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แผนการสอนรายวชิา 
 

รหัส 2030-5123  วชิาการออกแบบวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ด้วยคอมพวิเตอร์ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศ์พทัธ์  มังคละครีี 
 

 
 

แผนกวชิาอเิลก็ทรอนิกส์     คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยันครพนม 



แผนการสอนรายวิชา 
ช่ือรายวชิา การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยคอมพิวเตอร์                           รหสัวชิา  2030-5123 
หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)                                                               แผนก ช่างอิเล็กฯ 
หน่วยกิจ   2  หน่วยกิต  4 ชัว่โมง/สัปดาห์                                         จ  านวนชัว่โมงรวม   64   ชัว่โมง  
ภาคเรียนท่ี 1                                                                                                 ปีการศึกษา   2559 

จุดประสงค์รายวชิา 
1. เพื่อใหเ้ขา้ใจการใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ การเขียนภาพและแสดงภาพ 
การจดัไฟล ์การพิมพ ์ในงานอิเล็กทรอนิกส์ 
2. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัการใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ การเขียนภาพและ
แสดงภาพ การจดัไฟล ์การพิมพ ์ในงานอิเล็กทรอนิกส์ 
3. เพื่อใหมี้กิจนิสัยในการท างานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึง
คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวชิา 
1. เลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ในการออกแบบและเขียนแบบ 
2. จดัเตรียมและติดตั้งโปรแกรมเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 
3. ออกแบบ และเขียนแบบระบบ ช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หนา้ปัด แท่นเคร่ือง 
4. ออกแบบ และเขียนแบบวงจร Schematic โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
5. ออกแบบ และเขียนแบบลายวงจรพิมพ ์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติั การอ่านและเขียนสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นงานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ชุดค าสั่งและการ 

ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบและออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โปรแกรม VISIO  Protel, 
OrCad,Work Bench, Pspice หรือโปรแกรม Simulate ต่าง ๆ ในการออกแบบและทดลองวงจร
ทางดา้นงานอิเล็กทรอนิกส์ งานดา้นการเขียนแบบ Schematic, ลายวงจรพิมพ,์ แผน่ภาพ Perspective, 
และการพิมพ ์

 



หน่วยการเรียนรู้ 

รหสัวิชา  2030-5123  วิชาการออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกสด้์วยคอมพิวเตอร์ 

จ านวน 3 ชัว่โมง / สปัดาห์ 

 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
1 โปรแกรม Visio 2003 12 
2 การใชง้านโปรแกรม Visio 2003 ในการเขียนแบบไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 
12 

3 โปรแกรม Protell 99se 12 
4 การใชง้านโปรแกรม Protell 99se  ในการออกแบบ

วงจร และออกแบบ PCB 

12 

5 โปรแกรม  Orcad 12 
6 การใชง้านโปรแกรม Orcad ในการออกแบบวงจร และ

ออกแบบ PCB 
12 

รวม 72 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

   แผนการสอน วชิาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา  2030-5123  ผูเ้ขียนได้
เขียนแผนการสอนตาม จุดประสงค์รายวิชา และมาตราฐานรายวิชาตลอดจนค าอธิบายรายวิชาตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนไดเ้รียบเรียงเน้ือหาและใบงานเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการสอนของครูในสาขาวชิาอิเลก็ทรอนิกส์  ในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีไดท้ าการสอน
วิชาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา  2030-5123  โดยไดเ้นน้มุ่งสมรรถนะอาชีพ
เพ่ือใหน้กัศึกษาน าความรู้ท่ีไดรั้บสามารถน าไปประกอบอาชีพต่อไปได ้

 

                                                                                                  นายพงศพ์ทัธ์  มงัคละคีรี 

                                                                                                       อาจารย ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการสอน หน่วยที่        1 

วชิา การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย
คอมพิวเตอร์ 

สอนคร้ังที่    1-3 

ช่ือหน่วย   โปรแกรม Visio 2003 คาบรวม        12 

ช่ือเร่ือง              โปรแกรม Visio 2003 จ านวนคาบ    4 
หัวข้อเร่ือง            
        1. อุปกรณ์ท่ีใชง้านร่วมกบัโปรแกรม  Visio 2003 
       2. ค าสั่งพื้นฐานในการใชง้านโปรแกรม  Visio 2003 
 
สาระส าคัญ 
               โปรแกรม  Visio 2003 จดัเป็นอีกหน่ึงโปรแกรมในชุด Office ท่ีมีผูนิ้ยมใชจ้  านวนมาก
ดว้ยรูปแบบการท างานท่ีง่าย เม่ือเปิดโปรแกรมข้ึนมาเพียงเรียก Template ซ่ึงเป็นแม่แบบส าเร็จรูปท่ี
โปรแกรมจดัเตรียมไวใ้หอ้ยา่งเป็นหมวดหมู่ จากนั้นจึงลาก Shape  ท่ีเป็นรูปทรงของงานใน
รูปแบบต่างๆ เป็นตน้ 
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                             

1. สามารถเรียกใชง้านโปรแกรม  Visio 2003 ได ้
2. สามารถใชโ้ปรแกรม  Visio 2003 ในการเขียนแบบพื้นฐานได ้
3. สามารถใชค้  าสั่งพื้นฐานของโปรแกรม  Visio 2003  
4. สามารถเขียนแบบและเรียกใชง้าน Templateซ่ึงเป็นแม่แบบส าเร็จรูปท่ีโปรแกรมจดัเตรียม

ไวใ้หไ้ด ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
1. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียนหน่วยท่ี 1   1 ขอ้ 
2. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวชิา 
3. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
4. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
1. ครูใหผู้เ้รียนดูวดีีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

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 ์

 



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

 

 

 

 

 

 



 

แผนการสอน หน่วยที่        2 

วชิา  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย
คอมพิวเตอร์ 

สอนคร้ังที่    4-6 

ช่ือหน่วย   การใชง้านโปรแกรม Visio 2003 คาบรวม       12 

ช่ือเร่ือง        เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวนคาบ    4 
หัวข้อเร่ือง            
            1.  ค  าสั่งพื้นฐานในการใชง้านโปรแกรม  Visio 2003 
           2. ค  าสั่งเรียกอุปกรณ์ท่ีใชเ้ขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรม  Visio 2003 
           3. การใชง้านโปรแกรม  Visio 2003 ในการพิมพง์านเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
สาระส าคัญ 
            โปรแกรม Visio 2003 สามารถแบ่งพื้นท่ีท างานออกเป็น 2 รูปแบบ คือ Drawing Page และ 
Printer Paper ส าหรับ  Drawing Page มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีสีขาวท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน โดย
ปรากฏหนา้ต่างโปรแกรม ส่วน Printer Paper จะเก่ียวขอ้งกบัหนา้กระดาษท่ีใชพ้ิมพอ์อกมาทาง
เคร่ืองพิมพ ์
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                                                  
          1.  เขา้ค าสั่งพื้นฐานในการใชง้านโปรแกรม  Visio 2003 
          2.  สามารถใชค้  าสั่งเรียกอุปกรณ์ท่ีใชเ้ขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรม   
               Visio 2003 
          3. สามารถใชง้านโปรแกรม  Visio 2003 ในการพิมพง์านเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
          4. สามารถประยกุตใ์ชง้านโปรแกรม Visio 2003ในงานเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
5. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียน   1 ขอ้ 
6. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวชิา 
7. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
8. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
6. ครูใหผู้เ้รียนดูวดีีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

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 ์

 



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

 

 

 

 

 

 



 

แผนการสอน หน่วยที่        3 

วชิา การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย
คอมพิวเตอร์ 

สอนคร้ังที่    7-8 

ช่ือหน่วย   โปรแกรม Protell 99se คาบรวม      12 

ช่ือเร่ือง             โปรแกรม Protell 99se จ านวนคาบ    4 
หัวข้อเร่ือง            
        1. อุปกรณ์ท่ีใชง้านร่วมกบัโปรแกรม  Protell 99se 
       2. ค าสั่งพื้นฐานในการใชง้านโปรแกรม  Protell 99se 

 
สาระส าคัญ 
           โปรแกรม  Protell 99se จดัเป็นอีกหน่ึงโปรแกรมท่ีมีผูนิ้ยมใชจ้  านวนมากดว้ยรูปแบบการ
ออกแบบวงจรและท าลายวงจรหรือท่ีรียกวา่ PCB โดยใชค้อมพิวเตอร์ในการออกแบบท าใหก้าร
ท างานง่ายและรวดเร็ว  
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                                                  

5. สามารถเรียกใชง้านโปรแกรม  Protell 99se ได ้
6. สามารถใชโ้ปรแกรม  Protell 99se ในการเขียนแบบพื้นฐานได ้
7. สามารถใชค้  าสั่งพื้นฐานของโปรแกรม  Protell 99se 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
9. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียน   1 ขอ้ 
10. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวชิา 
11. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
12. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
11. ครูใหผู้เ้รียนดูวดีีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

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 ์

 



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

 

 

 

 

 

 



 

แผนการสอน หน่วยที่        4 

วชิา การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย
คอมพิวเตอร์ 

สอนคร้ังที่    10 -12 

ช่ือหน่วย   โปรแกรม Protell 99se คาบรวม       12 

ช่ือเร่ือง       การออกแบบวงจรและออกแผน่แบบ PCB จ านวนคาบ    4 
หัวข้อเร่ือง            
    1. การออกแบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยใชโ้ปรแกรม Protell 99se 
    2.  การออกแบบวงจรและออกแผน่แบบ  PCB โดยใชโ้ปรแกรม Protell 99se 

3 . การประยกุตใ์ชง้านโปรแกรม Protell 99se 
 

สาระส าคัญ 
           โปรแกรม  Protell 99se จดัเป็นอีกหน่ึงโปรแกรมท่ีมีผูอ้อกแบบใชจ้ านวนมากดว้ยรูปแบบ
การการออกแบบวงจรและออกแผน่แบบ  PCB โดยใชโ้ปรแกรม Protell 99se โดยใชค้อมพิวเตอร์
ในการท างานออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                                                  
           1. เขา้ค าสั่งพื้นฐานในการใชง้านโปรแกรม  Protell 99se ได ้
           2. สามารถใชค้  าสั่งเรียกอุปกรณ์ท่ีใชโ้ปรแกรม Protell99se เขียนแบบไฟฟ้าและ 
           อิเล็กทรอนิกส์ได ้
           3. สามารถใชง้านโปรแกรม  Protell99se ในการออกแบบวงจรและออกแผน่แบบ  PCB ได ้
           4. สามารถประยกุตใ์ชง้านโปรแกรม  Protell99se ในงานเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
13. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียน   1 ขอ้ 
14. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวชิา 
15. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
16. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
16. ครูใหผู้เ้รียนดูวดีีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

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 ์

 



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

 

 

 

 

 

 



 

แผนการสอน หน่วยที่        5 

วชิา  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย
คอมพิวเตอร์ 

สอนคร้ังที่    13-14 

ช่ือหน่วย  โปรแกรม  Orcad คาบรวม       12 

ช่ือเร่ือง            โปรแกรม  Orcad จ านวนคาบ    4 
หัวข้อเร่ือง            
   1. อุปกรณ์ท่ีใชง้านร่วมกบัโปรแกรม  Orcad 
        2. ค าสั่งพื้นฐานในการใชง้านโปรแกรม  Orcad 
 
สาระส าคัญ 
           โปรแกรม  Orcad  จดัเป็นอีกหน่ึงโปรแกรมท่ีมีผูนิ้ยมใชจ้  านวนมากดว้ยรูปแบบการ
ออกแบบวงจรและท าลายวงจรหรือท่ีรียกวา่ PCB โดยใชค้อมพิวเตอร์ในการออกแบบท าใหก้าร
ท างานง่ายและรวดเร็ว  
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                                                  

8. สามารถเรียกใชง้านโปรแกรม  Orcad ได ้
9. สามารถใชโ้ปรแกรม  Orcad ในการเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานได ้
10. สามารถใชค้  าสั่งพื้นฐานของโปรแกรม  Orcad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
17. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียน   1 ขอ้ 
18. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวชิา 
19. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
20. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
21. ครูใหผู้เ้รียนดูวดีีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

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 ์

 



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

 

 

 

 

 

 



 

แผนการสอน หน่วยที่        6 

วชิา  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย
คอมพิวเตอร์ 

สอนคร้ังที่    15-16 

ช่ือหน่วย   การใชง้านโปรแกรม Orcad คาบรวม      12 

ช่ือเร่ือง         การออกแบบวงจร และออกแบบ PCB จ านวนคาบ    4 
หัวข้อเร่ือง            
    1. การออกแบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยใชโ้ปรแกรม Orcad 
    2.  การออกแบบวงจรและออกแผน่แบบ  PCB โดยใชโ้ปรแกรม Orcad 

3 . การประยกุตใ์ชง้านโปรแกรม Orcad 
 

สาระส าคัญ 
         โปรแกรม  Orcad จดัเป็นอีกหน่ึงโปรแกรมท่ีมีผูอ้อกแบบใชจ้ านวนมากดว้ยรูปแบบการการ
ออกแบบวงจรและออกแผน่แบบ  PCB โดยใชโ้ปรแกรม Orcad โดยใชค้อมพิวเตอร์ในการท างาน
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                                                  
           1. เขา้ค าสั่งพื้นฐานในการใชง้านโปรแกรม  Orcad ได ้
           2. สามารถใชค้  าสั่งเรียกอุปกรณ์ท่ีใชโ้ปรแกรม Orcad เขียนแบบไฟฟ้าและ 
           อิเล็กทรอนิกส์ได ้
           3. สามารถใชง้านโปรแกรม  Orcad ในการออกแบบวงจรและออกแผน่แบบ  PCB ได ้
           4. สามารถประยกุตใ์ชง้านโปรแกรม  Orcad ในงานเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
21. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียน   1 ขอ้ 
22. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวชิา 
23. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
24. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
26. ครูใหผู้เ้รียนดูวดีีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
27. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
28. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัความหมายของ

เน้ือหารายวชิาโดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
29. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
30. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ข้ันสรุป(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 ์

 



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

 

 

 

 

 

 


