
 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 
 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  1 
 ช่ือวชิา  เขียนแบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ สอนสัปดาห์ท่ี  1 
 ช่ือหน่วย  เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์การเขียนแบบและ

บ ารุงรักษา 
คาบรวม  3 

ช่ือเร่ือง  เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์การเขียนแบบและบ ารุงรักษา จ านวนคาบ 3 

หัวข้อเร่ือง 
       ดา้นความรู้        

1. มีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือในงานเขียนแบบชนิดต่างๆ 
2. มีความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัของเคร่ืองมือในงานเขียนแบบชนิดต่างๆ 
3. มีความรู้ดา้นการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือในงานเขียนแบบชนิดต่างๆ 

 ดา้นทกัษะ 
4. วธีิการใชเ้คร่ืองมือในงานเขียนแบบชนิดต่างๆ 

        ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
5. ความรับผดิชอบ   
6. ความสนใจใฝ่รู้ 

 
สาระส าคญั 

หลกัการในการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ ผูเ้ขียนจะตอ้งมีความรู้ในดา้นเขียนแบบเคร่ืองมือ
กลเป็นพื้นฐาน โดยทัว่ๆไปจะตอ้งรู้จกัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชง้านเขียนแบบเพื่อให้งานท่ีเขียนข้ึนมามีความ
ประณีตและถูกตอ้งตามมาตรฐานสากล ดงันั้นการเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์จึงเป็นส่วนส าคญั เพราะงานท่ี
เขียนนั้นจะเขียนไดช้า้หรือเร็วก็ข้ึนอยูก่บัการเลือกใชอุ้ปกรณ์และเทคนิคการใชเ้คร่ืองมือท่ีถูกตอ้งเสมอ รวมทั้ง
วธีิการบ ารุงรักษา 

 
 
 
 
 
      



 

 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  
               - ไม่มี 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อใหมี้ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือในงานเขียนแบบชนิดต่างๆ (ด้านความรู้) 
2. เพื่อใหมี้ความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัของเคร่ืองมือในงานเขียนแบบชนิดต่างๆ (ด้านความรู้) 
3. เพื่อใหมี้ความรู้ดา้นการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือในงานเขียนแบบชนิดต่างๆ (ด้านความรู้) 
4. เพื่อใหมี้ทกัษะวธีิการใชเ้คร่ืองมือในงานเขียนแบบชนิดต่างๆ (ด้านทักษะ) 
5. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จ

ภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. อธิบายเก่ียวกบัเคร่ืองมือในงานเขียนแบบชนิดต่างๆ ได ้ (ด้านความรู้) 
2. อธิบายเก่ียวกบัคุณสมบติัของเคร่ืองมือในงานเขียนแบบชนิดต่างๆ ได ้(ด้านความรู้) 
3. อธิบายความรู้ดา้นการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือในงานเขียนแบบชนิดต่างๆ ได ้(ด้านความรู้) 
4. ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้(ด้านทักษะ) 
5. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตาม

ความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 
 (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) 

6. ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นกัศึกษาจะตอ้งมีการใช ้
เทคนิคท่ีแปลกใหม่ใช้ส่ือและเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอท่ีน่าสนใจน าวสัดุในท้องถ่ินมา
ประยกุตใ์ช ้  อยา่งคุม้ค่าและประหยดั (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ด้านความรู้(ทฤษฎ)ี (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1- 3) 

1. โต๊ะเขียนแบบ  
เป็นโตะ๊ท่ีใชส้ าหรับยดึติดกระดาษเขียนแบบ ใชร่้วมกบัไมที้และฉากสามเหล่ียม ตลอดจนวางเคร่ืองมือ

เขียนแบบอ่ืนๆ ลกัษณะรูปร่างโดยทัว่ไปมีโครงสร้างเป็นเหล็กกล่องส่ีเหล่ียมมีกระดานท่ียึดติดกบัตวัโต๊ะ เอียง
ท ามุมกบัตวักระดาน โดยทัว่ไปเป็นไมอ้ดัท่ีปิดทบัดว้ยวสัดุท่ีผวิเรียบ เช่น โฟไมกา้ เมลามีน เป็นตน้ 

 
2. กระดานเขียนแบบ  

เป็นอุปกรณ์เขียนแบบท่ีใชง้านเช่นเดียวกบัโต๊ะเขียนแบบ ไม่มีโครงตวัและขาโต๊ะสามารถเคล่ือนยา้น
ไปไหนไดง่้ายและสะดวกสบาย ขอบกระดานทั้งส่ีดา้นเรียบตรง และไดฉ้ากกนั สามารถท าข้ึนมาใชเ้องได ้โดย
ใช้ไมอ้ดัหรือไมแ้ผ่นท่ีมีพื้นผิวเรียบตดัตามขนาดท่ีตอ้งการ แลว้ขดัผิวและขอบกระดานให้เรียบ หากตอ้งการ
กระดานท่ีใชก้บักระดาษขนาด A3 ควรใชก้ระดานขนาดประมาณ 40x60 เซนติเมตร 

 
3. ไม้ทแีละทสีไลด์  

เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับเขียนเส้นตรงในแนวนอน และใช้ร่วมกบัฉากสามเหล่ียมในการเขียนเส้นใน
แนวด่ิงและเส้นเอียงมุมต่างๆ มีลกัษณะรูปร่างเป็นตวัที (T) มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหวั (Head) และส่วน
ใบ (Blade)  ซ่ึงทั้งสองส่วนจะยึดติดกนัโดยท ามุมฉากต่อกนั ส่วนใบจะมีสเกลติดยาวตลอดความยาว โดยทัว่ไป
จะมีหน่วยเป็นระบบเมตริกท่ีวดัเป็นเซนติเมตร วสัดุทัว่ไปจะเป็นไมแ้ละพลาสติก 

 
4. ฉากสามเหลีย่ม  

เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เพื่อขีดเขียนเส้นแนวด่ิง และเส้นแนวเอียง การใชง้านจะใชร่้วมกบัไมที้ มีอยู ่2 แบบ 
คือ 

1. ฉากสามเหล่ียม มีรูปร่างเป็นสามเหล่ียมมุมฉากมี 3 ดา้น 3 มุม โดยจะมีมุมฉากอยูห่น่ึงมุมมีอยู ่2 แบบ
คือ แบบมุมภายใน45 , 45และ90 องศา และมุมภายใน 30, 60 และ90 องศา วสัดุทัว่ไปจะเป็นพลาสติกใสมีสเกล
อยูท่ี่ดา้นขา้ง มีทั้งสเกลระบบเมตริกท่ีวดัเป็นเซนติเมตร และระบบองักฤษท่ีวดัเป็นน้ิว 

2. ฉากสามเหล่ียมแบบปรับมุมได ้ 
 

5. วงเวยีน  
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการเขียนส่วนโคง้ หรือวงกลมีลกัษณะเป็นขาสองขาติดกนั โดยสามารถปรับ

ขยายขาให้กวา้งหรือแคบได ้ปลายขาขา้งหน่ึงจะติดเหล็กปลายแหลมไว ้ส่วนปลายขาอีกขา้งหน่ึงจะมีชุดจบัยึด



 

 

ดินสอ แบ่งตามลกัษณะการใชง้านได ้4 แบบ ดงัน้ี 
1. วงเวียนขนาดเล็ก  เป็นวงเวียนท่ีใชเ้ขียนส่วนโคง้ โดยขาหน่ึงจะยึดติดเหล็กปลายแหลม ส่วนขาอีก

ขา้งหน่ึงจะมีชุดจบัยดึดินสอ การขยายความกวา้งขาวงเวยีนจะใชส้กรูเป็นตวัปรับ โดยมีแรงสปริงเป็นตวัดนัไว  ้
2. วงเวยีนขนาดกลาง  เป็นวงเวยีนท่ีใชเ้ขียนส่วนโคง้ หรือวงกลมขนาดกลางท่ีใชโ้ดยทัว่ไป 
3. วงเวยีนถ่ายขนาด  เป็นวงเวยีนท่ีมีลกัษณะรูปร่างคลา้ยกบัวงเวียนท่ีใชง้านเขียนแบบทัว่ไปแต่ปลายขา

วงเวยีนจะเป็นปลายแหลมทั้งสองขา้ง ใชส้ าหรับวดัระยะขนาดจากบรรทดัแลว้ไปถ่ายขนาดลงบนแบบงาน หรือ
ใชแ้บ่งเส้นตรงออกเป็นส่วนๆ เท่าๆกนั 

4. วงเวียนคาน  เป็นวงเวียนท่ีใชส้ าหรับเขียนส่วนโคง้ หรทอวงกลมขนาดใหญ่ มีส่วนประกอบหลกัอยู ่
3 ส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึงเป็นแกนหลกั มีลกัษณะรูปร่างเป้นคานตรงยาว ส่วนท่ีสองเป็นชุดเหล็กปลายแหลม และ
ส่วนท่ีสามเป็นชุดดินสอ ซ่ึงส่วนท่ีสองและสามารถเล่ือนไปมาบนคานแกนหลกั และจะมีสกรูท่ีสามารถเลือก
ต าแหน่งได ้

 
6. ดินสอ  

เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการขีดเขียนเส้นลงบนผิวกระดาษเขียนแบบ ตวัไส้ดินสอท าจากกราไฟต์ มีอยู่ 2 
แบบ ดงัน้ี 

1. ดินสอเปลือกไม ้ เป็นดินสอเปลือกไมหุ้้มไส้ดินสอขนาด 2 มิลลิเมตร เวลาใช้งานจะตอ้งเหลาไส้
ดินสอยาวยืน่ออกมาจากเปลือกไม ้และลบัปลายใหแ้หลมเล็ก 

2. ดินสอแบบเปล่ียนไส้  เป็นดินสอท่ีไม่มีเปลือกดินสอ มีแต่ไส้ดินสอ โดยใช้คู่กบัตวัโครงปากกา ใช้
ง่ายและสะดวก มีอยู ่2 แบบ คือ  

- ดินสอแบบไส้ใหญ่ 
- ดินสอแบบไส้มาตรฐาน 

7. ปากกาเขียนแบบ  
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการขีดเขียนเส้นลงในกระดาษไข ลกัษณะคลา้ยปากกาหมึกซึม เส้นท่ีเขียนจะ

ไดค้วามหนาของเส้นตามมาตรฐาน มีหลายขนาด ส าหรับงานเขียนแบบทัว่ไปจะนิยมใชก้ลุ่มเส้น 0.5 ซ่ึงจะใช้
ปากกาเขียนแบบจ านวน 3 ดา้ม คือขนาด 0.5 0.35 และ0.25 มิลลิเมตร 

 
8. ยางลบ (อเมริกนั : eraser บริติช : rubber)  

เป็นเคร่ืองเขียนชนิดหน่ึง ใชส้ าหรับลบรอยดินสอหรือปากกาท่ีเขียนบนวสัดุอยา่งหน่ึงเช่นกระดาษ โดย
ใชย้างลบถูไปมาจนรอยเขียนหายไป และดินสอส่วนมากมกัจะมียางลบติดมาดว้ยเพื่อใชค้วบคู่กนั ยางลบท ามา
จากยางเป็นหลกั แต่ส าหรับยางลบท่ีใชง้านเฉพาะทางก็อาจผลิตดว้ยไวนิล พลาสติกหรือยางธรรมชาติอ่ืนๆก็ได ้



 

 

ส่วนมากจะพบเป็นสีขาว แต่ก็สามารถผลิตให้เป็นสีอ่ืนๆไดแ้ลว้แต่ส่วนผสมของวสัดุผูค้น ในสมยัก่อนท่ีจะมี
ยางลบ พวกเขาใชข้นมปังสีขาวท่ีไม่มีขอบเพื่อลบรอยดินสอกราไฟตแ์ละถ่ายหิน ซ่ึงวิธีน้ีบางคร้ังยงัมีการใชอ้ยู่
โดยศิลปินสมยัใหม ่

 

• ด้านทกัษะ(ปฏบิัติ)  (จดุประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่4) 

               
1. แบบฝึกหดั 

 

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง   
    (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่5-6) 
 

1. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรง 
      ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 
                        

2. ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นกัศึกษาจะตอ้งมีการใช ้ 
เทคนิคท่ีแปลกใหม่ใชส่ื้อและเทคโนโลยปีระกอบการน าเสนอท่ีน่าสนใจน าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยุกตใ์ช ้  อยา่ง
คุม้ค่าและประหยดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ผูส้อนจดัเตรียมเอกสาร พร้อมกบัแนะน า
รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง   
เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์การเขียนแบบและบ ารุงรักษา 

2.  ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วย
เรียนท่ี 1  และขอให้ผูเ้รียนร่วมกนัท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความรู้    โดยตั้ง
ค  าถามว่า เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์การเขียนแบบและ
บ ารุงรักษา มีส่วนประกอบอะไรในชีวิตประจ าวนั
ของเราบา้ง  พร้อมใหเ้หตุผลประกอบ 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ 
1.  ผูส้อนอธิบายเน้ือหาเก่ียวกบับทเรียนวิชา  

เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยท่ี  1 เร่ือง  
เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์การเขียนแบบและบ ารุงรักษา 
และให้ผูเ้รียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน วิชา  
เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยท่ี 1 หนา้ท่ี  
1 – 10 
          2.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอธิบายพร้อม
ยกตวัอย่างถึง เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์การเขียนแบบ
และบ ารุงรักษา  ตามท่ีได้ศึกษาจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
         3.ผูส้อนอธิบายถึงเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์การ
เขียนแบบและบ ารุงรักษา ใหน้กัเรียนฟัง 
 
 
 
 

1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1.  ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์และ ฟังครูผูส้อนแนะน า

รายวิชา  วิ ธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนเ ร่ือง  
เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์การเขียนแบบและบ ารุงรักษา 

2.  ผูเ้รียนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การ
เรียนของหน่วยเรียนท่ี 1  และการให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม 

3.  ผูเ้รียนแสดงความรู้วา่ เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์
การเขียนแบบและบ ารุงรักษา  มีส่วนประกอบอะไรใน
ชีวติประจ าวนัของเราบา้ง พร้อมใหเ้หตุผลประกอบ 

 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ 
1.  ผูเ้รียนศึกษาบทเรียนวิชา เขียนแบบไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยท่ี  1 เร่ือง  เคร่ืองมือ วสัดุ
อุปกรณ์การเขียนแบบและบ ารุงรักษา และให้ผูเ้รียน
ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  วิชาเขียนแบบไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยท่ี 1 หนา้ท่ี  1 - 10 
             2.  ผูเ้รียนอธิบายและยกตวัอย่างถึง เคร่ืองมือ 
วสัดุอุปกรณ์การเขียนแบบและบ ารุงรักษา ตามท่ีได้
ศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
             3. ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมในบทเรียนจากนั้นลง
มือปฏิบติัตามท่ีผูส้อนสาธิต 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้  

1.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหัดบทท่ี1 เร่ือง
เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์การเขียนแบบและบ ารุงรักษา 
หนา้ท่ี 11-12 

2.  ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั 
ตามความเหมาะสม  ท ารายงานเร่ืองเคร่ืองมือ วสัดุ
อุปกรณ์การเขียนแบบและบ ารุงรักษา พร้อมทั้งอธิบาย
ความหมายของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง
เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์การเขียนแบบและบ ารุงรักษา 
และให้อธิบายหน้าชั้นเรียนโดยครูให้ค  าแนะน าอย่าง
ใกลชิ้ด และประเมินผลจากการรายงานดงักล่าว 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล  
1.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีได้

เรียนใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน 

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน 
 
 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-6) 
 

(รวม 180นาที หรือ 3 คาบเรียน) 
 
 
 
 
 

3.  ข้ันประยุกต์ใช้  
1.  ผูเ้รียนท าท าแบบฝึกหดับทท่ี1 เร่ืองเคร่ืองมือ 

วสัดุอุปกรณ์การเขียนแบบและบ ารุงรักษา หนา้ท่ี 11-12 
2.  ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั ตามความ

เหมาะสม  ท ารายงานเร่ืองเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์การ
เขียนแบบและบ ารุงรักษา พร้อมทั้งอธิบายความหมาย
ของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองเคร่ืองมือ วสัดุ
อุปกรณ์การเขียนแบบและบ ารุงรักษา พร้อมทั้งอธิบาย
ความหมายของอุปกรณ์ต่างๆ  และอธิบายหน้าชั้นเรียน 
โดยขอค าแนะน าจากผูส้อน 
 

 
4.  ข้ันสรุปและประเมินผล  

1.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีไดเ้รียน
เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 

2.  ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน 
 
 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
         ก่อนเรียน  
             1.  จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนหน่วยท่ี 1  
             2.  ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยท่ี 1  และใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมใน  
                  หน่วยท่ี 1 
             3.  อธิบายถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบการเรียนหน่วยท่ี 1 

    
 
 
          ขณะเรียน 

1. ปฏิบติัตามการสาธิตเร่ือง เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์การเขียนแบบและบ ารุงรักษา 
2.   ร่วมกนัสรุป “เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์การเขียนแบบและบ ารุงรักษา” 
3.   จดัท าส่ือประกอบรายงาน   
4. รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์การเขียนแบบและบ ารุงรักษา” 

 
 
 

 หลงัเรียน 
             1.  ท าแบบฝึกหดับทท่ี1 
             2.  ท าแบบประเมินการเรียนรู้ 

 
 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- รายงาน  เร่ือง  เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์การเขียนแบบและบ ารุงรักษา 
 
 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
 1.  เอกสารประกอบการสอนวิชา เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ประกอบการเรียนการสอน
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-6) 
               2.  ใบความรู้และใบงาน 
 
 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
 
               1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์การเขียนแบบและบ ารุงรักษา 
         
ส่ือของจริง 

      1. อุปกรณ์เคร่ืองฉายภาพและจอภาพ (ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี       
1-6) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แหล่งการเรียนรู้ 
 
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุดวทิยาลยั 
2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
 

    นอกสถานศึกษา 

                           ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ ในทอ้งถ่ินจงัหวดั 

 
การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 
 

            1.  บูรณาการกบัวชิาชีวติและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพดู  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตนทาง
สังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 
            2.  บูรณาการกบัวชิาการบริหารการจดัซ้ือ  ดา้นการซ้ือ การแสวงหาผลิตภณัฑ ์
            3.  บูรณาการกบัวชิากีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
            4.  บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 

 หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
ก่อนเรียน 

1. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยท่ี 1  

 
 

            ขณะเรียน 
1. ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆเก่ียวกบัการเรียน 
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

     
 
            หลงัเรียน 

1. ตรวจแบบฝึกหดั 
2. สรุปผลการรายงานหนา้ชั้นเรียน 

 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
          
                   ตรวจผลงาน รายงาน  เร่ือง  เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์การเขียนแบบและบ ารุงรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  บอกความหมายของโตะ๊เขียนแบบ ได ้ 

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                             :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน           :   บอกความหมายของโตะ๊เขียนแบบ ได ้จะได ้ 1  คะแนน    
 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  บอกความหมายของกระดานเขียนแบบได ้ 

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                             :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน         :   บอกความหมายของกระดานเขียนแบบได ้ จะได ้ 1  คะแนน   
  

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3   บอกความหมายของไมที้และทีสไลดไ์ด ้

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                             :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน           :    บอกความหมายของไมที้และทีสไลดไ์ด ้จะได ้ 1  คะแนน 
  

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4  บอกความหมายของปากกาเขียนแบบได ้

1. วธีิการประเมิน                   :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน          :    บอกความหมายของปากกาเขียนแบบได ้  จะได ้ 1  คะแนน  

   
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 5  บอกความหมายของยางลบ (อเมริกนั : eraser บริติช : rubber) ได ้ 

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน           :    บอกความหมายของยางลบ (อเมริกนั : eraser บริติช : rubber) ได ้ 

       จะได ้ 1  คะแนน    

 



 

 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 6  บอกความหมายของฉากสามเหล่ียมได ้ 

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน           :    บอกความหมายของฉากสามเหล่ียมได ้ จะได ้ 1  คะแนน    

 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 7  บอกความหมายของวงเวยีนได ้ 

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน           :    บอกความหมายของวงเวยีนได ้ จะได ้ 1  คะแนน    

 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 8  บอกความหมายของดินสอได ้

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน           :    บอกความหมายของดินสอได ้ จะได ้ 1  คะแนน    

 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 9   ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน            :   ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบังาน

จะได ้ 1  คะแนน 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 10  การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้ง  

กระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน  มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ 
อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 

1. วธีิการประเมิน                 :     ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        :     แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

3. เกณฑ์การให้คะแนน         :    การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษา                             
จะตอ้งกระจายงานได้ทัว่ถึง  และตรงตามความสามารถของ   สมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียม
สถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง  จะได ้ 2  คะแนน    



 

 

 

 

     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 11  ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  นกัศึกษาจะตอ้งมีการใช้ เทคนิคท่ีแปลกใหม่ใช้ส่ือและเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอท่ี
น่าสนใจน าวสัดุในทอ้งถ่ินมา ประยกุตใ์ช ้  อยา่งคุม้ค่าและประหยดั 

1. วธีิการประเมิน                 :     ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        :     แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน         :    ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ    
พอเพียงนกัศึกษาจะตอ้งมีการใช ้เทคนิคท่ีแปลกใหม่ใชส่ื้อและ  เทคโนโลยีประกอบการน าเสนอ
ท่ีน่าสนใจน า วสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั จะได ้ 2  คะแนน   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง........................... 

รายช่ือสมาชิก 
      1……………………………………เลขท่ี…….    2……………………………………เลขท่ี……. 
      3……………………………………เลขท่ี…….    4……………………………………เลขท่ี……. 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 เน้ือหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรู้เก่ียวกับเน้ือหา ความถูกตอ้ง  
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้) 

    

2 รูปแบบการน าเสนอ     

3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     

4 บุคลิกลกัษณะ  กิริยา  ท่าทางในการพูด  น ้ าเสียง  ซ่ึงท าให้ผูฟั้งมีความ
สนใจ 

    

รวม     

 

            ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1.  เน้ือหาสาระครอบคลุมชดัเจนถูกตอ้ง 
 3  คะแนน    =  มีสาระส าคญัครบถว้นถูกตอ้ง  ตรงตามจุดประสงค์ 
 2  คะแนน    =  สาระส าคญัไม่ครบถว้น  แต่ตรงตามจุดประสงค ์
 1  คะแนน    =  สาระส าคญัไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงตามจุดประสงค ์
2.  รูปแบบการน าเสนอ 

3  คะแนน     =  มีรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม  มีการใชเ้ทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลย ี    
                         ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ  น าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั 
คะแนน    =  มีเทคนิคการน าเสนอท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอท่ีน่าสน ใจ  แต่ขาด

การประยกุตใ์ช ้วสัดุในทอ้งถ่ิน         
              1  คะแนน     =  เทคนิคการน าเสนอไม่เหมาะสม และไม่น่าสนใจ 
3.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
 3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2  คะแนน     =  สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 1  คะแนน     =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4.  ความสนใจของผูฟั้ง 
 3  คะแนน     =  ผูฟั้งมากกวา่ร้อยละ 90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 2  คะแนน     =  ผูฟั้งร้อยละ 70-90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 1  คะแนน     =  ผูฟั้งนอ้ยกวา่ร้อยละ 70  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 



 

 

แบบประเมนิกระบวนการท างานกลุ่ม 
 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขท่ี…….       2……………………………………เลขท่ี……. 

 3……………………………………เลขท่ี…….       4……………………………………เลขท่ี……. 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั     

2 การแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม     

3 การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

 

ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

วนัท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอยา่งชดัเจน 
 2  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
2.  การมอบหมายหนา้ท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ /  
                     อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 

 2  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ัว่ถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีส่ือ / อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง แต่ขาด 
                                     การจดัเตรียมสถานท่ี 
 1  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทัว่ถึงและมีส่ือ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3.  การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 3  คะแนน  =  ท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาท่ีก าหนด 
 2  คะแนน  =  ท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย แต่ชา้กวา่เวลาท่ีก าหนด 
 1  คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 
4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ 
 2  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน 
 1  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน 
 


