
 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 
 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  12 
 ช่ือวชิา  เขียนแบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ สอนสปัดาห์ท่ี17-18 
 ช่ือหน่วย วงจรพิมพข์ั้นพื้นฐาน คาบรวม  6 

ช่ือเร่ือง  วงจรพิมพข์ั้นพื้นฐาน จ านวนคาบ 6 

หัวข้อเร่ือง 
       ดา้นความรู้        

1. ขั้นตอนการตดัแผน่วงจรพิมพ ์
2. ขั้นตอนการจุด 
3. ขั้นตอนการวาด 
4. ขั้นตอนการกดั 
5. ขั้นตอนการเช็ด 
6. ขั้นตอนการบดักรี 

 

 ดา้นทกัษะ 

7. การเขียนตวัอยา่งลายวงจรพิมพ ์       

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
8. ความรับผดิชอบ   
9. ความสนใจใฝ่รู้ 

 
 

สาระส าคญั 
การเขียนลายวงจรพิมพืลงบนแผน่ปร้ิน เพื่อใช้ในการติงตั้งอุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ จึงตอ้งมีการ

ค านึงถึงขนาดลายวงจรให้มีขนาดเหมาะสมกบักระแสท่ีไหลผ่าน ลักษณะของการเช่ือมต่อจะต้องมีความ
สวยงามและเหมาะสมขนาดไม่ใหเ้ล็กหรือใหญ่เกินไป  

 
 
 
 



 

 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  
เขียนแบบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อใหเ้ขา้ใจขั้นตอนการตดัแผน่วงจรพิมพ ์(ด้านความรู้) 
2. เพื่อใหเ้ขา้ใจขั้นตอนการจุด (ด้านความรู้) 
3. เพื่อใหเ้ขา้ใจขั้นตอนการเจาะ (ด้านความรู้) 
4. เพื่อใหเ้ขา้ใจขั้นตอนการวาด (ด้านความรู้) 
5. เพื่อใหเ้ขา้ใจขั้นตอนการกดั (ด้านความรู้) 
6. เพื่อใหเ้ขา้ใจขั้นตอนการเช็ด (ด้านความรู้) 
7. เพื่อใหเ้ขา้ใจขั้นตอนการบดักรี (ด้านความรู้) 
8. เพื่อใหเ้ขา้ใจการเขียนตวัอยา่งลายวงจรพิมพ ์ (ด้านความรู้) 
9. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง ส าเร็จ

ภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. อธิบายขั้นตอนการตดัแผน่วงจรพิมพไ์ด ้ (ดา้นความรู้) 
2. อธิบายขั้นตอนการจุดได ้ (ดา้นความรู้) 
3. อธิบายขั้นตอนการเจาะได ้ (ดา้นความรู้) 
4. อธิบายขั้นตอนการวาดได ้ (ดา้นความรู้) 
5. อธิบายขั้นตอนการกดัได ้ (ดา้นความรู้) 
6. อธิบายขั้นตอนการเช็ดได ้ (ดา้นความรู้) 
7. อธิบายขั้นตอนการบดักรีได ้ (ดา้นความรู้) 
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. ขั้นตอนการตัดแผ่นวงจรพมิพ์ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1) 
ก่อนอ่ืนก็ตอ้งตดัแผน่วงจรพิมพจ์ากแผน่ใหญ่ๆ (ท่ีซ้ือมาใหม่) ให้ไดข้นาดเท่ากบัลายวงจรพิมพต์น้แบบ

โดยวดัขนาดจากตน้แบบ ทั้งดา้นกวา้ง และดา้นยาว จากนั้นใชดิ้นสอขีดแถวเส้นท่ีจะตดัไวก่้อน ต่อไปจึงใชเ้ล่ือย
ฉลุ เล่ือยตามเส้นท่ีขีดไว ้เม่ือตดัไดข้นาดตามตอ้งการแลว้ สังเกตให้ดีจะพบวา่บริเวณท่ีตดัออกไปนั้น (ขอบ) ไม่
ค่อยเรียบ 

 
2. ข้ันตอนการจุด  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 2) 

การเจาะรูส าหรับใส่ขาของตวัอุปกรณ์นนัส้ าคญัมาก หากเจาะไม่ตรงกบัตน้แบบแลว้ ขาของอุปกรณ์บาง
ตวัก็อาจจะใส่ไม่ได ้เช่น ขาของไอซี , รีเลย ์และสวติซ์ เป็นตน้ 

ดงันั้น เพื่อความแน่นนอนควรเทียบต าแหน่งขาของอุปกรณ์กบัลายวงจรตน้แบบ (ส่งมากจะแนบมาให้
ในโครงงาน) โดยใชก้ระดาษลอกลาย หรือกระดาษท่ีใช้ท าวา่ว น ามาตดัให้ไดข้นาดเดียวกนักบัแผน่วงจรพิมพ ์
จากนั้นจึงน ามาวางทาบบนลายวงจรตน้แบบ พยายามอยา่ให้กระดาษลอกลายเคล่ือนท่ี ทางท่ีดีควรใชส้ก็อตเทป
มาดึงไวส้ักหน่อยก็จะดี กระดาษลอกลายจะได้ไม่เคล่ือนท่ีไปมา เสร็จแล้วใช้ปากกาหรือดินสอ จุดตามรูท่ี
ตอ้งการจะเจาะให้ครบ รูขาอุปกรณ์ท่ีเราตอ้งการเจาะบนแผน่วงจรพิมพจ์ะปรากฏบนกระดาษลอกลาย ถา้ไม่ท า
เช่นน้ี ให้น าลายวงจรต้นแบบไปถ่ายส าเนา ล้วน าลายวงจรท่ีถ่ายส าเนาน้ี มาติดกับแผ่นวงจรพิมพ์ด้าน
ลายทองแดง ก็จะสามารถขา้มขั้นตอนการจุดน้ีไดเ้ลย 

 
3. ขั้นตอนการเจาะ  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 3) 

เม่ือเราไดแ้ผ่นกระดาษท่ีมีจุดต าแหน่งท่ีตอ้งการเจาะแลว้ ต่อไปจึงน าแผน่กระดาษดงักล่าววางทาบบน
ดา้นทองแดงของแผน่วงจรพิมพ ์ใชส้ก็อตเทปปิดทบัตามขอบของกระดาษใหย้ดึติดกบัแผน่วงจรพิมพ ์

การเจาะจ าเป็นตอ้งใช้สว่าน หากใครมีสว่านขนาดเล็กก็เหมาะทีเดียว แต่ถ้าไม่มีใช้ชนิดมือหมุนก็ได้
เหมือนกนั ระหว่างเจาะรูก็หมัน่สังเกตตน้แบบวา่ จุดให้ตอ้งเจาะรูใหญ่ จุดไหนตอ้งเจาะรูเล็ก โดยมากถา้เป็นรู
ส าหรับใส่ขาอุปกรณ์ประเภททรานซิสเตอร์,ไ อซี, ตวัตา้นทาน ฯลฯ มกัใชข้นาด 0.7-1 มิลลิเมตร แต่หากเป็นรู
ส าหรับเช่ือมต่อสายไฟหรืออุปกรณ์บางชนิด ท่ีมีขาใหญ่ๆ ก็มกัใช้ขนาด 1.5-2 มิลลิเมตร เช่น ขาของรีเลย,์ ตวั
ตา้นทานเกือกมา้, สวติซ์ ฯลฯ 

 
4. ขั้นตอนการวาด  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 4) 

เม่ือท าความสะอาดแผน่วงจรพิมพเ์รียบร้อยแลว้ อยา่ลืมเช็ดแผ่นวงจรพิมพใ์ห้แห้งสนิท ขั้นตอนต่อไป
เป็นการวาดลวดลาย วงจรตามแบบ ปากกาท่ีใชว้าดลวดลายวงจรพิมพน้ี์จะใชป้ากกาเคมี สังเกตท่ีดา้มปากกาจะมี



 

 

ขอ้ความระบุวา่ “PERMANENT” (เปอร์มาเนนต)์ ก ากบัอยูแ่สดงวา่ เม่ือโดนน ้าแลว้จะไม่ลบเลือน  
เม่ือไดป้ากกาแลว้ ก่อนอ่ืนก็ตอ้งวาดตรงจุดท่ีเจาะรูเสียก่อน จุดกลมๆท่ีลอ้มรอบรูน้ีเขาเรียกวา่ “โดนทั” 

วาดให้เหมือนกบัตน้แบบ เม่ือวาดโดนทัครบหมดทุดจุดแลว้ จึงค่อยโยงเส้นเช่ือมต่อระหวา่งจุด ถา้ตน้แบบเป็น
เส้นหนาๆก็วาดหนาๆ หากเราวาดผิด ให้ใชทิ้นเนอร์ลบได ้ระวงัอย่าให้ทินเนอร์ ไปลบเส้นท่ีเราไม่ตอ้งการลบ
ออก  

 
5. ขั้นตอนการกดั  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 5) 

การวาดลวดลายวงจรพิมพน์ั้น เพื่อตอ้งการทองแดงส่วนท่ีไม่ตอ้งการใหท้ าปฏิกิริยากบักรด ซ่ึงส่วนท่ีไม่
มีหมึกบดบงัก็จะถูกกรดกดัจนทองแดงละลายหายไป กรดท่ีใชก้ดัลายวงจรพิมพมี์ลกัษณะเป็นกอ้นสีเหลืองๆ ใส่
ถุงพลาสติก เวลาไปซ้ือท่ีร้านบอกคนขายวา่ ซ้ือกรดกดัปร้ิน แค่น้ีก็เรียบร้อย เม่ือไดก้รดกดปร้ินมาแลว้ ก็จดัแจง
ละลายกบัน ้าสะอาดในถาดพลาสติก เพราะตวักรดกดปร้ิน จะท าปฏิกิริยากบัโลหะ อตัราส่วนระหวา่งกรดกบัน ้ า
คือ 1 ต่อ 1 หรือ 2 ก็สุดแล้วแต่ความต้องการความเข้มข้นมากน้อยเท่าไร ถ้าเขม้ข้นมาก ทองแดงส่วนท่ีไม่
ตอ้งการก็จะละลายออกเร็ว จากนั้นน าแผน่วงจรพิมพแ์ช่ในถาดพลาสติก หาดแช่ทิ้งไวเ้ฉยๆจะใชเ้วลามาก จึงควร
เขยา่ถาดให้น ้ ากรดเคล่ือนท่ีผา่นทองแดงประมาณ 10-20 นาที ทองแดงในส่วนท่ีไม่ตอ้งการจะละลายออกหมด 
ขั้นตอนน้ีควรจะระวงักนัหน่อย เพราะถา้น ้ ากรดโดนเส้ือผา้จะซักไม่ออก และไม่ควรให้ร่างกายสัมผสักบักรด
กดปร้ินโดยตรงเด็ดขาด เม่ือใชเ้สร็จแลว้ควรเก็บน ้ากรดใส่ขวดแกว้ เก็บไวใ้ชค้ราวต่อไป 

 
6. ขั้นตอนการเช็ด  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 6) 

การเช็ดน ้าหมึกท่ีเราเขียนลายวงจรบนแผน่วงจรพิมพ ์โดยใชก้ระดาษช าระหรือส าลีชุบทินเนอร์เช็ดหมึก
ออก หรือบางคนใชส้ก็อตไบรตใ์หม่ๆ ขดัแรงๆก็ได ้เป็นการท างานความสะอาดลายทองแดงไปในตวั แลว้ลา้ง
ออกดว้ยน ้าอีกคร้ัง เสร็จแลว้จึงเช็ดใหแ้หง้ 

 
7. ขั้นตอนการบัดกรี  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 7) 

 -     อุปกรณ์บดักรี : ส่ิงท่ีควรเตรียมไวก่้อนบดักรีคือ หัวแร้ง ฐานตั้งหัวแร้ง ฟองน ้ าหรือผา้ชุบน ้ า

หมาดๆ ตะกัว่เส้นส าหรับบดักรี กระดาษทรายละเอียด ทินเนอร์ มีดคตัเตอร์ 

- อุ่นหวัแร้ง : น าหวัแร้งมาเสียบปลั้ก 

- ท าความสะอาดปลายหวัแร้ง : เม่ือหวัแร้งร้อนไดท่ี้ ใหเ้ช็ดปลายหวัแร้งดว้ยฟองน ้ าหรือผา้ชุบน ้ า

หมาดๆเช็ดจนสะอาด ปราศจากคราบฟลกัซ์ แลว้น าเส้นตะกัว่บดักรีมาจ้ีท่ีปลายหวัแร้ง ให้ตะกัว่ละลาย อาบไล้

ปลายหวัแร้งใหท้ัว่เอาไว ้สะบดัหรือเช็ดตะกัว่ท่ีมากเกินออกไป 

- เตรียมพื้นผิวท่ีจะบดักรี : ท  าความสะอาดบริเวณท่ีบดักรีก่อน ใช้ทินเนอร์ชุบส าลีเช็ดขา



 

 

อุปกรณ์หรือแผ่นวงจรพิมพ์ เพื่อให้ส่ิงสกปรกและคราบน ้ ามนัหลุดออก ใช้กระดาษทรายหรือมีดคตัเตอร์ขุด

พื้นผวิท่ีจะบดักรีเบาๆใหท้ัว่ เพื่อใหส่ิ้งสกปรกและคราบน ้ ามนัหลุดออก ระวงัอยา่ขดัแรงเกินไปจนดีบุกหรือเงิน

ท่ีเคลือบขาอุปกรณ์ไวห้ลุด หรือแผน่วงจรพิมพข์าด 

-    ติดตั้งอุปกรณ์ : น าอุปกรณ์ท่ีจะบดักรี (เช่นตวัตา้นทาน ทรานซิสเตอร์ หรือจอLCD) มาเสียบ

กบัแผน่วงจรพิมพ ์เม่ือเสียบแลว้ดดัขาอุปกรณ์เล็กนอ้ย เพื่อกนัไม่ใหอุ้ปกรณ์หลุดออกจากแผน่วงจรพิมพ ์

- อุ่นจุดบดักรี : น าหวัแร้งมากดแช่ไวท่ี้จุดบดักรีสัก 2-5 วนิาที เพื่อใหจุ้ดบดักรีร้อน 

- ใส่ตะกัว่ : น าตะกัว่มาจ้ีท่ีจุดบดักรี กดแช่ไวจ้นกวา่ตะกัว่จะละลาย 

- อยูน่ิ่ง : เม่ือตะกัว่ละลายอาบซึมทัว่จุดบดักรีแลว้ ใหน้ าหวัแร้งและเส้นตะกัว่ออกจากจุดบดักรี 

ระวงัอยา่ใหอุ้ปกรณืหรือแผน่วงจรพิมพข์ยบัขณะตะกัว่ยงัไม่แขง็ตวั ใหร้อสัก 2-5 วนิาที จึงค่อยขยบัช้ินงาน 

- ตวัขา : เม่ือตะกัว่แขง้ตวัดีแลว้ใหต้ดัขาอุปกรณ์ท่ีเกิน 

การบัดกรีที่ผดิวธีิอาจท าให้เกิดการบาดเจ็บมีดังนี้ 

                        -     อยา่ใหร่้างกายสัมผสัปลายหวัแร้ง รวมถึงแท่งก่อนปลายส่วนท่ีไม่ใช่ดา้มจบัดว้ย 

- ขณะท่ียงัไม่ไดใ้ชง้านใหเ้สียบหวัแร้งไวท่ี้ฐานตั้งหวัแร้งเสมอ 

- ท างานในหอ้งท่ีมีอากาศถ่ายเทดี ลา้งมือหลงับดักรี เพื่อป้องกนัสารตะกัว่เขา้สู่ร่างกาย 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 ด้านทกัษะ(ปฏบิัติ)  (จดุประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่8) 
               

1. แบบฝึกหดั 

 

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง   
    (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่9-10) 
 

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   
วงจรพิมพข์ั้นพื้นฐาน 

2.  ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วย
เรียนท่ี 12 และขอให้ผูเ้รียนร่วมกนัท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความรู้    โดยตั้ง
ค  าถามว่า วงจรพิมพข์ั้นพื้นฐาน  มีส่วนประกอบ
อะไรในชีวิตประจ าวนัของเราบา้ง  พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ 
1.  ผูส้อนอธิบายเน้ือหาเก่ียวกบับทเรียนวิชา  

เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยท่ี  12  เร่ือง  
วงจรพิมพข์ั้นพื้นฐาน และให้ผูเ้รียนศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน วิชา   เ ขี ยนแบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์   หน่วยท่ี 12  หนา้ท่ี  211 – 219 
        
   2.  ผู ้สอนและผูเ้รียนร่วมกันอธิบายพร้อม
ยกตวัอย่างถึง วงจรพิมพข์ั้นพื้นฐาน ตามท่ีไดศึ้กษา
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
        
  3.ผูส้อนอธิบายถึงวงจรพิมพข์ั้นพื้นฐาน ให้นกัเรียน
ฟัง 
 

1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1.  ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์และ ฟังครูผูส้อนแนะน า

รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง วงจร
พิมพข์ั้นพื้นฐาน 

2.  ผูเ้รียนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การ
เรียนของหน่วยเรียนท่ี 12  และการให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม 

3.  ผูเ้รียนแสดงความรู้วา่ วงจรพิมพข์ั้นพื้นฐาน 
มีส่วนประกอบอะไรในชีวิตประจ าวนัของเราบ้าง 
พร้อมใหเ้หตุผลประกอบ 

 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ 
1.  ผูเ้รียนศึกษาบทเรียนวิชา เขียนแบบไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยท่ี  12  เร่ือง วงจรพิมพข์ั้น
พื้นฐาน และให้ผูเ้รียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน  
วิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยท่ี 12  
หนา้ท่ี  211 – 219 
             

2.  ผูเ้รียนอธิบายและยกตวัอยา่งถึงวงจรพิมพ์
ขั้นพื้นฐาน ตามท่ีไดศึ้กษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
            

3. ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมในบทเรียนจากนั้นลง
มือปฏิบติัตามท่ีผูส้อนสาธิต 
 
 
 

 



 

 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้  

1.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดับทท่ี 12  เร่ือง
วงจรพิมพข์ั้นพื้นฐาน หนา้ท่ี 220-222 

2.  ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั 
ตามความเหมาะสม  ท ารายงานเร่ือง วงจรพิมพ์ขั้น
พื้นฐาน  พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนต่างๆ เช่น ขั้นตอน
การเจาะ การจุด การบัดกรี และการเช็ด เป็นต้น ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองวงจรพิมพข์ั้นพื้นฐาน และให้อธิบาย
หน้าชั้ นเรียนโดยครูให้ค  าแนะน าอย่างใกล้ชิด และ
ประเมินผลจากการรายงานดงักล่าว 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล  
1.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีได้

เรียนใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2.  ผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน 

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน 
 
 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-10) 
 

(รวม 360นาที หรือ 8 คาบเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ข้ันประยุกต์ใช้  
1.  ผูเ้รียนท าท าแบบฝึกหดับทท่ี 12  เร่ืองวงจร

พิมพข์ั้นพื้นฐาน หนา้ท่ี 220-222 
2.  ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั ตามความ

เหมาะสม  ท ารายงานเร่ือง วงจรพิมพข์ั้นพื้นฐาน  พร้อม
ทั้งอธิบายขั้นตอนต่างๆ เช่น ขั้นตอนการเจาะ การจุด 
การบดักรี และการเช็ด เป็นตน้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองวงจร
พิมพ์ขั้ นพื้นฐาน  และอธิบายหน้าชั้ นเรียน โดยขอ
ค าแนะน าจากผูส้อน 

 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล  
1.  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีไดเ้รียน

เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2.  ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน 
 
 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-10) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
         ก่อนเรียน  
             1.  จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนหน่วยท่ี 12 
             2.  ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยท่ี 12  และใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมใน  
                  หน่วยท่ี 12 
             3.  อธิบายถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบการเรียนหน่วยท่ี 12 

    
 
 
          ขณะเรียน 

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

 
 
 

 หลงัเรียน 
             1.  ท าแบบฝึกหดับทท่ี 12 
             2.  ท าแบบประเมินการเรียนรู้ 

 
 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

- รายงาน  เร่ือง  วงจรพิมพข์ั้นพื้นฐาน   
 
 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
 1.  เอกสารประกอบการสอนวิชา เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ประกอบการเรียนการสอน
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-10) 
               2.  ใบความรู้และใบงาน 
 
 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
 
               1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง วงจรพิมพข์ั้นพื้นฐาน   
         
ส่ือของจริง 

      1. อุปกรณ์เคร่ืองฉายภาพและจอภาพ (ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี       
1-10) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แหล่งการเรียนรู้ 
 
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิค 
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 12 

 
 

            ขณะเรียน 
1. ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆเก่ียวกบัการเรียน 
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

     
 
            หลงัเรียน 

1. ตรวจแบบฝึกหดั 
2. สรุปผลการรายงานหนา้ชั้นเรียน 

 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
          
                   ตรวจผลงาน รายงาน  เร่ือง  วงจรพิมพข์ั้นพื้นฐาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  อธิบายขั้นตอนการตดัแผน่วงจรพิมพไ์ด ้  

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ                                                                                                                                                

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

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  อธิบายขั้นตอนการจุดได ้  

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

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3  อธิบายขั้นตอนการเจาะได ้  

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

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4  อธิบายขั้นตอนการวาดได ้  

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

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 5  อธิบายขั้นตอนการกดัได ้  

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

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 6  อธิบายขั้นตอนการเช็ดได ้  

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

 
 



 

 

 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 7  อธิบายขั้นตอนการบดักรีได ้  

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

 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี  8   ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

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

จะได ้ 1  คะแนน 
 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 9  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 10  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 
 


