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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 7 
รหัสวิชา 2105-2114 ชื่อวิชา  วิวัฒนาการโทรศัพท์    สอนสัปดาห์ที ่ 7 
ชื่อหน่วย  ระบบแมกนีโต รวม  4  ชั่วโมง 

ชื่อเรื่อง ระบบแมกนีโต จ านวน 4 ชั่วโมง 
หัวข้อเรื่อง 

ด้านความรู้ 
1. โครงสร้างทั่วไปของระบบแมกนีโต 
2. หลักการท างานของเครื่องโทรศัพท์ในระบบแมกนีโต 
3. หลักการท างานของชุมสายระบบแมกนีโต 
4. การขยายเลขหมายและการขยายวงจรพูด 

ด้านทักษะ 
5. ปฏิบัติการบอกโครงสร้างทั่วไปของระบบแมกนีโต 
6. ปฏิบัติการอธิบายหลักการท างานของเครื่องโทรศัพท์ในระบบแมกนีโต 
7. ปฏิบัติการบอกหลักการท างานของชุมสายระบบแมกนีโต 
8. ปฏิบัติการบอกการขยายเลขหมายและการขยายวงจรพูด 
9. ปฏิบัติการติดตั้งโทรศัพท์ระบบแมกนีโต 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 

10.  เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด 
ความขยัน ความอดทน  แบ่งปัน) 

11. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 

สาระส าคัญ 
เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ระบบแรก  การท างานของชุมสายเป็นแบบง่าย  มีอุปกรณ์ไม่กี่ตัว  และระบบ

แมกนีโตนี้ไม่สามารถท างานด้วยตนเองได้  ต้องมีพนักงานต่อสายมาควบคุมการเชื่อมต่อเลขหมายต่าง ๆ  จึงจะท า
ให้การสนทนาเกิดข้ึนได้  เป็นชุมสายที่มีลักษณะการท างานแบบ Manual  Exchange  หรือเรียกว่า  Local  
Battery 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (สิ่งที่ต้องการให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ  คุณธรรม เข้าด้วยกัน) 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ 
จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบแมกนีโต (ด้านความรู้,ด้านทักษะ)   
2. เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้านการเตรียม วัสดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบัติงาน

อย่างถูกต้อง ส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด มีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลักษณะ3D (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านความรู้ 
1. อธิบายโครงสร้างทั่วไปของระบบแมกนีโตได้ 
2. อธิบายหลัการท างานของเครื่องโทรศัพท์ในระบบแมกนีโตได้ 
3. อธิบายหลักการท างานของชุมสายระบบแมกนีโตได้ 
4. บอกการขยายเลขหมายและการขยายวงจรพูดได้ 

ด้านทักษะ 
5. ปฏิบัติการบอกโครงสร้างทั่วไปของระบบแมกนีโตได้ 
6. ปฏิบัติการอธิบายหลักการท างานของเครื่องโทรศัพท์ในระบบแมกนีโตได้ 
7. ปฏิบัติการบอกหลักการท างานของชุมสายระบบแมกนีโตได ้
8. ปฏิบัติการบอกการขยายเลขหมายและการขยายวงจรพูดได้ 
9. ปฏิบัติการติดตั้งโทรศัพท์ระบบแมกนีโตได้ถูกต้อง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 

10.  เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่าประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความ
ประหยัด ความขยัน ความอดทน  แบ่งปัน) 

11. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 

 
การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะ 3D 

หลักความพอประมาณ 
1. ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบงานได้อย่างเหมาะสม 
2. ก าหนดเนื้อหาเหมาะสมกับเกณฑ์การประเมิน 
3. ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
4. ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
5. ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพ่ือนและสังคม 

หลักความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการเรียนวิชาโทรศัพท์   
2. กล้าแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล                                   
3. กล้าทักท้วงในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างถูกกาลเทศะ                                   
4. กล้ายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น                                         
5. ใช้วัสดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน                                   
6. ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืน                      
7. คิดสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
8. มีความคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานตามใบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งก าหนดเนื้อหาได้ครบถ้วนถูกต้อง 
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3.  มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน        
4. กล้าซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างถูกกาลเทศะ   
5. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้  
7. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆได้เป็นอย่างดี  

การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ต้อง
อาศัยท้ังความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังนี้ 

เงื่อนไขความรู้ 
1. ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาโทรศัพทต์ามหน่วยการเรียนการสอน(ความ

สนใจใฝ่รู้   ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 
2. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาโทรศัพท ์ 
3. ใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
4. ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ  
5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขคุณธรรม 
1. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนด  (ความรับผิดชอบ) 
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด  (ความประหยัด) 
3. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบัติงาน (ความขยัน ความอดทน)  
4. ให้ความร่วมมือกับการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น(แบ่งปัน)  

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู้   
•  ด้านความรู้(ทฤษฎี) (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-4 ) 

1. ศึกษาความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ ระบบแมกนีโต 
• ด้านทักษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 5-9) 

1. ใบงาน ระบบแมกนีโต 
2. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ   
  พอเพียงและคุณลักษณะ 3D  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่  10-11) 

1. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ 
ความประหยัด ความ ขยัน ความอดทน  แบ่งปัน) 

2. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 
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กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม  (20 นาท)ี 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอน 
ตัวอย่าง  ระบบแมกนีโต  แนะน ารายวิชา  วิธีการเรียน  
การมอบหมายงาน และวิธีวัดผลประเมินผล  
2.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียน และการให้
ความร่วมมือของนักศึกษาในการท ากิจกรรม 
3. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
ขั้นการเรียนการสอน  (60 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงเรียน) 
1. ครผูู้สอนให้ความรู้เรื่อง ระบบแมกนีโต 

 
 
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอธิบายพร้อมยก ตัวอย่างถึง
โทรศัพท์ที่นักเรียน นักศึกษารู้จักมาพร้อมทั้งบอกระบบ
แมกนีโต ที่นักเรียน นักศึกษารู้จักและร่วมกัน แสดง
ความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ 
(Democracy ด้าน ประชาธิปไตย:3D)  
 
 
นประยุกต์ใช้ (120 นาทีหรือ 2  ชั่วโมงเรียน) 
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท เรื่อง ระบบ
แมกนีโต 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ 
กัน ตามความเหมาะสม ปฏิบัติใบงานเรื่อง ระบบแมกนี
โต  ที่นักเรียน นักศึกษารู้จัก พร้อมทั้งให้อธิบายหน้าชั้น
เรียนโดยครูให้ค าแนะนาอย่างใกล้ชิด และประเมินผล
จากการรายงานดังกล่าว  
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กัน 
มอบหมายให้นักเรียน ร่วมกันระบบแมกนีโต ตามแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ นอกห้องเรียนและรายงานหน้าชั้นเรียน
โดยครูให้ค าแนะนาอย่างใกล้ชิด และประเมินผลจากการ
รายงานดังกล่าว 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียม  (20 นาท)ี 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามครูผู้สอน
และบทเรียน 
 
2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วย
เรียนและการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
3.นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
ขั้นการเรียนการสอน (60 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงเรียน) 
1. นักศึกษาฟังและคิดตามพร้อมทั้งจดบันทึกเกี่ยวกับ 
ระบบแมกนีโต พร้อมกับศึกษาใบความรู้ประกอบการเรียน
การสอนเรื่อง ระบบแมกนีโต 
2. ผู้เรียนร่วมกันอธิบายพร้อมยก ตัวอย่างถึง ระบบ
แมกนีโต ที่นักเรียน นักศึกษารู้จักมาพร้อมทั้งระบบ
แมกนีโต  ที่นักเรียน นักศึกษารู้จักและร่วมกัน แสดง
ความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ โดยตั้ง
ค าถามให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้
อย่างอิสระ (Democracy ด้าน ประชาธิปไตย:3D)  
ขั้นประยุกต์ใช้ (120 นาทีหรือ 2  ชั่วโมงเรียน) 
1. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด เรื่อง ระบบแมกนีโต 

 
2. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กัน ตามความ
เหมาะสมอภิปรายระบบแมกนีโต ที่นักเรียนรู้จักพร้อม
ทั้งอธิบายหน้าชั้นเรียน โดยขอค าแนะน าจากผู้สอน  
 
3. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กัน ร่วมกันศึกษา
ระบบแมกนีโต ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นอกห้องเรียน
ของนักเรียน นักศึกษารายงานหน้าชั้นเรียนโดยครูขอ
ค าแนะน าจากครูผู้สอน 
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กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน 

ขั้นสรุป (40 นาที) 
1. ครูสรุปจากที่นักศึกษาน าเสนอข้อมูลพร้อมทั้งอธิบาย
เพ่ิมเติม และสรุปเนื้อหาตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ตามหัวข้อสาระส าคัญพร้อมทั้งปลูกฝังให้ 
นักศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนังสืออย่าง 
สม่ าเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬาอยู่เสมอเพ่ือให้ 
ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการใช้เวลาว่างให้ 
เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
อย่างแท้จริง  Drug-Free  ด้านภูมิคุ้มกันภัยจาก 
ยาเสพติด : 3D ) 
2.ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
3. ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมกับบันทึกคะแนน 

(บรรลุจุดประสงค์ทั่วไป) 
(รวม 240 นาที หรือ 4 ชั่วโมงเรียน) 

ขั้นสรุป (40 นาที) 
1. นักศึกษารับฟังค าสรุปและข้อแนะน าจากครูพร้อมทั้ง
จดบันทึกข้อมูล และซักถามหรือตอบค าถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจพร้อมทั้งรับฟังการ
ปลูกฝังจากท่านอาจารย์เรื่องการเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดู
หนังสืออย่างสม่ าเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬาอยู่เสมอ
เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ (ส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่าง
แท้จริง  Drug-Free  ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด : 
3D) 
2. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
3.นักศึกษาน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนมาเปรียบเทียบกันว่าเป็นอย่างไรมีผลต่างกัน
อย่างไร เพ่ือดูความก้าวหน้าของตนเอง 

 (บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม) 
(รวม 240นาที หรือ 4 ชั่วโมงเรียน) 

การบูรณาการกับคุณลักษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การรายงานหน้าชั้นเรียนได้อย่างอิสระ 
  2.  การให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผิดชอบ) 
       2. ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด  (ความประหยัด) 
    3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบัติงาน (ความขยัน ความอดทน)  
       4. ให้ความร่วมมือกับการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น (แบ่งปัน)  
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)  
 การปลูกฝังให้นักศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ดูหนังสืออย่างสม่ าเสมอ  ค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
อินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึนและส่งเสริมให้เล่นกีฬาอยู่เสมอเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  ซึ่งส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างแท้จริง 
 
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่ครูผู้สอนและบทเรียนก าหนด   
2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วย และการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
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 ขณะเรียน 
1. ปฏิบัติตามครูผู้สอน 
2. ดูตัวอย่างใบความรู้ 
3. ร่วมกันสรุปการเรียนรู้ในสิ่งที่ได้เรียนผ่านมา 
4. ปฏิบัติตามใบงาน 
5. จัดท าสื่อประกอบการรายงาน 
6. รายงาน หน้าชั้นเรียน  

 หลังเรียน 
1. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. รายงานเรื่อง ระบบแมกนีโต ที่นักเรียน นักศึกษารู้จัก 
2. ใบงานเรื่อง ระบบแมกนีโต 

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 สื่อสิ่งพิมพ์ 

1. ใบความรู้เรื่อง  ระบบแมกนีโต 
2. ใบงานเรื่อง ระบบแมกนีโต 
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
4. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  
6. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 
 สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
           --- 
สื่อของจริง 

1. ตัวอย่างโทรศัพท์ชนิดต่าง ๆ  

แหล่งการเรียนรู้ 
   ในสถานศึกษา 

1. ห้องสมุดวิทยาลัย 
2. ห้องสมุดแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   
4. ห้องปฏิบัติอินเตอร์เน็ต 
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นอกสถานศึกษา 

1. ร้านอินเตอร์เน็ต   
2. ผู้ประกอบการ  สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ในท้องถิ่น 

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
1. บูรณาการกับวิชาภาษาไทย   ด้านการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบัติตนทางสังคมด้าน

การเตรียมความพร้อม  ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝ่รู้ด้านการเขียนสรุปผลรายงาน 
2. บูรณาการกับวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น 
3. บูรณาการกับวิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
4. บูรณาการกับวิชาพละศึกษา  ด้านบุคลิกภาพในการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 

ก่อนเรียน. 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 

ขณะเรียน 
1. ตรวจผลงานตามใบงาน   
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

     
หลังเรียน 

1. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2. แบบทดสอบหลังเรียน 

ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
1. ตรวจรายงาน 
2. ตรวจใบงาน 
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รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านความรู้ 

1. วิธีการประเมิน   ทดสอบก่อน หลังเรียน 
2. เครื่องมือ แบบทดสอบ  
3. เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกข้อละ 1  คะแนน 
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผ่านระดับร้อยละ  60   

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านทักษะ 
1. วิธีการประเมิน   สังเกตการรายงานผลการปฏิบัติงานหน้าชั้นเรียน  

ประเมินการปฏิบัติงานตามใบงาน 
2. เครื่องมือ แบบประเมินผลการรายงานหน้าชั้นเรียน 

แบบประเมินการปฏิบัติงานตามใบงาน 
3. เกณฑ์การให้คะแนน รายงานผลการค้นคว้าหาข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้องพร้อมสื่อน าเสนอ

อย่างดีจะได้  10  คะแนน  
ปฏิบัติงานถูกต้องตามข้ันตอนการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผ่านระดับร้อยละ  60  
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลักษณะ3D 

1. วิธีการประเมิน   สังเกตพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน 
2. เครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา 

แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 

3. เกณฑ์การให้คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินตามแบบประเมิน 
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผ่านระดับร้อยละ  60 
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

บทที่ 7 ระบบแมกนีโต 
วัตถุประสงค์   เพ่ือประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ระบบแมกนีโต 
จงพิจารณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1.  Magneto  Generator  เป็นชุมสายแบบใด ? 

ก) Automatic ข) Manual                 ค) Semi – Auto              ง) Full - Auto 
2.  Battery  จะอยู่ที่ใด ? 

ก) ชุมสาย ข) บ้านผู้เช่า                ค) ถูกทั้ง ก และ ข ง) ผิดทั้ง ก และ ข 
3. Battery  ท าหน้าที่อะไร ? 

ก) จ่ายไฟเลี้ยง Line ข) จ่ายไฟเลี้ยงเครื่องโทรศัพท์   ค) จ่ายไฟเลี้ยงชุมสาย   ง) จ่ายไฟเลี้ยงระบบ 
4.  Magneto  Generator  ท าหน้าที่อะไร? 

ก) ก าเนิดไฟ DC 50 V เลี้ยง Line ข) ก าเนิดไฟ AC 50 V ส่งไปกระดิ่ง  
ค) ก าเนิดไฟ DC 50 V ส่งไปกระดิง่ 
ง) ก าเนิดไฟ AC 50 V วิ่งไปตามLine ไปท าให้กระดิ่งหรือหลอดไฟที่โต๊ะพนักงานดังหรือติด 

5.  ผู้เรียกจะเรียก Operator อย่างไร ? 
ก) ยกห ู    ข) ยกหูแล้วกด Switch  Battery   ค) ยกหูแล้วหมุน Generator  ง) ยกหูแล้วหมุนหน้าปัด 

 

6.  Magneto  Generator  หมุนกี่รอบจึงจะได้ไฟตามก าหนด? 
ก) 500 รอบ/นาที ข)750 รอบ/นาที ค) 850 รอบ/นาที            ง) 950 รอบ/นาที 

7. ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของ Magneto  ? 
ก)                                                           ข)  
  
ค)                                ง)  
 

8.  A-Plug  ติดต่อกับผู้ใด ? 
ก) ผู้เรียก                      ข) ผู้รับ ค) Operator      ง) ถูกทุกข้อ 

9.  C-Plug  ติดต่อกับผู้ใด ? (เลือกค าตอบจากข้อที่ 8) 
10.  Calling  Subscriber คือใคร ? (เลือกค าตอบจากข้อที่ 8) 
11.  Calling  Subscriber ติดต่อกับผู้ใด ? (เลือกค าตอบจากข้อที่ 8) 
12. Sub  drop  Indicator  ท าหน้าที่อะไร ? 

ก) บอก Operator ว่าเขาหยุดพูดแล้ว                     ข) บอก Operator ให้ส่งกระด่ิงได้  
ค) บอก Operator ให้รู้ว่ามีคนเรียกเข้ามา  ง) บอก Operator ว่าผู้รับยกหูรับแล้ว 

13. Terminating  drop  ท าหน้าที่อะไร ? 
ก) บอก Operator ว่าเขาหยุดพูดแล้ว                     ข) บอก Operator ให้ส่งกระด่ิงได้  
ค) บอก Operator ให้รู้ว่ามีคนเรียกเข้ามา  ง) บอก Operator ว่าผู้รับยกหูรับแล้ว 



 

 
88 

14. Switch  K1  ท าหน้าที่อะไร ? 
 ก) ส่งกระดิ่ง                        ข) ติดต่อกับผู้รับ  
 ค) ตัดปากพูด หูฟังออก                                  ง) Reset วงจร 

15. Switch  K2  ท าหน้าที่อะไร ? 
 ก) ส่งกระดิ่ง                        ข) ติดต่อกับผู้รับ  
 ค) ตัดปากพูด หูฟังออก                                  ง) Reset วงจร 

 
 

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 7 ระบบแมกนีโต 
 

ตอนที่ 1 
1. ข 
2. ข 
3. ก 
4. ง 
5. ค 
6. ง 
7. ข 
8. ก 
9. ข 
10. ก 
11. ข 
12. ค 
13. ง 
14. ค 
15. ก 

 

 


