
 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 
 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  4 
 ช่ือวชิา  เขียนแบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ สอนสัปดาห์ท่ี  5 
 ช่ือหน่วย การเขียนแบบชนิดต่างๆ    คาบรวม  3 

ช่ือเร่ือง  การเขียนแบบชนิดต่างๆ    จ านวนคาบ 3 

หัวข้อเร่ือง 
       ดา้นความรู้        

1. เขียนแบบไดอะแกรมชนิดต่างๆ 
 

 ดา้นทกัษะ 

2. ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 

        

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
3. ความรับผดิชอบ   
4. ความสนใจใฝ่รู้ 

 
สาระส าคญั 

การเขียนแบบของสกีเมตริกไดอะแกรม (Schematic Diagram) คือ การเขียนวงจรดว้ยสัญลกัษณ์ท่ีมีการ
ลากเส้นต่อถึงกนั ซ่ึงเป็นวธีิท่ีนิยมใชใ้นการเขียนแบบมากท่ีสุด 

การเขียนแบบของซิงเกิลไลน์ไดอะแกรม (Single line Diagram) หรือเรียกวา่แบบงานติดตั้ง คือ การเขียน
วงจรดว้ยสัญลกัษณ์ท่ีมีการลากเส้นถึงกนั ซ่ึงเป็นวธีิท่ีนิยมใชใ้นการเขียนแบบทางไฟฟ้ามากท่ีสุด 

การเขียนแบบวายร่ิงไดอะแกรม (Wiring Diagram) คือ การเขียนแบบจะเป็นวงจรท่ีแสดงส่วนประกอบใน
การต่ออุปกรณ์ในการเดินสายโยงใหเ้ห็นจริง ซ่ึงจะมีขนาดเล็ก เพื่อใชส้ าหรับผูเ้ร่ิมในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

การเขียนแบบของพิคทอเรียลไดอะแกรม (Pictorial Diagram) คือ การเขียนภาพจากอุปกรณ์จริงหรือการ
เขียนภาพเหมือนท่ีแสดงการโยงสายไฟและสายสัญญาณใหถึ้งกนั 

 
    



 

 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  
               - ไม่มี 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      

1. เพื่อใหรู้้จกัการเขียนแบบไดอะแกรมชนิดต่างๆ (ด้านความรู้) 
2. เพื่อใหส้ามารถเขียนแบบไดอะแกรมชนิดต่างๆ (ด้านความรู้) 
3. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จ

ภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. สามารถเขียนแบบของสกีเมตริกไดอะแกรม (Schematic Diagram) ได ้(ด้านความรู้)  

2. สามารถเขียนแบบของซิงเกิลไลน์ไดอะแกรม (Single line Diagram) ได ้ (ด้านความรู้) 

3. สามารถเขียนแบบวายร่ิงไดอะแกรม (Wiring Diagram) ได ้(ด้านความรู้) 

4. สามารถเขียนแบบของพิคทอเรียลไดอะแกรม (Pictorial Diagram) ได ้(ด้านความรู้) 

5. ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ (ด้านทักษะ) 

6. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตาม

ความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ย่างพร้อมเพรียง   

(ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) 

7. ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นกัศึกษาจะตอ้งมีการใช ้

เทคนิคท่ีแปลกใหม่ใช้ส่ือและเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอท่ีน่าสนใจน าวสัดุในท้องถ่ินมา

ประยกุตใ์ช ้  อยา่งคุม้ค่าและประหยดั (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ด้านความรู้(ทฤษฎ)ี 

1. การเขียนแบบของสกเีมตริกไดอะแกรม (Schematic Diagram)  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1) 
การเขียนแบบของสกีเมตริกไดอะแกรม (Schematic Diagram) คือ การเขียนวงจรดว้ยสัญลกัษณ์ท่ีมีการ

ลากเส้นต่อถึงกัน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใช้ในการเขียนแบบมากท่ีสุด เพราะสามารถเขียนได้ทั้ งระบบซ่ึงแสดง
ความหมายดว้ยสัญลกัษณ์ได ้แบบจะไม่ยุง่ยากมากนกั และใชพ้ื้นท่ีในการเขียนวงจรนอ้ย การอ่านและดูทางเดิน
ของสัญญาณท าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความรู้ในเร่ืองของสัญลกัษณ์สามารถไล่
ทิศทางเดินของสัญญาณและสามารถอ่านวงจรในรูปแบบของสกีเมตริกไดอะแกรม (Schematic Diagram) ได้
เป็นส่วนมาก วงจรในการเขียนของสกีเมตริกไดอะแกรม (Schematic Diagram) จะใชส้ัญลกัษณ์มาตรฐานสากล
ท่ีใชก้นัทัว่โลก เช่น วงจรของเคร่ืองขยายเสียง วทิยแุละโทรทศัน์ ในปัจจุบนัส่นมากแลว้จะเขียนแบบออกมาเป็น
สกีเมตริกไดอะแกรม (Schematic Diagram) ทั้งส้ิน 

 
2. การเขียนแบบของซิงเกลิไลน์ไดอะแกรม (Single line Diagram)  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 2) 

การเขียนแบบของซิงเกิลไลน์ไดอะแกรม (Single line Diagram) หรือเรียกว่าแบบงานติดตั้ง คือ การ
เขียนวงจรดว้ยสัญลกัษณ์ท่ีมีการลากเส้นถึงกนั ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใช้ในการเขียนแบบทางไฟฟ้ามากท่ีสุด เพราะ
สามารถเขียนไดท้ั้งระบบซ่ึงแสดงความหมายดว้ยสัยลกัษณ์ได ้แบบจะไม่ยุ่งยากนกั และใช้พื้นท่ีในการเขียน
วงจรนอ้ย เพราะเป็นการรวมสายหลายๆเส้น ท่ีจะเดินไปยงัจุดเดียวกนั จึงท าใหรู้้วา่มีสายไฟไปจุดนั้นๆก่ีเส้น การ
อ่านและดูทางเดินของสัญญาณท าไดอ้ยา่งรวดเร็วและสะดวก 

- วงจรควบคุมมอเตอร์ 
- ควบคุมมอเตอร์ 1 เฟส 

 
3. การเขียนแบบวายร่ิงไดอะแกรม (Wiring Diagram)  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 3) 

การเขียนแบบวายร่ิงไดอะแกรม (Wiring Diagram) คือ การเขียนแบบจะเป็นวงจรท่ีแสดงส่วนประกอบ
ในการต่ออุปกรณ์ในการเดินสายโยงใหเ้ห็นจริง ซ่ึงจะมีขนาดเล็ก เพื่อใชส้ าหรับผูเ้ร่ิมในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ท่ียงัไม่มีความรู้ทางด้านสัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์มากนัก ในการเขียนแบบของวายร่ิงไดอะแกรม (Wiring 
Diagram) ส่วนมากจะใชแ้บบท่ีมีขนาดเล็ก แต่ถา้เป็นวงจรขนาดใหญ่ การเขียนแบบวายร่ิงไดอะแกรม (Wiring 
Diagram) ก็จะท าใหก้ารโยงสายต่างๆเกิดความสับสน 

- การส่งสัญญาณโมไบล ์(Mobile) 
ไปยงัสถานีฐาน ซ่ึงเราเรียกว่าลกัษณะการส่งสัญญาณในโหมดน้ีว่าเป็นการอพัล้ิงค์ ในทาง

กลบักนัซ่ึงเป็นการส่งสัญญาณจากสถานีฐานไปยงัส่วนโมไบล ์เราเรียกวา่ เป็นดาวล้ิงค ์ 



 

 

- ระบบ LAN 
 

4. การเขียนแบบของพคิทอเรียลไดอะแกรม (Pictorial Diagram) (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 4) 
การเขียนแบบของพิคทอเรียลไดอะแกรม (Pictorial Diagram) คือ การเขียนภาพจากอุปกรณ์จริงหรือการ

เขียนภาพเหมือนท่ีแสดงการโยงสายไฟและสายสัญญาณให้ถึงกนั เพื่อให้รู้ลกัษณะของการต่อสัญญาณจุดเขา้
และจุดออกของสัญญาณส่วนมากการอ่านแบบพิคทอเรียลไดอะแกรม (Pictorial Diagram) เม่ือเห็นรูปแบบพิค
ทอเรียลไดอะแกรม (Pictorial Diagram) เราสามารถท่ีจะต่อการโยงสายและสายสัญญาณไดต้ามแบบพิคทอเรียล
ไดอะแกรม (Pictorial Diagram) ไดท้นัทีเพราะสามารถเขา้ใจไดง่้าย 

- วงจรอนุกรมและวงจรขนาน 
อุปกรณ์ท่ีต่อดว้ยวิธีต่างกนัจะมีพฤติกรรมต่างกนัโยส้ินเชิง การต่อแบบ “อนุกรม” ความต่าง

ศกัยจ์ากแบตเตอร่ีจะถูกแยกไปอยูท่ี่หลอดไฟเพราะหลอดไฟท าหนา้ท่ีเป็นตวัแบ่งศกัย ์แบตเตอร่ีจึงขบักระแสให้
ผา่นแต่ละหลอดไดไ้ม่มากพอ หลอดไฟจึงมีแสงสลวัๆ ส่วนการต่อ “ขนาน” หลอดไฟแต่ละหลอดไดรั้บความ
ต่างศกัยท์ั้งหมดจากแบตเตอร่ีท่ีคร่อมมนัอยู ่ดงันั้นกระแสผา่นแต่ละหลอดจึงมากพอท่ีจะท าให้หลอดไฟสวา่งจา้
ได ้

- วงจรเอซี 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัความต่างศกัยแ์ละกระแสซ่ึงเป็นทิศทางกลบัไปมา

อยา่งต่อเน่ือง เราเรียกวงจรน้ีวา่ วงจร “กระแสสลบั” (เอซี) ตวัเหน่ียวน าและตวัเก็บประจุจะตอบสนองต่อเอซีใน
ลกัษณะแตกต่างกนั ในกรณีท่ีความถ่ีต ่าตวัเหน่ียวน าจะตา้นกระแสนอ้ย ดงันั้นความต่างศกัยท่ี์คร่อมมนัอยู่จึงมี
ขนาดเล็ก ส่วนตัวประจุกลับต้าน กระแสรุนแรงกว่าและเกิดความต่างศักย์สูงกว่า แต่ในกรณีความถ่ีสูง 
สถานการณ์จะตรงกนัขา้ม ความต่างศกัยท่ี์คร่อมตวัเหน่ียวน าและตวัเก็บประจุจะอยู่ในทิศทางท่ีกลบักนั และท่ี
ความเฉพาะค่าหน่ึง หมายถึง ความถ่ีและท่ีความถ่ีเฉพาะค่าหน่ึง หมายถึง ความถ่ี “เรโซแนนต์” (Resonant) ความ
ต่างศกัย์จะหักล้างกันไปฟมด และปล่อยให้กระแสปริมาณมากไหลผ่านไปโดยสะดวก ผลท่ีได้น้ีสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในเร่ืองตวักรอง 

- วงจรดีซี 
มิเตอร์จะแสดงใหรู้้วา่ กฏวงจรของคีร์ชฮอฟฟ์ท างานอยา่งไร กระแสท่ีไหลออกจากจุดใดก็ตาม

รวมแลว้จะเท่ากบักระแสท่ีไหลเขา้และความต่างศกัยใ์ดก็ตามท่ีอยูร่อบทางเดินระหวา่งขั้วแบตเตอร่ี เม่ือรวมกนั
แล้วจะเท่ากับความต่างศกัย์ของแบตเตอร่ี ขนาดความต่างศกัย์และกระแสท่ีถูกต้องจะข้ึนอยู่กับค่าของตัว
ตา้นทานและเป็นไปตามกกของโอห์ม 

 
 
 



 

 

• ด้านทกัษะ(ปฏบิัติ)  (จดุประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่5) 

               
1. แบบฝึกหดั 

 

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง   
    (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่6-7) 
 

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
รายวชิา  วธีิการใหค้ะแนนและวธีิการเรียนเร่ือง   การ
เขียนแบบชนิดต่างๆ    

2.  ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วย
เรียนท่ี 4  และขอให้ผูเ้รียนร่วมกนัท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความรู้    โดยตั้ง
ค  าถามวา่ การเขียนแบบชนิดต่างๆ  มีส่วนประกอบ
อะไรในชีวิตประจ าวนัของเราบา้ง  พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ 
1.  ผูส้อนอธิบายเน้ือหาเก่ียวกบับทเรียนวิชา  

เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยท่ี  4  เร่ือง  
การเขียนแบบชนิดต่างๆ  และให้ผูเ้รียนศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน วิชา   เ ขี ยนแบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์   หน่วยท่ี  4   หนา้ท่ี  42 – 48 
          2.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอธิบายพร้อม
ยกตวัอย่างถึง การเขียนแบบชนิดต่างๆ ตามท่ีได้
ศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
         3.ผูส้อนอธิบายถึงการเขียนแบบชนิดต่างๆให้
นกัเรียนฟัง 
 
 
 
 

1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1.  ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์และ ฟังครูผูส้อนแนะน า

รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง  การ
เขียนแบบชนิดต่างๆ    

2.  ผูเ้รียนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การ
เรียนของหน่วยเรียนท่ี 4  และการให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม 

3.  ผูเ้รียนแสดงความรู้ว่า การเขียนแบบชนิด
ต่างๆ  มีส่วนประกอบอะไรในชีวิตประจ าวนัของเรา
บา้ง พร้อมใหเ้หตุผลประกอบ 
2.  ข้ันให้ความรู้ 

1.  ผูเ้รียนศึกษาบทเรียนวิชา เขียนแบบไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยท่ี  4  เร่ือง  การเขียนแบบ
ชนิดต่างๆ  และให้ผูเ้รียนศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน  วิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยท่ี  
4  หนา้ท่ี  42 – 48 
             2.  ผูเ้รียนอธิบายและยกตวัอยา่งถึง การเขียน
แบบชนิดต่างๆ  ตามท่ีได้ศึกษาจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
             3. ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมในบทเรียนจากนั้นลง
มือปฏิบติัตามท่ีผูส้อนสาธิต 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้  

1.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดับทท่ี 4  เร่ือง
การเขียนแบบชนิดต่างๆ   หนา้ท่ี 49-51 

2.  ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั 
ตามความเหมาะสม  ท ารายงานเร่ืองการเขียนแบบชนิด
ต่างๆพร้อมทั้งอธิบายความหมายของไดอะแกรมชนิด
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองการเขียนแบบชนิดต่างๆ     
และให้อธิบายหน้าชั้นเรียนโดยครูให้ค  าแนะน าอย่าง
ใกลชิ้ด และประเมินผลจากการรายงานดงักล่าว 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล  
1.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีได้

เรียนใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน 

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน 
 
 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-7) 
 

(รวม 180นาที หรือ 3 คาบเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ข้ันประยุกต์ใช้  
1.  ผูเ้รียนท าท าแบบฝึกหดับทท่ี 4  เร่ืองการเขียน

แบบชนิดต่างๆ  หนา้ท่ี 49-51 
2.  ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั ตามความ

เหมาะสม  ท ารายงานเร่ืองการเขียนแบบชนิดต่างๆ   
พร้อมทั้งอธิบายความหมายของไดอะแกรมชนิดต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการเขียนแบบชนิดต่างๆ  และอธิบาย
หนา้ชั้นเรียน โดยขอค าแนะน าจากผูส้อน 

 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล  
1.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีไดเ้รียน

เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2.  ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน 
 
 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
         ก่อนเรียน  
             1.  จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนหน่วยท่ี 4  
             2.  ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยท่ี 4  และใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมใน  
                  หน่วยท่ี 4 
             3.  อธิบายถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบการเรียนหน่วยท่ี 4 

    
 
 
          ขณะเรียน 

1. ปฏิบติัตามการสาธิตเร่ือง การเขียนแบบชนิดต่างๆ    
2.   ร่วมกนัสรุป “การเขียนแบบชนิดต่างๆ   ” 
3.   จดัท าส่ือประกอบรายงาน   
4. รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “การเขียนแบบชนิดต่างๆ   ” 

 
 
 

 หลงัเรียน 
             1.  ท าแบบฝึกหดับทท่ี 4 
             2.  ท าแบบประเมินการเรียนรู้ 

 
 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- รายงาน  เร่ือง  การเขียนแบบชนิดต่างๆ    
 
 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
 1.  เอกสารประกอบการสอนวิชา เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ประกอบการเรียนการสอน
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-7) 
               2.  ใบความรู้และใบงาน 
 
 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
 
               1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การเขียนแบบชนิดต่างๆ    
         
ส่ือของจริง 

      1. อุปกรณ์เคร่ืองฉายภาพและจอภาพ (ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี       
1-7) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แหล่งการเรียนรู้ 
 
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุดวทิยาลยั 
2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
 

    นอกสถานศึกษา 

                           ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ ในทอ้งถ่ินจงัหวดัสมุทรสาคร 

 
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 4  

 
 

            ขณะเรียน 
1. ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆเก่ียวกบัการเรียน 
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

     
 
            หลงัเรียน 

1. ตรวจแบบฝึกหดั 
2. สรุปผลการรายงานหนา้ชั้นเรียน 

 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
          
                   ตรวจผลงาน รายงาน  เร่ือง  การเขียนแบบชนิดต่างๆ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  สามารถเขียนแบบของสกีเมตริกไดอะแกรม (Schematic Diagram) ได ้

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                             :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน           :   สามารถเขียนแบบของสกีเมตริกไดอะแกรม (Schematic Diagram) 

ได ้ จะได ้ 1  คะแนน    
 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  สามารถเขียนแบบของซิงเกิลไลน์ไดอะแกรม (Single line Diagram) ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน        :   สามารถเขียนแบบของซิงเกิลไลน์ไดอะแกรม (Single line Diagram) 

ได ้ จะได ้ 1  คะแนน   
  

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3   สามารถเขียนแบบวายร่ิงไดอะแกรม (Wiring Diagram) ได ้ 

1. วธีิการประเมิน                     :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                              :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน            :    สามารถเขียนแบบวายร่ิงไดอะแกรม (Wiring Diagram) ได ้ จะได ้ 

1  คะแนน 
  

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4   สามารถเขียนแบบของพิคทอเรียลไดอะแกรม (Pictorial Diagram) ได ้     

1. วธีิการประเมิน                   :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน          :    สามารถเขียนแบบของพิคทอเรียลไดอะแกรม (Pictorial Diagram) 

ได ้  จะได ้ 1  คะแนน  

 

 

 

 



 

 

 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี  5   ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

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

จะได ้ 1  คะแนน 
 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 6   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 7   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 
 


