
 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 
 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  6 
 ช่ือวชิา  เขียนแบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ สอนสัปดาห์ท่ี  7 
 ช่ือหน่วย เขียนแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบ

ไฟฟ้าก าลงั 
คาบรวม  3 

ช่ือเร่ือง  เขียนแบบระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและระบบไฟฟ้าก าลงั จ านวนคาบ 3 

หัวข้อเร่ือง 
       ดา้นความรู้        

1. วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง  
2. การใชห้ลอดท่ีมีบลัลาสตแ์ยกกบัหลอดและท่ีมีบลัลาสตใ์นตวั 
3. โครงสร้างภายในบลัลาสต ์
4. หลอดแพกตฟ์ลูออเรสเซนต ์

 

 ดา้นทกัษะ 

5. ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 

        

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
6. ความรับผดิชอบ   
7. ความสนใจใฝ่รู้ 

 
สาระส าคญั 

การเขียนแบบการเดินสายไฟระบบแสงสว่างและระบบไฟฟ้าภายในอาคารท่ีพกัอาศยัคือ การน าเอา
อุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่อวงจรเพื่อท่ีจะใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้านั้นจ่ายพลงังานออกมา ในวงจรไฟฟ้าหน่ึงๆจะประกอบดว้ย 
อุปกรณ์ 3 อยา่ง คือ แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า สายไฟฟ้าหรือตวัน าไฟฟ้า และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหรือโหลด  

ในการต่อระบบไฟฟ้าภายในอาคารท่ีพกัอาศยัอุปกรณ์ท่ีส าคญัคือ อุปกรณ์ป้องกนัและในการต่อวงจรแผง
จ่ายไฟฟ้าจะประกอบดว้ยวงจรเมนและวงจรยอ่ย 

 
 



 

 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  
เขียนแบบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      

1. เพื่อใหรู้้จกัวงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง (ด้านความรู้) 
2. เพื่อใหรู้้ขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัการใชห้ลอดท่ีมีบลัลาสตใ์นตวัและแยกกบัหลอด (ด้านความรู้) 
3. เพื่อใหท้กัษะในการน าหลอดแพกตฟ์ลูออเรสเซนตไ์ปใชง้าน (ด้านทักษะ) 
4. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จ

ภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. อธิบายวงจรไฟฟ้าแสงสวา่งได ้(ด้านความรู้) 
2. อธิบายขอ้ควรรู้เก่ียวกบัการใชห้ลอดท่ีมีบลัลาสตแ์ยกกบัหลอดได ้(ด้านความรู้) 
3. อธิบายขอ้ควรรู้เก่ียวกบัการใชห้ลอดท่ีมีบลัลาสตใ์นตวัได ้(ด้านความรู้) 
4. บอกวธีิการน าหลอดคอมแพกตฟ์ลูออเรสเซนตไ์ปใชง้านได ้(ด้านความรู้) 
5. บอกขอ้แนะน าในการใชห้ลอดคอมแพกตฟ์ลูออเรสเซนตไ์ด ้(ด้านความรู้) 
6. อธิบายหลกัการท างานของวงจรท างานหลอดคอมแพกตฟ์ลูออเรสเซนตไ์ด ้(ด้านความรู้) 
7. ขอ้ควรระวงัการใชห้ลอดฮาโลเจนทุกประเภทได ้(ด้านความรู้) 
8. ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ (ด้านทักษะ) 
9. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตาม

ความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 
 (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) 

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

 
 
 
 
 
 



 

 

 

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ด้านความรู้(ทฤษฎ)ี 

1. วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1) 
การท่ีจะท าให้เกิดแสงสว่างในวงจรไฟฟ้าไดน้ั้น ในวงจรจะตอ้งประกอบดว้ยแหล่งจ่ายไฟฟ้าส าหรับ

ป้อนแรงดนัและกระแสให้กบัหลอดโดยผ่านสายไฟ โดยท่ีแหล่งจ่ายไฟฟ้าจะเป็นแบบไฟฟ้ากระแสตรงหรือ
กระแสสลบั ข้ึนอยูก่บัชนิดของหลอดท่ีตอ้งการใชก้บัไฟฟ้าประเภทใด 

ถา้เป็นไฟฟ้าท่ีใชต้ามอาคารบา้นเรือน ตอ้งป้อนไฟฟ้ากระแสสลบัใหก้บัหลอดไฟ โดยท่ีแหล่งจ่ายไฟคือ
โรงไฟฟ้าบริเวณเข่ือนต่างๆท่ีผลิตกระแสไฟฟ้าแลว้ส่งมาตามสายไฟฟ้าแรงสูงผา่นหมอ้แปลงท่ีการไฟฟ้าสถานี
ยอ่ย เพื่อแปลงแรงดนัให้ลดลงเหลือประมาณ 12,000 โวลต ์แลว้ส่งต่อมายงัสายไฟตามถนนสายต่างๆก่อนท่ีจะ
ต่อเขา้อาคารบา้นเรือน จะมีหมอ้แปลงท่ีใชก้ารแปลงไฟจาก 12,000 โวลต ์เป็น 220 โวลต ์1 เฟส โดยท่ีสายไฟจะ
มี 2 เส้น คือ ไลน์และนิวตรอน เป็นสายไฟท่ีมีไฟ ส่วนนิวตรอน เป็นสายดินไม่มีไฟ สามารถทดสอบไดโ้ดยใช้
ไขคงวเซ็กไฟ ถ้าไฟติดท่ีเส้นใดแสดงว่าเป็นเส้นไลน์ นอกจากน้ีย ังมีระบบไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภท 3 เฟส ซ่ึงแรงเคล่ือนท่ีจ่ายออจจะเป็น 220 โวลต ์หรือ 380 โวลต ์ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการใช้
งาน โดยทัว่ไปโรงงานอุตสาหกรรมจะตอ้งใชไ้ฟมาก จึงจ าเป็นตอ้งใชไ้ฟแบบ 3 เฟส อาจจะมี 3 สายหรือ 4 สาย 
ก็แลว้แต่ความตอ้งการใชง้าน 

หลอดไฟท่ีใช้งานปัจจุบนัมีอยู่มากมายหลายประเภท เช่น หลอดไส้ หลอดนีออน หลอดแสงจนัทร์ 
หลอดฟลูออเรสเซนต ์หลอดโลหะฮาไลด ์เป็นตน้ หลอดบางประเภทเป็นท่ีคุน้เคบและพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไป เช่น 
หลอดไส้ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นตน้ เป็นหลอดไฟท่ีใช้กนัในยุคแรกๆบางทีเรียกว่า หลอดดวงเทียน 
เพราะมีแสงแดงๆ เหมือนแสงเทียน มีทั้งชนิดแกว้ใสและแกว้ฝ้า เม่ือกระแสไฟฟ้าไหลผา่น ไส้หลอดจะเกิดความ
ร้อนมากข้ึนเท่าใด แสงสวา่งท่ีเปล่งออกมาจากไส้หลอดก็จะมากข้ึนเท่านั้น แต่ไม่ควรร้อนเกินขีดจ ากดัจะรับได ้
เราะไส้หลอดท าจากทงัสเตนอาจขาดได ้

 
2. ข้อควรรู้เกีย่วกบัการใช้หลอดทีม่ีบัลลาสต์แยกกบัหลอด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 2) 

1.1. บลัลาสตท่ี์ใชก้บัหลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบตรง ไม่ควรน ามาใชก้บัหลอดคอมแพกตฟ์ลูออเรสเซนต ์
เพราะจะท าใหอ้ายกุารใชง้านส้ินลง 

1.2. บลัลสาตท่ี์ใชก้ลัหลอดแต่ละขนาดตอ้งเป็นไปตามค าแนะน าของผูผ้ลิต มิฉะนั้นจะท าให้หลอดอายุ
สั้น 

1.3. เม่ือบลัลาสตเ์สีย สามารถเปล่ียนเฉพาะบลัลาสตไ์ด ้
1.4. ราคาถูกกวา่แบบมีบลัลาสตใ์นตวั 
 



 

 

 
3. ข้อควรรู้เกีย่วกบัการใช้หลอดทีม่ีบัลลาสต์ในตัว (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 3) 

3.1. ราคาแพง และถา้มีช้ินส่วนเสียตอ้งทิ้งทั้งหลอด 
3.2. มีทั้งใชบ้ลัลาสตแ์บบแกนเหล็กและอิเล็กทรอนิกส์ ถา้แบบแกนเหล็กจะมีน ้าหนกัมากและราคาถูก 
3.3. แบบใชบ้ลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ มีขนาดเล็ก น ้าหนกัเบา ใชพ้ลงังานไฟฟ้าต ่า ราคาแพง 
3.4. แบบใชบ้ลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ มีฮาร์มอนิกมาก 
 

4. การน าหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์ไปใช้งาน (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 4) 
การใช้งานหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์ จะมีลกัษณะการวางหลอด 2 แบบ คือ การวางหลอดใน

แนวตั้งและการวางหลอดในแนวนอน การวางหลอดในแนวตั้งนั้นเม่ือปิดใชง้านปริมาณแสงจากหลอด จะลดลง
อยูใ่นช่วง 5-10 เปอร์เซนต ์เพราะอากาศร้อน จะถูกพดัข้ึนไปดา้นบน และออกจากโคมไป แต่ถา้เป็นหลอดท่ีวาง
ในแนวนอนนั้น ปริมาณแสงจะลดลง 40 เปอร์เซนต ์ข้ึนอยู่กบัระยะห่างระหวา่งต าแหน่งติดตั้งหลอด และผนงั
ดา้นบนของโคม ว่ามีค่ามากน้อยเพียงใด ยิ่งระยะน้อยปริมาณแสงยิ่งลดลงมาก ส าหรับการใช้งานหลอดคอม
แพกตฟ์ลูออเรสเซนต ์ท่ีมีบลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ภายในตวันั้น ในการทดสอบไดใ้ชห้ลอดคอมแพกตฟ์ลูออเรส
เซนตใ์นโคมส าหรับหลอด GLS 100 วตัต ์ซ่ึงผลท่ีไดไ้ม่ต่างจาก การใชห้ลอดคอมแพกตฟ์ลูออเรสเซนตว์างใน
แนวตั้งเท่าใดนกั โดยปริมาณแสงท่ีลดลงจะอยูใ่นช่วง 5-10 เปอร์เซนตเ์ท่านั้น แต่ถา้เปรียบเทียบระหวา่งโคมส า
หลบั GLS 100 วตัต ์ท่ีมีช่องระบายอาศดา้นบนกบัโคม ส าหรับหลอด GLS ท่ีปิดช่องระบายอากาศทั้งหมดแลว้จะ
พบวา่ โคมท่ีปิดช่องระบายอากาศทั้งหมดจะมีปริมาณแสงลดลงมากกวา่ ซ่ึงบางคร้ังอาจมีค่าลดลงมากกวา่โคมท่ี
ไม่ปิดช่องระบายอากาศถึง 6 เปอร์เซนต ์

 
5. ข้อแนะน าในการใช้หลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 5) 

5.1. ใชโ้คมไฟส่องลงในกรณีให้แสงทัว่ไปถือวา่ประหยดัพลงังานแสงสวา่งไดม้าก เม่ือเทียบกบัการใช้
หลอดอินแคนเดสเซนต ์ในโคมไฟส่องลง 

5.2. ใชแ้ทนหลอดอินแคนเดสเซนตแ์ละฮาโลเจนไดก้รณีท่ีเป็นทางดา้นการส่องสวา่งทัว่ไป 
5.3. การเลือกใชช้นิดสีของหลอดมีความส าคญัส าหรับงานแต่ละชนิด ถา้เป็นความส่องสวา่งต ่าก็ควรใช้

หลอดท่ีมีอุณหภูมิสีต ่า คือ สีเหลือง หรือหลอดวอร์มไวท ์ถา้เป็นความส่องสวา่งสูงก็ควรใชห้ลอดท่ีมีอุณหภูมิสี
สูง เช่น หลอดคูลไวท ์

5.4. การเปล่ียนหลอดตอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์แทนท่ีหลอดอินแคนเดสเซนต์ในโคมไฟส่องลง ให้
ระวงัเร่ืองการระบายความร้อน ซ่ึงท าใหอ้ายกุารใชง้านหลอดสั้นลงมากและระวงัเร่ืองแสบบาดตา 

5.5. บริเวณท่ีจ าเป็นตอ้งปิดไฟไวน้านๆ เช่น ไฟร้ัว ไฟทางเดิน อาจใชห้ลอดคอมแพกตฟ์ลูออเรสเซนต ์
ซ่ึงมีอายกุารใชง้านนานกวา่หลอดอินแคนเดสเซนต ์

5.6. แบบท่ีมีบลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ในตวัจะมีฮาร์มอนิกส์สูง กรณีท่ีตอ้งใชห้ลอดจ านวนมากให้ระวงั



 

 

ปัญหาเร่ืองฮาร์มอนิก 
5.7. หลอดคอมแพกตฟ์ลูออเรสเซนตท่ี์ใชบ้ริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงเกินไปหรือต ่าเกินไป ท าให้ปริมาณแสง

สวา่งจากหลอดลดลงมาก ดงันั้นถา้ใชห้ลอด ประเภทน้ีตอ้งพิจารณาเร่ืองน้ีโดยเฉพาะโคมท่ีมีระบายอากาศไม่ดี 
 

6. หลกัการท างานของวงจรท างานหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 6) 
6.1. เม่ือมีกระแสไหลผา่นไส้หลอด ทงัสเตนจะท างานท่ีอุณหภูมิสูงประมาณ 3000 องศาเคลวิน ภายใน

หลอดแกว้ควอทซ์ ท่ีมีอุณหภูมิไม่ต ่ากวา่ 470 องศาเคลวนิ ท าใหอ้นุภาคของทงัสเตนระเหิดออกจากไส้หลอด 
6.2. ระหวา่งท่ีอนุภาคของทงัสเตนซ่ึงร้อน เคล่ือนท่ีห่างจากไส้หลอด ก็จะรวมตวักบัอนุภาคหรือโมเลกุล

ของสารฮาโลเจน เม่ือเคล่ือนท่ีเขา้ใกลผ้นงัแกว้ควอทซ์มากข้ึน ก็จะรวมตวักบัอนุภาคของสารฮาโลเจนมากยิง่ข้ึน 
6.3. โมเลกุลท่ีเกิดจากการรวมกนัของอนุภาคทงัสเตนและสารฮาโลเจน เม่ืออุณหภูมิต ่าลงจะกลายเป็น

โมเลกุลท่ีไม่มีเสถียรภาพ และวิง่เขา้หาไส้หลอด ระหวา่งท่ีวิ่งเขา้หาไส้หลอดอนุภาคของสารฮาโลเจนจะแยกตวั
ออกจากโมเลกุลใหญ่ เน่ืองจากควมาร้อน 

6.4. เม่ือเขา้ใกลห้ลอดมากข้ึน อนุภาคของสารฮาโลเจนก็จะแยกตวัออกไปจนหมด เหลือแต่อนุภาคของ
ทงัสเตน วิง่ไปจบัท่ีไส้หลอด อยา่งไรก็ตามพบวา่ การกลบัมาเกาะท่ีไส้หลอดของอนุภาคทงัสเตนเป็นไปอยา่งไม่
สม ่าเสมอ ท าให้ไส้หลอดมีขนาดไม่เท่ากนั ส่วนท่ีมีขนาดเล็กกวา่จะมีความตา้นทานสูงกวา่ส่วนอ่ืน อุณหภูมิ ณ 
จุดนั้นก็สูงกวา่ การระเหิดจึงมากกวา่ จนไส้หลอดขาดจากกนั 

 
7. ข้อควรระวงัการใช้หลอดฮาโลเจนทุกประเภท (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 7) 

7.1. หลอดฮาโลเจนทุกประเภท ห้ามใชมื้อเปล่าจบัตวัหลอดเด็ดขาด ถา้จบัแลว้ตอ้งใชผ้า้แห้งสะอาดชุบ
แอลกอฮอล์เช็ดให้ทัว่ แลว้ปล่อยให้แห้ง จึงสามารถเปิดใชง้านได ้มิฉะนั้นกระเปาะแกว้จะเกิดคราบสีด าปิดกั้น
แสง ไม่สามารถใชไ้ดอี้กต่อไป 

7.2. หา้มจบัหลอดขณะใชง้านเน่ืองจากอุณหภูมิสูงมาก 
7.3. หลอดฮาโลเจนแรงดนัตต ่าท่ีใช้แรงดนั 12 หรือ 120 โวลต์ จ  าเป็นตอ้งใช้หมอ้แปลง ถ้าแรงดนัท่ี

หลอดไดรั้บจากหมอ้แปลงสูงกวา่ท่ีก าหนด จะท าใหห้ลอดอายสุั้น 
7.4. โคม downlight ส าหรับหลอดฮาโลเจนแรงดนัต ่าท่ีไม่มีหมอ้แปลงติดตั้งมาพร้อมจากโรงงาน หากผู ้

ติดตั้งวางหมอ้แปลงบนฝ้าเพดานและไม่มีการป้องกนัท่ีดีพอ โดยอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจท าใหเ้กิดอคัคีภยัได ้
7.5. อยา่ติดตั้งหลอดฮาโลเจนใกลว้ตัถุไวไฟ เช่น ทินเนอร์ เบนซิน หรือวสัดุท่ีไวต่อควมาร้อน 
7.6. หลีกเล่ียงการสัมผสัจานสะทอ้นแสงของหลอดฮาโลเจน เพื่อป้องกนัไม่ใหส้าร Dichroic เสียหาย 
7.7. การใชอุ้ปกรณ์หร่ีไฟกบัหลอดฮาโลเจนอาจท าให้หลอดอายุสั้ นลง ทั้งน้ีหาขอ้มูลเพิ่มไดจ้ากแต่ละ

บริษทัท่ีอาจมีขอ้ก าหนด การใชอุ้ปกรณ์หร่ีไฟต่างกนั 



 

 

• ด้านทกัษะ(ปฏบิัติ)  (จดุประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่7) 

               
1. แบบฝึกหดั 

 

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง   
    (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่8-9) 
 

2. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรง 
      ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 
                        

3. ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นกัศึกษาจะตอ้งมีการใช ้ 
เทคนิคท่ีแปลกใหม่ใชส่ื้อและเทคโนโลยปีระกอบการน าเสนอท่ีน่าสนใจน าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยุกตใ์ช ้  อยา่ง
คุม้ค่าและประหยดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ผูส้อนจดัเตรียมเอกสาร พร้อมกบัแนะน า
รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง   ผงั
งาน (Flow Chart) 

2.  ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วย
เรียนท่ี 5  และขอให้ผูเ้รียนร่วมกนัท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความรู้    โดยตั้ง
ค  าถามวา่ ผงังาน (Flow Chart) มีส่วนประกอบอะไร
ในชีวิตประจ าว ันของเราบ้าง  พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ 
1.  ผูส้อนอธิบายเน้ือหาเก่ียวกบับทเรียนวิชา  

เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยท่ี  5  เร่ือง  
ผงังาน (Flow Chart) และให้ผูเ้รียนศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน วิชา   เ ขี ยนแบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์   หน่วยท่ี 5   หนา้ท่ี  56 – 66 
          2.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอธิบายพร้อม
ยกตวัอย่างถึง ผงังาน (Flow Chart) ตามท่ีไดศึ้กษา
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
         3.ผูส้อนอธิบายถึงการเขียนแบบและอ่านแบบ
บล็อกไดอะแกรม ใหน้กัเรียนฟัง 
 
 
 
 
 

1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1.  ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์และ ฟังครูผูส้อนแนะน า

รายวชิา  วธีิการใหค้ะแนนและวธีิการเรียนเร่ือง  ผงังาน 
(Flow Chart)  

2.  ผูเ้รียนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การ
เรียนของหน่วยเรียนท่ี 5  และการให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม 

3.  ผูเ้รียนแสดงความรู้วา่ ผงังาน (Flow Chart)  มี
ส่วนประกอบอะไรในชีวิตประจ าวนัของเราบา้ง พร้อม
ใหเ้หตุผลประกอบ 

 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ 
1.  ผูเ้รียนศึกษาบทเรียนวิชา เขียนแบบไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยท่ี  5  เร่ือง  ผงังาน (Flow 
Chart)  และให้ผูเ้รียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน  
วิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยท่ี 5  
หนา้ท่ี  56 – 66 
             2.  ผูเ้รียนอธิบายและยกตวัอย่างถึง ผงังาน 
(Flow Chart)  ตามท่ีไดศึ้กษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
             3. ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมในบทเรียนจากนั้นลง
มือปฏิบติัตามท่ีผูส้อนสาธิต 
 
 
 
 

 



 

 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้  

1.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดับทท่ี 5  เร่ือง
ผงังาน (Flow Chart)  หนา้ท่ี 67-70 

2.  ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั 
ตามความเหมาะสม  ท ารายงานเร่ือง ผงังาน (Flow 
Chart) พร้อมทั้งบอกประโยชน์ของผงังาน และอธิบาย
สัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับเร่ืองผ ังงาน (Flow 
Chart)  และใหอ้ธิบายหนา้ชั้นเรียนโดยครูใหค้  าแนะน า
อยา่งใกลชิ้ด และประเมินผลจากการรายงานดงักล่าว 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล  
1.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีได้

เรียนใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน 

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน 
 
 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-9) 
 

(รวม 180นาที หรือ 3คาบเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ข้ันประยุกต์ใช้  
1.  ผูเ้รียนท าท าแบบฝึกหดับทท่ี 5  เร่ืองผงังาน 

(Flow Chart) หนา้ท่ี 67-70 
2.  ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั ตามความ

เหมาะสม  ท ารายงานเร่ือง ผงังาน (Flow Chart) พร้อม
ทั้งบอกประโยชน์ของผงังาน และอธิบายสัญลักษณ์
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองผงังาน (Flow Chart)  และ
อธิบายหนา้ชั้นเรียน โดยขอค าแนะน าจากผูส้อน 

 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล  
1.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีไดเ้รียน

เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2.  ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน 
 
 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-9) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
         ก่อนเรียน  
             1.  จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนหน่วยท่ี 5  
             2.  ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยท่ี 5  และใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมใน  
                  หน่วยท่ี 5 
             3.  อธิบายถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบการเรียนหน่วยท่ี 5 

    
 
 
          ขณะเรียน 

1. ปฏิบติัตามการสาธิตเร่ือง ผงังาน (Flow Chart)   
2.   ร่วมกนัสรุป “ผงังาน (Flow Chart)  ” 
3.   จดัท าส่ือประกอบรายงาน   
4. รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “ผงังาน (Flow Chart)  ” 

 
 
 

 หลงัเรียน 
             1.  ท าแบบฝึกหดับทท่ี 5 
             2.  ท าแบบประเมินการเรียนรู้ 

 
 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- รายงาน  เร่ือง  ผงังาน (Flow Chart)   
 
 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
 1.  เอกสารประกอบการสอนวิชา เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ประกอบการเรียนการสอน
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-9) 
               2.  ใบความรู้และใบงาน 
 
 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
 
               1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ผงังาน (Flow Chart)   
         
ส่ือของจริง 

      1. อุปกรณ์เคร่ืองฉายภาพและจอภาพ (ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี       
1-9) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 5  

 
 

            ขณะเรียน 
1. ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆเก่ียวกบัการเรียน 
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

     
 
            หลงัเรียน 

1. ตรวจแบบฝึกหดั 
2. สรุปผลการรายงานหนา้ชั้นเรียน 

 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
          
                   ตรวจผลงาน รายงาน  เร่ือง  ผงังาน (Flow Chart)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  อธิบายความหมายของผงังานได ้

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                             :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน           :   อธิบายความหมายของผงังานได ้ จะได ้ 1  คะแนน    
 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  บอกประโยชน์ของผงังานได ้

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

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3   บอกวธีิการเขียนผงังานท่ีดีได ้

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

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4   บอกความหมายของสัญลกัษณ์ได ้     

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

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 5  อธิบายโครงสร้างการท างานแบบมีการท างานซ ้ าได ้

1. วธีิการประเมิน                  :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                           :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน         :   อธิบายโครงสร้างการท างานแบบมีการท างานซ ้ าได ้ จะได ้ 1  คะแนน 
    
 
 



 

 

 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 6  สรุปขอ้แตกต่างระหวา่ง DO WHILE และ DO UNTILได ้ 

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน          :   สรุปขอ้แตกต่างระหวา่ง DO WHILE และ DO UNTILได ้จะได ้ 1  

คะแนน   
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี  7   ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

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

จะได ้ 1  คะแนน 
 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 8  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 9  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 
 


