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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่  1  

ช่ือวชิา  ดิจิตอลเทคนิค สอนสัปดาห์ที่  1 

ช่ือหน่วย  หลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล รวม  3  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  หลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล จ านวน 3 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 

ด้านความรู้ 
1. หลกัการท างานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอล 

ด้านทักษะ 
2. ปฏิบติับอกหลกัการท างานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 

3. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ย่างถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อย่างคุม้ค่า 
ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบติังานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 

สาระส าคัญ 
ดา้นความรู้ 

ในปัจจุบนัการด าเนินชีวิตของมนุษยเ์ก่ียวขอ้งกบัระบบดิจิตอลไม่ทางตรงก็ทางออ้มเช่น การฝากเงิน 
ถอนเงินกบัธนาคาร การใชบ้ตัรเครดิต การซ้ือตัว๋รถไฟ ตัว๋เคร่ืองบิน นอกจากน้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใชป้ระจ าตวั
หรือภายในบา้น เช่น เคร่ืองคิดเลข คอมพิวเตอร์ ส่ิงอ านวยความสะดวกและส่ิงให้ความบนัเทิงภายในบา้น ก็
เป็นผลมาจากการคน้พบและพฒันาวงจรรวมทางดิจิตอล  หรือไอซีดิจิตอล ซ่ึงอุตสาหกรรมเก่ียวกบัตวัสารก่ึง
ตวัน าเพื่อผลิตไอซีดิจิตอล ไดเ้กิดข้ึนเม่ือตน้ปี ค.ศ.1960 ช้ินส่วนสารก่ึงตวัน าขนาดเล็กจ านวนมากมายถูกบรรจุ
รวมกนัลงบนชิป (chip) เพือ่ท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง ท าให้วงจรดิจิตอลมีขนาดเล็กลง มีความเร็วในการท างาน
สูง และราคาถูกลง ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้ดิจิตอลคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง และสามารถท างานไดม้ากข้ึน 
และในขณะเดียวกนัการพฒันาและคิดคน้เก่ียวกบัวงจรดิจิตอลและระบบดิจิตอลยงัคงปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดผลงานใหม่ ๆ ข้ึนเร่ือย ๆ ดงันั้นจึงเป็นความจ าเป็นส าหรับผูท่ี้ศึกษาหรือเก่ียวขอ้งกบัวงการ
อิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งศึกษาการท างานของอุปกรณ์ดิจิตอลเพื่อเป็นพื้นฐานในการตรวจซ่อม ส าหรับในบทน้ีจะ
กล่าวถึงหลักการเบ้ืองต้นและส่วนท่ีเ ก่ียวข้องกับวงจรดิจิตอลเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาดิจิตอล
อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
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ดา้นทกัษะ 
ฝึกปฏิบติับอกหลกัการท างานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอลนกัศึกษาจะสามารถบอก

หลกัการท างานของวงจรดิจิตอล  การออกแบบวงจรดิจิตอลได้อย่างถูกตอ้งและรู้จกัคน้ควา้หาขอ้มูลบอก
หลกัการท างานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอลเพิ่มเติมในระบบอินเตอร์เน็ตช่วยเสริมสร้างทกัษะ
ความสามารถทางดา้นการปฏิบติั  การพดู  การฟัง  มีการพฒันาบุคลิกในการพูด  การถาม  การตอบค าถาม และ
การแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าให้นกัศึกษาไดมี้บทบาทในการเรียน และสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีดีจาก
การเรียน  มีความพร้อมในการเตรียมตวั และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด
อยา่งมีเหตุและผลตามหลกั  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดหลกัความประหยดัรู้จกัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาด
และรอบคอบ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีได ้  (ด้านทกัษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 

บอกหลกัการท างาน การออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
            1. เพื่อใหมี้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั หลกัการท างานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอลตาม
มาตรฐานสากล(ด้านความรู้)   

2.  เพื่อใหมี้ทกัษะในการการออกแบบวงจรดิจิตอลตามมาตรฐานสากล  (ด้านทักษะ) 
           3.  เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่ง
ถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. อธิบายหลกัการท างานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้านทักษะ 
2. บอกหลกัการท างานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 

3. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ย่างถูกตอ้งและใช้วสัดุอุปกรณ์อยา่ง
คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 
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4. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลักษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินหลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล 
3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
5. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 

• หลกัความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการบอกหลกัการท างานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอลไดอ้ยา่ง

ชดัเจนและถูกตอ้ง 
2. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล                                   
3. กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
4. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
5. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
6. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
7. คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
8. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1. มีทกัษะทางการบอกหลกัการท างานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอลไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการท างานของ

วงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอลท่ีดีและมีสาระส าคญัท่ีสมบูรณ์ 
3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน        
4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   
5. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 
7. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  
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การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพยีงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน 
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดังนี้ 

• เง่ือนไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการบอกหลกัการท างานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจร

ดิจิตอล(ความสนใจใฝ่รู้   ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 
2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการบอกหลกัการท างานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอล 
3. ใชว้สัดุอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  
5. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด  (ความรับผิดชอบ) 
2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
3. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความขยนั ความอดทน)  
4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   
 ด้านความรู้(ทฤษฎี) (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 

1. หลกัการท างานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอล 
 ด้านทกัษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2) 

2. ใบงานท่ี 1 เร่ืองหลกัการท างานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอล 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ  พอเพยีงและคุณลกัษณะ 3D  
(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี  3-4) 

4. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และ
ตรง   ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียงและ
นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งรู้จกัใช้และจดัการกบัวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างฉลาดและ   รอบคอบ สามารถน าวสัดุ
อุปกรณ์ในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั งานจะส าเร็จ ไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความขยนัอดทน มี
ความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน และรู้จกัแบ่งปันให้ความร่วมมือกบัการท า
กิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
คุณลกัษณะ 3D 

5. ความมีเหตุมีผลในการปฎิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคุณลกัษณะ
3D นักศึกษาจะต้องมีการใช้เทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใช้ส่ือและเทคโนโลยี  ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ 
ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  นกัศึกษาจะมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความสนใจใฝ่รู้ 
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รอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอน 

ตัวอย่างหลักการท างานและการออกแบบวงจร
ดิจิตอล แนะน ารายวิชา  วิธีการเรียน  การมอบหมาย
งาน และวิธีวดัผลประเมินผล (บรรลุจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 3) 

2.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 1  
และการให้ความร่วมมือของนักศึกษาในการท า
กิจกรรม 

3. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน  (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. ครูอธิบายและยกตวัอยา่งถึงหลกัการท างาน
และการออกแบบวงจรดิจิตอลพร้อมกับแจกใบ
ความรู้ประกอบการเรียนการสอนเร่ือง  หลกัการ
ท างานและการออกแบบวงจรดิ จิตอล  (บรรลุ
จุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี1 ) 

2.  แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน แล้ว
มอบหมายใบงานท่ี 1 เร่ืองหลกัการท างานและการ
ออกแบบวงจรดิจิตอล (บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี2 ) 
จากนั้ นให้นักศึกษาร่วมกันสรุปรายงานผลการ
ทดลองหลักการท างานและการออกแบบวงจร
ดิจิตอล หนา้ชั้นเรียน โดยให้ผูฟั้งแสดงความคิดเห็น
ภายในชั้ นเรียนได้อย่างอิสระ (Democracy ด้าน 
ประชาธิปไตย:3D) (บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี  4) 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ี

อาจารยผ์ูส้อนและบทเรียน(บรรลุจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 3) 

 
 
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การเรียนของ

หน่วยเรียนท่ี 1  และการให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 

3. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. นักศึกษาฟังและคิดตามพร้อมทั้ งจดบันทึก
เก่ียวกบัหลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล  
พร้อมกบัศึกษาใบความรู้ประกอบการเรียนการสอนเร่ือง  
หลักการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล(บรรลุ
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี1-7 ) 

2. เขา้กลุ่มตามท่ีครูจดัแบ่ง แลว้ปฏิบติัตามใบงานท่ี 
1 เร่ืองหลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล
โดยนกัศึกษาแต่ละกลุ่มจะตอ้งบอกหลกัการท างานและ
การออกแบบวงจรดิ จิตอล (บรรลุ จุดประสงค์ เชิ ง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 2) จากนั้นนกัศึกษาร่วมกนัสรุปรายงาน
ผลการทดลองหลกัการท างานและการออกแบบวงจร
ดิจิตอล หน้าชั้นเรียนโดยตั้งค  าถามให้ผูฟั้งแสดงความ
คิดเห็นภายในชั้นเรียนไดอ้ย่างอิสระ (Democracy ดา้น 
ประชาธิปไตย:3D (บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 4) 
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ขั้นสรุป (40 นาที) 
1. ครูสรุปจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลพร้อม

ทั้งอธิบายเพิ่มเติม และสรุปเน้ือหาตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ตามหัวข้อสาระส าคญัพร้อมทั้ ง
ปลูกฝังให ้นกัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสือ
อย่างสม ่ าเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬาอยู่เสมอ
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพ
ติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยา
เสพติด : 3D ) 

2. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมกับบันทึก

คะแนน 
 
4. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 
(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไป) 

(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

ขั้นสรุป (40 นาที) 
1. นักศึกษารับฟังค าสรุปและข้อแนะน าจากครู

พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูล และซักถามหรือตอบค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ในหวัขอ้ท่ียงัไม่เขา้ใจพร้อมทั้ง
รับฟังการปลูกฝังจากท่านอาจารยเ์ร่ืองการเอาใจใส่ใน
การเรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และส่งเสริมให้เล่น
กีฬาอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการ
ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกล
จากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยั
จากยาเสพติด : 3D ) 

2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. นกัศึกษาน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัวา่เป็นอยา่งไรมีผลต่าง
กนัอยา่งไร เพื่อดูความกา้วหนา้ของตนเอง 

4. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การรายงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผดิชอบ) 
       2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
    3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความ 
                   ขยนั ความอดทน)  
       4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและ 
                   ผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  
 
 
 



25 

 

ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)  
 การปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ  คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนและส่งเสริมใหเ้ล่นกีฬาอยูเ่สมอเพื่อใหร่้างกายแขง็แรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์  ซ่ึงส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีครูผูส้อนและบทเรียนก าหนด   
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 1  และการใหค้วามร่วมมือในการท า

กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 1 
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ปฏิบติัตามใบงานท่ี 1 เร่ือง หลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล 
2. ดูตวัอยา่งใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง หลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล 
3. ร่วมกนัสรุปหลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล 
4. จดัท าส่ือประกอบการรายงาน 
5. รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “หลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล” 

 หลงัเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
2. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
            ผลการทดลองใบงานท่ี 1 เร่ือง หลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล 
ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. ใบความรู้ท่ี 1  เร่ือง  หลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล (ใชป้ระกอบการเรียนการสอน

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 
2. ใบงานท่ี 1 เร่ือง หลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล (ใชป้ระกอบการเรียนการสอน

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2) 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป ขอ้ 2 
4. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
5. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 
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 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
- 

ส่ือของจริง 
- 

แหล่งการเรียนรู้ 

 ในสถานศึกษา 
1. หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิคพทัยา 
2. หอ้งสมุดแผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลหลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล ทาง  

Internet 
4. หอ้งปฏิบติัอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลหลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล ทาง  

Internet 
 นอกสถานศึกษา 

1. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลหลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล ทาง  Internet 
2. ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ หลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอลในทอ้งถ่ิน 

 
การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 

1. บูรณาการกบัวชิาชีวิตและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตน
ทางสังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 

2. บูรณาการกบัวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
3. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้น

เรียน 
4. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
5. บูรณาการกบัวชิาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ดา้นการเขียนสรุปผลรายงาน 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ก่อนเรียน. 
1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ตรวจผลงานตามใบงานท่ี 1  หลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล  
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 
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 หลงัเรียน 
1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
         ผลการทดลองใบงานท่ี 1 เร่ือง หลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล 
รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1  อธิบายหลกัการท างานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอลไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง(ด้านความรู้) 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน อธิบายหลกัการท างานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอล

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2  บอกหลกัการท างานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอลไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง(ด้านทักษะ) 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน บอกหลกัการท างานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอลจะ

ได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่  2  

ช่ือวชิา  ดิจิตอลเทคนิค สอนสัปดาห์ที่  2 

ช่ือหน่วย  ดิจิตอลลอจิกเกต รวม  3  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  ดิจิตอลลอจิกเกต จ านวน 3 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ด้านความรู้ 

1. ดิจิตอลลอจิกเกต 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัแยกประเภทของดิจิตอลลอจิกเกต 
3. ปฏิบติัวดัและทดสอบการท างานของดิจิตอลลอจิกเกต 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ย่างถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อย่างคุม้ค่า 
ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

5. ปฏิบติังานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 

สาระส าคัญ 
ดา้นความรู้ 

วงจรดิจิตอลท่ีมีอินพุตมากกวา่หรือมีหน่ึงอินพุต และมีเอาทพ์ุตเพียงเอาทพ์ุตเดียว เราเรียกวงจรน้ีวา่ 
ลอจิกเกต ไดแ้ก่ นอตเกตหรืออินเวอร์เตอร์ ออร์เกต และแอนด์เกต ส าหรับในบทน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดการ
น าเอาเกตมาต่อเป็นวงจร การน าเกตไปต่อใชง้านนั้น อาจจะใชต้วัเดียวหรือหลาย ๆ ตวั โดยน ามาต่อรวมกนัเป็น
วงจร เพื่อใหท้  างานตามท่ีตอ้งการ ดงันั้นในการออกแบบวงจรจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบชนิดของเกต สัญลกัษณ์ 
ตารางความจริง และการท างานของเกตแต่ละชนิดเป็นพื้นฐาน 

 
ดา้นทกัษะ 

ฝึกปฏิบติัแยกประเภทดิจิตอลลอจิกเกต  วดัและทดสอบการท างานดิจิตอลลอจิกเกต  นักศึกษาจะ
สามารถแยกประเภทดิจิตอลลอจิกเกต  วดัและทดสอบการท างานดิจิตอลลอจิกเกตได้อย่างถูกตอ้งและรู้จกั
ค้นคว้าหาข้อมูลแยกประเภทดิจิตอลลอจิกเกต  วดัและทดสอบการท างานดิจิตอลลอจิกเกตในระบบ
อินเตอร์เน็ตช่วยเสริมสร้างทกัษะความสามารถทางดา้นการปฏิบติั  การพูด  การฟัง  มีการพฒันาบุคลิกในการ
พดู  การถาม  การตอบค าถาม และการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าให้นกัศึกษาไดมี้บทบาทในการเรียน 
และสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีดีจากการเรียน  มีความพร้อมในการเตรียมตวั และสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่าง
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ถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลกั  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดหลกั
ความประหยดัรู้จกัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีได ้  (ด้านทักษะ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม) 

 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 

บอกหลกัการท างาน การออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อใหมี้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัดิจิตอลลอจิกเกต ตามมาตรฐานสากล(ด้านความรู้)   
2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการแยกประเภทดิจิตอลลอจิกเกตตามมาตรฐานสากล  (ด้านทักษะ) 
3. เพื่อใหมี้ทกัษะในการวดัและทดสอบการท างานของดิจิตอลลอจิกเตามมาตรฐานสากล  (ด้าน

ทักษะ) 
4. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังาน

อยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D 
(ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. อธิบายหลกัการท างานของดิจิตอลลอจิกเกตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้านทักษะ 
2. แยกประเภทของดิจิตอลลอจิกเกตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบการท างานของดิจิตอลลอจิกเกตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 

4. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ย่างถูกตอ้งและใช้วสัดุอุปกรณ์อยา่ง
คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

5. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลักษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินหลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล 
3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
5. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 

• หลกัความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการแยกประเภทดิจิตอลลอจิกเกต  วดัและทดสอบการท างานดิจิตอลลอจิกเกต 

ไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
2. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล                                   
3. กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
4. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
5. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
6. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
7. คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
8. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1. มีทกัษะทางการแยกประเภทดิจิตอลลอจิกเกต  วดัและทดสอบการท างานดิจิตอลลอจิกเกตได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามแยกประเภท

ดิจิตอลลอจิกเกต  วดัและทดสอบการท างานดิจิตอลลอจิกเกตท่ีดีและมีสาระส าคญัท่ีสมบูรณ์ 
3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน        
4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   
5. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 
7. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  
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การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพยีงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน 
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดังนี้ 

• เง่ือนไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการแยกประเภทดิจิตอลลอจิกเกต  วดัและทดสอบการท างาน

ดิจิตอลลอจิกเกต (ความสนใจใฝ่รู้   ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 
2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการแยกประเภทดิจิตอลลอจิกเกต  วดัและทดสอบการท างานดิจิตอล

ลอจิกเกต 
3. ใชว้สัดุอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  
5. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด  (ความรับผิดชอบ) 
2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
3. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความขยนั ความอดทน)  
4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   
 ด้านความรู้(ทฤษฎี) (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 

1. ดิจิตอลลอจิกเกต 
 ด้านทกัษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2-3) 

2. ใบงานท่ี 2 เร่ือง ดิจิตอลลอจิกเกต 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ  พอเพยีงและคุณลกัษณะ 3D  
(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี  4-5) 

4. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และ
ตรง   ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียงและ
นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งรู้จกัใช้และจดัการกบัวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างฉลาดและ   รอบคอบ สามารถน าวสัดุ
อุปกรณ์ในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั งานจะส าเร็จ ไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความขยนัอดทน มี
ความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน และรู้จกัแบ่งปันให้ความร่วมมือกบัการท า
กิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
คุณลกัษณะ 3D 

5. ความมีเหตุมีผลในการปฎิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคุณลกัษณะ
3D นักศึกษาจะต้องมีการใช้เทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใช้ส่ือและเทคโนโลยี  ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ 
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ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  นกัศึกษาจะมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความสนใจใฝ่รู้ 
รอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอน 

ตวัอย่าง ดิจิตอลลอจิกเกต แนะน ารายวิชา  วิธีการ
เรียน  การมอบหมายงาน และวิธีวดัผลประเมินผล 
(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 4) 

2.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 2  
และการให้ความร่วมมือของนักศึกษาในการท า
กิจกรรม 

3. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน  (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. ครูอธิบายและยกตวัอย่างถึงดิจิตอลลอจิก
เกต พร้อมกบัแจกใบความรู้ประกอบการเรียนการ
สอนเร่ือง ดิจิตอลลอจิกเกต (บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไป
ขอ้ท่ี1 ) 

 
2.  แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน แล้ว

มอบหมายใบงานท่ี 2 เร่ืองดิจิตอลลอจิกเกต (บรรลุ
จุดประสงค์ทัว่ไปขอ้ท่ี 2-3 ) จากนั้นให้นักศึกษา
ร่วมกนัสรุปรายงานผลการทดลองดิจิตอลลอจิกเกต 
หน้าชั้นเรียน โดยให้ผูฟั้งแสดงความคิดเห็นภายใน
ชั้ น เ รี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง อิ ส ร ะ  (Democracy ด้ า น 
ประชาธิปไตย:3D) (บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี  5) 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ี

อาจารยผ์ูส้อนและบทเรียน(บรรลุจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 4) 

 
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การเรียนของ

หน่วยเรียนท่ี 2  และการให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 

3. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. นักศึกษาฟังและคิดตามพร้อมทั้ งจดบันทึก
เก่ียวกับดิจิตอลลอจิกเกต พร้อมกับศึกษาใบความรู้
ประกอบการเรียนการสอนเร่ือง  หลกัการท างานและการ
ออกแบบวงจรดิจิตอล(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้
ท่ี 1 ) 

2. เขา้กลุ่มตามท่ีครูจดัแบ่ง แลว้ปฏิบติัตามใบงานท่ี 
2 เร่ืองดิจิตอลลอจิกเกต โดยนกัศึกษาแต่ละกลุ่มจะตอ้ง
แยกประเภทของดิจิตอลลอจิกเกต และวิธีการวดัและ
ทดสอบดิจิตอลลอจิกเกต (บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
ขอ้ท่ี 2-3) จากนั้นนกัศึกษาร่วมกนัสรุปรายงานผลการ
ทดลองแยกประเภทของดิจิตอลลอจิกเกต และวิธีการ
วดัและทดสอบดิจิตอลลอจิกเกต หน้าชั้นเรียนโดยตั้ง
ค  าถามให้ผูฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้
อยา่งอิสระ (Democracy ดา้น ประชาธิปไตย:3D (บรรลุ
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 5) 
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ขั้นสรุป (40 นาที) 
1. ครูสรุปจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลพร้อม

ทั้งอธิบายเพิ่มเติม และสรุปเน้ือหาตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ตามหัวข้อสาระส าคญัพร้อมทั้ ง
ปลูกฝังให ้นกัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสือ
อย่างสม ่ าเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬาอยู่เสมอ
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพ
ติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยา
เสพติด : 3D ) 

2. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมกับบันทึก

คะแนน 
 
4. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 
(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไป) 

(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

ขั้นสรุป (40 นาที) 
1. นักศึกษารับฟังค าสรุปและข้อแนะน าจากครู

พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูล และซักถามหรือตอบค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ในหวัขอ้ท่ียงัไม่เขา้ใจพร้อมทั้ง
รับฟังการปลูกฝังจากท่านอาจารยเ์ร่ืองการเอาใจใส่ใน
การเรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และส่งเสริมให้เล่น
กีฬาอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการ
ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกล
จากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยั
จากยาเสพติด : 3D ) 

2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. นกัศึกษาน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัวา่เป็นอยา่งไรมีผลต่าง
กนัอยา่งไร เพื่อดูความกา้วหนา้ของตนเอง 

4. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การรายงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผดิชอบ) 
       2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
    3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความ 
                   ขยนั ความอดทน)  
       4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและ 
                   ผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  
ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)  
 การปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ  คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนและส่งเสริมใหเ้ล่นกีฬาอยูเ่สมอเพื่อใหร่้างกายแขง็แรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่งให้



34 

 

เป็นประโยชน์  ซ่ึงส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีครูผูส้อนและบทเรียนก าหนด   
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 2  และการใหค้วามร่วมมือในการท า

กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 2 
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ปฏิบติัตามใบงานท่ี 2 เร่ือง ดิจิตอลลอจิกเกต 
2. ดูตวัอยา่งใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง ดิจิตอลลอจิกเกต 
3. ร่วมกนัสรุปดิจิตอลลอจิกเกต 
4. จดัท าส่ือประกอบการรายงาน 
5. รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “ดิจิตอลลอจิกเกต” 

 หลงัเรียน 
3. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
4. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
            ผลการทดลองใบงานท่ี 2 เร่ือง ดิจิตอลลอจิกเกต 
ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. ใบความรู้ท่ี 2  เร่ือง  ดิจิตอลลอจิกเกต (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้

ท่ี 1) 
2. ใบงานท่ี 2 เร่ือง ดิจิตอลลอจิกเกต (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 

2) 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป ขอ้ 2 
4. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
5. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 

 
 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 

- 
ส่ือของจริง 

ไอซีดิจิตอลลอจิกเกต 
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แหล่งการเรียนรู้ 

 ในสถานศึกษา 
1. หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิคพทัยา 
2. หอ้งสมุดแผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลดิจิตอลลอจิกเกตทาง  Internet 
4. หอ้งปฏิบติัอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลดิจิตอลลอจิกเกตทาง  Internet 

 นอกสถานศึกษา 
1. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลดิจิตอลลอจิกเกต ทาง  Internet 
2. ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ ดิจิตอลลอจิกเกต ในทอ้งถ่ิน 

 
การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 

1. บูรณาการกบัวชิาชีวิตและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตน
ทางสังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 

2. บูรณาการกบัวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
3. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้น

เรียน 
4. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
5. บูรณาการกบัวชิาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ดา้นการเขียนสรุปผลรายงาน 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ก่อนเรียน. 
1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ตรวจผลงานตามใบงานท่ี 2  ดิจิตอลลอจิกเกต  
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

 หลงัเรียน 
1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
         ผลการทดลองใบงานท่ี 2 เร่ือง ดิจิตอลลอจิกเกต 
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รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1  อธิบายหลกัการท างานของดิจิตอลลอจิกเกตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านความรู้) 
 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน อธิบายหลกัการท างานของดิจิตอลลอจิกเกตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะได ้ 

5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2  แยกประเภทของดิจิตอลลอจิกเกตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านทักษะ) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่3  วดัและทดสอบการท างานของดิจิตอลลอจิกเกตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านทักษะ) 

 
 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน แยกประเภทของดิจิตอลลอจิกเกตไดอ้ยา่งถูกตอ้งจะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน วดัและทดสอบการท างานของดิจิตอลลอจิกเกตไดอ้ยา่งถูกตอ้งจะ

ได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่  3  

ช่ือวชิา  ดิจิตอลเทคนิค สอนสัปดาห์ที่  3 

ช่ือหน่วย  คุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต รวม  3  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  คุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต จ านวน 3 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ด้านความรู้ 

1. คุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติับอกคุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต 
3. ปฏิบติัการวดัและทดสอบดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 

ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

5. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 

สาระส าคัญ 
ดา้นความรู้ 

ไอซีดิจิตอล หรือวงจรรวมดิจิตอล (Digital integrated circuits) เป็นวงจรของลอจิกเกตต่าง ๆ ท่ีถูกสร้าง
ข้ึนบนชิปสารก่ึงตวัน า ซ่ึงในแต่ละชิปจะประกอบดว้ยทรานซิสเตอร์ ไดโอด ตวัตา้นทาน ตวัเก็บประจุ และสาย
ต่อวงจร ในปี ค.ศ.1964 บริษทั เท็กซัสอินสตูเมนต์ ไดผ้ลิตไอซีดิจิตอลตระกูล ทีทีแอล ออกสู่ตลาด ทีทีแอล 
เป็นไอซีดิจิตอลท่ีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั เพราะใชง้านง่าย ราคาถูก และมีความเร็วในการท างานสูง 
มีใหเ้ลือกใชห้ลายแบบ เช่น 74XX, 74LXX, 74HXX, 74SXX และ 74LSXX 

ไอซีดิจิตอลอีกตระกูลหน่ึงท่ีจะกล่าวถึงในบทน้ีก็คือ ไอซีตระกูล ซีมอส เป็นชิปท่ีสร้างข้ึนจาก
ทรานซิสเตอร์มอสเฟต ซ่ึงประกอบข้ึนดว้ยมอสเฟตชนิด P และชนิด N มีขนาดเล็กกวา่อุปกรณ์ทีทีแอลมาก ท า
ให้สามารถบรรจุลอจิกเกตลงบนชิปไดใ้นปริมาณท่ีมากกว่าในพื้นท่ีเท่ากนัและใช้พลงังานต ่า จึงนิยมท าเป็น
ส่วนประกอบของอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ เช่น นาฬิกาขอ้มือ เคร่ืองคิดเลข คอมพิวเตอร์แบบพกพา เป็นตน้ ส าหรับ
บทน้ีจะไดบ้รรยายถึง การท างานของวงจรสวิตช่ิง เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา การท างานของวงจรเกตต่าง ๆ 
ไอซีดิจิตอลตระกูลต่าง ๆ คุณสมบติัทางดา้นกระแส แรงดนั และคุณสมบติัอ่ืน ๆ รวมถึงการเช่ือมต่อไอซีกบั
อุปกรณ์ภายนอก และการเช่ือมต่อระหวา่งทีทีแอลกบัซีมอส 
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ดา้นทกัษะ 
ฝึกปฏิบติับอกคุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต วดัและทดสอบดิจิตอลไอซีและ

การเช่ือมต่อลอจิกเกต นกัศึกษาจะสามารถบอกคุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต วดัและ
ทดสอบดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกตไดอ้ย่างถูกตอ้งและรู้จกัคน้ควา้หาขอ้มูลคุณสมบติัของดิจิตอล
ไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต วดัและทดสอบดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกตในระบบอินเตอร์เน็ตช่วย
เสริมสร้างทกัษะความสามารถทางดา้นการปฏิบติั  การพดู  การฟัง  มีการพฒันาบุคลิกในการพูด  การถาม  การ
ตอบค าถาม และการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าให้นกัศึกษาไดมี้บทบาทในการเรียน และสร้างสรรค์
บรรยากาศท่ีดีจากการเรียน  มีความพร้อมในการเตรียมตวั และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จ
ภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกั  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดหลกัความประหยดัรู้จกัใช้
และจดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีได ้  (ด้านทกัษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 

บอกหลกัการท างาน การออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อให้มีความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคุณสมบัติของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต ตาม

มาตรฐานสากล(ด้านความรู้)   
2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการบอกคุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกตตามาตรฐานสากล  

(ด้านทักษะ) 
3. เพื่อใหมี้ทกัษะในการวดัและทดสอบการท างานของดิจิตอลไอซีลอจิกและการเช่ือมต่อลอจิกเกต

ตามมาตรฐานสากล  (ด้านทักษะ) 
4. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังาน

อยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D 
(ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. อธิบายหลกัการท างานของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้านทักษะ 
2. บอกคุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 



39 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 

4. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ย่างถูกตอ้งและใช้วสัดุอุปกรณ์อยา่ง
คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

5. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 

 
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลักษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินคุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อ

ลอจิกเกต  
3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
5. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 

• หลกัความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการบอกคุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต  วดัและทดสอบ

ดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกตไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
2. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล                                   
3. กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
4. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
5. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
6. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
7. คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
8. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1. มีทกัษะทางการบอกคุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต  วดัและทดสอบ

ดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามบอกคุณสมบติั

ของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต  วดัและทดสอบดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกตท่ีดีและมี
สาระส าคญัท่ีสมบูรณ์ 
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3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน        
4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   
5. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 
7. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  

การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพยีงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน 
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดังนี้ 

• เง่ือนไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการบอกคุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต  

วดัและทดสอบดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต (ความสนใจใฝ่รู้   ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 
2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการแยกประเภทดิจิตอลลอจิกเกต  วดัและทดสอบการท างานดิจิตอล

ลอจิกเกตบอกคุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต  วดัและทดสอบดิจิตอลไอซีและการ
เช่ือมต่อลอจิกเกต 

3. ใชว้สัดุอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  
5. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด  (ความรับผิดชอบ) 
2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
3. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความขยนั ความอดทน)  
4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   
 ด้านความรู้(ทฤษฎี) (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 

1. คุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต 
 ด้านทกัษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2-3) 

2. ใบงานท่ี 3 เร่ือง คุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ  พอเพยีงและคุณลกัษณะ 3D  
(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี  4-5) 

4. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และ
ตรง   ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียงและ
นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งรู้จกัใช้และจดัการกบัวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างฉลาดและ   รอบคอบ สามารถน าวสัดุ
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อุปกรณ์ในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั งานจะส าเร็จ ไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความขยนัอดทน มี
ความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน และรู้จกัแบ่งปันให้ความร่วมมือกบัการท า
กิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
คุณลกัษณะ 3D 

5. ความมีเหตุมีผลในการปฎิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคุณลกัษณะ
3D นักศึกษาจะต้องมีการใช้เทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใช้ส่ือและเทคโนโลยี  ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ 
ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  นกัศึกษาจะมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความสนใจใฝ่รู้ 
รอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอน 

ตวัอยา่ง คุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อ
ลอจิกเกต แนะน ารายวิชา  วิธีการเรียน  การ
มอบหมายงาน และวิ ธี ว ัดผลประเมินผล (บรรลุ
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 4) 

2.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 3  
และการให้ความร่วมมือของนักศึกษาในการท า
กิจกรรม 

3. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน  (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. ครูอธิบายและยกตวัอย่างถึงคุณสมบติัของ
ดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต พร้อมกบัแจก
ใบความรู้ประกอบการเรียนการสอนเร่ือง คุณสมบติั
ของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต (บรรลุ
จุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี1 ) 

2.  แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน แล้ว
มอบหมายใบงานท่ี 3 เร่ืองคุณสมบติัของดิจิตอล
ไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต (บรรลุจุดประสงค์
ทัว่ไปขอ้ท่ี 2-3 ) จากนั้นให้นักศึกษาร่วมกนัสรุป
รายงานผลการทดลองคุณสมบติัของดิจิตอลไอซี
และการเช่ือมต่อลอจิกเกต หนา้ชั้นเรียน โดยให้ผูฟั้ง

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ี

อาจารยผ์ูส้อนและบทเรียน(บรรลุจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 4) 

 
 

2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยเรียนท่ี 3  และการให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 

3. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. นักศึกษาฟังและคิดตามพร้อมทั้ งจดบันทึก
เก่ียวกับคุณสมบัติของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อ
ลอจิกเกตพร้อมกบัศึกษาใบความรู้ประกอบการเรียนการ
สอนเร่ือง คุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อ
ลอจิกเกต(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2-3 ) 

2. เขา้กลุ่มตามท่ีครูจดัแบ่ง แลว้ปฏิบติัตามใบงาน
ท่ี 3 เร่ืองคุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อ
ลอจิกเกต  โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องบอก
คุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต  
การวดัคุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิก
เกต(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2-3) จากนั้น
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แสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ 
(Democracy ด้าน ประชาธิปไตย :3D) (บรรลุ
จุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี  5) 
 
 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. ครูสรุปจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลพร้อม
ทั้งอธิบายเพิ่มเติม และสรุปเน้ือหาตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ตามหัวข้อสาระส าคญัพร้อมทั้ ง
ปลูกฝังให ้นกัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสือ
อย่างสม ่ าเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬาอยู่เสมอ
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพ
ติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยา
เสพติด : 3D ) 

2. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมกับบันทึก

คะแนน 
 
4. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 
(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไป) 

(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

นกัศึกษาร่วมกนัสรุปรายงานผลการทดลองคุณสมบติั
ของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกตหนา้ชั้นเรียน
โดยตั้งค  าถามใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียน
ได้อย่างอิสระ (Democracy ด้าน ประชาธิปไตย :3D 
(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 5) 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. นักศึกษารับฟังค าสรุปและข้อแนะน าจากครู
พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูล และซักถามหรือตอบค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ในหวัขอ้ท่ียงัไม่เขา้ใจพร้อมทั้ง
รับฟังการปลูกฝังจากท่านอาจารยเ์ร่ืองการเอาใจใส่ใน
การเรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และส่งเสริมให้เล่น
กีฬาอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการ
ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกล
จากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยั
จากยาเสพติด : 3D ) 

2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. นกัศึกษาน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัวา่เป็นอยา่งไรมีผลต่าง
กนัอยา่งไร เพื่อดูความกา้วหนา้ของตนเอง 

4. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การรายงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผดิชอบ) 
       2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
    3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความ 
                   ขยนั ความอดทน)  
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       4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและ 
                   ผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  
ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)  
 การปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ  คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนและส่งเสริมใหเ้ล่นกีฬาอยูเ่สมอเพื่อใหร่้างกายแขง็แรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์  ซ่ึงส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีครูผูส้อนและบทเรียนก าหนด   
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 3  และการใหค้วามร่วมมือในการท า

กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 3 
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ปฏิบติัตามใบงานท่ี 3 เร่ือง คุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต 
2. ดูตวัอยา่งใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง คุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต 
3. ร่วมกนัสรุปคุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต 
4. จดัท าส่ือประกอบการรายงาน 
5. รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “คุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต” 

 หลงัเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
2. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
            ผลการทดลองใบงานท่ี 3 เร่ือง คุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต 
ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. ใบความรู้ท่ี 3  เร่ือง  คุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต (ใชป้ระกอบการเรียน

การสอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 
2. ใบงานท่ี 3 เร่ือง คุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต (ใชป้ระกอบการเรียนการ

สอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2) 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป ขอ้ 2 
4. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
5. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 
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 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
- 

ส่ือของจริง 
ไอซีดิจิตอลลอจิกเกต 
 

แหล่งการเรียนรู้ 

 ในสถานศึกษา 
1. หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิคพทัยา 
2. หอ้งสมุดแผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลคุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต 

ทาง  Internet 
4. หอ้งปฏิบติัอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลคุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต ทาง  

Internet 
 นอกสถานศึกษา 

1. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลคุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต ทาง  
Internet 

2. ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ คุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต ใน
ทอ้งถ่ิน 

 
การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 

1. บูรณาการกบัวชิาชีวิตและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตน
ทางสังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 

2. บูรณาการกบัวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
3. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้น

เรียน 
4. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
5. บูรณาการกบัวชิาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ดา้นการเขียนสรุปผลรายงาน 
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การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ก่อนเรียน. 
1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ตรวจผลงานตามใบงานท่ี 2  ดิจิตอลลอจิกเกต  
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

 หลงัเรียน 
1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
         ผลการทดลองใบงานท่ี 3 เร่ือง คุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต 
 
รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1  อธิบายหลกัการท างานของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง (ด้านความรู้) 
 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน อธิบายหลกัการท างานของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต 

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งจะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2  บอกคุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกตไดอ้ยา่งถูกตอ้ 
(ด้านทักษะ) 

 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน บอกคุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกตไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งจะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่3  วดัและทดสอบดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้าน
ทักษะ) 

 
 
 
 
 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน วดัและทดสอบดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกตไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่  4  

ช่ือวชิา  ดิจิตอลเทคนิค สอนสัปดาห์ที่  4 

ช่ือหน่วย  การลดรูปสมการลอจิก รวม  3  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การลดรูปสมการลอจิก จ านวน 3 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ด้านความรู้ 

1. หลกัการลดรูปสมการลอจิก 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการลดรูปสมการลอจิก 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 
ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 

สาระส าคัญ 
ดา้นความรู้ 

 นกัคณิตศาสตร์ชาวองักฤษ ช่ือ George Boole ไดคิ้ดทฤษฎีข้ึนมาเพื่อใชแ้กปั้ญหาทางลอจิกและการหา
เหตุผลในรูปของคณิตศาสตร์โดยก าหนดใหใ้ชอ้กัษร ABC….. แทนตวัแปรท่ีมีเพียง 2 สภาวะ คือ 0 หรือ 1 และ
ใชเ้คร่ืองหมาย • (AND) , + (OR) ,- (Bar) แทนความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรนั้น ๆ ประโยชน์ของพีชคณิตบูลีน
ท่ีถูกน าไปใชง้านทัว่ไป คือ ใชส้ าหรับการลดรูปสมการลอจิกให้สั้นลง นอกจากน้ียงัสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
งานไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

ทฤษฏีของเดอร์มอร์แกนจะช่วยใหก้ารแกส้มการพีชคณิตบูลีนง่ายข้ึน วิธีการ คือเปล่ียนรูปสมการจาก
นอร์เกตเป็นแอนดเ์กต และเปล่ียนแปลงจากแอนดเ์ป็นออร์เกต  

แผนผงัคาร์นอหรือเรียกสั้น ๆ วา่ เคแมพ (K-Map) เป็นวิธีการท่ีใชเ้พื่อลดรูปสมการในลกัษณะของ
ตาราง ซ่ึงท าไดส้ะดวกรวดเร็วกวา่การลดรูปสมการดว้ยการใช้พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra) เน่ืองจาก
พีชคณิตบูลีนจะตอ้งจดจ าทฤษฏีต่าง ๆ จ านวนมาก แต่แผนผงัคาร์นอสามารถน ามาใชล้ดรูปสมการ หรือตดั
ทอนนิพจน์ลอจิกก่ีตวัแปรก็ไดแ้ละมีกฎเกณฑเ์พียงเล็กนอ้ย ท่ีนิยมใชท้ัว่ไปจะไม่เกิน 4 ตวัแปร  
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ดา้นทกัษะ 
ฝึกปฏิบติัการลดรูปสมการลอจิก นกัศึกษาจะสามารถลดรูปสมการลอจิกไดอ้ย่างถูกตอ้งและรู้จกั

คน้ควา้หาขอ้มูลการลดรูปสมการลอจิก ในระบบอินเตอร์เน็ตช่วยเสริมสร้างทกัษะความสามารถทางดา้นการ
ปฏิบติั  การพูด  การฟัง  มีการพฒันาบุคลิกในการพูด  การถาม  การตอบค าถาม และการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึง
กนัและกนั ท าใหน้กัศึกษาไดมี้บทบาทในการเรียน และสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีดีจากการเรียน  มีความพร้อมใน
การเตรียมตวั และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกั  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดหลกัความประหยดัรู้จกัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบ มีเหตุมีผล มี
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีได ้  (ด้านทกัษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 

บอกหลกัการท างาน การออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อใหมี้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคุณสมบติัลดรูปสมการลอจิกตามมาตรฐานสากล(ด้านความรู้)   
2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการลดรูปสมการลอจิกตามหลกัการลดรูปสมการลอจิกแบบต่าง ๆ  (ด้านทักษะ) 
3. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังาน

อยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D 
(ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการลดรูปสมการลอจิกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการลดรูปสมการลอจิกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์
อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความ
รับผดิชอบ ความประหยดั ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ 
ระมดัระวงั) 
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การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลักษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินการลดรูปสมการลอจิก 
3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
5. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 

• หลกัความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการลดรูปสมการลอจิกไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
2. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล                                   
3. กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
4. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
5. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
6. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
7. คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
8. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1. มีทกัษะทางการการลดรูปสมการลอจิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการการลด

รูปสมการลอจิกท่ีดีและมีสาระส าคญัท่ีสมบูรณ์ 
3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน        
4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   
5. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 
7. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  

การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพยีงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน 
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดังนี้ 

• เง่ือนไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการการลดรูปสมการลอจิก  (ความสนใจใฝ่รู้   ความรอบรู้ 

รอบคอบ ระมดัระวงั) 
2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการแยกการลดรูปสมการลอจิก 
3. ใชว้สัดุอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 



50 

 

4. ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  
5. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด  (ความรับผิดชอบ) 
2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
3. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความขยนั ความอดทน)  
4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   
 ด้านความรู้(ทฤษฎี) (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 

1. การลดรูปสมการลอจิก 
 ด้านทกัษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2) 

2. ใบงานท่ี 4 เร่ือง การลดรูปสมการลอจิก 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ  พอเพยีงและคุณลกัษณะ 3D  
(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี  3-4) 

4. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และ
ตรง   ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียงและ
นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งรู้จกัใช้และจดัการกบัวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างฉลาดและ   รอบคอบ สามารถน าวสัดุ
อุปกรณ์ในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั งานจะส าเร็จ ไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความขยนัอดทน มี
ความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน และรู้จกัแบ่งปันให้ความร่วมมือกบัการท า
กิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
คุณลกัษณะ 3D 

5. ความมีเหตุมีผลในการปฎิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคุณลกัษณะ
3D นักศึกษาจะต้องมีการใช้เทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใช้ส่ือและเทคโนโลยี  ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ 
ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  นกัศึกษาจะมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความสนใจใฝ่รู้ 
รอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั 
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กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอน 

ตวัอยา่ง การลดรูปสมการลอจิก แนะน าวิธีการเรียน  
การมอบหมายงาน และวิธีวดัผลประเมินผล (บรรลุ
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 3) 

2.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 4  
และการให้ความร่วมมือของนักศึกษาในการท า
กิจกรรม 

3. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน  (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. ครูอธิบายและยกตวัอย่างถึงคุณสมบติัของ
การลดรูปสมการลอจิก พร้อมกับแจกใบความรู้
ประกอบการเรียนการสอนเร่ือง การลดรูปสมการ
ลอจิก (บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี1 ) 

2.  แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน แล้ว
มอบหมายใบงานท่ี 4 เร่ืองการลดรูปสมการลอจิก
(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี 2 ) จากนั้นให้นกัศึกษา
ร่วมกนัสรุปรายงานผลการทดลองการลดรูปสมการ
ลอจิกหน้าชั้นเรียน โดยให้ผูฟั้งแสดงความคิดเห็น
ภายในชั้ นเรียนได้อย่างอิสระ (Democracy ด้าน 
ประชาธิปไตย:3D) (บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี  4) 
 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. ครูสรุปจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลพร้อม
ทั้งอธิบายเพิ่มเติม และสรุปเน้ือหาตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ตามหัวข้อสาระส าคญัพร้อมทั้ ง
ปลูกฝังให ้นกัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสือ
อย่างสม ่ าเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬาอยู่เสมอ
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพ

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ี

อาจารยผ์ูส้อนและบทเรียน(บรรลุจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 3) 

 
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การเรียนของ

หน่วยเรียนท่ี 4  และการให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 

3. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. นักศึกษาฟังและคิดตามพร้อมทั้ งจดบันทึก
เก่ียวกบัการลดรูปสมการลอจิกพร้อมกบัศึกษาใบความรู้
ประกอบการเรียนการสอนเร่ืองการลดรูปสมการลอจิก
(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 ) 

2. เขา้กลุ่มตามท่ีครูจดัแบ่ง แลว้ปฏิบติัตามใบงานท่ี 
4 เร่ืองการลดรูปสมการลอจิกโดยนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม
จะตอ้งบอกการลดรูปสมการลอจิก  (บรรลุจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2) จากนั้นนักศึกษาร่วมกันสรุป
รายงานผลการทดลองการลดรูปสมการลอจิกหน้าชั้น
เรียนโดยตั้งค  าถามใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้น
เรียนไดอ้ยา่งอิสระ (Democracy ดา้นประชาธิปไตย:3D 
(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 4) 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. นักศึกษารับฟังค าสรุปและข้อแนะน าจากครู
พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูล และซักถามหรือตอบค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ในหวัขอ้ท่ียงัไม่เขา้ใจพร้อมทั้ง
รับฟังการปลูกฝังจากท่านอาจารยเ์ร่ืองการเอาใจใส่ใน
การเรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และส่งเสริมให้เล่น
กีฬาอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการ
ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกล
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ติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยา
เสพติด : 3D ) 

2. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมกับบันทึก

คะแนน 
 

4. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไป) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

จากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยั
จากยาเสพติด : 3D ) 

2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. นกัศึกษาน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัวา่เป็นอยา่งไรมีผลต่าง
กนัอยา่งไร เพื่อดูความกา้วหนา้ของตนเอง 

4. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การรายงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผดิชอบ) 
       2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
    3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความ 
                   ขยนั ความอดทน)  
       4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและ 
                   ผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  
ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)  
 การปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ  คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนและส่งเสริมใหเ้ล่นกีฬาอยูเ่สมอเพื่อใหร่้างกายแขง็แรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์  ซ่ึงส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีครูผูส้อนและบทเรียนก าหนด   
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 4  และการใหค้วามร่วมมือในการท า

กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 4 
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
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 ขณะเรียน 
1. ปฏิบติัตามใบงานท่ี 4 เร่ือง การลดรูปสมการลอจิก 
2. ดูตวัอยา่งใบความรู้ท่ี 4 เร่ือง การลดรูปสมการลอจิก 
3. ร่วมกนัสรุปการลดรูปสมการลอจิก 
4. จดัท าส่ือประกอบการรายงาน 
5. รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “การลดรูปสมการลอจิก” 

 หลงัเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
2. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
            ผลการทดลองใบงานท่ี 4 เร่ือง การลดรูปสมการลอจิก 
ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. ใบความรู้ท่ี 4 เร่ือง การลดรูปสมการลอจิก (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม

ขอ้ท่ี 1) 
2. ใบงานท่ี 4 เร่ือง การลดรูปสมการลอจิก (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้

ท่ี 2) 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป ขอ้ 2 
4. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
5. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 

 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
- 

ส่ือของจริง 
ไอซีดิจิตอลลอจิกเกต 
 

แหล่งการเรียนรู้ 

 ในสถานศึกษา 
1. หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิคพทัยา 
2. หอ้งสมุดแผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลการลดรูปสมการลอจิกทาง  Internet 
4. หอ้งปฏิบติัอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลการลดรูปสมการลอจิกทาง  Internet 
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 นอกสถานศึกษา 
1. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลการลดรูปสมการลอจิกทาง  Internet 

การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 
1. บูรณาการกบัวชิาชีวิตและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตน

ทางสังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 
2. บูรณาการกบัวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
3. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
4. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
5. บูรณาการกบัวชิาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ดา้นการเขียนสรุปผลรายงาน 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ก่อนเรียน. 
1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ตรวจผลงานตามใบงานท่ี 4  การลดรูปสมการลอจิก 
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

 หลงัเรียน 
1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
         ผลการทดลองใบงานท่ี 4 เร่ือง การลดรูปสมการลอจิก 
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รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1  อธิบายหลกัการการลดรูปสมการลอจิกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านความรู้) 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน อธิบายหลกัการการลดรูปสมการลอจิกไดอ้ยา่งถูกตอ้งจะได ้ 5  

คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2  ปฏิบติัการการลดรูปสมการลอจิกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านทักษะ) 

 
 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ปฏิบติัการการลดรูปสมการลอจิกไดอ้ยา่งถูกตอ้งจะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่  5  

ช่ือวชิา  ดิจิตอลเทคนิค สอนสัปดาห์ที่  5-6 

ช่ือหน่วย  การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน่ รวม  6  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน่ จ านวน 6 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ด้านความรู้ 

1. หลกัการการออกแบบวงจรคอมบิเนชัน่ 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรคอมบิเนชัน่ 
3. วดัและทดสอบวงจรคอมบิเนชัน่ 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรคอมบิเนชัน่ในงานอุตสาหกรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 

ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 

 
สาระส าคัญ 
ดา้นความรู้ 

วงจรคอมบิเนชนั (Combination circuits) บางคร้ังจะเรียกวา่ วงจรเชิงจดัหมู่ เป็นวงจรท่ีประกอบข้ึน
ดว้ยลอจิกเกตต่าง ๆ การสร้างวงจรก็คือ การน าเอาเกตต่าง ๆ มาต่อกนัเป็นวงจรเพื่อให้วงจรสามารถท างานได้
ตามท่ีเราตอ้งการ การท างานจะข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของเกตและสัญญาณอินพุทท่ีป้อนเขา้ โดยแสดงออกทาง
เอาทพ์ุตของวงจร โดยปกติวงจรคอมบิเนชนัจะออกแบบเป็นวงจรลอจิกเฉพาะอยา่ง และผลิตออกมาใชง้านเป็น
วงจรส าเร็จรูปหรือไอซี ระดบั SSIและ MSI ไดแ้ก่ วงจรมลัติเพล็กเซอร์ ดีวงจรมลัติเพล็กเซอร์ วงจรสร้างและ
ตรวจสอบพาริต้ี วงจรถอดรหสั วงจรเขา้รหสั วงจรเปรียบเทียบ และวงจรบวก เป็นตน้ แต่ถา้ตอ้งการวงจรคอม
บิเนชนัท่ีแตกต่างก็สามารถท่ีจะออกแบบไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ในบทน้ีจะกล่าวถึงวงจรคอมบิเนชนัใน
รายละเอียดเก่ียวกบัรูปแบบของสมการลอจิก การวเิคราะห์สมการและวงจร การออกแบบวงจรคอมบิเนชนั และ
เทคนิคการลดรูปสมการ 
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ดา้นทกัษะ 
ฝึกปฏิบติัการออกแบบวงจรคอมบิเนชนั การวดัและทดสอบวงจรคอมบิเนชนัและการประยุกตใ์ชง้าน

วงจรคอมบิเนชนัในงานอุตสาหกรรม นกัศึกษาจะสามารถออกแบบวงจรคอมบิเนชนั การวดัและทดสอบวงจร
คอมบิเนชนัและการประยุกต์ใช้งานวงจรคอมบิเนชนัในงานอุตสาหกรรม ไดอ้ย่างถูกตอ้งและรู้จกัคน้ควา้หา
ขอ้มูลการออกแบบวงจรคอมบิเนชนั การวดัและทดสอบวงจรคอมบิเนชนัและการประยุกตใ์ชง้านวงจรคอม
บิเนชนัในงานอุตสาหกรรม ในระบบอินเตอร์เน็ตช่วยเสริมสร้างทกัษะความสามารถทางดา้นการปฏิบติั  การ
พูด  การฟัง  มีการพฒันาบุคลิกในการพูด  การถาม  การตอบค าถาม และการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 
ท าใหน้กัศึกษาไดมี้บทบาทในการเรียน และสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีดีจากการเรียน   มีความพร้อมในการเตรียม
ตวั และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกั  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยยดึหลกัความประหยดัรู้จกัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนั
ในตวัท่ีดีได ้  (ด้านทกัษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 

1. ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

2. วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

3. ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อให้มีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัการออกแบบวงจรคอมบิเนชันตามมาตรฐานสากล(ด้าน

ความรู้)   
2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการการออกแบบวงจรคอมบิเนชนัตามมาตรฐานสากล(ด้านทักษะ) 
3. เพื่อใหมี้ทกัษะในการวดัและทดสอบวงจรคอมบิเนชนัตามมาตรฐานและถูกตอ้งตามขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน(ด้านทักษะ) 
4. เพื่อใหมี้ทกัษะในการประยกุตใ์ชง้านวงจรคอมบิเนชนัในงานอุตสาหกรรม(ด้านทักษะ) 
5. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังาน

อยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D 
(ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรคอมบิเนชนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ด้านทักษะ 
2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรคอมบิเนชนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรคอมบิเนชนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรคอมบิเนชนัในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
 
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลักษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินการออกแบบวงจรคอมบิเนชนั 
3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
5. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 

• หลกัความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการออกแบบวงจรคอมบิเนชนัไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
2. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล                                   
3. กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
4. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
5. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
6. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
7. คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
8. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1. มีทกัษะทางการการออกแบบวงจรคอมบิเนชนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการการ

ออกแบบวงจรคอมบิเนชนัท่ีดีและมีสาระส าคญัท่ีสมบูรณ์ 
3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน        
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4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   
5. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 
7. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  

การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพยีงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน 
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดังนี้ 

• เง่ือนไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการการออกแบบวงจรคอมบิเนชนั (ความสนใจใฝ่รู้   ความรอบ

รู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 
2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการออกแบบวงจรคอมบิเนชนั 
3. ใชว้สัดุอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  
5. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด  (ความรับผิดชอบ) 
2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
3. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความขยนั ความอดทน)  
4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   
 ด้านความรู้(ทฤษฎี) (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 

1. การออกแบบวงจรคอมบิเนชนั 
 ด้านทกัษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2-4) 

2. ใบงานท่ี 5 เร่ือง การออกแบบวงจรคอมบิเนชนั 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ  พอเพยีงและคุณลกัษณะ 3D  
(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี  5-6) 

4. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และ
ตรง   ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียงและ
นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งรู้จกัใช้และจดัการกบัวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างฉลาดและ   รอบคอบ สามารถน าวสัดุ
อุปกรณ์ในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั งานจะส าเร็จ ไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความขยนัอดทน มี
ความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน และรู้จกัแบ่งปันให้ความร่วมมือกบัการท า
กิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
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คุณลกัษณะ 3D 
5. ความมีเหตุมีผลในการปฎิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคุณลกัษณะ

3D นักศึกษาจะต้องมีการใช้เทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใช้ส่ือและเทคโนโลยี  ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ 
ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  นกัศึกษาจะมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความสนใจใฝ่รู้ 
รอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั 
 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอน 

ตวัอย่าง การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน แนะน า
วิ ธีการเ รียน  การมอบหมายงาน และวิธี ว ัดผล
ประเมินผล (บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 5) 

2.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 5  
และการให้ความร่วมมือของนักศึกษาในการท า
กิจกรรม 

3. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน  (420 นาทหีรือ 7 ช่ัวโมงเรียน) 

1. ครูอธิบายและยกตวัอย่างถึงคุณสมบติัของ
การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน พร้อมกบัแจกใบ
ความรู้ประกอบการเรียนการสอนเร่ือง การออกแบบ
วงจรคอมบิเนชนั (บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี1 ) 

2.  แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน แล้ว
มอบหมายใบงานท่ี 5 เร่ืองการออกแบบวงจรคอมบิ
เนชนั (บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี 2-4 ) จากนั้นให้
นักศึกษาร่วมกันสรุปรายงานผลการทดลองการ
ออกแบบวงจรคอมบิเนชันหนา้ชั้นเรียน โดยให้ผูฟั้ง
แสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ 
(Democracy ด้าน ประชาธิปไตย :3D) (บรรลุ
จุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี  6 ) 
 
 

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ี

อาจารยผ์ูส้อนและบทเรียน(บรรลุจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 3) 

 
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การเรียนของ

หน่วยเรียนท่ี 5  และการให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 

3. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน (420 นาทหีรือ 7 ช่ัวโมงเรียน) 

1. นักศึกษาฟังและคิดตามพร้อมทั้ งจดบันทึก
เก่ียวกับการการออกแบบวงจรคอมบิเนชันพร้อมกับ
ศึกษาใบความรู้ประกอบการเรียนการสอนเร่ืองการ
ออกแบบวงจรคอมบิ เนชัน (บรรลุ จุดประสงค์ เชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 1 ) 

2. เขา้กลุ่มตามท่ีครูจดัแบ่ง แลว้ปฏิบติัตามใบงานท่ี 
5 เร่ืองการออกแบบวงจรคอมบิเนชันโดยนกัศึกษาแต่
ละกลุ่มจะตอ้งการออกแบบวงจรคอมบิเนชัน วดัและ
ทดสอบวงจรวงจรคอมบิเนชนัและการประยุกต์ใชง้าน
วงจรคอมบิเนชนัในงานอุตสาหกรรม (บรรลุจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2-4) จากนั้นนกัศึกษาร่วมกนัสรุป
รายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียนโดยตั้งค  าถามให้
ผูฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ 
(Democracy ดา้นประชาธิปไตย:3D (บรรลุจุดประสงค์
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ขั้นสรุป (40 นาที) 
1. ครูสรุปจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลพร้อม

ทั้งอธิบายเพิ่มเติม และสรุปเน้ือหาตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ตามหัวข้อสาระส าคญัพร้อมทั้ ง
ปลูกฝังให ้นกัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสือ
อย่างสม ่ าเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬาอยู่เสมอ
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพ
ติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยา
เสพติด : 3D ) 

2. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมกับบันทึก

คะแนน 
 

4. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไป) 
(รวม 480 นาที หรือ 8 ชัว่โมงเรียน) 

เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 6) 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. นักศึกษารับฟังค าสรุปและข้อแนะน าจากครู
พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูล และซักถามหรือตอบค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ในหวัขอ้ท่ียงัไม่เขา้ใจพร้อมทั้ง
รับฟังการปลูกฝังจากท่านอาจารยเ์ร่ืองการเอาใจใส่ใน
การเรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และส่งเสริมให้เล่น
กีฬาอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการ
ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกล
จากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยั
จากยาเสพติด : 3D ) 

2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. นกัศึกษาน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัวา่เป็นอยา่งไรมีผลต่าง
กนัอยา่งไร เพื่อดูความกา้วหนา้ของตนเอง 

4. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) 
(รวม 480 นาที หรือ 8 ชัว่โมงเรียน) 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การรายงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผดิชอบ) 
       2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
    3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความ 
                   ขยนั ความอดทน)  
       4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและ 
                   ผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  
ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)  
 การปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ  คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
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อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนและส่งเสริมใหเ้ล่นกีฬาอยูเ่สมอเพื่อใหร่้างกายแขง็แรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์  ซ่ึงส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีครูผูส้อนและบทเรียนก าหนด   
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 5  และการใหค้วามร่วมมือในการท า

กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 5 
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 ขณะเรียน 
1. ปฏิบติัตามใบงานท่ี 5 เร่ือง การออกแบบวงจรคอมบิเนชนั 
2. ดูตวัอยา่งใบความรู้ท่ี 5 เร่ือง การออกแบบวงจรคอมบิเนชนั 
3. ร่วมกนัสรุปการออกแบบวงจรคอมบิเนชนั 
4. จดัท าส่ือประกอบการรายงาน 
5. รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “การออกแบบวงจรคอมบิเนชนั” 

 หลงัเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
2. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
            ผลการทดลองใบงานท่ี 5 เร่ือง การออกแบบวงจรคอมบิเนชนั 
ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. ใบความรู้ท่ี 5 เร่ือง การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิง

พฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 
2. ใบงานท่ี 5 เร่ือง การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน (ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมขอ้ท่ี 2) 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป ขอ้ 2 
4. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
5. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 

 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
- 

ส่ือของจริง 
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ไอซีดิจิตอลลอจิกเกต 
แหล่งการเรียนรู้ 

 ในสถานศึกษา 
1. หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิคพทัยา 
2. หอ้งสมุดแผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรคอมบิเนชนั ทาง Internet 
4. หอ้งปฏิบติัอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรคอมบิเนชนั ทาง  Internet 

 นอกสถานศึกษา 
1. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลการลดรูปสมการลอจิกทาง  Internet 
 

การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 
1. บูรณาการกบัวชิาชีวิตและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตน

ทางสังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 
2. บูรณาการกบัวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
3. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
4. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
5. บูรณาการกบัวชิาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ดา้นการเขียนสรุปผลรายงาน 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ก่อนเรียน. 
1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ตรวจผลงานตามใบงานท่ี 5  การออกแบบวงจรคอมบิเนชนั 
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

 หลงัเรียน 
1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
         ผลการทดลองใบงานท่ี 5 เร่ือง การออกแบบวงจรคอมบิเนชนั 
 
 



64 

 
 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1  อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรคอมบิเนชนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านความรู้) 
 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรคอมบิเนชนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2  ปฏิบติัการการออกแบบวงจรคอมบิเนชนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านทักษะ) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่3  วดัและทดสอบวงจรคอมบิเนชัน่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านทักษะ) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่4  ประยกุตใ์ชง้านวงจรคอมบิเนชนัในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้าน
ทักษะ)  

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ปฏิบติัการการออกแบบวงจรคอมบิเนชนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะได ้ 5  

คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน วดัและทดสอบวงจรคอมบิเนชัน่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ประยกุตใ์ชง้านวงจรคอมบิเนชนัในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งจะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่  6  

ช่ือวชิา  ดิจิตอลเทคนิค สอนสัปดาห์ที่  7 

ช่ือหน่วย  วงจรเขา้รหสั รวม  3  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  วงจรเขา้รหสั จ านวน 3 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ด้านความรู้ 

1. หลกัการการออกแบบวงจรเขา้รหสั 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรเขา้รหสั 
3. วดัและทดสอบวงจรเขา้รหสั 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรเขา้รหสัในงานอุตสาหกรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 

ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 

 
สาระส าคัญ 
ดา้นความรู้ 
 

 วงจรเขา้รหสั (Encoder) คือวงจรท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการเปล่ียนรหสัสัญญาณจากรูปหน่ึงไปเป็น
อีกรูปหน่ึงตามตอ้งการ เพื่อใหส้ามารถท าการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารระหวา่งมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ได ้ตลอดจน
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ลกัษณะการเขา้รหสั วงจรเขา้รหสัจะมีจ านวนอินพุตหลายอินพุต สั่ง
การเขา้รหสัตอ้งท าคร้ังละหน่ึงอินพุต เพื่อการสร้างรหสัชุดหน่ึงออกเอาตพ์ุต การเปล่ียนแปลงการเขา้รหสัท่ี
อินพุตท าใหไ้ดร้หสัออกเอาตพ์ุตเปล่ียนแปลงไป  
 
ดา้นทกัษะ 

ฝึกปฏิบติัการออกแบบวงจรเขา้รหสั การวดัและทดสอบวงจรเขา้รหสัและการประยุกตใ์ชง้านวงจร
เขา้รหสัในงานอุตสาหกรรม นกัศึกษาจะสามารถปฏิบติัการออกแบบวงจรเขา้รหสั การวดัและทดสอบวงจร
เขา้รหสัและการประยุกต์ใชง้านวงจรเขา้รหสัในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรู้จกัคน้ควา้หาขอ้มูลการ
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ออกแบบวงจรเข้ารหัส การวดัและทดสอบวงจรเข้ารหัสและการประยุกต์ใช้งานวงจรเข้ารหัสในงาน
อุตสาหกรรมในระบบอินเตอร์เน็ตช่วยเสริมสร้างทกัษะความสามารถทางดา้นการปฏิบติั  การพูด  การฟัง  มี
การพฒันาบุคลิกในการพูด  การถาม  การตอบค าถาม และการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าให้นกัศึกษา
ไดมี้บทบาทในการเรียน และสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีดีจากการเรียน  มีความพร้อมในการเตรียมตวั และสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกั  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยยดึหลกัความประหยดัรู้จกัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีได ้  (ด้าน
ทกัษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 

1. ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

2. วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

3. ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อใหมี้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัการออกแบบวงจรเขา้รหสัตามมาตรฐานสากล(ด้านความรู้)   
2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการการออกแบบวงจรเขา้รหสัตามมาตรฐานสากล(ด้านทักษะ) 
3. เพื่อใหมี้ทกัษะในการวดัและทดสอบวงจรเขา้รหสัตามมาตรฐานและถูกตอ้งตามขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน(ด้านทักษะ) 
4. เพื่อใหมี้ทกัษะในการประยกุตใ์ชง้านวงจรเขา้รหสัในงานอุตสาหกรรม(ด้านทักษะ) 
5. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังาน

อยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D 
(ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรเขา้รหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรเขา้รหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรเขา้รหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรเขา้รหสัในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง
คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
 
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลักษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินการออกแบบวงจรเขา้รหสั 
3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
5. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 

• หลกัความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการออกแบบวงจรเขา้รหสัไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
2. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล                                   
3. กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
4. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
5. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
6. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
7. คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
8. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1. มีทกัษะทางการการออกแบบวงจรเขา้รหสัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการการ

ออกแบบวงจรเขา้รหสัท่ีดีและมีสาระส าคญัท่ีสมบูรณ์ 
3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน        
4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   
5. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 
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7. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพยีงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน 
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดังนี้ 

• เง่ือนไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการการออกแบบวงจรเขา้รหสั(ความสนใจใฝ่รู้   ความรอบรู้ 

รอบคอบ ระมดัระวงั) 
2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการออกแบบวงจรเขา้รหสั 
3. ใชว้สัดุอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  
5. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด  (ความรับผิดชอบ) 
2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
3. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความขยนั ความอดทน)  
4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   
 ด้านความรู้(ทฤษฎี) (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 

1. การออกแบบวงจรเขา้รหสั 
 ด้านทกัษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2-4) 

2. ใบงานท่ี 6 เร่ือง การออกแบบวงจรเขา้รหสั 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ  พอเพยีงและคุณลกัษณะ 3D  
(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี  5-6) 

4. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และ
ตรง   ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียงและ
นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งรู้จกัใช้และจดัการกบัวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างฉลาดและ   รอบคอบ สามารถน าวสัดุ
อุปกรณ์ในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั งานจะส าเร็จ ไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความขยนัอดทน มี
ความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน และรู้จกัแบ่งปันให้ความร่วมมือกบัการท า
กิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
คุณลกัษณะ 3D 

5. ความมีเหตุมีผลในการปฎิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคุณลกัษณะ
3D นักศึกษาจะต้องมีการใช้เทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใช้ส่ือและเทคโนโลยี  ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ 
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ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  นกัศึกษาจะมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความสนใจใฝ่รู้ 
รอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอน 

ตวัอย่าง การออกแบบวงจรเขา้รหัสแนะน าวิธีการ
เรียน  การมอบหมายงาน และวิธีวดัผลประเมินผล 
(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 5) 

2.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 6  
และการให้ความร่วมมือของนักศึกษาในการท า
กิจกรรม 

3. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน  (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. ครูอธิบายและยกตวัอย่างถึงคุณสมบติัของ
การออกแบบวงจรเขา้รหัสพร้อมกบัแจกใบความรู้
ประกอบการเรียนการสอนเร่ือง เขา้รหัส (บรรลุ
จุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี1 ) 

2.  แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน แล้ว
มอบหมายใบงานท่ี 6 เร่ืองการออกแบบวงจร
เขา้รหสั(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี 2-4 ) จากนั้นให้
นักศึกษาร่วมกันสรุปรายงานผลการทดลองการ
ออกแบบวงจรเข้ารหัสหน้าชั้ นเรียน โดยให้ผูฟั้ง
แสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ 
(Democracy ด้าน ประชาธิปไตย :3D) (บรรลุ
จุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี  6 ) 
 
 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. ครูสรุปจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลพร้อม
ทั้งอธิบายเพิ่มเติม และสรุปเน้ือหาตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ตามหัวข้อสาระส าคญัพร้อมทั้ ง

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ี

อาจารยผ์ูส้อนและบทเรียน(บรรลุจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 3) 

 
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การเรียนของ

หน่วยเรียนท่ี 6  และการให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 

3. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. นักศึกษาฟังและคิดตามพร้อมทั้ งจดบันทึก
เก่ียวกบัการการออกแบบวงจรเขา้รหสัพร้อมกบัศึกษาใบ
ความรู้ประกอบการเรียนการสอนเร่ืองการการออกแบบ
วงจรเขา้รหสั(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 ) 

2. เขา้กลุ่มตามท่ีครูจดัแบ่ง แลว้ปฏิบติัตามใบงานท่ี 
6 เร่ืองการออกแบบวงจรเขา้รหัสโดยนกัศึกษาแต่ละ
กลุ่มจะตอ้งการออกแบบวงจรเขา้รหสั วดัและทดสอบ
วงจรวงจรเขา้รหสัและการประยกุตใ์ชง้านวงจรเขา้รหสั
ในงานอุตสาหกรรม (บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้
ท่ี 2-4) จากนั้นนักศึกษาร่วมกนัสรุปรายงานผลการ
ทดลองหน้าชั้นเรียนโดยตั้งค  าถามให้ผูฟั้งแสดงความ
คิดเห็นภายในชั้นเรียนไดอ้ย่างอิสระ (Democracy ดา้น
ประชาธิปไตย:3D (บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 6) 

 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. นักศึกษารับฟังค าสรุปและข้อแนะน าจากครู
พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูล และซักถามหรือตอบค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ในหวัขอ้ท่ียงัไม่เขา้ใจพร้อมทั้ง
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ปลูกฝังให ้นกัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสือ
อย่างสม ่ าเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬาอยู่เสมอ
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพ
ติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยา
เสพติด : 3D ) 

2. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมกับบันทึก

คะแนน 
 

4. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไป) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

รับฟังการปลูกฝังจากท่านอาจารยเ์ร่ืองการเอาใจใส่ใน
การเรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และส่งเสริมให้เล่น
กีฬาอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการ
ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกล
จากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยั
จากยาเสพติด : 3D ) 

2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. นกัศึกษาน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัวา่เป็นอยา่งไรมีผลต่าง
กนัอยา่งไร เพื่อดูความกา้วหนา้ของตนเอง 

4. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การรายงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผดิชอบ) 
       2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
    3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความ 
                   ขยนั ความอดทน)  
       4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและ 
                   ผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  
ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)  
 การปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ  คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนและส่งเสริมใหเ้ล่นกีฬาอยูเ่สมอเพื่อใหร่้างกายแขง็แรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์  ซ่ึงส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีครูผูส้อนและบทเรียนก าหนด   
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2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 6  และการใหค้วามร่วมมือในการท า
กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 6 

3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 

1. ปฏิบติัตามใบงานท่ี 6 เร่ือง การออกแบบวงจรเขา้รหสั 
2. ดูตวัอยา่งใบความรู้ท่ี 6 เร่ือง การออกแบบวงจรเขา้รหสั 
3. ร่วมกนัสรุปการออกแบบวงจรเขา้รหสั 
4. จดัท าส่ือประกอบการรายงาน 
5. รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “การออกแบบวงจรเขา้รหสั” 

 หลงัเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
2. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
            ผลการทดลองใบงานท่ี 6 เร่ือง การออกแบบวงจรเขา้รหสั 
ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. ใบความรู้ท่ี 6 เร่ือง การออกแบบวงจรเข้ารหัส(ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 
2. ใบงานท่ี 6 เร่ือง การออกแบบวงจรเข้ารหัส (ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมขอ้ท่ี 2) 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป ขอ้ 2 
4. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
5. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 

 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
- 

ส่ือของจริง 
ไอซีดิจิตอลลอจิกเกต 

แหล่งการเรียนรู้ 

 ในสถานศึกษา 
1. หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิคพทัยา 
2. หอ้งสมุดแผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรเขา้รหสัทาง Internet 
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4. หอ้งปฏิบติัอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรเขา้รหสัทาง  Internet 
 นอกสถานศึกษา 

1. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลการการออกแบบวงจรเขา้รหสัทาง  Internet 
 

การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 
1. บูรณาการกบัวชิาชีวิตและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตน

ทางสังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 
2. บูรณาการกบัวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
3. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
4. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
5. บูรณาการกบัวชิาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ดา้นการเขียนสรุปผลรายงาน 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ก่อนเรียน. 
1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ตรวจผลงานตามใบงานท่ี 6  การออกแบบวงจรเขา้รหสั 
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

 หลงัเรียน 
3. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
4. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
         ผลการทดลองใบงานท่ี 6 เร่ือง การออกแบบวงจรเขา้รหสั 
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รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1  อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรเขา้รหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านความรู้) 
 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรเขา้รหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2  ปฏิบติัการการออกแบบวงจรเขา้รหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านทักษะ) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่3  วดัและทดสอบวงจรเขา้รหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านทักษะ) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่4  ประยกุตใ์ชง้านวงจรเขา้รหสัในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านทักษะ)  

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ปฏิบติัการการออกแบบวงจรเขา้รหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะได ้ 5  

คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน วดัและทดสอบวงจรเขา้รหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ประยกุตใ์ชง้านวงจรเขา้รหสัในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่  7  

ช่ือวชิา  ดิจิตอลเทคนิค สอนสัปดาห์ที่  8 

ช่ือหน่วย  วงจรถอดรหสั รวม  3  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  วงจรถอดรหสั จ านวน 3 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ด้านความรู้ 

1. หลกัการการออกแบบวงจรถอดรหสั 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรถอดรหสั 
3. วดัและทดสอบวงจรถอดรหสั 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรถอดรหสัในงานอุตสาหกรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 

ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 

 
สาระส าคัญ 
ดา้นความรู้ 

 วงจรถอดรหสั (Decoder) คือวงจรท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการเปล่ียนกลบัรหสัสัญญาณจากรหสั
สัญญาณท่ีมนุษยไ์ม่เขา้ใจ เป็นรหสัสัญญาณท่ีมนุษยเ์ขา้ใจ เช่นถอดรหสัเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ วงจร
ถอดรหสัส่วนมากจะท าการถอดรหสัดิจิตอลเป็นรหสัเลขฐานสิบ  
ดา้นทกัษะ 

ฝึกปฏิบติัการออกแบบวงจรถอดรหสั การวดัและทดสอบวงจรถอดรหสั และการประยุกตใ์ชง้านวงจร
ถอดรหสั ในงานอุตสาหกรรม นกัศึกษาจะสามารถปฏิบติัการออกแบบวงจรถอดรหสั การวดัและทดสอบวงจร
ถอดรหสั และการประยุกตใ์ชง้านวงจรถอดรหสั ในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรู้จกัคน้ควา้หาขอ้มูล
การออกแบบวงจรถอดรหสั การวดัและทดสอบวงจรถอดรหสั และการประยุกตใ์ชง้านวงจรถอดรหสั ในงาน
อุตสาหกรรมในระบบอินเตอร์เน็ตช่วยเสริมสร้างทกัษะความสามารถทางดา้นการปฏิบติั  การพูด  การฟัง  มี
การพฒันาบุคลิกในการพูด  การถาม  การตอบค าถาม และการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าให้นกัศึกษา
ไดมี้บทบาทในการเรียน และสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีดีจากการเรียน  มีความพร้อมในการเตรียมตวั และสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกั  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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โดยยดึหลกัความประหยดัรู้จกัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีได ้  (ด้าน
ทกัษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 

1. ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

2. วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

3. ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อใหมี้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัการออกแบบวงจรถอดรหสัตามมาตรฐานสากล(ด้านความรู้)   
2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการการออกแบบวงจรถอดรหสัตามมาตรฐานสากล(ด้านทักษะ) 
3. เพื่อใหมี้ทกัษะในการวดัและทดสอบวงจรถอดรหสัตามมาตรฐานและถูกตอ้งตามขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน(ด้านทักษะ) 
4. เพื่อใหมี้ทกัษะในการประยกุตใ์ชง้านวงจรถอดรหสัในงานอุตสาหกรรม(ด้านทักษะ) 
5. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังาน

อยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D 
(ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรถอดรหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรถอดรหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรถอดรหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรถอดรหสัในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลักษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินการออกแบบวงจรถอดรหสั 
3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
5. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 

• หลกัความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการออกแบบวงจรถอดรหสัไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
2. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล                                   
3. กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
4. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
5. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
6. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
7. คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
8. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1. มีทกัษะทางการการออกแบบวงจรถอดรหสัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการการ

ออกแบบวงจรถอดรหสัท่ีดีและมีสาระส าคญัท่ีสมบูรณ์ 
3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน        
4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   
5. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 
7. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  

การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพยีงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน 
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดังนี้ 

• เง่ือนไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการการออกแบบวงจรถอดรหสั(ความสนใจใฝ่รู้   ความรอบรู้ 

รอบคอบ ระมดัระวงั) 
2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการออกแบบวงจรถอดรหสั 
3. ใชว้สัดุอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
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4. ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  
5. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• เง่ือนไขคุณธรรม 
5. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด  (ความรับผิดชอบ) 
6. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
7. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความขยนั ความอดทน)  
8. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   
 ด้านความรู้(ทฤษฎี) (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 

1. การออกแบบวงจรถอดรหสั 
 ด้านทกัษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2-4) 

2. ใบงานท่ี 7 เร่ือง การออกแบบวงจรถอดรหสั 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ  พอเพยีงและคุณลกัษณะ 3D  
(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี  5-6) 

4. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และ
ตรง   ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียงและ
นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งรู้จกัใช้และจดัการกบัวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างฉลาดและ   รอบคอบ สามารถน าวสัดุ
อุปกรณ์ในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั งานจะส าเร็จ ไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความขยนัอดทน มี
ความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน และรู้จกัแบ่งปันให้ความร่วมมือกบัการท า
กิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
คุณลกัษณะ 3D 

5. ความมีเหตุมีผลในการปฎิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคุณลกัษณะ
3D นักศึกษาจะต้องมีการใช้เทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใช้ส่ือและเทคโนโลยี  ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ 
ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  นกัศึกษาจะมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความสนใจใฝ่รู้ 
รอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั 
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กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอน 

ตวัอย่าง การออกแบบวงจรถอดรหัสแนะน าวิธีการ
เรียน  การมอบหมายงาน และวิธีวดัผลประเมินผล 
(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 5) 

2.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 7  
และการให้ความร่วมมือของนักศึกษาในการท า
กิจกรรม 

3. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน  (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. ครูอธิบายและยกตวัอย่างถึงคุณสมบติัของ
การออกแบบวงจรถอดรหสัพร้อมกบัแจกใบความรู้
ประกอบการเรียนการสอนเร่ือง ถอดรหัส(บรรลุ
จุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี1 ) 

2.  แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน แล้ว
มอบหมายใบงานท่ี 7 เร่ืองการออกแบบวงจร
ถอดรหสั(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี 2-4 ) จากนั้นให้
นักศึกษาร่วมกันสรุปรายงานผลการทดลองการ
ออกแบบวงจรถอดรหัสหน้าชั้นเรียน โดยให้ผูฟั้ง
แสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ 
(Democracy ด้าน ประชาธิปไตย :3D) (บรรลุ
จุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี  6 ) 
 
 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. ครูสรุปจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลพร้อม
ทั้งอธิบายเพิ่มเติม และสรุปเน้ือหาตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ตามหัวข้อสาระส าคญัพร้อมทั้ ง
ปลูกฝังให ้นกัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสือ
อย่างสม ่ าเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬาอยู่เสมอ

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ี

อาจารยผ์ูส้อนและบทเรียน(บรรลุจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 3) 

 
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การเรียนของ

หน่วยเรียนท่ี 7  และการให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 

3. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. นักศึกษาฟังและคิดตามพร้อมทั้งจดบนัทึกการ
ออกแบบวงจรถอดรหัสพร้อมกับศึกษาใบความรู้
ประกอบการเรียนการสอนเร่ืองวงจรถดอรหัส (บรรลุ
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 ) 

2. เขา้กลุ่มตามท่ีครูจดัแบ่ง แลว้ปฏิบติัตามใบงานท่ี 
7 เร่ืองการออกแบบวงจรถอดรหสัโดยนกัศึกษาแต่ละ
กลุ่มจะตอ้งการออกแบบวงจรถอดรหสัวดัและทดสอบ
วงจรวงจรถอดรหัสและการประยุกต์ใช้งานวงจร
ถอดรหัสในงานอุตสาหกรรม (บรรลุจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมข้อท่ี 2-4) จากนั้นนักศึกษาร่วมกันสรุป
รายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียนโดยตั้งค  าถามให้
ผูฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ 
(Democracy ดา้นประชาธิปไตย:3D (บรรลุจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 6) 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. นักศึกษารับฟังค าสรุปและข้อแนะน าจากครู
พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูล และซักถามหรือตอบค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ในหวัขอ้ท่ียงัไม่เขา้ใจพร้อมทั้ง
รับฟังการปลูกฝังจากท่านอาจารยเ์ร่ืองการเอาใจใส่ใน
การเรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และส่งเสริมให้เล่น
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เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพ
ติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยา
เสพติด : 3D ) 

2. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมกับบันทึก

คะแนน 
 

4. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไป) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

กีฬาอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการ
ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกล
จากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยั
จากยาเสพติด : 3D ) 

2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. นกัศึกษาน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัวา่เป็นอยา่งไรมีผลต่าง
กนัอยา่งไร เพื่อดูความกา้วหนา้ของตนเอง 

4. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การรายงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผดิชอบ) 
       2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
    3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความ 
                   ขยนั ความอดทน)  
       4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและ 
                   ผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  
ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)  
 การปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ  คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนและส่งเสริมใหเ้ล่นกีฬาอยูเ่สมอเพื่อใหร่้างกายแขง็แรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์  ซ่ึงส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีครูผูส้อนและบทเรียนก าหนด   
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 7  และการใหค้วามร่วมมือในการท า

กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 7 
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3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 

1. ปฏิบติัตามใบงานท่ี 7 เร่ือง การออกแบบวงจรถอดรหสั 
2. ดูตวัอยา่งใบความรู้ท่ี 7 เร่ือง การออกแบบวงจรถอดรหสั 
3. ร่วมกนัสรุปการออกแบบวงจรถอดรหสั 
4. จดัท าส่ือประกอบการรายงาน 
5. รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “การออกแบบวงจรถอดรหสั” 

 หลงัเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
2. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
            ผลการทดลองใบงานท่ี 6 เร่ือง การออกแบบวงจรถอดรหสั 
ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
6. ใบความรู้ท่ี 7 เร่ือง การออกแบบวงจรถอดรหัส(ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 
7. ใบงานท่ี 7 เร่ือง การออกแบบวงจรถอดรหัส(ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมขอ้ท่ี 2) 
8. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป ขอ้ 2 
9. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
10. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 

 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
- 

ส่ือของจริง 
ไอซีดิจิตอลลอจิกเกต 

แหล่งการเรียนรู้ 

 ในสถานศึกษา 
1. หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิคพทัยา 
2. หอ้งสมุดแผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรถอดรหสัทาง Internet 
4. หอ้งปฏิบติัอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรถอดรหสัทาง  Internet 
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 นอกสถานศึกษา 
1. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลการการออกแบบวงจรถอดรหสัทาง  Internet 

 
การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 

1. บูรณาการกบัวชิาชีวิตและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตน
ทางสังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 

2. บูรณาการกบัวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
3. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
4. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
5. บูรณาการกบัวชิาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ดา้นการเขียนสรุปผลรายงาน 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ก่อนเรียน. 
1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ตรวจผลงานตามใบงานท่ี 7  การออกแบบวงจรถอดรหสั 
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

 หลงัเรียน 
1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
         ผลการทดลองใบงานท่ี 7 เร่ือง การออกแบบวงจรถอดรหสั 
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รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1  อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรถอดรหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านความรู้) 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรถอดรหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2  ปฏิบติัการการออกแบบวงจรถอดรหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านทักษะ) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่3  วดัและทดสอบวงจรถอดรหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านทักษะ) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่4  ประยกุตใ์ชง้านวงจรถอดรหสัในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้าน
ทักษะ)  

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ปฏิบติัการการออกแบบวงจรถอดรหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะได ้ 5  

คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน วดัและทดสอบวงจรถอดรหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ประยกุตใ์ชง้านวงจรถอดรหสัในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่  8  

ช่ือวชิา  ดิจิตอลเทคนิค สอนสัปดาห์ที่  9 

ช่ือหน่วย  ภาคแสดงผล รวม  3  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  ภาคแสดงผล จ านวน 3 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ด้านความรู้ 

1. หลกัการการออกแบบวงจรภาคแสดงผล 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรภาคแสดงผล 
3. วดัและทดสอบวงจรภาคแสดงผล 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรภาคแสดงผลในงานอุตสาหกรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 

ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 

 
สาระส าคัญ 
ดา้นความรู้ 

 การถอดรหสัเลขฐานสอง ใชห้ลกัท่ีวา่จะตอ้งใชร้หสัท่ีเป็นเลขฐานสองมาเป็นตวัก าหนดเลขฐานสิบ 
หรือสัญลกัษณ์ท่ีเราตอ้งการส่ือใหม้นุษยเ์ขา้ใจความหมายได ้เช่น ตวัเลข 0 - 9 , A - Z เป็นตน้  การแสดงผลของ
วงจรในปัจจุบนันิยมใชก้ารแสดงผลแบบตวัเลข LED7 ส่วน (7-Segment)แต่การแสดงผลในตวัเลข 7-Segment 
ภายในก็เป็น LED เหมือนกนั ดงันั้นการวางเรียงกนัเป็นเลขแปดจึงตอ้งต่อวงจรใหถู้กกบัการไบอสัของ LED 
ภายในซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ  

1) แบบคอมมอนคาโถด (Common Cathode) ใชก้บัวงจรถอดรหสัท่ีส่งค่ารหสัออกมาเป็นลอจิก 1 หรือ
ไฟ + 5โวลต ์ 

2) แบบคอมมอนแอโนด (Common Anode) ใชก้บัวงจรถอดรหสัท่ีส่งค่ารหสัออกมาเป็นลอจิก 0 หรือ
ไฟ 0โวลต ์ 
ดา้นทกัษะ 

ฝึกปฏิบติัการออกแบบวงจรภาคแสดงผล การวดัและทดสอบวงจรภาคแสดงผล และการประยุกตใ์ช้
งานวงจรภาคแสดงผล ในงานอุตสาหกรรม นกัศึกษาจะสามารถปฏิบติัการออกแบบวงจรภาคแสดงผล การวดั
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และทดสอบวงจรภาคแสดงผล และการประยุกตใ์ชง้านวงจรภาคแสดงผล ในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และรู้จกัคน้ควา้หาขอ้มูลการออกแบบวงจรภาคแสดงผล การวดัและทดสอบวงจรภาคแสดงผล และการ
ประยกุตใ์ชง้านวงจรภาคแสดงผล ในงานอุตสาหกรรมในระบบอินเตอร์เน็ตช่วยเสริมสร้างทกัษะความสามารถ
ทางด้านการปฏิบัติ  การพูด  การฟัง  มีการพัฒนาบุคลิกในการพูด  การถาม  การตอบค าถาม และการ
แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าให้นกัศึกษาไดมี้บทบาทในการเรียน และสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีดีจากการ
เรียน  มีความพร้อมในการเตรียมตวั และสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด
อยา่งมีเหตุและผลตามหลกั  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดหลกัความประหยดัรู้จกัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาด
และรอบคอบ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีได ้  (ด้านทกัษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 

1. ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

2. วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

3. ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อให้มีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัการออกแบบวงจรภาคแสดงผลตามมาตรฐานสากล(ด้าน

ความรู้)   
2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการการออกแบบวงจรภาคแสดงผลตามมาตรฐานสากล(ด้านทักษะ) 
3. เพื่อใหมี้ทกัษะในการวดัและทดสอบวงจรภาคแสดงผลตามมาตรฐานและถูกตอ้งตามขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน(ด้านทักษะ) 
4. เพื่อใหมี้ทกัษะในการประยกุตใ์ชง้านวงจรภาคแสดงผลในงานอุตสาหกรรม(ด้านทักษะ) 
5. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังาน

อยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D 
(ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรภาคแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรภาคแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรภาคแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรภาคแสดงผลในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง
คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลักษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินการออกแบบวงจรภาคแสดงผล 
3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
5. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 

• หลกัความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการออกแบบวงจรภาคแสดงผลไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
2. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล                                   
3. กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
4. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
5. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
6. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
7. คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
8. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1. มีทกัษะทางการการออกแบบวงจรภาคแสดงผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการการ

ออกแบบวงจรภาคแสดงผลท่ีดีและมีสาระส าคญัท่ีสมบูรณ์ 
3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน        
4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   
5. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 
7. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  
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การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพยีงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน 
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดังนี้ 

• เง่ือนไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการการออกแบบวงจรภาคแสดงผล(ความสนใจใฝ่รู้   ความ

รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 
2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการออกแบบวงจรภาคแสดงผล 
3. ใชว้สัดุอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  
5. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด  (ความรับผิดชอบ) 
2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
3. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความขยนั ความอดทน)  
4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   
 ด้านความรู้(ทฤษฎี) (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 

1. การออกแบบวงจรภาคแสดงผล 
 ด้านทกัษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2-4) 

2. ใบงานท่ี 8 เร่ือง การออกแบบวงจรภาคแสดงผล 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ  พอเพยีงและคุณลกัษณะ 3D  
(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี  5-6) 

4. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และ
ตรง   ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียงและ
นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งรู้จกัใช้และจดัการกบัวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างฉลาดและ   รอบคอบ สามารถน าวสัดุ
อุปกรณ์ในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั งานจะส าเร็จ ไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความขยนัอดทน มี
ความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน และรู้จกัแบ่งปันให้ความร่วมมือกบัการท า
กิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
คุณลกัษณะ 3D 

5. ความมีเหตุมีผลในการปฎิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคุณลกัษณะ
3D นักศึกษาจะต้องมีการใช้เทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใช้ส่ือและเทคโนโลยี  ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ 
ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  นกัศึกษาจะมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความสนใจใฝ่รู้ 
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รอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอน 

ตัวอย่าง การออกแบบวงจรภาคแสดงผลแนะน า
วิ ธีการเ รียน  การมอบหมายงาน และวิธี ว ัดผล
ประเมินผล (บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 5) 

2.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 8  
และการให้ความร่วมมือของนักศึกษาในการท า
กิจกรรม 

3. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน  (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. ครูอธิบายและยกตวัอย่างถึงคุณสมบติัของ
การออกแบบวงจรภาคแสดงผลพร้อมกับแจกใบ
ความรู้ประกอบการเรียนการสอนเร่ือง ภาคแสดงผล
(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี1 ) 

2.  แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน แล้ว
มอบหมายใบงานท่ี 8 เร่ืองการออกแบบวงจร
ภาคแสดงผล(บรรลุจุดประสงค์ทัว่ไปข้อท่ี 2-4 ) 
จากนั้ นให้นักศึกษาร่วมกันสรุปรายงานผลการ
ทดลองการออกแบบวงจรถอดรหัสหน้าชั้ นเรียน 
โดยให้ผูฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้
อย่างอิสระ (Democracy ด้าน ประชาธิปไตย :3D) 
(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี  6 ) 
 
 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. ครูสรุปจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลพร้อม
ทั้งอธิบายเพิ่มเติม และสรุปเน้ือหาตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ตามหัวข้อสาระส าคญัพร้อมทั้ ง
ปลูกฝังให ้นกัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสือ

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ี

อาจารยผ์ูส้อนและบทเรียน(บรรลุจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 3) 

 
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การเรียนของ

หน่วยเรียนท่ี 8  และการให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 

3. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. นักศึกษาฟังและคิดตามพร้อมทั้งจดบนัทึกการ
ออกแบบวงจรภาคแสดงผลพร้อมกับศึกษาใบความรู้
ประกอบการเรียนการสอนเร่ืองวงจรภาคแสดงผล(บรรลุ
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 ) 

2. เขา้กลุ่มตามท่ีครูจดัแบ่ง แลว้ปฏิบติัตามใบงานท่ี 
8 เร่ืองการออกแบบวงจรภาคแสดงผลโดยนกัศึกษาแต่
ละกลุ่มจะตอ้งการออกแบบวงจรภาคแสดงผลวดัและ
ทดสอบวงจรวงจรภาคแสดงผลและการประยุกตใ์ชง้าน
วงจรถอดรหสัในงานอุตสาหกรรม (บรรลุจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2-4) จากนั้นนกัศึกษาร่วมกนัสรุป
รายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียนโดยตั้งค  าถามให้
ผูฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ 
(Democracy ดา้นประชาธิปไตย:3D (บรรลุจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 6) 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. นักศึกษารับฟังค าสรุปและข้อแนะน าจากครู
พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูล และซักถามหรือตอบค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ในหวัขอ้ท่ียงัไม่เขา้ใจพร้อมทั้ง
รับฟังการปลูกฝังจากท่านอาจารยเ์ร่ืองการเอาใจใส่ใน
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อย่างสม ่ าเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬาอยู่เสมอ
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพ
ติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยา
เสพติด : 3D ) 

2. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมกับบันทึก

คะแนน 
 

4. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไป) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

การเรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และส่งเสริมให้เล่น
กีฬาอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการ
ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกล
จากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยั
จากยาเสพติด : 3D ) 

2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. นกัศึกษาน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัวา่เป็นอยา่งไรมีผลต่าง
กนัอยา่งไร เพื่อดูความกา้วหนา้ของตนเอง 

4. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การรายงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผดิชอบ) 
       2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
    3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความ 
                   ขยนั ความอดทน)  
       4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและ 
                   ผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  
ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)  
 การปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ  คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนและส่งเสริมใหเ้ล่นกีฬาอยูเ่สมอเพื่อใหร่้างกายแขง็แรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์  ซ่ึงส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีครูผูส้อนและบทเรียนก าหนด   
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 8  และการใหค้วามร่วมมือในการท า
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กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 8 
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ปฏิบติัตามใบงานท่ี 8 เร่ือง การออกแบบวงจรภาคแสดงผล 
2. ดูตวัอยา่งใบความรู้ท่ี 8 เร่ือง การออกแบบวงจรภาคแสดงผล 
3. ร่วมกนัสรุปการออกแบบวงจรภาคแสดงผล 
4. จดัท าส่ือประกอบการรายงาน 
5. รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “การออกแบบวงจรภาคแสดงผล” 

 หลงัเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
2. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
            ผลการทดลองใบงานท่ี 8 เร่ือง การออกแบบวงจรภาคแสดงผล 
ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. ใบความรู้ท่ี 8 เร่ือง การออกแบบวงจรภาคแสดงผล(ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิง

พฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 
2. ใบงานท่ี 8 เร่ือง การออกแบบวงจรภาคแสดงผล(ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมขอ้ท่ี 2) 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป ขอ้ 2 
4. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
5. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 

 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
- 

ส่ือของจริง 
ไอซีดิจิตอลลอจิกเกต 

แหล่งการเรียนรู้ 

 ในสถานศึกษา 
1. หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิคพทัยา 
2. หอ้งสมุดแผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรภาคแสดงผลทาง Internet 
4. หอ้งปฏิบติัอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรภาคแสดงผลทาง  Internet 
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 นอกสถานศึกษา 

1. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลการการออกแบบวงจรถอดรหสัทาง  Internet 
 

การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 
1. บูรณาการกบัวชิาชีวิตและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตน

ทางสังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 
2. บูรณาการกบัวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
3. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
4. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
5. บูรณาการกบัวชิาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ดา้นการเขียนสรุปผลรายงาน 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ก่อนเรียน. 
2. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ตรวจผลงานตามใบงานท่ี 8  การออกแบบวงจรภาคแสดงผล 
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

 หลงัเรียน 
1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
         ผลการทดลองใบงานท่ี 8 เร่ือง การออกแบบวงจรภาคแสดงผล 
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รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1  อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรภาคแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านความรู้) 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรภาคแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2  ปฏิบติัการการออกแบบวงจรภาคแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านทักษะ) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่3  วดัและทดสอบวงจรภาคแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านทักษะ) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่4  ประยกุตใ์ชง้านวงจรภาคแสดงผลในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้าน
ทักษะ) 
 

 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ปฏิบติัการการออกแบบวงจรภาคแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะได ้ 5  

คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน วดัและทดสอบวงจรภาคแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ประยกุตใ์ชง้านวงจรภาคแสดงผลในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งจะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่  9  

ช่ือวชิา  ดิจิตอลเทคนิค สอนสัปดาห์ที่  10 

ช่ือหน่วย  วงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ รวม  3  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  วงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ จ านวน 3 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ด้านความรู้ 

1. หลกัการการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ 
3. วดัและทดสอบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ในงานอุตสาหกรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 

ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 

 
สาระส าคัญ 
ดา้นความรู้ 

 ในการส่งขอ้มูลดิจิตอลไปในสายตวัน า ถา้มีแหล่งก าเนิดขอ้มูลหลายแหล่ง สายตวัน าก็จะตอ้งมีจ านวน
เท่ากบัแหล่งก าเนิดนั้น ถ้าระยะทางระหว่างผูส่้งและผูรั้บมีความยาวมากก็จะท าให้ส้ินเปลืองสายตวัน าเป็น
จ านวนมากตามไปดว้ย ซ่ึงถา้สามารถน าสัญญาณจากหลาย ๆ แหล่งก าเนิดส่งไปในสายตวัน าเส้นเดียวไดก้็จะ
เป็นการลดค่าใชจ่้ายในเร่ืองของสายตวัน า โดยใชห้ลกัการของการมลัติเพล็กซ์สัญญาณคือการแบ่งเวลาวา่จะให้
สัญญาณจากแหล่งก าเนิดตวัใดสามารถส่งสัญญาณไปในสายตวัน าได้ ส่วนทางด้านผูรั้บก็จะใช้วงจรดี
มลัติเพล็กซ์เพื่อกระจายข้อมูลท่ีเรียงต่อกันมาในสายตวัน าให้ไปปรากฎท่ีเอาต์พุตของผูรั้บแต่ละตวัโดยมี
สัญญาณเลือกอินพุตเป็นตัวควบคุมการเปล่ียนต าแหน่งของวงจรมัลติเพล็กซ์ทางด้านผู ้ส่งและวงจรดี
มลัติเพล็กซ์ทางดา้นผูรั้บใหท้  างานสัมพนัธ์กนั  

วงจรกระจายขอ้มูล คือวงจรส่ือสารขอ้มูลทางดิจิตอลท่ีท าหน้าท่ีกระจายสัญญาณขอ้มูล  ในระบบ
เลขฐานสองท่ีมีจ านวนขอ้มูลหลาย ๆ สัญญาณอยูภ่ายในสายสัญญาณเพียงเส้นเดียวทางอินพุตเพื่อส่งออกไปยงั
หลายเอาตพ์ุต ในแต่ละสายสัญญาณซ่ึงท าหนา้ท่ีเปรียบเสมือนสวติช์กระจายขอ้มูล  
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ดา้นทกัษะ 
ฝึกปฏิบติัการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์  การวดัและทดสอบวงจรวงจร

มลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ และการประยุกต์ใช้งานวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์  ในงาน
อุตสาหกรรม นกัศึกษาจะสามารถปฏิบติัการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ การวดัและ
ทดสอบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์  และการประยุกต์ใช้งานวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดี
มลัติเพล็กซ์ ในงานอุตสาหกรรมไดอ้ย่างถูกตอ้งและรู้จกัคน้ควา้หาขอ้มูลการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ 
วงจรดีมลัติเพล็กซ์ การวดัและทดสอบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ และการประยุกตใ์ชง้านวงจร
วงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์  ในงานอุตสาหกรรมในระบบอินเตอร์เน็ตช่วยเสริมสร้างทักษะ
ความสามารถทางดา้นการปฏิบติั  การพดู  การฟัง  มีการพฒันาบุคลิกในการพูด  การถาม  การตอบค าถาม และ
การแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าให้นกัศึกษาไดมี้บทบาทในการเรียน และสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีดีจาก
การเรียน  มีความพร้อมในการเตรียมตวั และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด
อยา่งมีเหตุและผลตามหลกั  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดหลกัความประหยดัรู้จกัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาด
และรอบคอบ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีได ้  (ด้านทกัษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 

1. ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

2. วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

3. ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อให้มีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ตาม

มาตรฐานสากล(ด้านความรู้)   
2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ตามมาตรฐานสากล

(ด้านทักษะ) 
3. เพื่อใหมี้ทกัษะในการวดัและทดสอบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ตามมาตรฐานและ

ถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน(ด้านทักษะ) 
4. เพื่อใหมี้ทกัษะในการประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ในงาน

อุตสาหกรรม(ด้านทักษะ) 
5. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังาน

อยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D 
(ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
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 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลักษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดี

มลัติเพล็กซ์ 
3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
5. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 

• หลกัความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ไดอ้ยา่งชดัเจนและ

ถูกตอ้ง 
2. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล                                   
3. กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
4. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
5. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
6. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
7. คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
8. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
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• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1. มีทกัษะทางการการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการการ

ออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ท่ีดีและมีสาระส าคญัท่ีสมบูรณ์ 
3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน        
4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   
5. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 
7. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  

การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพยีงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน 
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดังนี้ 

• เง่ือนไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์

(ความสนใจใฝ่รู้   ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 
2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ 
3. ใชว้สัดุอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  
5. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด  (ความรับผิดชอบ) 
2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
3. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความขยนั ความอดทน)  
4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   
 ด้านความรู้(ทฤษฎี) (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 

1. การออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ 
 ด้านทกัษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2-4) 

2. ใบงานท่ี 9 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ  พอเพยีงและคุณลกัษณะ 3D  
(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี  5-6) 

4. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และ
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ตรง   ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียงและ
นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งรู้จกัใช้และจดัการกบัวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างฉลาดและ   รอบคอบ สามารถน าวสัดุ
อุปกรณ์ในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั งานจะส าเร็จ ไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความขยนัอดทน มี
ความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน และรู้จกัแบ่งปันให้ความร่วมมือกบัการท า
กิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
คุณลกัษณะ 3D 

5. ความมีเหตุมีผลในการปฎิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคุณลกัษณะ
3D นักศึกษาจะต้องมีการใช้เทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใช้ส่ือและเทคโนโลยี  ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ 
ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  นกัศึกษาจะมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความสนใจใฝ่รู้ 
รอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอน 

ตวัอยา่ง การออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดี
มลัติเพล็กซ์แนะน าวิธีการเรียน  การมอบหมายงาน 
และวิ ธี ว ัดผลประเมินผล (บรรลุ จุดประสงค์ เชิ ง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 5) 

2.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 9  
และการให้ความร่วมมือของนักศึกษาในการท า
กิจกรรม 

3. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน  (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. ครูอธิบายและยกตวัอย่างถึงคุณสมบติัของ
การออกแบบวงจรวงจรมัล ติ เพล็ก ซ์  วงจร ดี
มัลติเพล็กซ์พร้อมกับแจกใบความรู้ประกอบการ
เรียนการสอนเร่ือง  วงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรดี
มลัติเพล็กซ์(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี1 ) 

2.  แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน แล้ว
มอบหมายใบงานท่ี 9 เร่ืองการออกแบบวงจรวงจร
มัลติเพล็กซ์ วงจรดีมัลติเพล็กซ์ (บรรลุจุดประสงค์
ทัว่ไปขอ้ท่ี 2-4 ) จากนั้นให้นักศึกษาร่วมกนัสรุป

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ี

อาจารยผ์ูส้อนและบทเรียน(บรรลุจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 3) 

 
 
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การเรียนของ

หน่วยเรียนท่ี 9  และการให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 

3. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. นักศึกษาฟังและคิดตามพร้อมทั้งจดบนัทึกการ
ออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์พร้อม
กบัศึกษาใบความรู้ประกอบการเรียนการสอนเร่ืองวงจร
วงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์(บรรลุจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 ) 

2. เขา้กลุ่มตามท่ีครูจดัแบ่ง แลว้ปฏิบติัตามใบงานท่ี 
9 เร่ืองการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดี
มัล ติ เพล็ก ซ์โดยนัก ศึกษาแต่ละก ลุ่มจะต้องการ
ออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์วดั
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รายงานผลการทดลองการออกแบบวงจรถอดรหัส
หน้าชั้นเรียน โดยให้ผูฟั้งแสดงความคิดเห็นภายใน
ชั้ น เ รี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง อิ ส ร ะ  (Democracy ด้ า น 
ประชาธิปไตย:3D) (บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี  6 ) 
 
 
 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. ครูสรุปจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลพร้อม
ทั้งอธิบายเพิ่มเติม และสรุปเน้ือหาตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ตามหัวข้อสาระส าคญัพร้อมทั้ ง
ปลูกฝังให ้นกัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสือ
อย่างสม ่ าเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬาอยู่เสมอ
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพ
ติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยา
เสพติด : 3D ) 

2. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมกับบันทึก

คะแนน 
 

4. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไป) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

และทดสอบวงจรวงจรวงจรมัลติ เพล็กซ์  วงจรดี
มลัติเพล็กซ์และการประยุกต์ใช้งานวงจรถอดรหัสใน
งานอุตสาหกรรม (บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2-
4) จากนั้นนกัศึกษาร่วมกนัสรุปรายงานผลการทดลอง
หน้าชั้นเรียนโดยตั้งค  าถามให้ผูฟั้งแสดงความคิดเห็น
ภายในชั้ น เ รี ยนได้อย่ า ง อิสระ  (Democracy ด้ าน
ประชาธิปไตย:3D (บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 6) 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. นักศึกษารับฟังค าสรุปและข้อแนะน าจากครู
พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูล และซักถามหรือตอบค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ในหวัขอ้ท่ียงัไม่เขา้ใจพร้อมทั้ง
รับฟังการปลูกฝังจากท่านอาจารยเ์ร่ืองการเอาใจใส่ใน
การเรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และส่งเสริมให้เล่น
กีฬาอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการ
ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกล
จากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยั
จากยาเสพติด : 3D ) 

2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. นกัศึกษาน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัวา่เป็นอยา่งไรมีผลต่าง
กนัอยา่งไร เพื่อดูความกา้วหนา้ของตนเอง 

4. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การรายงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผดิชอบ) 
       2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
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    3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความ 
                   ขยนั ความอดทน)  
       4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและ 
                   ผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  
ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)  
 การปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ  คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนและส่งเสริมใหเ้ล่นกีฬาอยูเ่สมอเพื่อใหร่้างกายแขง็แรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์  ซ่ึงส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีครูผูส้อนและบทเรียนก าหนด   
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 9  และการใหค้วามร่วมมือในการท า

กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 9 
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ปฏิบติัตามใบงานท่ี 9 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ 
2. ดูตวัอยา่งใบความรู้ท่ี 9 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ 
3. ร่วมกนัสรุปการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ 
4. จดัท าส่ือประกอบการรายงาน 
5. รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “การออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์” 

 หลงัเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
2. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
            ผลการทดลองใบงานท่ี 9 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ 
ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. ใบความรู้ท่ี 9 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์(ใชป้ระกอบการเรียน

การสอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 
2. ใบงานท่ี 9 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์(ใชป้ระกอบการเรียนการ

สอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2) 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป ขอ้ 2 
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4. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
5. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 

 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
- 

ส่ือของจริง 
ไอซีดิจิตอลลอจิกเกต 

แหล่งการเรียนรู้ 

 ในสถานศึกษา 
1. หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิคพทัยา 
2. หอ้งสมุดแผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดี

มลัติเพล็กซ์ทาง Internet 
4. หอ้งปฏิบติัอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ทาง  

Internet 
 

 นอกสถานศึกษา 
1. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลการการออกแบบวงจรถอดรหสัทาง  Internet 

 
การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 

1. บูรณาการกบัวชิาชีวิตและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตน
ทางสังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 

2. บูรณาการกบัวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
3. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้น

เรียน 
4. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
5. บูรณาการกบัวชิาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ดา้นการเขียนสรุปผลรายงาน 
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การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ก่อนเรียน. 
1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ตรวจผลงานตามใบงานท่ี 9  การออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ 
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

 หลงัเรียน 
1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
         ผลการทดลองใบงานท่ี 9 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ 
รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1  อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ได้
อยา่งถูกตอ้ง (ด้านความรู้) 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดี

มลัติเพล็กซ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
จะได ้ 5  คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2  ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง(ด้านทักษะ) 

 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่3  วดัและทดสอบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
(ด้านทักษะ) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่4  ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ในงาน
อุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านทักษะ) 

 
 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน วดัและทดสอบวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ในงาน

อุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งจะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่  10  

ช่ือวชิา  ดิจิตอลเทคนิค สอนสัปดาห์ที่  11 

ช่ือหน่วย  วงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ รวม  3  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  วงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ จ านวน 3 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ด้านความรู้ 

1. หลกัการการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ 
3. วดัและทดสอบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบในงานอุตสาหกรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 

ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 

 
สาระส าคัญ 
ดา้นความรู้ 

 วงจรค านวณทางคณิตศาสตร์ สามารถออกแบบดว้ยวงจรลอจิกแบบคอมบิเนชัน่ ไดแ้ก่ วงจรบวก 
วงจรลบ และวงจรเปรียบเทียบ ซ่ึงประกอบอยูภ่ายในหน่วยค านวณและเปรียบเทียบ(ALU : Arithmetic Logic 
Unit) ของระบบดิจิตอล เช่น ภายในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ส าหรับในการบวกและลบนั้นจะใช้วงจร
เดียวกนั คือ จะใชว้งจรบวกเท่านั้น การค านวณแบบลบ จะอาศยัขอ้มูลท่ีมีค่าเป็นเลขลบ มากระท าการบวกกบั
ตวัตั้ง ส าหรับการคูณจะอาศยัการบวกซ ้ ากนัหลาย ๆคร้ัง และการหารก็จะใชก้ารลบซ ้ ากนัหลาย ๆ คร้ัง หรืออาจ
ใชว้ธีิการอ่ืน ๆ เช่น การเล่ือนหรือหมุนขอ้มูลเขา้ช่วยในการค านวณส าหรับในบทน้ีจะกล่าวถึงวิธีการบวก และ
ลบเลขฐานสอง การใชเ้ลขคอมพลีเมนตแ์ทนจ านวนลบ เลขฐานสองท่ีมีเคร่ืองหมาย การออกแบบวงจรบวก 
แบบฮาล์ฟแอดเดอร์ (half  adder) ฟูลแอดเดอร์ (full adder) การออกแบบวงจรลบ ไอซีวงจรบวก – ลบ และ
วงจรเปรียบเทียบ 
ดา้นทกัษะ 

ฝึกปฏิบติัการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ  การวดัและทดสอบ
วงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ  และการประยุกต์ใช้งานวงจรวงจรค านวณทาง
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คณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ ในงานอุตสาหกรรม นกัศึกษาจะสามารถปฏิบติัการออกแบบวงจรวงจร
ค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ การวดัและทดสอบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจร
เปรียบเทียบ และการประยุกต์ใช้งานวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ  ในงาน
อุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรู้จกัคน้ควา้หาขอ้มูลการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจร
เปรียบเทียบ การวดัและทดสอบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ และการประยุกตใ์ช้
งานวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ  ในงานอุตสาหกรรมในระบบอินเตอร์เน็ตช่วย
เสริมสร้างทกัษะความสามารถทางดา้นการปฏิบติั  การพดู  การฟัง  มีการพฒันาบุคลิกในการพูด  การถาม  การ
ตอบค าถาม และการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าให้นกัศึกษาไดมี้บทบาทในการเรียน และสร้างสรรค์
บรรยากาศท่ีดีจากการเรียน  มีความพร้อมในการเตรียมตวั และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จ
ภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกั  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดหลกัความประหยดัรู้จกัใช้
และจดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีได ้  (ด้านทกัษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 

1. ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

2. วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

3. ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อให้มีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจร

เปรียบเทียบตามมาตรฐานสากล(ด้านความรู้)   
2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบตาม

มาตรฐานสากล(ด้านทักษะ) 
3. เพื่อใหมี้ทกัษะในการวดัและทดสอบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบตาม

มาตรฐานและถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน(ด้านทักษะ) 
4. เพื่อใหมี้ทกัษะในการประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบใน

งานอุตสาหกรรม(ด้านทักษะ) 
5. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังาน

อยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D 
(ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
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 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

ด้านทักษะ 
2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบในงานอุตสาหกรรม

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง
คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลักษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์

และวงจรเปรียบเทียบ 
3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
5. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 

• หลกัความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบไดอ้ยา่ง

ชดัเจนและถูกตอ้ง 
2. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล                                   
3. กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
4. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
5. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
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6. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
7. คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
8. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1. มีทกัษะทางการการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 
2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการการ

ออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบท่ีดีและมีสาระส าคญัท่ีสมบูรณ์ 
3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน        
4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   
5. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 
7. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  

การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพยีงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน 
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดังนี้ 

• เง่ือนไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจร

เปรียบเทียบ(ความสนใจใฝ่รู้   ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 
2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ 
3. ใชว้สัดุอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  
5. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด  (ความรับผิดชอบ) 
2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
3. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความขยนั ความอดทน)  
4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   
 ด้านความรู้(ทฤษฎี) (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 

1. การออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ 
 ด้านทกัษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2-4) 

2. ใบงานท่ี 9 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ 
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3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ  พอเพยีงและคุณลกัษณะ 3D  

(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี  5-6) 
4. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และ

ตรง   ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียงและ
นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งรู้จกัใช้และจดัการกบัวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างฉลาดและ   รอบคอบ สามารถน าวสัดุ
อุปกรณ์ในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั งานจะส าเร็จ ไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความขยนัอดทน มี
ความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน และรู้จกัแบ่งปันให้ความร่วมมือกบัการท า
กิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
คุณลกัษณะ 3D 

5. ความมีเหตุมีผลในการปฎิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคุณลกัษณะ
3D นักศึกษาจะต้องมีการใช้เทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใช้ส่ือและเทคโนโลยี  ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ 
ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  นกัศึกษาจะมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความสนใจใฝ่รู้ 
รอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอน 

ตัวอย่าง  การออกแบบวงจรวงจรค านวณทาง
คณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบแนะน าวิธีการ
เรียน  การมอบหมายงาน และวิธีวดัผลประเมินผล 
(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 5) 

2.  แจง้จุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียนท่ี 
10  และการให้ความร่วมมือของนกัศึกษาในการท า
กิจกรรม 

3. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน  (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

3. ครูอธิบายและยกตวัอย่างถึงคุณสมบติัของ
การออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และ
ว ง จ ร เ ป รี ย บ เ ที ย บพ ร้ อมกับ แ จก ใบ ค ว า ม รู้
ประกอบการเรียนการสอนเร่ือง วงจรค านวณทาง
คณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ(บรรลุจุดประสงค์

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ี

อาจารยผ์ูส้อนและบทเรียน(บรรลุจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 5) 

 
 
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การเรียนของ

หน่วยเรียนท่ี 10  และการให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 

3. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

3. นักศึกษาฟังและคิดตามพร้อมทั้งจดบนัทึกการ
ออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจร
เปรียบเทียบพร้อมกบัศึกษาใบความรู้ประกอบการเรียน
การสอนเร่ืองวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และ
วงจรเปรียบเทียบ(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 ) 
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ทัว่ไปขอ้ท่ี1 ) 
4.  แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน แล้ว

มอบหมายใบงานท่ี 10 เร่ืองการออกแบบวงจรวงจร
ค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ(บรรลุ
จุดประสงค์ทัว่ไปขอ้ท่ี 2-4 ) จากนั้นให้นักศึกษา
ร่วมกันสรุปรายงานผลการทดลองการออกแบบ
วงจรถอดรหัสหน้าชั้นเรียน โดยให้ผูฟั้งแสดงความ
คิดเห็นภายในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ (Democracy 
ดา้น ประชาธิปไตย:3D) (บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี  
6 ) 
 
 
 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. ครูสรุปจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลพร้อม
ทั้งอธิบายเพิ่มเติม และสรุปเน้ือหาตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ตามหัวข้อสาระส าคญัพร้อมทั้ ง
ปลูกฝังให ้นกัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสือ
อย่างสม ่ าเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬาอยู่เสมอ
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพ
ติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยา
เสพติด : 3D ) 

2. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมกับบันทึก

คะแนน 
 

4. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไป) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

 
4. เขา้กลุ่มตามท่ีครูจดัแบ่ง แลว้ปฏิบติัตามใบงานท่ี 

10 เร่ืองการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์
และวงจรเปรียบเทียบโดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะ
ตอ้งการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์
และวงจรเปรียบเทียบวดัและทดสอบวงจรวงจรวงจร
ค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบและการ
ประยุกต์ใช้งานวงจรถอดรหัสในงานอุตสาหกรรม 

(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี  2-4) จากนั้น
นักศึกษาร่วมกันสรุปรายงานผลการทดลองหน้าชั้ น
เรียนโดยตั้งค  าถามใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้น
เรียนไดอ้ยา่งอิสระ (Democracy ดา้นประชาธิปไตย:3D 
(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 6) 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. นักศึกษารับฟังค าสรุปและข้อแนะน าจากครู
พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูล และซักถามหรือตอบค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ในหวัขอ้ท่ียงัไม่เขา้ใจพร้อมทั้ง
รับฟังการปลูกฝังจากท่านอาจารยเ์ร่ืองการเอาใจใส่ใน
การเรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และส่งเสริมให้เล่น
กีฬาอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการ
ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกล
จากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยั
จากยาเสพติด : 3D ) 

2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. นกัศึกษาน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัวา่เป็นอยา่งไรมีผลต่าง
กนัอยา่งไร เพื่อดูความกา้วหนา้ของตนเอง 

4. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 
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การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การรายงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผดิชอบ) 
       2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
    3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความ 
                   ขยนั ความอดทน)  
       4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและ 
                   ผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  
ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)  
 การปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ  คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนและส่งเสริมใหเ้ล่นกีฬาอยูเ่สมอเพื่อใหร่้างกายแขง็แรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์  ซ่ึงส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีครูผูส้อนและบทเรียนก าหนด   
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 10  และการใหค้วามร่วมมือในการท า

กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 10 
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ปฏิบติัตามใบงานท่ี 10 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ 
2. ดูตวัอยา่งใบความรู้ท่ี 10 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ 
3. ร่วมกนัสรุปการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ 
4. จดัท าส่ือประกอบการรายงาน 
5. รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “การออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ” 

 หลงัเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
2. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
            ผลการทดลองใบงานท่ี 10 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ 
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ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. ใบความรู้ท่ี 10 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ(ใช้

ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 
2. ใบงานท่ี 10 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ(ใช้

ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2) 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป ขอ้ 2 
4. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
5. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 

 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
- 

ส่ือของจริง 
ไอซีดิจิตอลลอจิกเกต 

แหล่งการเรียนรู้ 

 ในสถานศึกษา 
1. หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิคพทัยา 
2. หอ้งสมุดแผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และ

วงจรเปรียบเทียบทาง Internet 
4. หอ้งปฏิบติัอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจร

เปรียบเทียบทาง  Internet 
 

 นอกสถานศึกษา 
1. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลการการออกแบบวงจรถอดรหสัทาง  Internet 

 
การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 

1. บูรณาการกบัวชิาชีวิตและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตน
ทางสังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 

2. บูรณาการกบัวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
3. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้น

เรียน 
4. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 



110 

 

5. บูรณาการกบัวชิาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ดา้นการเขียนสรุปผลรายงาน 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ก่อนเรียน. 
1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ตรวจผลงานตามใบงานท่ี 10 การออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจร

เปรียบเทียบ 
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

 หลงัเรียน 
1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
         ผลการทดลองใบงานท่ี 10 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ 
รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1  อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจร
เปรียบเทียบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านความรู้) 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์

และวงจรเปรียบเทียบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
จะได ้ 5  คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2  ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจร
เปรียบเทียบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านทักษะ) 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และ

วงจรเปรียบเทียบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่3  วดัและทดสอบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบได้
อยา่งถูกตอ้ง (ด้านทักษะ) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่4  ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบใน
งานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านทักษะ) 

 
 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน วดัและทดสอบวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจร

เปรียบเทียบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจร

เปรียบเทียบในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งจะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่  11  

ช่ือวชิา  ดิจิตอลเทคนิค สอนสัปดาห์ที่  12 

ช่ือหน่วย  วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา รวม  3  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา จ านวน 3 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ด้านความรู้ 

1. หลกัการการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา 
3. วดัและทดสอบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาในงานอุตสาหกรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 

ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 

 
สาระส าคัญ 
ดา้นความรู้ 

 วงจรพลัส์และสัญญาณนาฬิกาคือวงจรท่ีสร้างสัญญาณพลัส์ท่ีมีคาบเวลาแน่นอนหรือมีความถ่ีคงท่ีเพื่อ
ป้อนใหก้บัวงจรในระบบดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์คือวงจรลอจิกเชิงจดัหมู่(Combination Logic) และวงจรลอจิก
เชิงล าดบั (Sequention Logic) ซ่ึงแบ่งวงจรออกเป็น 3 แบบตามลกัษณะของสัญญาณท่ีออกมาทางเอาตพ์ุตของ
วงจร 
ดา้นทกัษะ 

ฝึกปฏิบติัการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา การวดัและทดสอบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณ
นาฬิกา และการประยุกต์ใช้งานวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา ในงานอุตสาหกรรม นกัศึกษาจะสามารถ
ปฏิบติัการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา การวดัและทดสอบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา และ
การประยุกตใ์ช้งานวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา ในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรู้จกัคน้ควา้หา
ขอ้มูลการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา การวดัและทดสอบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา และ
การประยุกตใ์ชง้านวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา ในงานอุตสาหกรรมในระบบอินเตอร์เน็ตช่วยเสริมสร้าง
ทกัษะความสามารถทางด้านการปฏิบติั  การพูด  การฟัง  มีการพฒันาบุคลิกในการพูด  การถาม  การตอบ
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ค าถาม และการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน ท าให้นักศึกษาได้มีบทบาทในการเรียน และสร้างสรรค์
บรรยากาศท่ีดีจากการเรียน  มีความพร้อมในการเตรียมตวั และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จ
ภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกั  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดหลกัความประหยดัรู้จกัใช้
และจดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีได ้  (ด้านทกัษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 

1. ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

2. วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

3. ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อให้มีความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับหลักการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาตาม

มาตรฐานสากล(ด้านความรู้)   
2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาตามมาตรฐานสากล(ด้าน

ทักษะ) 
3. เพื่อใหมี้ทกัษะในการวดัและทดสอบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาตามมาตรฐานและถูกตอ้ง

ตามขั้นตอนการปฏิบติังาน(ด้านทักษะ) 
4. เพื่อใหมี้ทกัษะในการประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาในงานอุตสาหกรรม(ด้าน

ทักษะ) 
5. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังาน

อยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D 
(ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลักษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา 
3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
5. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 

• หลกัความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
2. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล                                   
3. กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
4. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
5. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
6. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
7. คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
8. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1. มีทกัษะทางการการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการการ

ออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาท่ีดีและมีสาระส าคญัท่ีสมบูรณ์ 
3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน        
4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   
5. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 
7. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  
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การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพยีงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน 
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดังนี้ 

• เง่ือนไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา(ความสนใจ

ใฝ่รู้   ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 
2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา 
3. ใชว้สัดุอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  
5. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด  (ความรับผิดชอบ) 
2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
3. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความขยนั ความอดทน)  
4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   
 ด้านความรู้(ทฤษฎี) (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 

1. การออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา 
 ด้านทกัษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2-4) 

2. ใบงานท่ี 11 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ  พอเพยีงและคุณลกัษณะ 3D  
(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี  5-6) 

4. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และ
ตรง   ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียงและ
นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งรู้จกัใช้และจดัการกบัวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างฉลาดและ   รอบคอบ สามารถน าวสัดุ
อุปกรณ์ในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั งานจะส าเร็จ ไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความขยนัอดทน มี
ความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน และรู้จกัแบ่งปันให้ความร่วมมือกบัการท า
กิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
คุณลกัษณะ 3D 

5. ความมีเหตุมีผลในการปฎิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคุณลกัษณะ
3D นักศึกษาจะต้องมีการใช้เทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใช้ส่ือและเทคโนโลยี  ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ 
ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  นกัศึกษาจะมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความสนใจใฝ่รู้ 
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รอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอน 

ตัวอย่าง การออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณ
นาฬิกาแนะน าวิธีการเรียน  การมอบหมายงาน และ
วธีิวดัผลประเมินผล (บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้
ท่ี 5) 

2.  แจง้จุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียนท่ี 
11  และการให้ความร่วมมือของนกัศึกษาในการท า
กิจกรรม 

3. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน  (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. ครูอธิบายและยกตวัอย่างถึงคุณสมบติัของ
การออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาพร้อม
กับแจกใบความรู้ประกอบการเรียนการสอนเร่ือง 
วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา(บรรลุจุดประสงค์ทัว่ไป
ขอ้ท่ี1 ) 

2.  แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน แล้ว
มอบหมายใบงานท่ี 11 เร่ืองการออกแบบวงจรวงจร
ก าเนิดสัญญาณนาฬิกา(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี 2-
4 ) จากนั้นให้นกัศึกษาร่วมกนัสรุปรายงานผลการ
ทดลองการออกแบบวงจรถอดรหัสหน้าชั้ นเรียน 
โดยให้ผูฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้
อย่างอิสระ (Democracy ด้าน ประชาธิปไตย :3D) 
(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี  6 ) 
 
 
 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. ครูสรุปจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลพร้อม

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ี

อาจารยผ์ูส้อนและบทเรียน(บรรลุจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 5) 

 
 
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การเรียนของ

หน่วยเรียนท่ี 11  และการให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 

3. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. นักศึกษาฟังและคิดตามพร้อมทั้งจดบนัทึกการ
ออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาพร้อมกับ
ศึกษาใบความรู้ประกอบการเรียนการสอนเร่ืองวงจรวงจร
ก าเนิดสัญญาณนาฬิกา(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้
ท่ี 1 ) 

2. เขา้กลุ่มตามท่ีครูจดัแบ่ง แลว้ปฏิบติัตามใบงานท่ี 
11 เร่ืองการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา
โดยนกัศึกษาแต่ละกลุ่มจะตอ้งการออกแบบวงจรวงจร
ก าเนิดสัญญาณนาฬิกาวดัและทดสอบวงจรวงจรวงจร
ก าเนิดสัญญาณนาฬิกาและการประยุกต์ใช้งานวงจร
ถอดรหัสในงานอุตสาหกรรม (บรรลุจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมข้อท่ี 2-4) จากนั้นนักศึกษาร่วมกันสรุป
รายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียนโดยตั้งค  าถามให้
ผูฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ 
(Democracy ดา้นประชาธิปไตย:3D (บรรลุจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 6) 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. นักศึกษารับฟังค าสรุปและข้อแนะน าจากครู
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ทั้งอธิบายเพิ่มเติม และสรุปเน้ือหาตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ตามหัวข้อสาระส าคญัพร้อมทั้ ง
ปลูกฝังให ้นกัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสือ
อย่างสม ่ าเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬาอยู่เสมอ
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพ
ติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยา
เสพติด : 3D ) 

2. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมกับบันทึก

คะแนน 
 

4. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไป) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูล และซักถามหรือตอบค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ในหวัขอ้ท่ียงัไม่เขา้ใจพร้อมทั้ง
รับฟังการปลูกฝังจากท่านอาจารยเ์ร่ืองการเอาใจใส่ใน
การเรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และส่งเสริมให้เล่น
กีฬาอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการ
ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกล
จากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยั
จากยาเสพติด : 3D ) 

2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. นกัศึกษาน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัวา่เป็นอยา่งไรมีผลต่าง
กนัอยา่งไร เพื่อดูความกา้วหนา้ของตนเอง 

4. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การรายงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผดิชอบ) 
       2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
    3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความ 
                   ขยนั ความอดทน)  
       4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและ 
                   ผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  
ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)  
 การปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ  คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนและส่งเสริมใหเ้ล่นกีฬาอยูเ่สมอเพื่อใหร่้างกายแขง็แรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์  ซ่ึงส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 
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 ก่อนเรียน 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีครูผูส้อนและบทเรียนก าหนด   
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 11  และการใหค้วามร่วมมือในการท า

กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 11 
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ปฏิบติัตามใบงานท่ี 11 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา 
2. ดูตวัอยา่งใบความรู้ท่ี 11 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา 
3. ร่วมกนัสรุปการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา 
4. จดัท าส่ือประกอบการรายงาน 
5. รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “การออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา” 

 หลงัเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
2. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
            ผลการทดลองใบงานท่ี 11 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา 
ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. ใบความรู้ท่ี 11 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา(ใชป้ระกอบการเรียนการสอน

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 
2. ใบงานท่ี 11 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา(ใช้ประกอบการเรียนการสอน

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2) 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป ขอ้ 2 
4. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
5. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 

 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
- 

ส่ือของจริง 
ไอซีดิจิตอลลอจิกเกต 
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แหล่งการเรียนรู้ 

 ในสถานศึกษา 
1. หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิคพทัยา 
2. หอ้งสมุดแผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาทาง 

Internet 
4. หอ้งปฏิบติัอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาทาง  

Internet 
 

 นอกสถานศึกษา 
1. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลการการออกแบบวงจรถอดรหสัทาง  Internet 

 
การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 

1. บูรณาการกบัวชิาชีวิตและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตน
ทางสังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 

2. บูรณาการกบัวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
3. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้น

เรียน 
4. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
5. บูรณาการกบัวชิาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ดา้นการเขียนสรุปผลรายงาน 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ก่อนเรียน. 
1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ตรวจผลงานตามใบงานท่ี 11 การออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา 
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

 หลงัเรียน 
1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
         ผลการทดลองใบงานท่ี 11 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา 
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รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1  อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง (ด้านความรู้) 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาได้

อยา่งถูกตอ้ง 
จะได ้ 5  คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2  ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
(ด้านทักษะ) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่3  วดัและทดสอบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านทักษะ) 

 
 
 
 
 
 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน วดัและทดสอบวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่4  ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง(ด้านทักษะ) 

 
 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาในงาน

อุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งจะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่  12  

ช่ือวชิา  ดิจิตอลเทคนิค สอนสัปดาห์ที่  13 

ช่ือหน่วย  วงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  รวม  3  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  วงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  จ านวน 3 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ด้านความรู้ 

1. หลกัการการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  
3. วดัและทดสอบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 

ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 

 
สาระส าคัญ 
ดา้นความรู้ 

 วงจรมลัติไวเบรเตอร์ (Multivibrator Circuit) เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหน่ึง ซ่ึงนิยมน ามาใชง้าน 
เป็นวงจรหน่วงเวลา หรือวงจรก าเนิดความถ่ี โดยแลว้แต่คุณลกัษณะเฉพาะของอุปกรณ์ท่ีน ามาต่อในวงจร ปกติ
วงจรมลัติไวเบรเตอร์ พื้นฐานจะใชท้รานซิสเตอร์เพียง 2 ตวั แต่ปัจจุบนัไดใ้ชไ้อซีส าเร็จรูป เช่น 555 หรือ ไอซี 
741 เพียงตวัเดียว พร้อมอุปกรณ์ RC อีกสองสามตวั ต่อภายในวงจรก็สามารถน ามาใชง้านไดแ้ลว้ 

วงจรมลัติไวเบรเตอร์ สามารถแยกไดเ้ป็น 3 ประเภท ข้ึนอยูก่บัการน าไปใชง้านและลกัษณะการต่อวงจร 
โดยแยกเป็น 3 ประเภท ไดด้งัน้ี  วงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  วงจรไบสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์   วง
จรอะสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ 

 
ดา้นทกัษะ 

ฝึกปฏิบติัการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  การวดัและทดสอบวงจรวงจรโมโนส
เตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  และการประยุกตใ์ชง้านวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  ในงานอุตสาหกรรม 
นกัศึกษาจะสามารถปฏิบติัการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  การวดัและทดสอบวงจรวงจร
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โมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  และการประยุกต์ใช้งานวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  ในงาน
อุตสาหกรรมไดอ้ย่างถูกตอ้งและรู้จกัคน้ควา้หาขอ้มูลการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  
การวดัและทดสอบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  และการประยุกต์ใช้งานวงจรวงจรโมโนสเต
เบิลมลัติไวเบรเตอร์  ในงานอุตสาหกรรมในระบบอินเตอร์เน็ตช่วยเสริมสร้างทกัษะความสามารถทางดา้นการ
ปฏิบติั  การพูด  การฟัง  มีการพฒันาบุคลิกในการพูด  การถาม  การตอบค าถาม และการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึง
กนัและกนั ท าใหน้กัศึกษาไดมี้บทบาทในการเรียน และสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีดีจากการเรียน  มีความพร้อมใน
การเตรียมตวั และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกั  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดหลกัความประหยดัรู้จกัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบ มีเหตุมีผล มี
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีได ้  (ด้านทกัษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 

1. ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

2. วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

3. ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อให้มีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ตาม

มาตรฐานสากล(ด้านความรู้)   
2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ตามมาตรฐานสากล

(ด้านทักษะ) 
3. เพื่อใหมี้ทกัษะในการวดัและทดสอบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ตามมาตรฐานและ

ถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน(ด้านทักษะ) 
4. เพื่อใหมี้ทกัษะในการประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ในงาน

อุตสาหกรรม(ด้านทักษะ) 
5. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังาน

อยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D 
(ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
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 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลักษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไว

เบรเตอร์  
3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
5. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 

• หลกัความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ไดอ้ยา่งชดัเจนและ

ถูกตอ้ง 
2. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล                                   
3. กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
4. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
5. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
6. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
7. คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
8. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
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• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1. มีทกัษะทางการการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการการ

ออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ท่ีดีและมีสาระส าคญัท่ีสมบูรณ์ 
3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน        
4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   
5. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 
7. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  

การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพยีงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน 
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดังนี้ 

• เง่ือนไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ 

(ความสนใจใฝ่รู้   ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 
2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  
3. ใชว้สัดุอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  
5. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด  (ความรับผิดชอบ) 
2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
3. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความขยนั ความอดทน)  
4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   
 ด้านความรู้(ทฤษฎี) (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 

1. การออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  
 ด้านทกัษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2-4) 

2. ใบงานท่ี 12 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ  พอเพยีงและคุณลกัษณะ 3D  
(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี  5-6) 

4. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานได้ทัว่ถึง  และ
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ตรง   ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียงและ
นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งรู้จกัใช้และจดัการกบัวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างฉลาดและ   รอบคอบ สามารถน าวสัดุ
อุปกรณ์ในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั งานจะส าเร็จ ไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความขยนัอดทน มี
ความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน และรู้จกัแบ่งปันให้ความร่วมมือกบัการท า
กิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
คุณลกัษณะ 3D 

5. ความมีเหตุมีผลในการปฎิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคุณลกัษณะ
3D นักศึกษาจะต้องมีการใช้เทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใช้ส่ือและเทคโนโลยี  ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ 
ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  นกัศึกษาจะมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความสนใจใฝ่รู้ 
รอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอน 

ตวัอย่าง การออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติ
ไวเบรเตอร์ แนะน าวิธีการเรียน  การมอบหมายงาน 
และวิ ธี ว ัดผลประเมินผล (บรรลุ จุดประสงค์ เชิ ง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 5) 

2.  แจง้จุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียนท่ี/
10  และการให้ความร่วมมือของนกัศึกษาในการท า
กิจกรรม 

3. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน  (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. ครูอธิบายและยกตวัอย่างถึงคุณสมบติัของ
การออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบร
เตอร์ พร้อมกบัแจกใบความรู้ประกอบการเรียนการ
สอนเร่ือง วงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ (บรรลุ
จุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี1 ) 

2.  แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน แล้ว
มอบหมายใบงานท่ี 12 เร่ืองการออกแบบวงจรวงจร
โมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ (บรรลุจุดประสงค์
ทัว่ไปขอ้ท่ี 2-4 ) จากนั้นให้นักศึกษาร่วมกนัสรุป

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ี

อาจารยผ์ูส้อนและบทเรียน(บรรลุจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 3) 

 
 
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของ

หน่วยเรียนท่ี 12  และการให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 

3. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. นกัศึกษาฟังและคิดตามพร้อมทั้งจดบนัทึกการ
ออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ พร้อม
กบัศึกษาใบความรู้ประกอบการเรียนการสอนเร่ืองวงจร
วงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ (บรรลุจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 ) 

2. เขา้กลุ่มตามท่ีครูจดัแบ่ง แลว้ปฏิบติัตามใบงาน
ท่ี 12 เร่ืองการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไว
เบรเตอร์ โดยนกัศึกษาแต่ละกลุ่มจะตอ้งการออกแบบ
วงจรวงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ ว ัดและ
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รายงานผลการทดลองการออกแบบวงจรถอดรหัส
หน้าชั้นเรียน โดยให้ผูฟั้งแสดงความคิดเห็นภายใน
ชั้ น เ รี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง อิ ส ร ะ  (Democracy ด้ า น 
ประชาธิปไตย:3D) (บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี  6 ) 
 
 
 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. ครูสรุปจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลพร้อม
ทั้งอธิบายเพิ่มเติม และสรุปเน้ือหาตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ตามหัวข้อสาระส าคญัพร้อมทั้ ง
ปลูกฝังให ้นกัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสือ
อย่างสม ่ าเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬาอยู่เสมอ
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพ
ติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยา
เสพติด : 3D ) 

2. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมกับบันทึก

คะแนน 
 

4. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไป) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

ทดสอบวงจรวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ 
และการประยุกต์ ใช้ ง านวงจรถอดรหัส ในงาน
อุตสาหกรรม (บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2-4) 
จากนั้นนักศึกษาร่วมกันสรุปรายงานผลการทดลอง
หน้าชั้นเรียนโดยตั้งค  าถามให้ผูฟั้งแสดงความคิดเห็น
ภายในชั้ น เ รี ยนได้อย่ า ง อิสระ  (Democracy ด้ าน
ประชาธิปไตย:3D (บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 6) 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. นักศึกษารับฟังค าสรุปและข้อแนะน าจากครู
พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูล และซักถามหรือตอบค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ในหวัขอ้ท่ียงัไม่เขา้ใจพร้อมทั้ง
รับฟังการปลูกฝังจากท่านอาจารยเ์ร่ืองการเอาใจใส่ใน
การเรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และส่งเสริมให้เล่น
กีฬาอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการ
ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกล
จากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยั
จากยาเสพติด : 3D ) 

2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. นกัศึกษาน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัวา่เป็นอยา่งไรมีผลต่าง
กนัอยา่งไร เพื่อดูความกา้วหนา้ของตนเอง 

4. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การรายงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผดิชอบ) 
       2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
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    3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความ 
                   ขยนั ความอดทน)  
       4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและ 
                   ผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  
ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)  
 การปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ  คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนและส่งเสริมใหเ้ล่นกีฬาอยูเ่สมอเพื่อใหร่้างกายแขง็แรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์  ซ่ึงส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีครูผูส้อนและบทเรียนก าหนด   
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 12  และการใหค้วามร่วมมือในการท า

กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 12 
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ปฏิบติัตามใบงานท่ี 12 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  
2. ดูตวัอยา่งใบความรู้ท่ี 12 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  
3. ร่วมกนัสรุปการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  
4. จดัท าส่ือประกอบการรายงาน 
5. รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “การออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ” 

 หลงัเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
2. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
            ผลการทดลองใบงานท่ี 12 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  
ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. ใบความรู้ท่ี 12 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ (ใชป้ระกอบการเรียน

การสอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 
2. ใบงานท่ี 12 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ (ใชป้ระกอบการเรียนการ

สอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2) 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป ขอ้ 2 
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4. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
5. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 

 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
- 

ส่ือของจริง 
ไอซีดิจิตอลลอจิกเกต 

แหล่งการเรียนรู้ 

 ในสถานศึกษา 
1. หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิคพทัยา 
2. หอ้งสมุดแผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ 

ทาง Internet 
4. หอ้งปฏิบติัอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ทาง  

Internet 
 

 นอกสถานศึกษา 
1. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลการการออกแบบวงจรถอดรหสัทาง  Internet 

 
การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 

1. บูรณาการกบัวชิาชีวิตและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตน
ทางสังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 

2. บูรณาการกบัวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
3. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้น

เรียน 
4. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
5. บูรณาการกบัวชิาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ดา้นการเขียนสรุปผลรายงาน 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ก่อนเรียน. 
1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ตรวจผลงานตามใบงานท่ี 12 การออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  
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2. สังเกตการท างานกลุ่ม 
 หลงัเรียน 

1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
         ผลการทดลองใบงานท่ี 12 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  
รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1  อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ได้
อยา่งถูกตอ้ง (ด้านความรู้) 
 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบร

เตอร์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
จะได ้ 5  คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2  ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง(ด้านทักษะ) 

 
 
 
 
 
 
 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ 

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่3  วดัและทดสอบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
(ด้านทักษะ) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่4  ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านทักษะ) 

 
 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน วดัและทดสอบวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ในงาน

อุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งจะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่  13  

ช่ือวชิา  ดิจิตอลเทคนิค สอนสัปดาห์ที่  14 

ช่ือหน่วย  ฟลิบฟลอบ  รวม  3  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  ฟลิบฟลอบ  จ านวน 3 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ด้านความรู้ 

1. หลกัการการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ  
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ  
3. วดัและทดสอบวงจรฟลิบฟลอบ  
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรฟลิบฟลอบ ในงานอุตสาหกรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 

ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 

 
สาระส าคัญ 
ดา้นความรู้ 

วงจรลอจิกแบ่งตามลกัษณะของการท างานแบ่งได ้2 ประเภท คือ วงจรคอมบิเนชนัหรือวงจรลอจิกเชิง
จดัหมู่ ซ่ึงเป็นวงจรท่ีให้ค่าทางเอาทพ์ุต แปรตามค่าทางอินพุตอยา่งคงท่ี และอีกประเภทหน่ึง คือ วงจรซีเควน
เชียล (sequential circuits) หรือวงจรลอจิกเชิงล าดบั การท างานจะแตกต่างจากแบบแรก คือ ค่าทางเอาทพ์ุตจะ
แปรตามค่าทางอินพุต และค่าสถานะของวงจรก่อนหนา้นั้นดว้ย ค่าสถานะของวงจรก่อนหนา้จะถูกเก็บไว ้ดว้ย
วงจรท่ีท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยความจ า แลว้ป้อนกลบัเขา้ไปใหม่ ระบบดิจิตอลทัว่ไป เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เช่น เคร่ือง
คิดเลข คอมพิวเตอร์เคร่ืองเล่นเกมส์ รวมทั้ง วทิย ุโทรทศัน์ จะมีวงจรหน่วยความจ าเป็นส่วนประกอบทั้งส้ิน 

ส าหรับในบทน้ีจะกล่าวถึง อุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยความจ า ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในวงจร
ซีเควนเชียล โดยเร่ิมตน้ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวงจรซีเควนเชียลก่อน แลว้ศึกษาโครงสร้าง ส่วนประกอบ รวมถึง
การท างาน และการน าไปใชง้าน ของอุปกรณ์หน่วยความจ า พื้นฐาน ไดแ้ก่ แลตซ์ (latch) และฟลิปฟลอป (flip-
flop) ชนิดต่าง ๆ 
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ดา้นทกัษะ 
ฝึกปฏิบติัการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ  การวดัและทดสอบวงจรฟลิบฟลอบ  และการประยุกตใ์ชง้าน

วงจรฟลิบฟลอบ  ในงานอุตสาหกรรม นกัศึกษาจะสามารถปฏิบติัการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ  การวดัและ
ทดสอบวงจรฟลิบฟลอบ  และการประยุกตใ์ชง้านวงจรฟลิบฟลอบ  ในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
รู้จกัคน้ควา้หาขอ้มูลการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ  การวดัและทดสอบวงจรฟลิบฟลอบ  และการประยุกตใ์ช้
งานวงจรฟลิบฟลอบ  ในงานอุตสาหกรรมในระบบอินเตอร์เน็ตช่วยเสริมสร้างทกัษะความสามารถทางดา้นการ
ปฏิบติั  การพูด  การฟัง  มีการพฒันาบุคลิกในการพูด  การถาม  การตอบค าถาม และการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึง
กนัและกนั ท าใหน้กัศึกษาไดมี้บทบาทในการเรียน และสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีดีจากการเรียน  มีความพร้อมใน
การเตรียมตวั และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกั  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดหลกัความประหยดัรู้จกัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบ มีเหตุมีผล มี
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีได ้  (ด้านทกัษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 

1. ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

2. วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

3. ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 
จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อให้มีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ ตามมาตรฐานสากล(ด้าน

ความรู้)   
2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ ตามมาตรฐานสากล(ด้านทักษะ) 
3. เพื่อใหมี้ทกัษะในการวดัและทดสอบวงจรฟลิบฟลอบ ตามมาตรฐานและถูกตอ้งตามขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน(ด้านทักษะ) 
4. เพื่อใหมี้ทกัษะในการประยกุตใ์ชง้านวงจรฟลิบฟลอบ ในงานอุตสาหกรรม(ด้านทักษะ) 
5. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังาน

อยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D 
(ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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3. วดัและทดสอบวงจรฟลิบฟลอบ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรฟลิบฟลอบ ในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลักษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ  
3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
5. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 

• หลกัความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ ไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
2. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล                                   
3. กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
4. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
5. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
6. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
7. คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
8. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1. มีทกัษะทางการการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการการ

ออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ ท่ีดีและมีสาระส าคญัท่ีสมบูรณ์ 
3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน        
4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   
5. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 
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7. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพยีงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน 
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดังนี้ 

• เง่ือนไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ (ความสนใจใฝ่รู้   ความรอบ

รู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 
2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ  
3. ใชว้สัดุอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  
5. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด  (ความรับผิดชอบ) 
2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
3. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความขยนั ความอดทน)  
4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   
 ด้านความรู้(ทฤษฎี) (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 

1. การออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ  
 ด้านทกัษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2-4) 

2. ใบงานท่ี 13 เร่ือง การออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ  
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ  พอเพยีงและคุณลกัษณะ 3D  
(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี  5-6) 

4. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และ
ตรง   ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียงและ
นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งรู้จกัใช้และจดัการกบัวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างฉลาดและ   รอบคอบ สามารถน าวสัดุ
อุปกรณ์ในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั งานจะส าเร็จ ไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความขยนัอดทน มี
ความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน และรู้จกัแบ่งปันให้ความร่วมมือกบัการท า
กิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
คุณลกัษณะ 3D 

5. ความมีเหตุมีผลในการปฎิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคุณลกัษณะ
3D นักศึกษาจะต้องมีการใช้เทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใช้ส่ือและเทคโนโลยี  ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ 
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ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  นกัศึกษาจะมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความสนใจใฝ่รู้ 
รอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอน 

ตัวอย่าง การออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ แนะน า
วิ ธีการเ รียน  การมอบหมายงาน และวิธี ว ัดผล
ประเมินผล (บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 5) 

2.  แจง้จุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียนท่ี 
13  และการให้ความร่วมมือของนกัศึกษาในการท า
กิจกรรม 

3. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน  (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. ครูอธิบายและยกตวัอย่างถึงคุณสมบติัของ
การออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ พร้อมกับแจกใบ
ความรู้ประกอบการเรียนการสอนเร่ือง ฟลิบฟลอบ 
(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี1 ) 

2.  แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน แล้ว
มอบหมายใบงานท่ี 13 เร่ืองการออกแบบวงจรฟ
ลิบฟลอบ (บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี 2-4 ) จากนั้น
ให้นกัศึกษาร่วมกนัสรุปรายงานผลการทดลองการ
ออกแบบวงจรถอดรหัสหน้าชั้นเรียน โดยให้ผูฟั้ง
แสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ 
(Democracy ด้าน ประชาธิปไตย :3D) (บรรลุ
จุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี  6 ) 
 
 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. ครูสรุปจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลพร้อม
ทั้งอธิบายเพิ่มเติม และสรุปเน้ือหาตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ตามหัวข้อสาระส าคญัพร้อมทั้ ง

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ี

อาจารยผ์ูส้อนและบทเรียน(บรรลุจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 5) 

 
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การเรียนของ

หน่วยเรียนท่ี 13  และการให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 

3. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. นักศึกษาฟังและคิดตามพร้อมทั้งจดบนัทึกการ
ออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ พร้อมกับศึกษาใบความรู้
ประกอบการเรียนการสอนเร่ืองวงจรฟลิบฟลอบ (บรรลุ
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 ) 

2. เขา้กลุ่มตามท่ีครูจดัแบ่ง แลว้ปฏิบติัตามใบงานท่ี 
13 เร่ืองการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ โดยนกัศึกษาแต่
ละกลุ่มจะต้องการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ วดัและ
ทดสอบวงจรวงจรฟลิบฟลอบ และการประยุกตใ์ชง้าน
วงจรถอดรหสัในงานอุตสาหกรรม (บรรลุจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2-4) จากนั้นนกัศึกษาร่วมกนัสรุป
รายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียนโดยตั้งค  าถามให้
ผูฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ 
(Democracy ดา้นประชาธิปไตย:3D (บรรลุจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 6) 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. นักศึกษารับฟังค าสรุปและข้อแนะน าจากครู
พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูล และซักถามหรือตอบค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ในหวัขอ้ท่ียงัไม่เขา้ใจพร้อมทั้ง
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ปลูกฝังให ้นกัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสือ
อย่างสม ่ าเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬาอยู่เสมอ
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพ
ติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยา
เสพติด : 3D ) 

2. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมกับบันทึก

คะแนน 
 

4. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไป) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

รับฟังการปลูกฝังจากท่านอาจารยเ์ร่ืองการเอาใจใส่ใน
การเรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และส่งเสริมให้เล่น
กีฬาอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการ
ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกล
จากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยั
จากยาเสพติด : 3D ) 

2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. นกัศึกษาน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัวา่เป็นอยา่งไรมีผลต่าง
กนัอยา่งไร เพื่อดูความกา้วหนา้ของตนเอง 

4. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การรายงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผดิชอบ) 
       2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
    3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความ 
                   ขยนั ความอดทน)  
       4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและ 
                   ผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  
ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)  
 การปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ  คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนและส่งเสริมใหเ้ล่นกีฬาอยูเ่สมอเพื่อใหร่้างกายแขง็แรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์  ซ่ึงส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีครูผูส้อนและบทเรียนก าหนด   
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2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 10  และการใหค้วามร่วมมือในการท า
กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 13 

3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขณะเรียน 

1. ปฏิบติัตามใบงานท่ี 13 เร่ือง การออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ  
2. ดูตวัอยา่งใบความรู้ท่ี 13 เร่ือง การออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ  
3. ร่วมกนัสรุปการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ  
4. จดัท าส่ือประกอบการรายงาน 
5. รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “การออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ ” 

 หลงัเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
2. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
            ผลการทดลองใบงานท่ี 13 เร่ือง การออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ  
ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. ใบความรู้ท่ี 13 เร่ือง การออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิง

พฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 
2. ใบงานท่ี 13 เร่ือง การออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ (ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิง

พฤติกรรมขอ้ท่ี 2) 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป ขอ้ 2 
4. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
5. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 

 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
- 

ส่ือของจริง 
ไอซีดิจิตอลลอจิกเกต 

แหล่งการเรียนรู้ 

 ในสถานศึกษา 
1. หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิคพทัยา 
2. หอ้งสมุดแผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ ทาง Internet 
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4. หอ้งปฏิบติัอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ ทาง  Internet 
 

 นอกสถานศึกษา 
1. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลการการออกแบบวงจรถอดรหสัทาง  Internet 

 
การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 

1. บูรณาการกบัวชิาชีวิตและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตน
ทางสังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 

2. บูรณาการกบัวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
3. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้น

เรียน 
4. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
5. บูรณาการกบัวชิาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ดา้นการเขียนสรุปผลรายงาน 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ก่อนเรียน. 
1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ตรวจผลงานตามใบงานท่ี 13 การออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ  
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

 หลงัเรียน 
1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
         ผลการทดลองใบงานท่ี 13 เร่ือง การออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ  
รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1  อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านความรู้) 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2  ปฏิบติัการการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านทักษะ) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่3  วดัและทดสอบวงจรฟลิบฟลอบ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านทักษะ) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่4  ประยกุตใ์ชง้านวงจรฟลิบฟลอบ ในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้าน
ทักษะ) 

 
 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ปฏิบติัการการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะได ้ 5  

คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน วดัและทดสอบวงจรฟลิบฟลอบ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ประยกุตใ์ชง้านวงจรฟลิบฟลอบ ในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งจะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่  14  

ช่ือวชิา  ดิจิตอลเทคนิค สอนสัปดาห์ที่  15 

ช่ือหน่วย  วงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  รวม  3  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  วงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  จ านวน 3 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ด้านความรู้ 

1. หลกัการการออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  
3. วดัและทดสอบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ในงานอุตสาหกรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 

ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 

 
สาระส าคัญ 
ดา้นความรู้ 

 วงจรนับ (Counter circuit) เ ป็นวงจรท่ีประยุกต์เอาฟลิปฟลอปมาใช้งานโดยการน า 
ฟลิปฟลอปมาต่อรวมกนัหลายตวัเพื่อท าหน้าท่ีนับจ านวนคล๊อกหรือจ านวนลูกคล่ืนท่ีผ่านเขา้มาทางอินพุต 
วงจรนบัเป็นวงจรหน่ึงในหลาย ๆ วงจรท่ีน าไปใชใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ในระบบดิจิตอล เพื่อใช้ใน
การควบคุมการท างานของระบบ นอกจากน้ียงัน าไปใช้ในเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวลา เช่น เคร่ืองวดัความถ่ี 
เคร่ืองวดัความเร็วรอบ เป็นตน้ วงจรนบัสามารถท่ีจะจ าแนกความแตกต่างออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ วงจรนบัแบบ
ไม่เขา้จงัหวะและวงจรนบัแบบเขา้จงัหวะ  
 ส าหรับในบทน้ีจะศึกษาการท างานของวงจรนบัทั้งสองชนิด การควบคุมวงจรการนบัข้ึน/นบัลง 
และไอซีวงจรนบั  เกตถอดรหสัวงจรนบั วงจรนบัโมดูลสั วงจรนบัสิบ วงจรนบัรหัส BCD และการออกแบบ
วงจรนบั 
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ดา้นทกัษะ 
ฝึกปฏิบติัการออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  การวดัและทดสอบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือน

ขอ้มูล  และการประยุกต์ใช้งานวงจรวงจรนับวงจรเล่ือนขอ้มูล  ในงานอุตสาหกรรม นักศึกษาจะสามารถ
ปฏิบติัการออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  การวดัและทดสอบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  และการ
ประยุกตใ์ช้งานวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  ในงานอุตสาหกรรมไดอ้ย่างถูกตอ้งและรู้จกัคน้ควา้หาขอ้มูล
การออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  การวดัและทดสอบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  และการ
ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  ในงานอุตสาหกรรมในระบบอินเตอร์เน็ตช่วยเสริมสร้างทกัษะ
ความสามารถทางดา้นการปฏิบติั  การพดู  การฟัง  มีการพฒันาบุคลิกในการพูด  การถาม  การตอบค าถาม และ
การแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าให้นกัศึกษาไดมี้บทบาทในการเรียน และสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีดีจาก
การเรียน  มีความพร้อมในการเตรียมตวั และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด
อยา่งมีเหตุและผลตามหลกั  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดหลกัความประหยดัรู้จกัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาด
และรอบคอบ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีได ้  (ด้านทกัษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 

1. ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

2. วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

3. ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อให้มีความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับหลักการออกแบบวงจรวงจรนับวงจรเล่ือนข้อมูล ตาม

มาตรฐานสากล(ด้านความรู้)   
2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการการออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ตามมาตรฐานสากล(ด้านทักษะ) 
3. เพื่อใหมี้ทกัษะในการวดัและทดสอบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ตามมาตรฐานและถูกตอ้ง

ตามขั้นตอนการปฏิบติังาน(ด้านทักษะ) 
4. เพื่อใหมี้ทกัษะในการประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ในงานอุตสาหกรรม(ด้าน

ทักษะ) 
5. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังาน

อยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D 
(ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
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 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลักษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินการออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  
3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
5. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 

• หลกัความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
2. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล                                   
3. กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
4. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
5. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
6. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
7. คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
8. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
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• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1. มีทกัษะทางการการออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการการ

ออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ท่ีดีและมีสาระส าคญัท่ีสมบูรณ์ 
3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน        
4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   
5. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 
7. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  

การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพยีงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน 
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดังนี้ 

• เง่ือนไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการการออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล (ความสนใจ

ใฝ่รู้   ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 
2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  
3. ใชว้สัดุอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  
5. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด  (ความรับผิดชอบ) 
2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
3. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความขยนั ความอดทน)  
4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   
 ด้านความรู้(ทฤษฎี) (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 

1. การออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  
 ด้านทกัษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2-4) 

2. ใบงานท่ี 14 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ  พอเพยีงและคุณลกัษณะ 3D  
(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี  5-6) 

4. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และ
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ตรง   ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียงและ
นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งรู้จกัใช้และจดัการกบัวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างฉลาดและ   รอบคอบ สามารถน าวสัดุ
อุปกรณ์ในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั งานจะส าเร็จ ไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความขยนัอดทน มี
ความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน และรู้จกัแบ่งปันให้ความร่วมมือกบัการท า
กิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
คุณลกัษณะ 3D 

5. ความมีเหตุมีผลในการปฎิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคุณลกัษณะ
3D นักศึกษาจะต้องมีการใช้เทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใช้ส่ือและเทคโนโลยี  ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ 
ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  นกัศึกษาจะมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความสนใจใฝ่รู้ 
รอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอน 

ตวัอยา่ง การออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล 
แนะน าวธีิการเรียน  การมอบหมายงาน และวิธีวดัผล
ประเมินผล (บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 5) 

2.  แจง้จุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียนท่ี 
14  และการให้ความร่วมมือของนกัศึกษาในการท า
กิจกรรม 

3. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน  (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. ครูอธิบายและยกตวัอย่างถึงคุณสมบติัของ
การออกแบบวงจรวงจรนับวงจรเล่ือนขอ้มูล พร้อม
กับแจกใบความรู้ประกอบการเรียนการสอนเร่ือง 
วงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล (บรรลุจุดประสงค์ทัว่ไปขอ้
ท่ี1 ) 

2.  แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน แล้ว
มอบหมายใบงานท่ี 14 เร่ืองการออกแบบวงจรวงจร
นบัวงจรเล่ือนขอ้มูล (บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี 2-4 
) จากนั้นให้นักศึกษาร่วมกนัสรุปรายงานผลการ
ทดลองการออกแบบวงจรถอดรหัสหน้าชั้ นเรียน 

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ี

อาจารยผ์ูส้อนและบทเรียน(บรรลุจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 3) 

 
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การเรียนของ

หน่วยเรียนท่ี 14  และการให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 

3. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. นักศึกษาฟังและคิดตามพร้อมทั้งจดบนัทึกการ
ออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล พร้อมกบัศึกษา
ใบความรู้ประกอบการเรียนการสอนเร่ืองวงจรวงจรนับ
วงจรเล่ือนขอ้มูล (บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 ) 

 
2. เขา้กลุ่มตามท่ีครูจดัแบ่ง แลว้ปฏิบติัตามใบงานท่ี 

14 เร่ืองการออกแบบวงจรวงจรนับวงจรเล่ือนขอ้มูล 
โดยนกัศึกษาแต่ละกลุ่มจะตอ้งการออกแบบวงจรวงจร
นบัวงจรเล่ือนขอ้มูล วดัและทดสอบวงจรวงจรวงจรนบั
วงจรเ ล่ือนข้อมูล  และการประยุกต์ใช้งานวงจร
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โดยให้ผูฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้
อย่างอิสระ (Democracy ด้าน ประชาธิปไตย :3D) 
(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี  6 ) 
 
 
 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. ครูสรุปจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลพร้อม
ทั้งอธิบายเพิ่มเติม และสรุปเน้ือหาตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ตามหัวข้อสาระส าคญัพร้อมทั้ ง
ปลูกฝังให ้นกัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสือ
อย่างสม ่ าเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬาอยู่เสมอ
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพ
ติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยา
เสพติด : 3D ) 

2. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมกับบันทึก

คะแนน 
 

4. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไป) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

ถอดรหัสในงานอุตสาหกรรม (บรรลุจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมข้อท่ี 2-4) จากนั้นนักศึกษาร่วมกันสรุป
รายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียนโดยตั้งค  าถามให้
ผูฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ 
(Democracy ดา้นประชาธิปไตย:3D (บรรลุจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 6) 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. นักศึกษารับฟังค าสรุปและข้อแนะน าจากครู
พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูล และซักถามหรือตอบค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ในหวัขอ้ท่ียงัไม่เขา้ใจพร้อมทั้ง
รับฟังการปลูกฝังจากท่านอาจารยเ์ร่ืองการเอาใจใส่ใน
การเรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และส่งเสริมให้เล่น
กีฬาอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการ
ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกล
จากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยั
จากยาเสพติด : 3D ) 

2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. นกัศึกษาน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัวา่เป็นอยา่งไรมีผลต่าง
กนัอยา่งไร เพื่อดูความกา้วหนา้ของตนเอง 

4. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การรายงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผดิชอบ) 
       2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
    3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความ 
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                   ขยนั ความอดทน)  
       4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและ 
                   ผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  
ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)  
 การปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ  คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนและส่งเสริมใหเ้ล่นกีฬาอยูเ่สมอเพื่อใหร่้างกายแขง็แรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์  ซ่ึงส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีครูผูส้อนและบทเรียนก าหนด   
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 14  และการใหค้วามร่วมมือในการท า

กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 14 
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ปฏิบติัตามใบงานท่ี 14 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  
2. ดูตวัอยา่งใบความรู้ท่ี 14 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  
3. ร่วมกนัสรุปการออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  
4. จดัท าส่ือประกอบการรายงาน 
5. รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “การออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ” 

 หลงัเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
2. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
            ผลการทดลองใบงานท่ี 14 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  
ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. ใบความรู้ท่ี 14 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล (ใชป้ระกอบการเรียนการสอน

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 
2. ใบงานท่ี 14 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรนับวงจรเล่ือนขอ้มูล (ใช้ประกอบการเรียนการสอน

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2) 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป ขอ้ 2 
4. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
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5. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 
 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 

- 
ส่ือของจริง 

ไอซีดิจิตอลลอจิกเกต 
แหล่งการเรียนรู้ 

 ในสถานศึกษา 
1. หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิคพทัยา 
2. หอ้งสมุดแผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ทาง 

Internet 
4. หอ้งปฏิบติัอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ทาง  Internet 

 นอกสถานศึกษา 
1. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลการการออกแบบวงจรถอดรหสัทาง  Internet 

การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 
1. บูรณาการกบัวชิาชีวิตและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตน

ทางสังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 
2. บูรณาการกบัวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
3. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้น

เรียน 
4. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
5. บูรณาการกบัวชิาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ดา้นการเขียนสรุปผลรายงาน 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ก่อนเรียน. 
1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ตรวจผลงานตามใบงานท่ี 14 การออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

 หลงัเรียน 
1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 



149 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
         ผลการทดลองใบงานท่ี 14 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล  
รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1  อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
(ด้านความรู้) 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ได้

อยา่งถูกตอ้ง 
จะได ้ 5  คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2  ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้าน
ทักษะ) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่3  วดัและทดสอบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านทักษะ) 

 
 
 
 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน วดัและทดสอบวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะ

ได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่4  ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง(ด้านทักษะ) 

 
 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล ในงาน

อุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งจะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่  15  

ช่ือวชิา  ดิจิตอลเทคนิค สอนสัปดาห์ที่  16 

ช่ือหน่วย  วงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล  รวม  3  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  วงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล  จ านวน 3 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ด้านความรู้ 

1. หลกัการการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล  
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล  
3. วดัและทดสอบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล  
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล ในงานอุตสาหกรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 

ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 

 
สาระส าคัญ 
ดา้นความรู้ 

 วงจรแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิตอล คือวงจรท่ีท าหน้าท่ีเปล่ียนระดบัแรงดนัท่ีไดจ้ากอุปกรณ์
ตรวจจบัท่ีแปลงปริมาณทางฟิสิกส์ ใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสสลบั ซ่ึงเรียกวา่ “สัญญาณแอนะลอก” เป็น
สัญญาณท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าแรงดนัตามคาบเวลา เช่น สัญญาณท่ีไดจ้ากการตรวจจบัแสง , ความร้อน , 
อุณหภูมิ , ความเร็ว , ต าแหน่ง ฯลฯ ให้เป็นสัญญาณดิจิตอลท่ีมีค่าระดบัแรงดนัเป็นลอจิก “0” และ “1” ตาม
ค่าแรงดนัของสัญญาณแอนะลอกท่ีเปล่ียนแปลง 
ดา้นทกัษะ 

ฝึกปฏิบติัการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกบัดิจิตอล  การวดัและทดสอบ
วงจรวงจรแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกบัดิจิตอล  และการประยุกต์ใช้งานวงจรวงจรแปลงสัญญาณ
ระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล  ในงานอุตสาหกรรม นกัศึกษาจะสามารถปฏิบติัการออกแบบวงจรวงจรแปลง
สัญญาณระหว่างแอนะลอกกบัดิจิตอล  การวดัและทดสอบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกบั
ดิจิตอล  และการประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล  ในงานอุตสาหกรรมได้
อยา่งถูกตอ้งและรู้จกัคน้ควา้หาขอ้มูลการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล  การ
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วดัและทดสอบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล  และการประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรแปลง
สัญญาณระหว่างแอนะลอกกบัดิจิตอล  ในงานอุตสาหกรรมในระบบอินเตอร์เน็ตช่วยเสริมสร้างทกัษะ
ความสามารถทางดา้นการปฏิบติั  การพดู  การฟัง  มีการพฒันาบุคลิกในการพูด  การถาม  การตอบค าถาม และ
การแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าให้นกัศึกษาไดมี้บทบาทในการเรียน และสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีดีจาก
การเรียน  มีความพร้อมในการเตรียมตวั และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด
อยา่งมีเหตุและผลตามหลกั  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดหลกัความประหยดัรู้จกัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาด
และรอบคอบ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีได ้  (ด้านทกัษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 

1. ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

2. วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

3. ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 
จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อใหมี้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบั

ดิจิตอล ตามมาตรฐานสากล(ด้านความรู้)   
2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล ตาม

มาตรฐานสากล(ด้านทักษะ) 
3. เพื่อใหมี้ทกัษะในการวดัและทดสอบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล ตาม

มาตรฐานและถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน(ด้านทักษะ) 
4. เพื่อใหมี้ทกัษะในการประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล ใน

งานอุตสาหกรรม(ด้านทักษะ) 
5. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังาน

อยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D 
(ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

ด้านทักษะ 
2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล ในงานอุตสาหกรรมได้
อยา่งถูกตอ้ง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง

คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลักษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่ง

แอนะลอกกบัดิจิตอล  
3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
5. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 

• หลกัความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล ไดอ้ยา่ง

ชดัเจนและถูกตอ้ง 
2. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล                                   
3. กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
4. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
5. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
6. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
7. คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
8. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1. มีทกัษะทางการการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการการ

ออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล ท่ีดีและมีสาระส าคญัท่ีสมบูรณ์ 
3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน        
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4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   
5. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 
7. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  

การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพยีงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน 
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดังนี้ 

• เง่ือนไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอก

กบัดิจิตอล (ความสนใจใฝ่รู้   ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 
2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล  
3. ใชว้สัดุอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  
5. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด  (ความรับผิดชอบ) 
2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
3. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความขยนั ความอดทน)  
4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   
 ด้านความรู้(ทฤษฎี) (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 

1. การออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล  
 ด้านทกัษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2-4) 

2. ใบงานท่ี 15 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล  
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ  พอเพยีงและคุณลกัษณะ 3D  
(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี  5-6) 

4. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และ
ตรง   ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียงและ
นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งรู้จกัใช้และจดัการกบัวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างฉลาดและ   รอบคอบ สามารถน าวสัดุ
อุปกรณ์ในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั งานจะส าเร็จ ไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความขยนัอดทน มี
ความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน และรู้จกัแบ่งปันให้ความร่วมมือกบัการท า
กิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก



155 

 

คุณลกัษณะ 3D 
5. ความมีเหตุมีผลในการปฎิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคุณลกัษณะ

3D นักศึกษาจะต้องมีการใช้เทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใช้ส่ือและเทคโนโลยี  ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ 
ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  นกัศึกษาจะมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความสนใจใฝ่รู้ 
รอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอน 

ตัวอย่าง การออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณ
ระหว่างแอนะลอกกับดิจิตอล แนะน าวิธีการเรียน  
การมอบหมายงาน และวิธีวดัผลประเมินผล (บรรลุ
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 5) 

2.  แจง้จุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียนท่ี 
15  และการให้ความร่วมมือของนกัศึกษาในการท า
กิจกรรม 

3. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน  (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. ครูอธิบายและยกตวัอย่างถึงคุณสมบติัของ
การออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหว่าง
แอนะลอกกับดิ จิตอล พร้อมกับแจกใบความรู้
ประกอบการเรียนการสอนเร่ือง วงจรแปลงสัญญาณ
ระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล (บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไป
ขอ้ท่ี1 ) 

2.  แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน แล้ว
มอบหมายใบงานท่ี 15 เร่ืองการออกแบบวงจรวงจร
แปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกบัดิจิตอล (บรรลุ
จุดประสงค์ทัว่ไปขอ้ท่ี 2-4 ) จากนั้นให้นักศึกษา
ร่วมกันสรุปรายงานผลการทดลองการออกแบบ
วงจรถอดรหัสหน้าชั้นเรียน โดยให้ผูฟั้งแสดงความ
คิดเห็นภายในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ (Democracy 
ดา้น ประชาธิปไตย:3D) (บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไปขอ้ท่ี  

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ี

อาจารยผ์ูส้อนและบทเรียน(บรรลุจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 5) 

 
 
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การเรียนของ

หน่วยเรียนท่ี 15  และการให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 

3. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 

1. นกัศึกษาฟังและคิดตามพร้อมทั้งจดบนัทึกการ
ออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบั
ดิจิตอล พร้อมกบัศึกษาใบความรู้ประกอบการเรียนการ
สอนเร่ืองวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอก
กบัดิจิตอล (บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 ) 

 
2. เขา้กลุ่มตามท่ีครูจดัแบ่ง แลว้ปฏิบติัตามใบงาน

ท่ี 15 เร่ืองการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณ
ระหว่างแอนะลอกกบัดิจิตอล โดยนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม
จะตอ้งการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหว่าง
แอนะลอกกบัดิจิตอล วดัและทดสอบวงจรวงจรวงจร
แปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกบัดิจิตอล และการ
ประยุกต์ใช้งานวงจรถอดรหัสในงานอุตสาหกรรม 

(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี  2-4) จากนั้น
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6 ) 
 
 
 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. ครูสรุปจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลพร้อม
ทั้งอธิบายเพิ่มเติม และสรุปเน้ือหาตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ตามหัวข้อสาระส าคญัพร้อมทั้ ง
ปลูกฝังให ้นกัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสือ
อย่างสม ่ าเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬาอยู่เสมอ
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพ
ติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยา
เสพติด : 3D ) 

2. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมกับบันทึก

คะแนน 
 

4. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไป) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

นักศึกษาร่วมกันสรุปรายงานผลการทดลองหน้าชั้ น
เรียนโดยตั้งค  าถามใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้น
เรียนไดอ้ยา่งอิสระ (Democracy ดา้นประชาธิปไตย:3D 
(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 6) 
ขั้นสรุป (40 นาที) 

1. นักศึกษารับฟังค าสรุปและข้อแนะน าจากครู
พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูล และซักถามหรือตอบค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ในหวัขอ้ท่ียงัไม่เขา้ใจพร้อมทั้ง
รับฟังการปลูกฝังจากท่านอาจารยเ์ร่ืองการเอาใจใส่ใน
การเรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และส่งเสริมให้เล่น
กีฬาอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการ
ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกล
จากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยั
จากยาเสพติด : 3D ) 

2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. นกัศึกษาน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัวา่เป็นอยา่งไรมีผลต่าง
กนัอยา่งไร เพื่อดูความกา้วหนา้ของตนเอง 

4. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

(บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชัว่โมงเรียน) 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การรายงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผดิชอบ) 
       2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
    3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความ 
                   ขยนั ความอดทน)  
       4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและ 



157 

 

                   ผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  
ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)  
 การปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ  คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนและส่งเสริมใหเ้ล่นกีฬาอยูเ่สมอเพื่อใหร่้างกายแขง็แรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์  ซ่ึงส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีครูผูส้อนและบทเรียนก าหนด   
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 10  และการใหค้วามร่วมมือในการท า

กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 15 
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ปฏิบติัตามใบงานท่ี 15 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล  
2. ดูตวัอยา่งใบความรู้ท่ี 15 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล  
3. ร่วมกนัสรุปการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล  
4. จดัท าส่ือประกอบการรายงาน 
5. รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “การออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล ” 

 หลงัเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
2. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
            ผลการทดลองใบงานท่ี 15 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล  
ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. ใบความรู้ท่ี 15 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกบัดิจิตอล (ใช้

ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 
2. ใบงานท่ี 15 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกับดิจิตอล (ใช้

ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2) 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป ขอ้ 2 
4. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
5. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 

 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
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- 
ส่ือของจริง 

ไอซีดิจิตอลลอจิกเกต 
แหล่งการเรียนรู้ 

 ในสถานศึกษา 
1. หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิคพทัยา 
2. หอ้งสมุดแผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่ง

แอนะลอกกบัดิจิตอล ทาง Internet 
4. หอ้งปฏิบติัอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอก

กบัดิจิตอล ทาง  Internet 
 นอกสถานศึกษา 

1. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลการการออกแบบวงจรถอดรหสัทาง  Internet 
การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 

1. บูรณาการกบัวชิาชีวิตและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตน
ทางสังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 

2. บูรณาการกบัวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
3. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้น

เรียน 
4. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
5. บูรณาการกบัวชิาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ดา้นการเขียนสรุปผลรายงาน 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ก่อนเรียน. 
1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ตรวจผลงานตามใบงานท่ี 10 การออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล  
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

 หลงัเรียน 
1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
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ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
         ผลการทดลองใบงานท่ี 15 เร่ือง การออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล  
รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1  อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบั
ดิจิตอล ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านความรู้) 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่ง

แอนะลอกกบัดิจิตอล ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
จะได ้ 5  คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2  ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบั
ดิจิตอล ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านทักษะ) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่3  วดัและทดสอบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล ได้
อยา่งถูกตอ้ง (ด้านทักษะ) 

 
 
 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ปฏิบติัการการออกแบบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่ง

แอนะลอกกบัดิจิตอล ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน วดัและทดสอบวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบั

ดิจิตอล ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่4  ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล ใน
งานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(ด้านทักษะ) 

 
 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ประยกุตใ์ชง้านวงจรวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบั

ดิจิตอล ในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งจะได ้ 5  คะแนน    
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 คะแนน)           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


