบบประเมินด้านทักษะและด้านจิตพิสัย เกณฑ์ผ่านคือ พอใช้ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
4. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

บันทึกหลังสอน 
          
          ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           
          ผลการสอนของครู 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

 
 



 

 
กจิกรรมการเรียนการสอน  (สอนคร้ังที ่4-6) 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูสร้างบรรยากาศใหเ้ป็นกนัเองโดยกล่าวสวสัดี
กบันกัเรียน แนะน าตนเอง โดยเขียนบนกระดาน 
2. ครูบอกภูมิล าเนา สถาบนัท่ีจบการศึกษา 
ประสบการณ์ในการสอน  

ขั้นสนใจปัญหา 
1. นกัเรียนซกัถาม แลกเปล่ียน อภิปราย ตาม
ประเด็นท่ีสงสัย / สนใจ 

ขั้นสอนทฤษฎี 
3. ครูแจง้เน้ือหา จุดประสงคก์ารเรียน และอภิปราย
ถึงเน้ือหา สาระการเรียนรู้ร่วมกบันกัเรียน ตาม
เน้ือหาการเรียนรู้หน่วยการเรียน ก. เร่ือง ปฐมนิเทศ 
4. ครูและนกัเรียนตกลงหลกัเกณฑก์ารวดัผลและ
การใหค้ะแนนในส่วนต่างๆ ร่วมกนั 
5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัตกลงเก่ียวกบัขอ้ปฏิบติั
และกฎระเบียบในการเรียนการสอน 
6. ครูบอกห้องพกัครู โตะ๊ท างานเพื่อให้นกัเรียนท่ีมี
ขอ้สงสัยสามารถไปพดูคุย ติดต่อ หรือส่งงานได ้
7. ครูแนะน าหนงัสือประกอบการเรียนการสอน
และแหล่งคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 

ข้ันศึกษาข้อมูล 
2. นกัเรียนฟังครูอธิบายจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการ
เรียนท่ี ก และจดบนัทึก 
3. นกัเรียนฟังครูบรรยายและจดบนัทึก 
4. นกัเรียนร่วมอภิปรายเก่ียวกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ การวดัผล ประเมินผล ขอ้ปฏิบติั
ในการเรียนการสอน 
5. นกัเรียนตอบค าถาม / อภิปราย 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นสอนปฏิบัติ 
8. ครูใหน้กัเรียนศึกษาเก่ียวกบัเน้ือหา เกณฑก์าร
ประเมินผล 
9. ครูใหน้กัเรียนเขียนแนะน าตนเอง 
10. ครูใหน้กัเรียนเลือกหวัหนา้หอ้งและรองหวัหนา้
หอ้ง 

ข้ันศึกษาข้อมูล 
6. นกัเรียนศึกษาตามเน้ือหาการเรียนรู้ หน่วย
การเรียนที ก เร่ืองปฐมนิเทศ 
7. นกัเรียนเขียนแนะน าตนเอง 
8. นกัเรียนช่วยกนัคดัเลือกหวัหนา้ห้องและ
รองหวัหนา้หอ้ง 

ข้ันสรุป 
11. ครูถามนกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีครูกล่าวมา
ขา้งตน้วา่มีอะไรบา้ง มีรายละเอียดส าคญัอยา่งไร 
12. ครูสอบถามนกัเรียนวา่ห้องพกัครูอยูท่ี่ไหน 
13. ครูอธิบายหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อบูรณาการเขา้กบักิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 
9. นกัเรียนช่วยกนัสรุปเน้ือหาและจดบนัทึก 
ประกอบดว้ยสาระเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเรียน 
หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน กฎระเบียบขอ้
ปฏิบติัในการเรียน 
10. นกัเรียนรับฟังและจดบนัทึกหลกัปรัชญา



 

ประกอบดว้ย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี
เหตุผล 3. การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
14. ครูซกัถามนกัเรียนวา่มีขอ้สงสัยอะไรอีกหรือไม่
15. ครูใหน้กัเรียนท าความสะอาดห้องเรียน 

ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความรับผดิชอบ
และพยายามสืบคน้ขอ้มูลและปฏิบติังานให้
ส าเร็จอยา่งมีเหตุผล 
11. นกัเรียนช่วยกนัท าความสะอาดเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ จดัห้องเรียนใหเ้รียบร้อย 
 

ขั้นน าไปใช้ 
16. ครูใหน้กัเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
17. ครูบนัทึกหลงัการสอน 

ขั้นน าไปใช้ 
12. นกัเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้ประจ า
หน่วยการเรียน 

 

5. งานทีม่อบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขณะเรียน : 1. ครูใหน้กัเรียนเขียนแนะน าตนเองและใหน้กัเรียนแนะน าตนเองทีละคน 
       2. นกัเรียนช่วยกนัเลือกหวัหนา้หอ้งและรองหวัหนา้หอ้ง 
 หลงัเรียน : ครูให้นกัเรียนไปศึกษาหน่วยการเรียนท่ี 1 มาล่วงหนา้ 
 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 

 6.1 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
  6.1.1 เน้ือหาการเรียนหน่วยการเรียน 
  6.1.2 หนงัสือประกอบการเรียนรายวชิาพื้นฐานวงจรวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ของส านกัพิมพศ์ูนย์
ส่งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายอดุลย ์ กลัยาแกว้ 
  6.1.3 แผน่ใสรายละเอียดก าหนดการสอนหรือก าหนดสาระการเรียนรู้ 
  6.1.4 แบบฟอร์มการแนะน าตนเองของนกัเรียน 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 
  6.2.1 เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
  6.2.2 เคร่ืองขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง 
  6.2.3 ส่ือคอมพิวเตอร์น าเสนอโดยโปรแกรม power point 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 

5. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน
เรียน   1 ขอ้ 

 

4. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน
หน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 

5. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 



 

6. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมายของ
เน้ือหารายวชิา 

7. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิดชนิด
ของเคร่ืองรับตน้แบบ 

8. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  

6. ครูใหผู้เ้รียนดูวดีีทศันเ์พื่อใหผู้เ้รียนน าไป
ปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 

7. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้
ค  าถามกระตุน้ 

8. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัความหมายของเน้ือหา
รายวชิาโดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 

9. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพ่ือนคูคิ่ดตามความสมคัรใจ
และร่วมกนัวเิคราะห์ตามใบงาน 

10. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้
หอ้งเรียน 

ขั้นสรุป(เวลา 30 นาที) 

3. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่โดย
สรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้ชั้นเพ่ือให้
ผูเ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

4. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ืองความมี
มนุษยส์มัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดของ 
ความซ่ือสตัยสุ์จริต ความสนใจใฝ่รู้ ความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

 

6. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด
เคร่ืองรับตน้แบบ 

     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 

 

6. ผูเ้รียนดูวดีีทศัน์ 
 

7. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 

8. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 

9. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพ่ือนคูคิ่ดและช่วยกนัวเิคราะห์
ตามใบงาน 

10. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 

 

 

3. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 

 

 

4. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม 
          ก่อนเรียน 

2. ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ข้อ 
          ขณะเรียน 

4. ให้ท าค าถามท้าย จ านวน 1 ข้อ 
5. ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท จ านวน 1 ข้อ 
6. สุ่มผู้เรียนบางคู่ออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
2. ให้ท าแบบฝึกหัดท้าย จ านวน 1 ข้อ 

สื่อการเรียนการสอน 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

3. หนังสือเรียนที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 
4. แผนการสอนหน่วยที่เรียน 

สื่อโสตทัศน์ 



 

5. แผ่นใส 
6. เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
7. วีดีทัศน์ 
8. กระดานไวท์บอร์ด 

การประเมินผล 
          ก่อนเรียน 

3. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑ์ผ่าน  15%  ขึ้นไป 
4. สังเกตการท างานร่วมกันของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามท้ายบท จ านวน 1 ข้อ  เกณฑ์ผ่าน  70%  ขึ้นไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหัดท้ายบท จ านวน 1 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 75% 

          หลงัเรียน 
5. แบบประเมินด้านทักษะและด้านจิตพิสัย เกณฑ์ผ่านคือ พอใช้ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
7. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
8. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

แนวปฏิบัติการมาเรียน 
  1 ตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของครู ถา้เวลาเรียน
ไม่ถึงร้อยละ 80 จะไดผ้ลการเรียนเป็น ขร (ขาดเรียน) จะตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่ 
  2 การมาสาย หมายถึง มาสายเกินเวลาท่ีเรียนตามตารางเรียน เกิน 10 นาที 
  3 การมาสาย 3 คร้ัง ใหถื้อเป็นการขาดเรียน 1 คร้ัง และให้นบัรวมเป็นจ านวนวนัท่ีขาดเรียนดว้ย 
  4 การหนีเรียน หมายถึง การไม่อยูเ่รียนหรือไม่ร่วมกิจกรรมในระหวา่งเรียนเป็นเวลานานเกิน 30 
นาที หรือเขา้เรียนแลว้ไม่อยูเ่รียน 
  5 การหนีเรียน 1 คร้ัง ใหเ้ปรียบเทียบเท่ากบัการขาดเรียน 1 คร้ัง 
 การวดัผล 
  1 วดัความสนใจของนกัเรียน โดยสังเกตจากความตั้งใจขณะครูบรรยาย การการกรอกขอ้มูล
แนะน าตนเอง การมีส่วนร่วมในการอภิปรายซกัถาม 
  2 สังเกตการณ์เขา้ร่วมกิจกรรมและการร่วมอภิปราย 

การวดัผล คะแนนเต็ม 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 ถา้ไม่ผา่นส่วนใดใหผ้ลการเรียน
เป็น I  (ไม่สมบูรณ์) ยกเวน้ การทดสอบก่อนเรียน 
 

5 การประเมินผลการเรียน 
  การตดัสินผลการเรียน ผูเ้รียนตอ้งมีคะแนนรวมทั้ง 6 ส่วน ตั้งแต่ 50 คะแนน ข้ึนไป ถา้ต ่ากวา่น้ี
ถือวา่ไม่ผา่นเกณฑ ์การให้ระดบัคะแนนใชร้ะบบอิงเกณฑ์ 8 ระดบั ดงัน้ี 

ตารางประเมินระดับผลการเรียน 

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 

 


