
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่  9 

รหัสวิชา 30127-1001 วิชาเขียนแบบเมคคาทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์ 

สอนคร้ังที่ 9 

ชื่อหน่วย   การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   ทฤษฎี  1  คาบ 
ชื่อเร่ือง   การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   ปฏิบัติ  4  คาบ 
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1. สาระสำคัญ 
การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้อุปกรณ์พื้นฐาน คือ การนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

พื้นฐานมาต่อวงจรเพื่อท่ีจะให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้อุปกรณ์พื้นฐานสามารถวิเคราะห์การทำงาน
ของวงจรนั้นได้ วงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรไฟฟ้าหนึ่งๆส่วนมากแล้ว จะประกอบด้วยอุปกรณ์ คือ 
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า, ตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุ, ตัวเหนี่ยวนำ, ไดโอด และทรานซิสเตอร์  

วงจรระบบดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ลักษณะสัญญาณทางดิจิตอล จะพิจารณาที่ระดับของ
สัญญาณและมีอยู ่ 2 ระดับ คือ ระดับสุงและระดับต่ำ การเขียนแบบวงจรระบบดิจิตอลและ
คอมพิวเตอร์จะต้องทำการศึกษาสัญลักษณ์และต้องทำความเข้าใจในการทำงานของอุปกรณ์ระบบ
ดิจิตอลและคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนวงจร 
2.  สมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้   

2.1 สมรรถนะการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. บอกช่ือเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
2. อธิบายหน้าท่ีของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
3. บอกวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
4. บอกวิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ์ในงาน 
5. บอกวิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน  
6. บอกข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
7. แสดงความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการอ่านการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   
8. บอกข้อควรระวังการอ่านการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   
9. แสดงความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเขียนการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
10. บอกข้อควรระวังการอ่านและเขียนการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   
11. บอกขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน  
12. บอกข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
13. บอกวิธีการทำความสะอาด  
14. บอกข้อควรระวังการทำความสะอาด  
15. บอกวิธีการเก็บเครื่องมือ  

2.2 สมรรถนะการเรียนรู้ด้านทักษะ 
1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ได้  
2. การอ่านการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ได้ 
3. เขียนการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 
4. ตรวจสอบผลงานได้  
5. ทำความสะอาดได้ 
6. เก็บเครื่องมือได้  
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7. ใช้วัสดุถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
8. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
9. แก้ปัญหาฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง 
10. ทำงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเอง 
11. ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

2.3 สมรรถนะการเรียนรู้คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์  
1. ความซื่อสัตย์  
2. ระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา  
3. สนใจใฝ่เรียนรู้   
4. ความรับผิดชอบ  
5. ขยันและอดทน  
6. การประหยัด 
7. ความปลอดภัย 
8. ความคิดสร้างสรรค์ 
9. การทำงานเป็นทีม 
10. จิตบริการสาธารณะ 
โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาปฏิบัติในการเรียนการสอน 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1  จุดประสงค์ท่ัวไป 

1. เข้าใจหลักการอ่านแบบ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และช้ินส่วนเครื่องกล 
2. เขียนแบบวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
3. มีเจตคติท่ีและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ คำนึงถึง

ส่ิงแวดล้อมมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
3.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

3.2.1 ด้านความรู้ 
1. บอกช่ือเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายหน้าท่ีของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานได้อย่างถูกต้อง 
3. บอกวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานได้อย่างถูกต้อง 
4. บอกวิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ์ในงานได้อย่างถูกต้อง 
5. บอกวิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงานได้อย่างถูกต้อง 
6. บอกข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้อย่างถกูต้อง 
7. แสดงความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการอ่านการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ได้อย่าง

ถูกต้อง 
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8. บอกข้อควรระวังการอ่านการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ได้อย่างถูกต้อง 
9. แสดงความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเขียนการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
10. บอกข้อควรระวังการอ่านและเขียนการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ได้อย่าง

ถูกต้อง 
11. บอกขั้นตอนการตรวจสอบผลงานได้อย่างถูกต้อง 
12. บอกข้อควรระวังการตรวจสอบผลงานได้อย่างถูกต้อง 
13. บอกวิธีการทำความสะอาดได้อย่างถูกต้อง 
14. บอกข้อควรระวังการทำความสะอาดได้อย่างถูกต้อง 
15. บอกวิธีการเก็บเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 
16. บอกข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 

3.2.2 ด้านทักษะ 
1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างครบถ้วน  
2. อ่านการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ได้อย่างถูกต้อง 
3. เขียนการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

ถูกต้อง 
4. สามารถตรวจสอบผลงานได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถทำความสะอาดได้อย่างถูกต้อง 
6. สามารถเก็บเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง  
7. ใช้วัสดุถูกต้องเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
8. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง 
9. แก้ปัญหาฉพาะหน้าได้ด้วยตนเองอย่างถูกวิธ ี
10. ทำงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองตามหลักวิชาการ 

3.2.2 ด้านคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 

1. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 
(ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความขยัน ความอดทน  แบ่งปัน) 

2. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีเหตุ
และผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์(ระเบียบวินัยและตรงต่อ
เวลา ความสนใจใฝ่รู้  ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และมีจิตบริการสาธารณะ ด้วยความ
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 
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การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 
หลักความพอประมาณ 

1. ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบงานได้อย่างเหมาะสม 
2. กำหนดเนื้อหาเหมาะสมกับเกณฑ์การประเมิน 
3. ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
4. ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
5. ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 

หลักความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการเรียนวิชาเขียนแบบเมคคาทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. กล้าแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล                                   
3. กล้าทักท้วงในส่ิงท่ีไม่ถูกต้องอย่างถูกกาลเทศะ                                   
4. กล้ายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น                                         
5. ใช้วัสดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน                                   
6. ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น                      
7. คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
8. มีความคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1. ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองตามหลักวิชาการ 

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานตามใบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้เรียนได้รับความรู้ท่ีถูกต้อง พร้อมท้ังกำหนดเนื้อหาได้ครบถ้วนถูกต้อง 

4. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน 

5. กล้าซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างถูกกาลเทศะ  
6. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

7. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้  
8. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆได้เป็นอย่างดี  

การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังนี้ 

เง่ือนไขความรู้ 
1. ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ตามหน่วยการเรียนการสอน (ระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา ความสนใจใฝ่รู ้  ความคิด
สร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และมีจิตบริการสาธารณะ ด้วยความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 

2. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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3. ใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

4. ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ  
5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด  (ความรับผิดชอบ) 
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด  (ความประหยัด) 

3. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบัต ิงาน 
(ความขยัน ความอดทน)  

4. ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและ
ผู้อื่น(แบ่งปัน)  

4.  สาระการเรียนรู้ 
4.1 ด้านความรู้ 

1. ช่ือเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
2. หน้าท่ีของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
3. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
4. วิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ์ในงาน 
5. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน  
6. ข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
7. การอ่านการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   
8. ข้อควรระวังการอ่านการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   
9. การเขียนการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
10. ข้อควรระวังการอ่านและเขียนการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   
11. ขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน  
12. ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
13. วิธีการทำความสะอาด  
14. ข้อควรระวังการทำความสะอาด  
15. วิธีการเก็บเครื่องมือ  
16. ข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือ  

4.2 ด้านทักษะ 
1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ได้  
2. งานการอ่านการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   
3. งานเขียนการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. สามารถตรวจสอบผลงานได้  



 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่  9 

รหัสวิชา 30127-1001 วิชาเขียนแบบเมคคาทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์ 

สอนคร้ังที่ 9 

ชื่อหน่วย   การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   ทฤษฎี  1  คาบ 
ชื่อเร่ือง   การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   ปฏิบัติ  4  คาบ 

 

นายสง่า  คูคำ ครชูำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 159 

5. สามารถทำความสะอาดได้ 
6. สามารถเก็บเครื่องมือได้  
7. ใช้วัสดุถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
8. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
9. แก้ปัญหาฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง 
10. ทำงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเอ 
11. ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์     

โดยใช้รูปแบบ MIAP ดังนี้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (M)  
1) ครูให้นักเรียนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   ท่ีนักเรียน 

นักศึกษาเคยเรียนรู้ผ่านมา 
2)  ครูสรุปความรู้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   ที่นักเรียน 

นักศึกษาร่วมกันอภิปรายและชี ้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการเรียนและนำการเขียนแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  มาใช้งานในปัจจุบัน 

ขั้นสอน (I) 
1) ครูแจกใบงานการทดลองท่ี 9 เรื่อง การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   พร้อม

อธิบาย หัวข้อ ทฤษฎีการเรียนรู้ 
2) ครูสาธิตและให้นักเรียนปฏิบัติตามเกี่ยวกับ การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

และการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3) ครูและนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันสรุปสรุปเนื้อหา การเขียนแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส์  และการทดลองใช้งานโปรแกรมเขียนการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   
ขั้นประยุกต์ (A) 

1) นักเรียนทุกคนศึกษา ใบงานการทดลองท่ี 9 เรื่อง การเขียนแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์   ตามใบงานการทดลอง 

2) ครูให้คำแนะนำ สาธิต และสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนทุกคน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล   

ขั้นสำเร็จผล (P) 
1) ครูประเมินผลงานจากการปฏิบัติงานของนักเรยีนรายบุคคล และสรุปแจ้งผลการ

ประเมินให้นักเรียนทราบ  
2) นักเรียนและครูร่วมกับสรุปผลการเรียนรู้ ท่ีได้รับ 

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
6.1 ใบงานการทดลองท่ี 9 เรื่อง การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์    
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6.2 เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์    
6.3 ส่ือการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   
6.4 ใบแบบฝึกหัดท่ี 9 เรื่อง การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์    
6.5 ใบเฉลยแบบฝึกหัดท่ี 9 เรื่อง การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์    
6.6 ใบแบบทดสอบท่ี 9 เรื่อง การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์    
6.7 ใบเฉลยแบบทดสอบท่ี 9 เรื่อง การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์    
6.8 ใบแบบให้คะแนนการปฏิบัติงาน 

7. หลักฐานการเรียนรู้ 
7.1 หลักฐานความรู้ 

1. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ตามใบงานการทดลองท่ี 9 เรื่อง การเขียนแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์    

2. แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 

1. แบบประเมินผลงานจากการปฏิบัติงาน ตามใบงานการทดลองท่ี 9 เรื่อง การเขียนแบบ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์    
8. การวัดและประเมินผล 

8.1 การประเมินผลการเรียนรู้ หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 
ก่อนเรียน 

1) แบบทดสอบก่อนเรียน 
ขณะเรียน 

1) ใช้วิธีประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหว่างเรียน โดยมีคำถามนำก่อนอธิบาย
เนื้อหาและถามทบทวนเนื้อหาท่ีครูอธิบายระหว่างสอน สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

2) ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามใบงาน ใบส่ังงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3) สังเกตการทำงานกลุ่ม 

หลังเรียน 
1) ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2) แบบทดสอบหลังเรียน 

8.2 ประเมินผลงาน/ช้ินงาน/ผลสำเร็จของผู้เรียน  
1) ตรวจประเมินผลงานจากการปฏิบัติงาน ตามใบงานการทดลองท่ี 9 เรื่อง การเขียน

แบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์    
2)  ตรวจประเมินผลตามใบงานการทดลองท่ี 9 เรื่อง การเขียนแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส์    
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รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านความรู้ 

1. วิธีการประเมิน   ทดสอบก่อน หลังเรียน 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกข้อละ 0.5  คะแนน 
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผ่านระดับร้อยละ  60  (ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 6.00 คะแนน)           

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านทักษะ 
1. วิธีการประเมิน   สังเกตการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินการ

ปฏิบัติงาน 
2. เคร่ืองมือ แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ตามรูปแบบประเมินการปฏิบัติงาน รวม 20 คะแนน 
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผ่านระดับร้อยละ  60  (ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 12.00 คะแนน)           

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 
1. วิธีการประเมิน   สังเกตพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน 
2. เคร่ืองมือ แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา 

แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
แบบประเมินผลการนำเสนอผลงาน 

3. เกณฑ์การให้คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินตามแบบประเมิน 
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผ่านระดับร้อยละ  60 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

จำนวนนักเรียนเข้าเรียน...................คน  ขาด..............คน ลา..............คน     
วันท่ี
.............../.............../........... 

รายละเอียด/หัวข้อ 
เนื้อหาท่ีสอน 

เข้าใจ/ 
ปฏิบัติได้(คน) 

ไม่เข้าใจ 
ปฏิบัติ 

ไม่ได้ (คน) 

หมายเหตุ  สำหรับนักศึกษาที่ไม่เข้าใจ
หรือปฏิบัติไม่ได้จะแก้ไขในการสอนคร้ัง
ต่อไป  
ในวันที่……....เดือน……...............…..
พ.ศ…….......... 
โดยจะดำเนินการดังน้ี 

ด้านความรู้   

หัวข้อย่อยด้านความรู้   

1) ช่ือเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน   

2) หน้าท่ีของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน   1.  

3) วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน   2.  

4) วิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ์ในงาน   3.  

5) วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน    4.  

6) ข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์    5.  

7) การอ่านการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์      
 

ลงชื่อ……………………………………………….. 
(นายสง่า  คูคำ) 

ครูผู้สอน 
 

8) ข้อควรระวังการอ่านการเขียนแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์   

  

9) การเขียนการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  

10) ข้อควรระวังการเขียนการเขียนแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์   

  

11) ขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน    

12) ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน    

13) วิธีการทำความสะอาด    

14) ข้อควรระวังการทำความสะอาด    

15) วิธีการเก็บเครื่องมือ    

16) ข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือ   

หัวข้อยอ่ยด้านทักษะ   

1) เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์    

2) งานการอ่านการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์     

3) งานเขียนการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  

4) งานตรวจสอบผลงาน   

5) งานทำความสะอาด    



 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่  9 

รหัสวิชา 30127-1001 วิชาเขียนแบบเมคคาทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์ 

สอนคร้ังที่ 9 

ชื่อหน่วย   การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   ทฤษฎี  1  คาบ 
ชื่อเร่ือง   การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   ปฏิบัติ  4  คาบ 
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6) งานเก็บเครื่องมือได้    

7) งานการเลือกใช้วัสดุถูกต้องเหมาะสมกับงาน   

8) แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลในการ
ปฏิบัติงาน 

   

9) แก้ปัญหาฉพาะหน้าด้วยตนเองในขณะ
ปฏิบัติงาน 

   

10) ทำงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเอง    

11) งานค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม    
 

ผลการใช้แผนการสอน 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
ผลการเรียนของนักเรียน 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
ผลการสอนของครู 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ................................................ครูผู้สอน 
                                                                                    (นายสง่า  คูคำ) 
 
 
 
 


