
 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 
 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  9 
 ช่ือวชิา  เขียนแบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ สอนสปัดาห์ท่ี11-12 
 ช่ือหน่วย เขียนแบบระบบเสียงในท่ีพกัและอาคารขนาด

ใหญ่ 
คาบรวม  6 

ช่ือเร่ือง  เขียนแบบระบบเสียงในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่ จ านวนคาบ 6 

หัวข้อเร่ือง 
       ดา้นความรู้        

1. เคร่ืองเสียงมินิคอมโปเนน้ท ์
2. แอมพลิไฟเออร์ 
3. ล าโพง 
4. สายล าโพงและสายน าสัญญาณ 
5. ไมโครโฟนท่ีใชร้ะบบเสียง PA 

 

 ดา้นทกัษะ 

6. การเช่ือมต่อของเคร่ืองประเภทแยกช้ินในมินิคอมโปเนน้ท ์

        

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
7. ความรับผดิชอบ   
8. ความสนใจใฝ่รู้ 

 

สาระส าคญั 
การเขียนแบบระบบเสียงภายในอาคารท่ีพกัอาศยัและการเขียนระบบเสียงอาคารขนาดใหญ่ ส่วนมาก

แลว้จะเป็นการเขียนในรูปของ Block Diagram เพื่อให้ทราบถึงสัญญาณเขา้และสัญญาณออกของระบบเสียงใน
สถานท่ีนั้นๆ ส่วนการต่อสานเคร่ืองต่างๆ เช่น ล าโพง ไมโครโพน เคร่ืองขยายเสียง หรือเคร่ืองปรับแต่งเสียง 
จ าเป็นจะตอ้งเขียนมาในรูปของการต่อสัญญาณจริงดงัตวัอยา่งท่ีน ามาใหผู้เ้รียนไดเ้ขียนแบบ 

 
 



 

 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  
เขียนแบบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อใหรู้้จกัเคร่ืองเสียงมินิคอมโปเนน้ท(์ด้านความรู้) 
2. เพื่อใหเ้ขา้ใจการท างานของแอมพลิไฟเออร์ (ด้านความรู้) 
3. เพื่อใหรู้้จกัล าโพง สายล าโพงและสายน าสัญญาณ (ด้านความรู้) 
4. เพื่อใหรู้้จกัไมโครโฟนท่ีใชร้ะบบเสียง PA (ด้านความรู้) 
5. เพื่อใหมี้ทกัษะการเช่ือมต่อของเคร่ืองประเภทแยกช้ินในมินิคอมโปเนน้ท ์(ด้านทักษะ) 
6. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จ

ภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. อธิบายหลกัการท างานของเคร่ืองเมียงมินิคอมโปเนน้ทป์ระเภทต่างๆได ้(ด้านความรู้) 
2. อธิบายหลกัการเช่ือมต่อของเคร่ืองประเภทแยกช้ินในมินิคอมโปเนน้ทไ์ด ้ (ด้านความรู้) 
3. อธิบายการท างานของแอมพลิไฟร์เออร์ได ้(ด้านความรู้) 
4. บอกประเภทของล าโพงท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัได ้(ด้านความรู้) 
5. อธิบายความรู้เก่ียวกบัสายล าโพง และสายน าสัญญาณได ้(ด้านความรู้) 
6. อธิบายความหมายของไมโครโฟนท่ีใชร้ะบบเสียง PAได ้(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 างานของเคร่ืองเสียงมินิคอมโปเน้นท์ประเภทต่างๆ  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1) 
1.1. มินิคอมโปเนน้ทท่ี์อยูใ่นเกรดวทิยกุระเป๋าแบก 
นั่นคือ การอพัเกรดวิทยุกระเป๋าแบกท่ีมีขนาดใหญ่โต เทอะทะ ให้ดูมีส่วนคล้ายเคร่ืองเสียงแยกช้ิน 

วธีิการของผูผ้ลิต คือ จบัมนัมาตกแต่งหนา้ตาเสียใหม่ ดว้ยการดีไซน์หนา้กากให้ดูเหมือนวา่ตวัเคร่ืองแยกช้ินวาง
ซ้อนๆกนั สามารถจดัล าโพงแยกออกไปได้ในระบบสเตอริโอ คือ มีแซนแนลซ้ายขวา บางคนก็เลยลากสาย
ล าโพงเสียยาวเหยยีด วางล าโพงไวค้นละมุมห้อง เสียงท่ีไดก้็ออกจะแปลกๆ ไปตวัเคร่ืองจะติดเป็นพืด ซ่ึงผลเคย
ขนานนามว่า เคร่ืองเสียงประเภท “ตีนเป็ด” ลกัษณะคลา้ยการออกแบบ “หลอกตา” อย่างน้ี มีแมก้ระทัง่เคร่ือง
เสียง COMPONENT ชุดใหญ่ซ฿งดูเผินๆ คลา้ยเคร่ืองแยกช้ินวางซ้อนกนัอยู่ แต่พอไปขยบัเขยื้อนถึงไดรู้้วา่มนั
ติดกนัเป็นหน่ึงเดียวทุกๆภาค ไม่ว่าจะเป็นคาสเซ็ตเทป,จูนเนอร์ (ภาครับวิทยุ) หรือคอมแพ็กดิสก์, แอมพลิไฟ
เออร์ มินิคอมโปเนน้ทท่ี์ยึดหรืออิงพื้นฐานของวิทยุกระเป๋าห้ิว มกัจะมีคุณภาพเสียงท่ีค่อนขา้งจ ากดัจ าเข่ีย เพราะ
ตวัเคร่ืองจะมีถาคแอมพลิไฟร์ท่ีให้ก าลงัขบัในระดบัต ่า เช่น 5 วตัต์ต่อขา้ง จนถึง 15 วตัต์ต่อขา้ง แต่ก็มกัจะ
โฆษณา “ก าลงัขบัชัว่ครู่” หรือ PMPO (PEAK MUSIC POWER) เป็นหลกัก าลงัขบัก็เลยจะดูสูงล่ิว โดยไม่ค่อย
จะมีกฏเกณฑ์รองรับว่า เขาวดัก าลงัขบักนัท่ีตรงมาตรฐานไหน ? มินิคอมโปเล็กๆบางเคร่ืองถึงกบัโฆษณา
สรรพคุณวา่ มีพลงัขบัถึง 1,000 วตัตก์็มี 

 
1.2. มินิคอมโปเนน้ทเ์กรดเคร่ืองเสียงชุดใหญ่ 
เป็นผลงานมินิคอมโปเนน้ทอี์กระดบัหน่ึงท่ียากจะดูแคลนได้ เน่ืองจากเป็นการออกแบบของผูผ้ลิต ท่ีมี

ความช านาญในเร่ืองเคร่ืองเสียงชุดมาตรฐาน มีจุดประสงค์ท่ีจะน าเสนอเร่ืองเคร่ืองเสียงมินิแบบย่อส่วนขนาด
ของเคร่ืองแต่ไม่ย่อคุณภาพ คุณภาพเสียงและลกัษณะวงจร จะมีความใกล้เคียงเคร่ืองเสียงระดบัออดิโอไฟล ์
สาเหตุท่ีย่อส่วนขนาดเคร่ืองให้เล็กลงมาได้ ก็เพราะเทคโนโลยีสมยัใหม่ได้สร้างผลิตภณัฑ์จ  าพวกวงจรรวม
ยอ่ส่วน หรือ “ไอซี” ข้ึนมาท างานทดแทนทรานซิสเตอร์และแผนวงจรขนาดยกัษ ์โดยท าการยอ่ส่วนให้เล็กลงมา
ได้ตั้ งแต่ 10-20 เท่าตัว ยิ่งในปัจจุบนั วงจรย่อส่วนพิเศษ VLSI จะมาสามารถลดขนาดของอุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ลงมาไดถึ้ง 40 เท่า จะยิง่ท  าใหก้ารสร้างเคร่ืองเสียงประเภทเล็กจ๋ิวไดอ้ยา่งง่ายดายมากข้ึน เม่ือห้าปี
ท่ีแลว้ บ็อบ คาร์เวอร์ เคยเสนอวงจรแอมป์คลาส H ของเขาท่ีใช้วงจรย่อส่วนดงักล่าว ท าให้แอมพลิไฟร์ขนาด 
400 วตัต์ต่อเน่ือง (RMS) มีขนาดเล็กพอท่ีจะวางบนฝ่ามือได ้มีขอ้สังเกตประการหน่ึงส าหรับเคร่ืองมินิคอมโป
เน้นท์ระดบั “ไฮเกรด” เหล่าน้ี มกัจะผลิตโดยบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นเคร่ืองเสียงบา้นเป็นหลกั และก็จะ
สร้างหรืออกแบบให้เป็นเคร่ืองเสียงมินิคอมโปเน้นท์แยกช้ินจริงๆไม่ใช่แบบ “เคร่ืองเสียงตีนเป็ด” เหมือน
ผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ 

 



 

 

2. หลกัการเช่ือมต่อของเคร่ืองประเภทแยกช้ินในมินิคอมโปเน้นท์ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 2) 
บางคร้ังตอ้งสังเกตดูเหมือนกนัว่าเขาใช้วิธีการต่อดว้ยอาร์ซีเอแจ็ค หรือแผงสายแบบคอมพิวเตอร์ ถา้มี

การต่อแบบหลงัก็ดูจะไม่ต่างไปจากเคร่ืองประเภท “ตีนเป็ด” นกัเท่าไร เพราะมนัสามารถแยกออกเป็นช้ินๆและ
วางห่างกนัไดเ้ล็กนอ้ยเท่านั้น 

 
3. การท างานของแอมพลไิฟร์เออร์ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 3) 

ในบรรดาอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบั “ซิสเต็มเคร่ืองเสียง” ท่ีมีความส าคญัดว้ยกนั “แอมพลิไฟร์เออร์” มกัจะถูก
ประเมินคุณค่ากนัผิดๆเสมอมา บา้งก็ค  านึงถึงแต่ขนาดก าลงัขบัของภาคขยายเสียง บา้งก็ให้ความสนใจลกัษณะ
วงจร และหลายคนก็มกัจะใหค้วามส าคญัของเร่ืองเกรดอุปกรณ์ท่ีน ามาใชใ้นเคร่ืองนั้นๆ แต่การให้วคามสนใจถึง
เร่ืองโครงสร้างและระบบพลงัขบั ดูจะไดรั้บความสนใจมากมายเกินกว่าคิดค านึงถึงคุณภาพเสียง ค าถามท่ีว่า 
“แอมป์เคร่ืองนั้นก าลงัขบัก่ีวตัต”์ ดูจะเป็นค าถามท็อปฮิตเสียจริงๆ ต่อเม่ือมีการเขา้มาคลุกวงในเล่นเคร่ืองหลาย
ประการประกอบกนัไป มิใช่การพิจารณาแต่ฌพาะก าลงัขบัของแอมพลิไฟร์เพียงอยา่งเดียว เคร่ืองท่ีจดัเป็นแอม
พลิไฟเออร์ท่ีให้พลงัขบัเสียงนั้น คือ “เพาเวอร์แอมป์” ซ่ึงเป็นภาคขยายเสียงแท้ๆ กบั “อินทิเกรทเตดแอมป์” 
เพาเวอร์แอมป์ มีเพียงวงจรขยายเสียงเท่านั้น จะตอ้งจดัซิสเต็มคู่กบัภาคขยายเบ้ืองตน้ คือ “ปรีแอมป์” เพื่อท างาน
ร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืนๆ ในขณะท่ีอินทิเกรทเตดแอมป์มีคุณสมบติัท่ีเป็นทั้งภาคขยายก าลงั การเลือกเพาเวอร์แอมป์
โดดๆ กบัอินทิเกรทเตดแอมป์นั้น ย่อมจะมีขอ้ถกเถียงกนัอีกมากกว่าอย่างไหนจึงจะเหมาะสมกนั ในบทความ
ตอนน้ี ผมคงจะเนน้ถึงวิธีการพิจารณาเพาเวอร์แอมป์จากรายละเอียดทัว่ๆ เพราะโอกาสท่ีคุณจะเขา้ไปนัง่ฟังโดย
ไม่รู้แบก๊กราวดต่์างๆของเคร่ืองเลย คงยากจะตดัสินใจไดว้า่จะเล่นแอมพลิไฟเออร์เคร่ืองใดดี 

 
4. ประเภทของล าโพงทีไ่ด้รับความนิยมในปัจจุบัน (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 4) 

ล าโพงท่ียงัคงไดรั้บความนิยมอยูใ่นปัจจุบนั แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
- ล าโพงไดนามิค (DYNAMIC) 
- ล าโพงอิเล็กทรอสแตติก (ELECTRO STATIC) 
- ล าโพงพิเศษจ าพวกริบบอ้นหรือแผน่ฟิลม์ (ELECTROMAGNETIC RIBBONTRANSDUCER) 

 
5. ความรู้เกีย่วกบัสายล าโพง และสายน าสัญญาณ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 5) 

สายล าโพงและสายสัญญาณนั้น มีความส าคญัต่อคุณภาพเสียงอยา่งชดัเจน แต่มกัจะถูกมองขา้มเสมอๆ 
เม่ือคุณใชเ้คร่ืองเสียงฟังเพลง ทางเลือกท่ีถูกตอ้งส าหรับสายล าโพงและสายสัญญาณนั้น จะท าให้ชุดเคร่ืองเสียงท่ี
คุณใชอ้ยูเ่ปล่งประสิทธิภาพไดม้ากข้ึน แต่ในทางกลบักนั สายแย่ๆ หรือสายท่ีน ามาใชแ้ลว้ไม่เขา้กนักบัระบบ ก็จะ
ไม่ใหค้วามเป็นดนตรีกบัคุณไดเ้ตม็ท่ี อยา่งท่ีมนัควรจะเป็น และการรู้วา่จะซ้ือสายอยา่งไรให้ดีท่ีสุดส าหรับเคร่ือง
เสียงและประหยดัท่ีสุด จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นเสียแลว้ 

 



 

 

6. ความหมายของไมโครโฟนทีใ่ช้ระบบเสียง PA  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 6) 
ไมโครโฟน เป็นอุปกรณ์หลกัอีกอยา่งท่ีจะตอ้งน ามาใชใ้นระบบเสียงแบบ PA ซ่ึงมีใชห้ลายแบบ แต่ไม่

วา่จะเป็นแบบไหนท่ีส าคญัตอ้งมีอิมพีแดนซ์ต ่า มีทิศทางในการรับเสียงไดดี้และสายท่ีใชค้วรเป็นสายแบบบาลาน
ซืไลน์ การน าไมโครโฟนมาใช ้ส่ิงท่ีจะตอ้งค านึงถึงคือ เร่ืองของอิมพีแดนซ์ของไมโครโฟนกบัอินพุทของเคร่ือง
ขยายเสียงควรใหมี้อินพีแดนซ์เท่ากนั แต่ในการใชง้านจริงนั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งตามหลกัการ เพราะ ถา้อิมพีแดนซ์มี
ค่าเท่ากนัแล้ว ความไวของไมโครโฟนจะลดลงประมาณ 6 dB โดยสูญเสียไปในรูปของอตัราสัญญาณต่อ
สัญญาณรบกวน ดงันั้นถา้จะใหผ้ลดีท่ีสุด อิมพีแดนซ์ของเคร่ืองขยายเสียงจะตอ้งมากกวา่อมพีแดนซ์ไมโครโฟน
ประมาณ 10 เท่าหรือมากกวา่ คุณลกัษณะท่ีส าคญัอีกอยา่งของไมโครโฟนท่ีใชร้ะบบเสียง PA น้ีกคื้อ ความไวการ
รับเสียงดีในทิศทางท่ีตอ้งการเท่านั้น การเลือกใช้ไมโครโฟนท่ีมีทิศทางการรับเสียงเหมาะสมจะช่วยลดปัญหา
เสียงรบกวนจากส่ิงแวดลอ้มหรือเสียงหอนลงได ้

 
 

• 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   
เขียนแบบระบบเสียงในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่ 

2.  ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วย
เรียนท่ี 9 และขอให้ผูเ้รียนร่วมกนัท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน 

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

2.  ข้ันให้ความรู้ 
1.  ผูส้อนอธิบายเน้ือหาเก่ียวกบับทเรียนวิชา  

เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยท่ี  9  เร่ือง  
เขียนแบบระบบภาพในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่  
และให้ผูเ้รียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน วิชา  
เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   หน่วยท่ี 9   
หนา้ท่ี  138 – 146 
          2.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอธิบายพร้อม
ยกตัวอย่างถึง เขียนแบบระบบเสียงในท่ีพักและ
อาคารขนาดใหญ่ ตามท่ีได้ศึกษาจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
         3.ผูส้อนอธิบายถึงเขียนแบบระบบเสียงในท่ีพกั
และอาคารขนาดใหญ่  ใหน้กัเรียนฟัง 
 
 
 
 

1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1.  ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์และ ฟังครูผูส้อนแนะน า

รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง เขียน
แบบระบบเสียงในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่ 

2.  ผูเ้รียนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การ
เรียนของหน่วยเรียนท่ี 9  และการให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม 

3.  ผูเ้รียนแสดงความรู้วา่ เขียนแบบระบบเสียง
ในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่  มีส่วนประกอบอะไรใน
ชีวติประจ าวนัของเราบา้ง พร้อมใหเ้หตุผลประกอบ 

 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ 
1.  ผูเ้รียนศึกษาบทเรียนวิชา เขียนแบบไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยท่ี  9  เร่ือง  เขียนแบบระบบ
ภาพในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่    และให้ผูเ้รียน
ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  วิชาเขียนแบบไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยท่ี 9  หนา้ท่ี  138 – 146 
             

2.  ผูเ้รียนอธิบายและยกตวัอยา่งถึง เขียนแบบ
ระบบเสียงในท่ีพักและอาคารขนาดใหญ่ ตามท่ีได้
ศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
            

3. ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมในบทเรียนจากนั้นลง
มือปฏิบติัตามท่ีผูส้อนสาธิต 
 
 
 
 



 

 

 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้  

1.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดับทท่ี 9  เร่ือง
เขียนแบบระบบเสียงในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่
หนา้ท่ี 147-152 

2.  ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั 
ตามความเหมาะสม  ท ารายงานเร่ือง เขียนแบบระบบ
เสียงในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่  พร้อมทั้งอธิบาย
หลักการท างานของเคร่ืองเมียงมินิคอมโปเน้นท์
ประเภทต่างๆ  เคร่ืองประเภทแยกช้ินในมินิคอมโป
เน้นท์ และแอมพลิไฟร์เออร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเขียน
แบบระบบเสียงในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่  และให้
อธิบายหน้าชั้นเรียนโดยครูให้ค  าแนะน าอย่างใกล้ชิด 
และประเมินผลจากการรายงานดงักล่าว 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล  
1.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีได้

เรียนใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน 

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน 
 
 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-9) 
 

(รวม 360นาที หรือ 6 คาบเรียน) 
 
 
 
 

3.  ข้ันประยุกต์ใช้  
1.  ผูเ้รียนท าท าแบบฝึกหัดบทท่ี 9  เร่ืองเขียน

แบบระบบเสียงในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่  หนา้ท่ี 
147-152 

2.  ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั ตามความ
เหมาะสม  ท ารายงานเร่ือง เขียนแบบระบบเสียงในท่ีพกั
และอาคารขนาดใหญ่  พร้อมทั้งอธิบายหลกัการท างาน
ของเคร่ืองเมียงมินิคอมโปเน้นท์ประเภทต่างๆ  เคร่ือง
ประเภทแยกช้ินในมินิคอมโปเน้นท์ และแอมพลิไฟร์
เออร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเขียนแบบระบบเสียงในท่ีพกั
และอาคารขนาดใหญ่ และอธิบายหนา้ชั้นเรียน โดยขอ
ค าแนะน าจากผูส้อน 

 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล  
1.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีไดเ้รียน

เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2.  ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน 
 
 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-9) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
         ก่อนเรียน  
             1.  จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนหน่วยท่ี 9  
             2.  ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยท่ี 9  และใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมใน  
                  หน่วยท่ี 9 
             3.  อธิบายถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบการเรียนหน่วยท่ี 9 

    
 
 
          ขณะเรียน 

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

 
 
 

 หลงัเรียน 
             1.  ท าแบบฝึกหดับทท่ี 9 
             2.  ท าแบบประเมินการเรียนรู้ 

 
 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- รายงาน  เร่ือง  เขียนแบบระบบเสียงในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่ 
 
 

 



 

 

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

      1. อุปกรณ์เคร่ืองฉายภาพและจอภาพ (ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี       
1-9) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 9 

 
 

            ขณะเรียน 
1. ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆเก่ียวกบัการเรียน 
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

     
 
            หลงัเรียน 

1. ตรวจแบบฝึกหดั 
2. สรุปผลการรายงานหนา้ชั้นเรียน 

 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
          
                   ตรวจผลงาน รายงาน  เร่ือง  เขียนแบบระบบเสียงในท่ีพกัและอาคารขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  อธิบายหลกัการท างานของเคร่ืองเมียงมินิคอมโปเนน้ทป์ระเภทต่างๆได ้ 

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน             :   อธิบายหลกัการท างานของเคร่ืองเมียงมินิคอมโปเนน้ทป์ระเภท
ต่างๆได ้   จะได ้ 1  คะแนน  

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  อธิบายหลกัการเช่ือมต่อของเคร่ืองประเภทแยกช้ินในมินิคอมโปเนน้ท์
ได ้  

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

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3   อธิบายการท างานของแอมพลิไฟร์เออร์ได ้

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

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4   บอกประเภทของล าโพงท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัได ้

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน             :    บอกประเภทของล าโพงท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัได ้  จะได ้1 

คะแนน  

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 5  อธิบายความรู้เก่ียวกบัสายล าโพง และสายน าสัญญาณได ้

1. วธีิการประเมิน                       :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                                :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน                :   อธิบายความรู้เก่ียวกบัสายล าโพง และสายน าสัญญาณได ้จะได ้ 

1  คะแนน 
    



 

 

 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 6  อธิบายความหมายของไมโครโฟนท่ีใชร้ะบบเสียง PAได ้ 

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน               :   อธิบายความหมายของไมโครโฟนท่ีใชร้ะบบเสียง PAได ้  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 
 


