
 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 
 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  8 
 ช่ือวชิา  เขียนแบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ สอนสปัดาห์ท่ี  9-10 
 ช่ือหน่วย เขียนแบบระบบภาพในท่ีพกัและอาคารขนาด

ใหญ่   
คาบรวม  6 

ช่ือเร่ือง  เขียนแบบระบบภาพในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่ จ านวนคาบ 6 

หัวข้อเร่ือง 
       ดา้นความรู้        

1. เทคโนโลยขีองเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 
2. อุปกรณ์ท่ีใชง้านในระบบโทรทศัน์วงจรปิด 
3. ประโยชน์การใชง้านระบบโทรทศัน์วงจรปิด 
4. ระบบบ Video Conference 
5. เคร่ืองส่งทางดา้นภาพ 
6. บล็อกไดอะแกรมของโทรทศัน์ระบบพีเอแอล 

 

 ดา้นทกัษะ 

7. ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 

        

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
8. ความรับผดิชอบ   
9. ความสนใจใฝ่รู้ 

 

สาระส าคญั 
การเขียนระบบภาพนั้น จะเขียนวงจรเก่ียวกบัสัญญาณและสัญญาณเสียง ท าให้เราสามารถเขา้ใจระบบ

การท างานไดดี้และสามารถวิเคราะห์การท างานของระบบภาพนั้นได ้แบบของระบบภาพท่ีไดน้ ามาให้เขียน 
ไดแ้ก่ แบบระบบ MATV หรือ CATV ดงัแบบท่ีน ามาใหเ้ขียนแบบระบบภาพน้ี 

 
 



 

 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  
เขียนแบบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อใหเ้ขา้ใจเทคโนโลยขีองเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ (ด้านความรู้) 
2. เพื่อใหเ้ขา้ใจการท างานของอุปกรณ์ท่ีใชง้านในระบบโทรทศัน์วงจรปิด (ด้านความรู้) 
3. เพื่อใหรู้้ถึงประโยชน์การใชง้านระบบโทรทศัน์วงจรปิด (ด้านความรู้) 
4. เพื่อใหเ้ขา้ใจระบบ Video Conference  (ด้านความรู้) 
5. เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการท างานของเคร่ืองส่งทางดา้นภาพ (ด้านความรู้) 
6. เพื่อใหรู้้จกับล็อกไดอะแกรมของโทรทศัน์ระบบพีเอแอล (ด้านความรู้) 
7. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จ

ภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. อธิบายหลกัการท างานของเทคโนโลยเีคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ประเภทต่างๆได ้(ด้านความรู้) 
2. บอกอุปกรณ์ท่ีใชร้ะบบโทรทศัน์วงจรปิดได ้ (ด้านความรู้) 
3. บอกประโยชน์ การใชง้าน ระบบโทรทศัน์วงจรปิดได ้(ด้านความรู้) 
4. อธิบายระบบ Video Conference ได ้(ด้านความรู้) 
5. อธิบายหลกัการท างานของเคร่ืองส่งทางดา้นภาพได ้(ด้านความรู้) 
6. อธิบายส่วนประกอบของบล็อกไดอะแกรมของโทรทศัน์สี ระบบ พีเอแอล (ด้านความรู้) 
7. ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ (ด้านทักษะ) 
8. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตาม

ความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 
 (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) 

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

 
 
 
 
 



 

 

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ด้านความรู้(ทฤษฎ)ี 

1. หลกัการท างานของเทคโนโลยเีคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1) 
- CRT PROJECTOR 

หลักการท างาน CRT PROJECTOR ให้มีหลอดฉายภาพแบบ CRT (CATHADE-RAY TUBE) 
เป็นตน้ก าเนิดของภาพโดยใชห้ลอด 3 หลอด ซ่ึงใหค้วามสวา่งไม่สูงมากขนาด 150-260 aNSI LUMENS เพื่อแยก
การก าเนิดภาพในแต่ละสีคือ สีแดง, สีเขียว และสีน ้ าเงิน ซ่ึงแสงจากหลอดทั้ง 3 สี ระถูกปรับให้จุดตกกระทบ
ของทั้ง 3 ล าแสง ใหซ้อ้นทบั (CONVERGENCE)  บนฉากรับภาพจนไดรั้บภาพท่ีไร้ซ่ึงการเหล่ียมของสี เกิดเป็น
ภาพท่ีคมชดั การท่ี CRT PROJECTOR ตอ้งใช้ “หลอดภาพ” ถึง 3 หลอด ท าให้มีตวัเคร่ืองขนาดใหญ่อีกทั้งไม่
สะดวกในการเคล่ือนยา้ย เพราะตอ้งปรับแต่ง (SETUP) ใหถู้กตอ้งคมชดั คุณภาพ หรือรายละเอียดของภาพข้ึนอยู่
กบั “ขนาด” ของหลอดภาพ (CRT) ควบคู่กบัประสิธิภาพในการรับความถ่ีภาพสแกนทางแนวนอน ซ่ึงท าให้
หลอดภาพขนาดใหญ่ จะใหภ้าพท่ีคมชดัมากกวา่ ปัจจุบนัหลอดภาพมี 3 ขนาด คือ ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 7 8 9 
น้ิว 

- LCD PROJECTOR 
หลักการท างาน LCD PROJECTOR ใชห้ลอดไฟ ก าลงัไฟส่องสว่างสูงประเภท เมทลั-ไฮไลท ์

หรือหลอด UHP (ULTRA HIGH POWER) เป็นตน้ก าลงัส่องสวา่งก าเนิดแสงโดยแสงจะวิ่งผา่น DICHROIC 
MIRROR (กระจกสะทอ้นกรองแสง) ท  าหนา้ท่ีแยกแสงออกเป็น 3 แม่สี คือ แดง –RED (R), เขียว –GREEN (G), 
และน ้ าเงิน –BLUE (B) เพื่อให้แสงแต่ละสีผา่นไปสู่ LCD PANEL ของแต่ละสี ซ่ึงแต่จุดจะประกอบไปดว้ย
จ านวนแผงพิกเซล (PIXELS) เล็กๆมากมาย แต่ละ PIXEL จะถูกควบคุมดว้ยสัญญาณไฟฟ้าในการเปิด หรือปิด
ใหแ้สงแต่ละสีผา่นไปท่ีจอภาพ โดยแสงท่ีผา่น PIXEL จะผา่นเลนส์รวมแสงเพื่อผสมแม่สี ท าใหเ้กิดภาพ 

- DLP PROJECTOR 
หลักการท างาน DLP PROJECTOR DLP ยอ่มาจาก (Digital Light Processing) เป็นเทคโนโลยีท่ี

คิดคน้และพฒันาโดยบริษทั Texas Inctrumente ซ่ึงพฒันา DWD SHIP (DIGITAL MICRO MIRRORS 
DEVICE) ซ่ึงเป็นแนววงจรขนาดเล็กประกอบดว้ย แผน่กระจกสะทอ้นแสงขนาดจ๋ิวจ านวนมาก โดยแต่ละช้ิน
ของกระจกขนาดจ๋ิว จะแทนจุดแสงในแต่ละ PIXEL ถา้รายละเอียดขนาด XVGA จะมีแผน่กระจกตามแนวนอน 
1024 ช้ิน ตามแนวตั้ง 768 ช้ิน กระจกแต่ละช้ินจะถูกวงจรไฟฟ้าควบคุมใหเ้อียงไปมา เพื่อสะทอ้นแสงไดท่ี้มุม +/- 
10 องศา เพื่อหนัเหแสงไปท่ีจอภาพ หรือให้กระทบในตวัเคร่ือง การท างานของกระจกจ๋ิวน้ีเทียบไดก้บัหลกัการ
ท างานของดิจิตอล คือ เม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลเขา้เปรียบไดก้บัสภาวะ “ON” กระจกจ๋ิวของ PIXEL นั้นๆ จะเอียง
เพื่อรับแสง และสะทอ้นแสงไปตกกระทบจอภาพผ่านเลนส์ แต่ถา้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลเขา้ เปรียบไดส้ภาวะ 
“OFF” กระจกจ๋ิวจะหนัคืนกลบัมาในอีกต าแหน่งหน่ึง ซ่ึงจะสะทอ้นแสงท่ีไม่ตอ้งการไปตกกระทบกบัผิวของ
วสัดุดูดซึมแสง (ABSORBER) ภายในเคร่ืองก่อใหเ้กิดส่วนมืดท่ีจอภาพ ณ ต าแหน่ง PIXEL นั้นๆ  



 

 

2. อุปกรณ์ทีใ่ช้ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 2) 
- กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV Camera) 
- เลนส์ (CCTV Lenses) 
- เคร่ืองเลือก/สลบัภาพ (Video Switcher) และเคร่ืองผสม/รวมภาพ (Multiple Screen Displays) 
- จอภาพ (Video Monitor) 
- เคร่ืองบนัทึกภาพ (Video Recorder) 
- อุปกรณ์เสริม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของระบบโทรทศัน์วงจรปิด 
- ระบบการควบคุม (Control System) 
- อุปกรณ์อ่ืนๆท่ีน าเขา้ใชเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบโทรทศัน์วงจรปิด 

 
3. ประโยชน์ การใช้งาน ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 3) 
- ในดา้นการรักษาความปลอดภยัของบุคคลและสถานท่ี 
- ในการตรวจสอบการท างานของเคร่ืองจกัร ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ท่ีท างานดว้ยระบบ

อตัโนมติัหรือการท างานของพนกังาน 
- ใช้ง าน ร่วมกับระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ  เ ช่น  ตรวจสอบจ านวนคนเพื่ อ เ ปิด -ปิด 

เคร่ืองปรับอากาศ 
- ใชง้านร่วมกบัระบบควบคุมการจราจร เช่น ตรวจสอบปริมาณรถยนต ์

 
4. ระบบ Video Conference  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 4) 

ในการน าระบบ Video Conference   เขา้มาใชใ้นธุรกิจนั้นช่วยให้เกิดประโยชน์ต่างๆไดท้ั้งทางตรงและ
ทางออ้ม โดยทางตรง คือ สามารถวดัผลท่ีไดอ้อกมาในรูปของตวัเงิน คือ เป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายต่างๆส่วนใน
ทางออ้มนั้น วดัเป็นรูปตวัเงินไดย้าก เช่น ช่วยให้ประหยดัเวลา ช่วยอ านวยความสะดวก ช่วยลดความเส่ียงจาก
อุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทาง  

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช ้Video Conference  System 
- ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางจากท่ีต่างๆเพื่อมาประชุม อบรม 
- สามารถท าการประชุมเพื่อวเิคราะห์ แกไ้ขปัญหา และตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
- ท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองศก์รมากข้ึน 
- ลดความเส่ียงจากอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเดินทาง 

 
 

 



 

 

5. โครงสร้างของเคร่ืองส่งทางด้านภาพ  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 5) 

 
 
ส่วนประกอบของเคร่ืองส่งภาพ 
- วดีีโอบฟัเฟอร์ (Video Buffer) 
- เอฟว ีออสซิลเลเตอร์ (FV Oscillator) 
- เอเอม็ (AM Amplitude Modulator) 
- อาร์เอฟ เอาทพ์ุท (RF Output) 
- เวสติเจียล ไซดแ์บนด ์(Vestigial Sideband) 
- แอนเทนนา (ANT,Antenna) 

 
6. ส่วนประกอบของบลอ็กไดอะแกรมของโทรทศัน์สี ระบบ พเีอแอล (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 6) 
- แอนเทนนา (ANT,Antenna) 
- จูนเนอร์ แอนด ์จูนน่ิง เซคชัน่ (Tuner and Tuning Section) 
- วไีอเอฟ เซคชัน่ (VIF Section) 
- SIF Section 
- Synchronize Section 
- Horizontal Section 
- Vertical Section 
- Luminance Section 
- Chrominance Section 
- G B Output And CRT Section 
- หลอดภาพสี (Color Cathode Ray Tube) 
- เพาเวอร์ซพัพลายเซคชัน่ (Power Supply Section) 



 

 

• ด้านทกัษะ(ปฏบิัติ)  (จดุประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่7) 

               
1. แบบฝึกหดั 

 

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

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   
เขียนแบบระบบภาพในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่   

2.  ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วย
เรียนท่ี 8  และขอให้ผูเ้รียนร่วมกนัท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความรู้    โดยตั้ง
ค  าถามว่า เขียนแบบระบบภาพในท่ีพกัและอาคาร
ขนาดใหญ่  มีส่วนประกอบอะไรในชีวิตประจ าวนั
ของเราบา้ง  พร้อมใหเ้หตุผลประกอบ 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ 
1.  ผูส้อนอธิบายเน้ือหาเก่ียวกบับทเรียนวิชา  

เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยท่ี  8  เร่ือง  
เขียนแบบระบบภาพในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่  
และให้ผูเ้รียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน วิชา  
เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   หน่วยท่ี 8   
หนา้ท่ี  115 – 127 
          2.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอธิบายพร้อม
ยกตัวอย่างถึง เขียนแบบระบบภาพในท่ีพักและ
อาคารขนาดใหญ่ ตามท่ีได้ศึกษาจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
         3.ผูส้อนอธิบายถึงเขียนแบบระบบภาพในท่ีพกั
และอาคารขนาดใหญ่  ใหน้กัเรียนฟัง 
 
 
 
 

1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1.  ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์และ ฟังครูผูส้อนแนะน า

รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง  เขียน
แบบระบบภาพในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่   

2.  ผูเ้รียนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การ
เรียนของหน่วยเรียนท่ี 8  และการให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม 

3.  ผูเ้รียนแสดงความรู้วา่ เขียนแบบระบบภาพ
ในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่  มีส่วนประกอบอะไรใน
ชีวติประจ าวนัของเราบา้ง พร้อมใหเ้หตุผลประกอบ 

 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ 
1.  ผูเ้รียนศึกษาบทเรียนวิชา เขียนแบบไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยท่ี  8  เร่ือง  เขียนแบบระบบ
ภาพในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่    และให้ผูเ้รียน
ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  วิชาเขียนแบบไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยท่ี 8  หนา้ท่ี  115 – 127 
             

2.  ผูเ้รียนอธิบายและยกตวัอยา่งถึง เขียนแบบ
ระบบภาพในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่ ตามท่ีไดศึ้กษา
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
            

3. ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมในบทเรียนจากนั้นลง
มือปฏิบติัตามท่ีผูส้อนสาธิต 
 
 
 
 



 

 

 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้  

1.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดับทท่ี 8  เร่ือง
เขียนแบบระบบภาพในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่  
หนา้ท่ี 128-132 

2.  ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั 
ตามความเหมาะสม  ท ารายงานเร่ือง เขียนแบบระบบ
ภาพในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่  พร้อมทั้งบอก
หลักการท างานของระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง
เขียนแบบระบบภาพในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่  
และให้อธิบายหน้าชั้นเรียนโดยครูให้ค  าแนะน าอย่าง
ใกลชิ้ด และประเมินผลจากการรายงานดงักล่าว 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล  
1.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีได้

เรียนใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน 

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน 
 
 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-9) 
 

(รวม 480นาที หรือ 8 คาบเรียน) 
 
 
 
 
 
 

3.  ข้ันประยุกต์ใช้  
1.  ผูเ้รียนท าท าแบบฝึกหัดบทท่ี 8  เร่ืองเขียน

แบบระบบภาพในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่  หน้าท่ี 
128-132 

2.  ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั ตามความ
เหมาะสม  ท ารายงานเร่ือง เขียนแบบระบบภาพในท่ีพกั
และอาคารขนาดใหญ่  พร้อมทั้งบอกหลกัการท างาน
ของระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเขียนแบบระบบภาพ
ในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่    และอธิบายหนา้ชั้น
เรียน โดยขอค าแนะน าจากผูส้อน 

 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล  
1.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีไดเ้รียน

เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2.  ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน 
 
 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-9) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
         ก่อนเรียน  
             1.  จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนหน่วยท่ี 8  
             2.  ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยท่ี 8  และใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมใน  
                  หน่วยท่ี 8 
             3.  อธิบายถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบการเรียนหน่วยท่ี 8 

    
 
 
          ขณะเรียน 

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

 
 
 

 หลงัเรียน 
             1.  ท าแบบฝึกหดับทท่ี 8 
             2.  ท าแบบประเมินการเรียนรู้ 

 
 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- รายงาน  เร่ือง  เขียนแบบระบบภาพในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่   
 
 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
 1.  เอกสารประกอบการสอนวิชา เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ประกอบการเรียนการสอน
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-9) 
               2.  ใบความรู้และใบงาน 
 
 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
 
               1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง เขียนแบบระบบภาพในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่   
         
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 8  

 
 

            ขณะเรียน 
1. ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆเก่ียวกบัการเรียน 
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

     
 
            หลงัเรียน 

1. ตรวจแบบฝึกหดั 
2. สรุปผลการรายงานหนา้ชั้นเรียน 

 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
          
                   ตรวจผลงาน รายงาน  เร่ือง  เขียนแบบระบบภาพในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  อธิบายหลกัการท างานของเทคโนโลยีเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ประเภท

ต่างๆได ้ 

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน             :   อธิบายหลกัการท างานของเทคโนโลยีเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์
ประเภทต่างๆได ้  จะได ้ 1  คะแนน  

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  บอกอุปกรณ์ท่ีใชร้ะบบโทรทศัน์วงจรปิดได ้  

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

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3   บอกประโยชน์ การใชง้าน ระบบโทรทศัน์วงจรปิดได ้

1. วธีิการประเมิน                      :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                               :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน               :    บอกประโยชน์ การใชง้าน ระบบโทรทศัน์วงจรปิดได ้ จะได ้ 1  

คะแนน 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4   อธิบายระบบ Video Conference ได ้

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน             :    อธิบายระบบ Video Conference ได ้ จะได ้1 คะแนน  

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 5  อธิบายหลกัการท างานของเคร่ืองส่งทางดา้นภาพได ้ 

1. วธีิการประเมิน                      :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                               :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน              :   อธิบายหลกัการท างานของเคร่ืองส่งทางดา้นภาพได ้  จะได ้ 1  

คะแนน 
    
 
 



 

 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 6  อธิบายส่วนประกอบของบล็อกไดอะแกรมของโทรทศัน์สี ระบบ พีเอ
แอล 

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน               :   อธิบายส่วนประกอบของบล็อกไดอะแกรมของโทรทศัน์สี ระบบ 

พีเอแอล  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 
 


