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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่  17  
ชื่อวิชา  ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) สอนสัปดาห์ที ่17 

ชื่อหน่วย งานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผล
ด้วย LCD  

รวม  3  ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง งานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD  จ านวน 3 ชั่วโมง 
 
หัวข้อเร่ือง 

ด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD  

 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD  ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 

 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D 

3. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความ
ประหยัด ความ ขยัน ความอดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 

 
สาระส าคัญ 

การพัฒนาโปรแกรมภาษา C/C++ ด้วย Arduino ส าหรับบอร์ด Arduino ด าเนินการภายใต้การ
สนับสนุนของไฟล์ไลบรารี่หลักท่ีทาง Arduino จัดเตรียมให้ผนวกเข้ากับไฟล์ไลบรารี่ท่ีพัฒนาขึ้นมาเป็นเฉพาะ
ส าหรับบอร์ด Arduino ท้ังนี้เพื่อช่วยลดความซับซ้อนในการเขียนโปรแกรมควบคุมลง Arduino IDE ได้บรรจุไฟล์
ไลบรารีท่ีช่วยให้การเขียน โปรแกรมภาษา C/C++ เพื่อให้ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ท าได้ง่ายขึ้น รวมถึงผู้
เริ่มต้นใหม่ก็สามารถเรียนรู้เพื่อใช้ งานไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องศึกษาเพื่อลงลึกในรายละเอียด
ของสถาปัตยกรรม 
 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีต้องการให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ  คุณธรรม เข้าด้วยกัน) 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ออกแบบระบบควบคุมท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. ทดสอบและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 
จุดประสงค์ท่ัวไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD   
(ด้านความรู้,ด้านทักษะ)   

2. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมด้านการเตรียม วัสดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้อง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลักษณะ3D (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

ด้านความรู้ 
1. สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD  

ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD  อย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและคุณลักษณะ3D 

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

4. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 

การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะ 3D 
หลักความพอประมาณ 

1. ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบงานได้อย่างเหมาะสม 
2. ก าหนดเนื้อหาเหมาะสมกับเกณฑ์การประเมิน 
3. ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
4. ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
5. ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 

หลักความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. กล้าแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล                                   
3. กล้าทักท้วงในส่ิงท่ีไม่ถูกต้องอย่างถูกกาลเทศะ                                   
4. กล้ายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น                                         
5. ใช้วัสดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน                                   
6. ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น                      
7. คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
8. มีความคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
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หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานตามใบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนได้รับความรู้ท่ีถูกต้อง พร้อมท้ังก าหนดเนื้อหาได้ครบถ้วนถูกต้อง 
3.  มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน        
4. กล้าซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างถูกกาลเทศะ   
5. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้  
7. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆได้เป็นอย่างดี  

การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังนี้ 

เง่ือนไขความรู้ 
1. ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ตามหน่วยการเรียน

การสอน(ความสนใจใฝ่รู้   ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวงั) 
2. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
4. ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ  
5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู้   
•  ด้านความรู้(ทฤษฎี) (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1 ) 

1. ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย 
LCD  

• ด้านทักษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 2) 
2. ปฏิบัติตามใบงานงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD  

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ   
  พอเพียงและคุณลักษณะ 3D  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี  3-4) 

3. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด 
ความ ขยัน ความอดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง 
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กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม  (10 นาท)ี 
1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอน 
ตัวอย่าง แนะน ารายวิชา  วิธีการเรียน  การมอบหมาย
งาน และวิธีวัดผลประเมินผล  
2.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียนและการให้
ความร่วมมือของนักศึกษาในการท ากิจกรรม 
3. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน  (40 นาท)ี 
1. ครูผู้สอนให้ความรู้เรื่อง งานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD  
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอธิบายพร้อมยก ตัวอย่างถึง
งานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผล
ด้วย LCD  ท่ีนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติและ แสดงความ
คิดเห็นภายในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ (Democracy 
ด้าน ประชาธิปไตย:3D)  
 
 
 
 
ขั้นประยุกต์ใช้ (100 นาท)ี 
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าใบงานการทดลองงานควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD  
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กัน ตาม
ความเหมาะสม อภิปรายและสรุปผลการทดลอง เรื่อง 
งานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผล
ด้วย LCD   ท่ีนักเรียน นักศึกษาได้ลงปฏิบัติการทดลอง 
และประเมินผลจากการรายงานดังกล่าว  
ขั้นสรุป (30 นาท)ี 
1. ครูสรุปจากท่ีนักศึกษาน าเสนอข้อมูลพร้อมท้ังอธิบาย
เพิ่มเติม และสรุปเนื้อหาตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ตามหัวข้อสาระส าคัญพร้อมท้ังปลูกฝังให้ นักศึกษาเอา
ใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนังสืออย่างสม่ าเสมอ และส่งเสริม
ให้เล่นกีฬาอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี 
เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าให้
ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างแท้จริง  Drug-Free  ด้าน
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด : 3D ) 
2.ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 

ขั้นเตรียม  (10 นาท)ี 
1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามครูผู้สอน
และบทเรียน 
2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วย
เรียนและการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
3.นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
ขั้นการเรียนการสอน (40 นาท)ี 
1. นักศึกษาฟังและคิดตามพร้อมท้ังจดบันทึกเกี่ยวกับ 
งานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผล
ด้วย LCD   พร้อมกับศึกษาใบความรู้ประกอบการเรียนการ
สอนเรื่องงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์
แสดงผลด้วย LCD  
2. ผู้เรียนร่วมกันอธิบายพร้อมยกตัวอย่างถึงงานควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD  ท่ี
นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติและ แสดงความคิดเห็นภายใน
ชั้นเรียนได้อย่างอิสระ โดยต้ังค าถามให้ผู้ฟังแสดง
คว าม คิ ด เ ห็ น ภ า ย ใ น ชั้ น เ รี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง อิ ส ร ะ 
(Democracy ด้าน ประชาธิปไตย:3D)  
ขั้นประยุกต์ใช้ (100 นาท)ี 
1. ผู้เรียนท าปฏิบัติตามใบงานการทดลองงานควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD  2. 
ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กัน ตามความ
เหมาะสมอภิปรายและสรุปผลใบงานการดลองเรื่องงาน
ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย 
LCD  ตามท่ีนักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติการทดลอง
รายงานหน้าช้ันเรียน โดยขอค าแนะน าจากผู้สอน  
ขั้นสรุป (30 นาท)ี 
1. นักศึกษารับฟังค าสรุปและข้อแนะน าจากครูพร้อมท้ัง
จดบันทึกข้อมูล และซักถามหรือตอบค าถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ในหัวข้อท่ียังไม่เข้าใจพร้อมท้ังรับฟังการ
ปลูกฝังจากท่านอาจารย์เรื่องการเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดู
หนังสืออย่างสม่ าเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬาอยู่เสมอ
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ (ส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่าง
แท้จริง Drug-Free ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด : 
3D) 
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3. ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมกับบันทึกคะแนน 
 
 

(บรรลุจุดประสงค์ท่ัวไป) 
(รวม 180 นาที หรือ3 ชั่วโมงเรียน) 

 

2. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
3.นักศึกษาน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนมาเปรียบเทียบกันว่าเป็นอย่างไรมีผลต่างกัน
อย่างไร เพื่อดูความก้าวหน้าของตนเอง 

 (บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม) 
(รวม 180 นาที หรือ3 ชั่วโมงเรียน) 

การบูรณาการกับคุณลักษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การรายงานหน้าช้ันเรียนได้อย่างอิสระ 
  2.  การให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นภายในช้ันเรียนได้อย่างอิสระ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1. ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผิดชอบ) 
       2. ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด  (ความประหยัด) 
    3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบัติงาน (ความขยัน ความอดทน)  
       4. ให้ความร่วมมือกับการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น (แบ่งปัน)  
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)  
 การปลูกฝังให้นักศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ดูหนงัสืออย่างสม่ าเสมอ  ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมให้เล่นกีฬาอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความจ าดี เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  ซึ่งส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างแท้จริง 
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 

 ก่อนเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีครูผู้สอนและบทเรียนก าหนด   
2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วย และการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ปฏิบัติตามครูผู้สอน 
2. ดูตัวอย่างใบความรู้ 
3. ร่วมกันสรุปการเรียนรู้ในส่ิงท่ีได้เรียนผ่านมา 
4. จัดท าส่ือประกอบการรายงาน 
5. รายงานหน้าช้ันเรียน  

 หลังเรียน 
1. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. ใบงานเรื่องงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD  ท่ีนักเรียน นักศึกษา

ปฏิบัติ 
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สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 สื่อสิ่งพิมพ ์
             1. ใบความรู้ท่ี 17  เรื่องงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD  
             2. ใบงานท่ี 17 เรื่องงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD               

3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
             4. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  
             5. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
 สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
 
           --- 
สื่อของจริง 

1. ตัวอย่างงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD 

แหล่งการเรียนรู้ 
        ในสถานศึกษา 

1. ห้องสมุดวิทยาลัย 
2. ห้องสมุดแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาข้อมูล เรื่องงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์

แสดงผลด้วย LCD  ทาง  Internet 
4. ห้องปฏิบัติอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาข้อมูล เรื่องงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผล

ด้วย LCD  ทาง  Internet 

    นอกสถานศึกษา 

1. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาข้อมูลเรื่องงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD  
ทาง  Internet 

2. ผู้ประกอบการ  สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ในท้องถิ่น 

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
1. บูรณาการกับวิชาภาษาไทย   ด้านการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบัติตนทางสังคมด้าน

การเตรียมความพร้อม  ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝ่รู้ด้านการเขียนสรุปผลรายงาน 
2. บูรณาการกับวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
3. บูรณาการกับวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
4. บูรณาการกับวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
5. บูรณาการด้านบุคลิกภาพในการน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
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การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 

ก่อนเรียน 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 

ขณะเรียน 
1. ใช้วิธีประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหว่างเรียน โดยมีค าถามน าก่อนอธิบายเนื้อหาและถาม

ทบทวนเนื้อหาท่ีครูอธิบายระหว่างสอน สังเกตุพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 
2. ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามใบงาน ใบส่ังงาน ตามขั้นตอนการปฏบัติงาน 
3. สังเกตการท างานกลุ่ม 

หลังเรียน 
1. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2. แบบทดสอบหลังเรียน 

ประเมินผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
ตรวจใบงานงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD  

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1  ด้านความรู้ 

1. วิธีการประเมิน   ทดสอบก่อน หลังเรียน 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ จ านวน 10 ข้อ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกข้อละ 1  คะแนน 
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผ่านระดับร้อยละ  60  (ต้องได้คะแนนไมน่้อยกว่า 6.00 คะแนน)           

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 2  ด้านทักษะ 
1. วิธีการประเมิน   รายงานผลการปฏิบัติงานหน้าช้ันเรียนตามใบงานการทดลอง 
2. เคร่ืองมือ แบบประเมินผลการรายงานหน้าช้ันเรียน 
3. เกณฑ์การให้คะแนน รายงานผลการค้นคว้าหาข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้องพร้อมส่ือน าเสนอ

อย่างดีจะได้  20  คะแนน  
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผ่านระดับร้อยละ  60  (ต้องได้คะแนนไมน่้อยกว่า 12.00 คะแนน)           

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 3-4  ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลักษณะ3D 

1. วิธีการประเมิน   สังเกตพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน 
2. เคร่ืองมือ แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา 

แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 

3. เกณฑ์การให้คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินตามแบบประเมิน 
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผ่านระดับร้อยละ  60 

 

 


