
 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 
 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  7 
 ช่ือวชิา  เขียนแบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ สอนสัปดาห์ท่ี  8 
 ช่ือหน่วย เขียนแบบระบบโทรศพัทใ์นท่ีพกัและอาคารใหญ่ คาบรวม  3 

ช่ือเร่ือง  เขียนแบบระบบโทรศพัทใ์นท่ีพกัและอาคารใหญ่ จ านวนคาบ 3 

หัวข้อเร่ือง 
       ดา้นความรู้        

1. สัญลกัษณ์ท่ีใชง้านโทรศพัท ์
2. ระบบโทรศพัท ์

 

 ดา้นทกัษะ 

3. ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 

        

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
4. ความรับผดิชอบ   
5. ความสนใจใฝ่รู้ 

 

 
สาระส าคญั 

การเขียนรูปสัญลกัษณ์ระบบโทรศพัท์และวงจรโทรศพัท์เบ้ืองตน้จ าเป็นจะตอ้งทราบสัญลกัษณ์ท่ีใช้ใน
การเขียนวงจรหรือระบบโทรศพัท ์ไดแ้ก่ 

1. สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นระบบโทรศพัท ์
2. บล็อดไดอะแกรมระบบโทรศพัทแ์บบต่างๆ 
3. วงจรโทรศพัท ์

 
 
 

 



 

 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  
เขียนแบบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      

1. เพื่อใหรู้้จกัสัญลกัษณ์ท่ีใชง้านโทรศพัท ์(ด้านความรู้) 
2. เพื่อใหรู้้จกัระบบโทรศพัท ์(ด้านความรู้) 
3. เพื่อใหรู้้หลกัการท างานของระบบโทรศพัท ์(ด้านความรู้) 
4. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จ

ภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. บอกความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชง้านโทรศพัทไ์ด ้(ด้านความรู้) 
2. อธิบายระบบโทรศพัทชุ์ดควบคุมได ้(ด้านความรู้) 
3. อธิบายการควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าผา่นเครือข่ายโทรศพัทไ์ด ้(ด้านความรู้) 
4. อธิบายหลกัการท างานและการออกแบบระบบได ้(ด้านความรู้) 
5. บอกปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการใชโ้มเด็มในการเช่ือมโยงอินเทอร์เน็ตได ้(ด้านความรู้) 
6. ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ (ด้านทักษะ) 
7. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตาม

ความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 
 (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ด้านความรู้(ทฤษฎ)ี 

1. ความหมายของสัญลกัษณ์ทีใ่ช้งานโทรศัพท์ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1) 
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นงานโทรศพัท ์

         สัญลกัษณ์ของ              ปลัก๊ 2 สาย 

         สัญลกัษณ์ของ              ปลัก๊ 3 สาย 

         สัญลกัษณ์ของ              หลอดไฟ 

         สัญลกัษณ์ของ               ตวัส่ง 

         สัญลกัษณ์ของ               ซบัสคลิบเบอร์ 

          สัญลกัษณ์ของ              ตวัรับ 

          สัญลกัษณ์ของ              กระด่ิง แมคนีโต 

          สัญลกัษณ์ของ               แจค๊ 2 สาย 

          สัญลกัษณ์ของ               แจค๊ 3 สาย 

L1



 

 

 

 

           สัญลกัษณ์ของ              รีเลยแ์บบท่ีมีขดลวด 1 ขด 

 
2. ระบบโทรศัพท์ชุดควบคุม (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 2) 

เม่ือการใช้งานคอมพิวเตอร์และการส่ือสารเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น ทุกองศ์กรจึงต้องพฒันาและน าระบบ
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายสายสัญญาณมาใช ้เอรอบรับการแข่งขนัและการขยายตวัท่ีเกิดข้ึน ปัจจยัท่ีผูติ้ดตั้งและ
ผูอ้อกแบบเลือกระบบคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายสายสัญญาณและระบบส่ือสารให้กบัลูกคา้หรือเจา้ของอาคาร 
มกัจะค านึงถึงอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจะรองรับความเร็วของการรับ-ส่งขอ้มูล ปริมาณของขอ้มูลท่ีใชใ้นการับ ส่งในแต่
ละวนั ยี่ห้อของอุปกรณ์ท่ีตนเองไวใ้จ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากท่ีสุด ซ่ึงอุปกรณ์เหล่านั้น
ลว้นมีมูลค่าสูงและมีความส าคญัต่อระบบทั้งส้ิน  

 
3. การควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 3) 

การท างานหลกัของระบบ คือ ควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายโทรศพัท์ ซ่ึงสามารถ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได ้4 ช่อง โดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการท างานแบบอตัโนมติั จากการทดสอบ
การท างานพบวา่ เคร่ืองควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าดงักล่าวท างานไดถู้กตอ้ง สามารถตรวจสอบสถานะการเปิด-ปิด 
ของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีก าลงัควบคุมพร้อมกบัรายงานผลเป็นเสียงพูด นอกจากน้ียงัสามารถใช้งานไดก้บัเครือข่าย
โทรศพัทส์าธารณะพื้นฐานและโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทุกระบบ 

 
4. หลกัการท างานของระบบเป็นแบบอตัโนมัติเมื่อมีโทรศัพท์เรียกเข้า (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 4) 

หลกัการท างานและการออกแบบระบบ 
การท างานของระบบเป็นแบบอตัโนมติัเม่ือมีโทรศพัทเ์รียกเขา้มาระบบจะท างานทนัที เม่ือไม่มีผูรั้บสาย

ระบบจะรับแทน ซ่ึงจะมีเสียงผูค้อยแนะน าการใช้งานทั้งหมด เช่น การป้อนรหัส การควบคุมและตรวจสอบ
สถานะการเปิด-ปิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า เม่ือผูท่ี้โทรศพัท์เขา้มาไม่มีการกดคียใ์ดๆภายใน 20 วินาที ระบบจะวาง
สายเอง การใชอิ้นเทอร์เน็ตในยคุปัจจุบนัไดก้า้วไกลมาถึงในบา้น และขยายเขา้ถึงทุกหนทุกแห่งท่ีโทรศพัทไ์ปถึง
โทรศพัทจึ์งเป็นเครือข่ายท่ีช่วยท าใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดง่้าย โทรศพัทจึ์งมีประโยชน์นอกเหนือจากการเป็น
ส่ือส าหรับพดูคุย ส่งโทรสารแลว้ ยงัเป็นส่ือหลกัท่ีส าคญัของอินเทอร์เน็ต ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตจึงควรท าความเขา้ใจ
และรู้จกักบัระบบโทรศพัท์ให้มากข้ึน ระบบโทรศพัท์ท่ีเราใช้มีลกัษณะการสร้างวงจรสวิตซ์เช่ือมโยงระหว่าง

500



 

 

ผูเ้รียกกบัผูถู้กเรียกในลกัษณะการสร้างวงจรท่ีเรียกว่า เชอร์กิตสวิตซ์ แต่ระบบอินเทอร์เน็ตเช่ือมโยงวงจรใน
รูปแบบท่ีเรียกวา่ แพก็เกต็สวติซ์ ระบบโทรศพัทท่ี์ใชรั้บสัญญาณเสียงพูดแบบอะนาล็อก ขณะท่ีอินเทอร์เน็ตเนน้
การรับส่งขอ้มูลแบบดิจิตอล กล่าวคือ เม่ือผูพู้ดผ่านไมโครโพนของเคร่ืองโทรศพัท ์สัญญาณเสียงจะไดรั้บการ
แปลงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าในรูปแบบอนาล็อก โดยมีระดบัแรงดนั 48 โวลต์เป็นตวัน า สัญญาณไฟฟ้าแบบ
อนาล็อกจะเดินทางจากบา้นไปยงัชุมสาย  

 
5. ปัจจัยทีส่ าคัญทีม่ีผลต่อการใช้โมเด็มในการเช่ือมโยงอนิเทอร์เน็ต  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 5) 

5.1. คุณภาพของสายทองแดง ถ้าสายเก่า ระยะทางยาว การต่อสาย หรือหัวต่อต่างๆท าให้มีปัญหาต่อ
สัญญาณรบกวน 

5.2. ไม่ควรใชส้ายพ่วง เพราะการพ่วงสายจะท าให้อิมพีแดนซ์สายลดต ่าลง และจะมีปัญหาได ้ขณะใช้
งานถา้มีคนยกหูโทรศพัทเ์คร่ืองพว่งสายจะหลุดทนัที 

5.3. ตอ้งไม่เปิดบริการเสริมใดๆ ส าหรับสายท่ีใชโ้มเด็ม เช่น เปิดให้มีสายเรียกซ้อน การรับสัญญาณอ่ืน
ขณะใชโ้มเด็ม จะท าใหก้ารเช่ือมโยงหลุดทนัที 

5.4. หากชุมสายท่ีบา้นเช่ือมอยู่ตอ้งผ่านหลายชุมสาย หรือตอ้งผ่านระหวา่งเครือข่ายของบริษทับริการ
โทรศพัท ์เช่น ระหวา่ง TOT กบั TA ปัญหาของการเช่ือมโยงจะมีมากข้ึน ขอ้สังเกตดูจากรหสัหมายเลขสามตวั 

5.5. คุณภาพของโมเด็มท่ีใช้ ปัจจุบนัมีโมเด็มท่ีผลิตหลายหลาย และมีคุณภาพแตกต่างกนั การแปลง
สัญญาณอาจมีขอ้แตกต่าง ปกติหน่วยบริการอินเทอร์เน็ต มกัใช้โมเด็มคุณภาพสูงอยู่แลว้ เพราะตอ้งให้บริการ
ตลอด 24 ชัว่โมง ตอ้งมีความคงทนสูง มีระบบบริหารจดัการแบบอตัโนมติั ปัญหาการเช่ือมโยงโมเด็มส่วนใหญ่
จึงอยูท่ี่การแปลงสัญญาณอนาล็อกผา่นเขา้ไปในชุมสายโทรศพัท ์ซ่ึงสามารถทดสอบปัญหาไดง่้าย โดยการน าเอา
โมเด็มมาเช่ือมต่อให้ใกลสุ้ด เช่น ต่อผ่านชุมสายเดียว หรือต่อผา่น PABX เขา้อินเทอร์เน็ต เฉพาะสมาชิกเครือ
ช่ายนนทรี ถา้ตอ้งการให้ส านกับริการคอมพิวเตอร์ทดสอบโมเด็มให้ตามโมเดลดงักล่าว สามารถติดต่อและน า
โมเด็มมาทดสอบได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

• ด้านทกัษะ(ปฏบิัติ)  (จดุประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่6) 

               
1. แบบฝึกหดั 

 

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง   
    (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่7-8) 
 

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   
เขียนแบบระบบโทรศพัทใ์นท่ีพกัและอาคารใหญ่ 

2.  ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วย
เรียนท่ี 7  และขอให้ผูเ้รียนร่วมกนัท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความรู้    โดยตั้ง
ค  าถามว่า เขียนแบบระบบโทรศัพท์ในท่ีพักและ
อาคารใหญ่ มีส่วนประกอบอะไรในชีวิตประจ าวนั
ของเราบา้ง  พร้อมใหเ้หตุผลประกอบ 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ 
1.  ผูส้อนอธิบายเน้ือหาเก่ียวกบับทเรียนวิชา  

เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยท่ี  7  เร่ือง  
เขียนแบบระบบโทรศพัท์ในท่ีพกัและอาคารใหญ่
และให้ผูเ้รียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน วิชา  
เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   หน่วยท่ี 7   
หนา้ท่ี  100 – 106 
          2.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอธิบายพร้อม
ยกตวัอยา่งถึง เขียนแบบระบบโทรศพัท์ในท่ีพกัและ
อาคารใหญ่  ตามท่ีไดศึ้กษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
         3.ผูส้อนอธิบายถึงเขียนแบบระบบโทรศพัทใ์น
ท่ีพกัและอาคารใหญ่ ใหน้กัเรียนฟัง 
 
 
 
 

1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1.  ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์และ ฟังครูผูส้อนแนะน า

รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง  เขียน
แบบระบบโทรศพัทใ์นท่ีพกัและอาคารใหญ่ 

2.  ผูเ้รียนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การ
เรียนของหน่วยเรียนท่ี 7  และการให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม 

3.  ผูเ้รียนแสดงความรู้ว่า เขียนแบบระบบ
โทรศพัทใ์นท่ีพกัและอาคารใหญ่ มีส่วนประกอบอะไร
ในชีวติประจ าวนัของเราบา้ง พร้อมใหเ้หตุผลประกอบ 

 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ 
1.  ผูเ้รียนศึกษาบทเรียนวิชา เขียนแบบไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยท่ี  7  เร่ือง  เขียนแบบระบบ
โทรศพัทใ์นท่ีพกัและอาคารใหญ่  และให้ผูเ้รียนศึกษา
เอกสารประกอบการสอน  วิชาเขียนแบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยท่ี 7  หนา้ท่ี  100 – 106 
             

2.  ผูเ้รียนอธิบายและยกตวัอยา่งถึง เขียนแบบ
ระบบโทรศพัทใ์นท่ีพกัและอาคารใหญ่  ตามท่ีไดศึ้กษา
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
            

3. ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมในบทเรียนจากนั้นลง
มือปฏิบติัตามท่ีผูส้อนสาธิต 
 
 
 
 



 

 

 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้  

1.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดับทท่ี 7  เร่ือง
เขียนแบบระบบโทรศัพท์ในท่ีพักและอาคารใหญ่  
หนา้ท่ี 107-110 

2.  ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั 
ตามความเหมาะสม  ท ารายงานเร่ือง เขียนแบบระบบ
โทรศัพท์ในท่ีพกัและอาคารใหญ่ พร้อมทั้ งบอก
หลักการท างานของระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง
เขียนแบบระบบโทรศพัทใ์นท่ีพกัและอาคารใหญ่  และ
ให้อธิบายหน้าชั้ นเรียนโดยครูให้ค  าแนะน าอย่าง
ใกลชิ้ด และประเมินผลจากการรายงานดงักล่าว 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล  
1.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีได้

เรียนใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน 

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน 
 
 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-8) 
 

(รวม 180นาที หรือ 3 คาบเรียน) 
 
 
 
 
 
 

3.  ข้ันประยุกต์ใช้  
1.  ผูเ้รียนท าท าแบบฝึกหัดบทท่ี 7  เร่ืองเขียน

แบบระบบโทรศพัท์ในท่ีพกัและอาคารใหญ่ หน้าท่ี 
107-110 

2.  ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั ตามความ
เหมาะสม  ท ารายงานเร่ือง เขียนแบบระบบโทรศพัทใ์น
ท่ีพกัและอาคารใหญ่ พร้อมทั้งบอกหลกัการท างานของ
ระบบต่างๆ ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับ เ ร่ือง เ ขียนแบบระบบ
โทรศพัทใ์นท่ีพกัและอาคารใหญ่  และอธิบายหน้าชั้น
เรียน โดยขอค าแนะน าจากผูส้อน 

 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล  
1.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีไดเ้รียน

เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2.  ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน 
 
 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-8) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
         ก่อนเรียน  
             1.  จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนหน่วยท่ี 7  
             2.  ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยท่ี 7  และใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมใน  
                  หน่วยท่ี 7 
             3.  อธิบายถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบการเรียนหน่วยท่ี 7 

    
 
 
          ขณะเรียน 

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

 
 
 

 หลงัเรียน 
             1.  ท าแบบฝึกหดับทท่ี 7 
             2.  ท าแบบประเมินการเรียนรู้ 

 
 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- รายงาน  เร่ือง  เขียนแบบระบบโทรศพัทใ์นท่ีพกัและอาคารใหญ่ 
 
 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
 1.  เอกสารประกอบการสอนวิชา เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ประกอบการเรียนการสอน
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-8) 
               2.  ใบความรู้และใบงาน 
 
 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
 
               1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง เขียนแบบระบบโทรศพัทใ์นท่ีพกัและอาคารใหญ่ 
         
ส่ือของจริง 

      1. อุปกรณ์เคร่ืองฉายภาพและจอภาพ (ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี       
1-8) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แหล่งการเรียนรู้ 
 
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิคสมุทรสาคร 
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 7  

 
 

            ขณะเรียน 
1. ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆเก่ียวกบัการเรียน 
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

     
 
            หลงัเรียน 

1. ตรวจแบบฝึกหดั 
2. สรุปผลการรายงานหนา้ชั้นเรียน 

 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
          
                   ตรวจผลงาน รายงาน  เร่ือง  เขียนแบบระบบโทรศพัทใ์นท่ีพกัและอาคารใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  บอกความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชง้านโทรศพัทไ์ด ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน           :   บอกความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชง้านโทรศพัทไ์ด้  จะได ้ 1  
คะแนน    

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  อธิบายระบบโทรศพัทชุ์ดควบคุมได ้

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

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3   อธิบายการควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าผา่นเครือข่ายโทรศพัทไ์ด ้

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                             :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน           :    อธิบายการควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าผา่นเครือข่ายโทรศพัท์

ได ้   จะได ้ 1  คะแนน 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4   อธิบายหลกัการท างานและการออกแบบระบบได ้

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

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 5  บอกปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการใชโ้มเด็มในการเช่ือมโยงอินเทอร์เน็ต
ได ้

1. วธีิการประเมิน                         :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                                  :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน         :   บอกปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการใช้โมเด็มในการเช่ือมโยง

อินเทอร์เน็ตได ้ จะได ้ 1  คะแนน 
    
 
 



 

 

 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี  6   ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

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

จะได ้ 1  คะแนน 
 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 7  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 8  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 
 


