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ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 20105-2107  จ านวน 2 หน่วยกิจ 4 ชั่วโมง  (1-3-2 ) 

2. ค าอธิบายราวิชา 
                  ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม  Visio และโปรแกรมอ่ืนๆ เช่น 
Protel, Orcad, Proteus Professional, PCB Wizard, Altium Design เป็นต้น ออกแบบ อ่านและเขียนแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์วงจรพิมพ์ชนิดหน้าเดียวและหลายหน้า ลายพิมพ์สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ การพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์ 

 
๓. จุดประสงค์รายวิชา     
         ๓.1 เข้าใจการใช้โปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
         ๓.2 มีทักษะในการเขียนแบบวงจร และวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
         3.๓ มีทักษะในการใช้เครื่องพิมพ์จากโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 

                  ๓.4 มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ และปลอดภัย  
 
๔. สมรรถนะรายวิชา 
         ๔.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
         ๔.2 เขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
         ๔.3 ประเมินราคาแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  รหัสวิชา  ๒๐105-2๑๐๗ วิชาเครื่องรับโทรทัศน์จ านวน  ๒ หน่วยกิต   
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕6๕ 

 ผู้รับผิดชอบ  นางบวรลักษณ์  สูงกิจบูลย์ 
 

หน่วยการเรียน สมรรถนะรายหน่วย 
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๑. ความรู้เบื้องต้นของ
แผ่นวงจรพิมพ ์

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น
ของแผ่นวงจรพิมพ ์    

1 1 1       ๐ ๑ 4 5 

๒. โปรแกรม Protel และการ
เร่ิมต้นใช้งาน 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Protel 
และการเริ่มต้นใช้งาน 

1 1 1       ๑ ๑ 5 5 

๓. เครื่องมือที่ใช้ออกแบบวงจร 
Schematic ในโปรแกรม 
Protel  

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้
ออกแบบวงจร Schematic ในโปรแกรม 
Protel   

1 1 1       ๑ ๑ 5 5 

๔. การวางอุปกรณ์และการ
เช่ือมต่ออุปกรณ์ 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางอุปกรณ์
และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 

1 1 1       ๑ ๑ 5 5 

๕. การเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส ์
และการตรวจสอบความถูกต้อง
ทางไฟฟ้า 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์และการตรวจสอบความ
ถูกต้องทางไฟฟ้า 

1 1 1       ๑ ๑ 5 4 

๖. การเตรียมวงจรเพื่อการ
ออกแบบลายทองแดง 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเตรียมวงจร
เพื่อการออกแบบลายทองแดง 

1 1 1       ๑ ๑ 5 4 

๗. หลักการพื้นฐานในการ
ออกแบบวงจร PCB 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลกัการพื้นฐาน
ในการออกแบบวงจร PCB 

1 1 1       ๑ ๑ 5 4 

๘. เครื่องมือที่ใช้ออกแบบวงจร 
PCB 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้
ออกแบบวงจร PCB 

2 2 2       ๒ ๒ 10 1 

๙. เทคนิคในการออกแบบลาย
วงจรพิมพ ์

๑.  สามารถใช้เครื่องมือใช้งานในไฟล์ 
PCB 

2 2 2       ๒ ๒ 10 1 

๒. สร้างเทคนิคพื้นฐานในการออกแบบ
ลายวงจรพิมพ ์

                    

๑๐. เร่ิมต้นออกแบบลายวงจร
พิมพ ์

๑. สามารถออกแบบลายวงจรพิมพห์น้า
เดียวได้   

1 2 2       ๒ ๒ 9 2 

  ๒. ออกแบบลายวงจรพิมพ์ 2 หน้า ได้                      

๑๑. การปริ้นลายวงจรพิมพ ์
๑. สามารถแยกเลเยอร์ต่างๆออกจากกนั
ได้   

1 2 2       ๒ ๒ 9 2 

  ๒. สามารถเปลี่ยนสีของเลเยอร์ต่างๆ ได้                      

รวม 18 20 21       ๒๐ ๒๑ ๑๐๐   

ล าดับความส าคัญ 3 2 1       2 1     

 



 

 

6. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 

๑. ความรู้เบื้องต้นของ
แผ่นวงจรพิมพ์ 
จ านวน ๔ ชั่วโมง 

๑.อธิบายความหมายและคุณสมบัติของแผ่นวงจรพิมพ์ได้ 
2.จ าแนกประเภทของแผ่นวงจรพิมพ์ได้ 
3.อธิบายลักษณะการใช้งานแผ่นวงจรพิมพ์ได้ 
4. อธิบายกระบวนการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ชนิดได้ 
5. อธิบายการท าแผ่นวงจรพิมพ์ชนิด Single Sided 
Boards ได ้
 

แสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น
ของแผ่นวงจรพิมพ์     
 

๒. โปรแกรม Protel และ
การเริ่มต้นใช้งาน 
จ านวน  ๘  ชั่วโมง 

๑.ติดตั้งโปรแกรม Protel ได้  
2.ก าหนดค่าเริ่มต้นการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Protel ได้  
3.อธิบายขั้นตอนเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Protel ได้ 
 

แสดงความรู้ เกี่ ยวกับโปรแกรม 
Protel และการเริ่มต้นใช้งาน 
 

๓. เครื่องมือที่ใช้ออกแบบ
วงจร Schematic ใน
โปรแกรม Protel   
จ านวน  ๘  ชั่วโมง 
 

๑.อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Protel ได้  
2.อธิบายเครื่องมือที่ใช้ในงาน Schematic ได้ 
3.เลือกใช้เครื่องมือในงาน Schematic ได ้
 

แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้
ออกแบบวงจร Schematic ใน
โปรแกรม Protel   
 

๔ การวางอุปกรณ์และการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ 
จ านวน ๔ ชั่วโมง 

๑.บอกหลักการวางและจัดต าแหน่งของอุปกรณ์ได้ 
2.ลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ได้ 
3.เลือกใช้เครื่องมือในงาน Schematic ได ้
 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางอุปกรณ์
และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 
 
 
 

๕. การเขียนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ และการ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ทางไฟฟ้า 
จ านวน 4 ชั่วโมง 

๑.อธิบายขั้นตอนการเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบ 
Schematic ได ้
2.ใช้ โปรแกรม Protel ตรวจสอบความถูกต้องวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจสอบ
ความถูกต้องทางไฟฟ้า 
 

๖. การเตรียมวงจรเพื่อ
การออกแบบลายทองแดง 
จ านวน  ๔  ชั่วโมง 
 

๑. การแยกเลเยอร์ต่างๆ ออกจากัน 
๒. การก าหนดรูเจาะให้กับลายวงจรพิมพ์ 
๓. การเปลี่ยนสีของเลเยอร์ต่างๆ 

 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการเตรียมวงจร
เพ่ือการออกแบบลายทองแดง 
 

๗. หลักการพื้นฐานในการ
ออกแบบวงจร PCB 
จ านวน 8 ชั่วโมง 

๑.อธิบายขั้นตอนการออกแบบแผ่นวงจร PCB เพ่ือน าไป
ติดตั้งตัวอุปกรณ์ได้ 
2.อธิบายขั้นตอนการสร้างไฟล์เอกสารแผ่นวงจร PCB ได้ 
3.ก าหนดตัวเลือกของเอกสาร PCB ได้ 
 
 
 

แสดงความรู้ เ กี่ ย วกั บหลั กการ
พ้ืนฐานในการออกแบบวงจร PCB 
 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 
8. เครื่องมือที่ใช้ออกแบบ
วงจร PCB 
จ านวน 8 ชั่วโมง 

๑.อธิบายเครื่องมือในการสร้างและแก้ไขเอกสาร PCB ได ้
2.อธิบายเครื่องมือในการสร้างลายวงจร PCB ได ้
3.อธิบายส่วนประกอบพื้นท่ีท างานในเอกสาร PCB ได ้
4. เลือกใช้เครื่องมือสร้างลายวงจร PCB ได ้ 
 

แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้
ออกแบบวงจร PCB 
 

๙. เทคนิคในการออกแบบ
ลายวงจรพิมพ์ 
จ านวน ๘ ชั่วโมง 

1. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือใช้งานในไฟล์ PCB 
2.  ผู้เรียนสามารถสร้างฟุตปริ้นขึ้นมาใช้งานด้วยตนเอง 
3.  ผู้เรียนสามารถเทคนิคพ้ืนฐานในการออกแบบลายวงจร
พิมพ์ 
 

๑. สามารถใช้เครื่องมือใช้งานในไฟล์ 
PCB 
๒. สร้างเทคนิคพ้ืนฐานในการ
ออกแบบลายวงจรพิมพ์ 
 

๑๐. เริ่มต้นออกแบบลาย
วงจรพิมพ์ 
จ านวน 8 ชั่วโมงพ์ 

1. ผู้เรียนสามารถออกแบบลายวงจรพิมพ์หน้าเดียว 
2.  ออกแบบลายวงจรพิมพ์ 2 หน้า 
3.  ออกแบบลายวงจรพิมพ์ Surface  
 

๑. ผู้เรียนสามารถออกแบบลาย
วงจรพิมพ์หน้าเดียว 
๒. ออกแบบลายวงจรพิมพ์ 2 หน้า 
 

๑๑. การปริ้นลายวงจร
พิมพ์ 
จ านวน 8 ชั่วโมง 

1. ผู้เรียนสามารถแยกเลเยอร์ต่างๆออกจากกัน 
2.  ผู้เรียนสามารถก าหนดรูเจาะให้กับลายวงจรพิมพ์3.  
ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนสีของเลเยอร์ต่างๆ 
 
 

๑. สามารถแยกเลเยอร์ต่างๆออก
จากกันได้   
๒. สามารถเปลี่ยนสีของเลเยอร์
ต่างๆ ได้ 

 
7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 1 5 2 5 2.5 
2 4 5 3 15 7.5 
3 2 6 3 10 5 
4 1.5 3 3 10 5 
5 1.5 4 3 10 5 
6 1 5 3 5 2.5 
7 1 4 3 10 5 
8 1.5 4 3 10 5 
9 1.5 6 3 10 5 

10 1 3 2 7 3.5 
11 1 5 2 8 4 

รวมทั้งรายวิชา 20 50 30 100 50  
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้๔นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ ๑ ความรู้เบื้องต้นของแผ่นวงจรพิมพ์ จ านวน ๔ ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 อธิบายความหมายและคุณสมบัติของแผ่นวงจรพิมพ์ได้ 
1.2 จ าแนกประเภทของแผ่นวงจรพิมพ์ได้ 
1.3อธิบายลักษณะการใช้งานแผ่นวงจรพิมพ์ได้ 
3.4 อธิบายกระบวนการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ชนิดได้ 
3.5 อธิบายการท าแผ่นวงจรพิมพ์ชนิด Single Sided Boards ได ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           3.๖ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบัน 
ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 

 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของแผ่นวงจรพิมพ์     
 
3. เนื้อหา 

3.1 แผ่นวงจรพิมพ์ 
3.2 ประเภทแผ่นวงจรพิมพ์ 
3.3 ลักษณะการใช้งานแผ่นวงจรพิมพ์ 
3.4 กระบวนการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ 
3.5 ตัวอย่างการท าแผ่นวงจรพิมพ์ชนิด Single Sided Boards 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าว 
สารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชา จุด 
ประสงค์ของรายวิชา และ
สมรรถนะรายวิชา  

3. ครูแนะน าเกณฑ์การให้คะแนน 
การวัดประเมินผล และจ านวนคาบ
ที่เรียน 

4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียน รู้
หน่วยที่ 1 แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาเขียนแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์            
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่องระบบ

ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับจดบันทึก
ซักถามข้อสงสัย 

2. นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ่ือซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
1. นักศึกษาท าใบงานที่ 1 โดยครูเดิน

ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการ
ทดลองใบงานที่ 1 และแลก 
เปลี่ยน เหตุผลระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ 
ฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
๑. นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบ

หน่วยที่ 1 ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

๒. นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ 
หน่วยที่ 1 จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

๓. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

6. เครื่องมือวัดประเมินผล 
6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 
      ............................................................................................................................. .................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

................................................................................................................................. ................................................ 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
……………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………
………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………… 

 ผลการสอนของครู 
.............................................................................................. ......................................................... .......................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน           
ความรู้เบื้องต้นของแผ่นวงจรพิมพ์ 

 
วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ความรู้เบื้องต้นของแผ่นวงจรพิมพ์ 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. โปรแกรมท่ีนักศึกษาใช้ในการเรียนเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ปัจจุบันคือโปรแกรมใด 
  ก. TINA 
  ข. ORCAD 
  ค. EAGLE 
  ง. PROTEL 
 
2. ขั้นตอนสุดท้ายของการลงโปรแกรมการเขียนแบบคือข้อใด 
  ก. กดปุ่ม Finish 
  ค. การกด Patch 
  ข. การใส่ Keygen 
  ง. เลือกไดร์ที่จะท าการเก็บโปรแกรมไว้ 
 
3. วิธีการเข้าใช้โปรแกรมการเขียนแบบที่สะดวกท่ีสุดจะเริ่มจากวิธีใด 
  ก. เข้า Program File  
  ข. ปุ่ม Start จากหน้าจอ 
  ค. ท าการ Serch หาโปรแกรม 
  ง. เข้าไปยังไดร์ที่เก็บโปรแกรมต่าง ๆ 
 
4. .อักษรย่อที่ใช้เรียกอุปกรณ์ ทรานซิสเตอร์ขึ้นมาคือข้อใด 
        ก. D                                   ข. BT 
         ค. Q                                   ง. Tr 
 
5. เมื่อเข้าโปรแกรม protel เพ่ือใส่ Keygen   ควรเลือกไอคอลใด 

    ก.                        ข.           
 

ค.                        ง.           
 
 
 
 



 

 

6. เมื่อต้องการตั้งชื่อไฟล์โปรเจคเป็นชื่อใหม่ต้องเข้าไปแถบเมนูใด 
      ก. file        
  ข. view 
    ค. project     
     ง. window 
 
7. เมื่อต้องการค้นหาอุปกรณ์อัตโนมัติควรเป็นแถบเมนูใด 
     ก. view 
     ข. tools 
     ค. project - open projct 
    ง. Design – Browselibraly 
 
8.อักษรย่อที่ใช้เรียกอุปกรณ์ไดโอดขึ้นมาคือข้อใด     
       ก. D                                  ข. BT 
       ค. Q                                   ง. Tr 
 
9. อักษรย่อที่ใช้เรียกอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟขึ้นมาคือข้อใด     
      ก. D                                   ข. BT 
       ค. Q                                     ง. Tr 
 
10. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อและค่าของอุปกรณ์ในวงจรควรท าตามข้อใด 
  ก. คลิกขวาค้างไว้ 
  ข. คลิกท่ีตัวอุปกรณ์ 
  ค. คลิกขวาตัวอุปกรณ์ 
  ง. ดับเบิลคลิกท่ีตัวอุปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ ๒ เรื่อง โปรแกรม Protel และการเริ่มต้นใช้งาน จ านวน  ๘  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

1.1 ติดตั้งโปรแกรม Protel ได้  
1.2 ก าหนดค่าเริ่มต้นการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Protel ได้  
1.3 อธิบายขั้นตอนเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Protel ได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๔ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบัน 

ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Protel และการเริ่มต้นใช้งาน 

 
3. เนื้อหา 

๕.1 การติดตั้งโปรแกรม Protel  
๕.2 การเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Protel 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2-3/๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
๑. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อนัก 

ศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ 

๒. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชาจุดประสงค์
ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  

๓. ครูแนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล และจ านวนคาบที่เรียน 
๔. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้

หน่วยที่ 2 เรื่องโปรแกรม Protel และ
การเริ่มต้นใช้งาน 

๕. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง การติดตั้ง
โปรแกรม Protel ได้ พร้อมอธิบายเนื้อหา
ทีละหน้าพร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อ
สงสัย 
๒.นั ก เ รี ยนแลกเปลี่ ยนข้ อคิด เห็ นกับ

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาเขียนแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์            
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอ
บหลังเรียน
ในระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเ พ่ือ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
๓.นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
๑. นักศึกษาท าใบงานที่ ๒ โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๒ . นั ก ศึ ก ษ าท า แ บ บ ฝึ กหั ด ใ น ร ะบ บ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการทดลอง
ใบงานที่ 2 และแลก เปลี่ยน เหตุผล
ระหว่างกัน 
๔.นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ ฝึกหัด 
และแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
๑.นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบหน่วยที่ 
๒ ในระบบ GOOGLE CLASSROOM โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๓.นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ 
หน่วยที่ ๒ จากครูและแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
๔.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 

5.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 
 
 
 
 
 



 

 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

 

      .................................................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
……………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………
………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………… 
 

 ผลการสอนของครู 
 

............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
โปรแกรม Protel และการเริ่มต้นใช้งาน 

 

วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง โปรแกรม Protel และการเริ่มต้นใช้งาน 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

๑. การพลอตหรือพิมพ์แบบงานมีวิธีการใช้ค าสั่ง กี่แบบ  
ก.  2 แบบ    ข.  3 แบบ 
ค.  4 แบบ    ง.  5 แบบ 

 
๒. การเข้าค าสั่งพลอตหรือพิมพ์แบบงานเข้าค าสั่งที่เมนูบาร์ใด 

ก. ค าสั่งเมนูบาร์ File > Print  ข. ค าสั่งเมนูบาร์ File > Prints 
ค. ค าสั่งเมนูบาร์ File > Plot  ง. ค าสั่ง File >        

 
๓. ถ้าต้องการพิมพ์หรือพลอตแบบงานด้วยคีย์บอร์ดต้องกดคีย์ใด 

ก. Ctrl + SysRg        ข. Ctrl + Print Screen 
ค. Ctrl + E              ง. Ctrl + P          

  
4. การก าหนดการตั้งค่าเครื่องพลอตหรือเครื่องพิมพ์ใช้เมาส์คลิกเลือกที่ช่องใด     

ก.  Plot Device    ข.  Name 
ค.  Plot Setting    ง.  Page Setup 

 
๕. การก าหนดการตั้งค่าเครื่องพลอตหรือเครื่องพิมพ์ใช้เมาส์คลิกเลือกที่ช่องใด 

ก.  Plot Device    ข.  Name 
ค.  Plot Setting    ง.  Page Setup 

 
๖. การก าหนดการพลอตหรือพิมพ์แบบงานปกติเลือกท่ี           

ก.  Display        ข.  Extents 
ค.  Limits           ง.  View     
    

๗. การก าหนดการพลอตหรือพิมพ์แบบงานปกติเลือกท่ี     
ก.  Display        ข.  Extents 
ค.  Limits           ง.  View        

 
๘. การก าหนดหน่วยของการวัดในการพิมพ์แบบงานท าได้กี่แบบ          

ก.  2 แบบ    ข.  3 แบบ 
ค.  4 แบบ    ง.  5 แบบ 
 
 
 



 

 

๙. การก าหนดให้แบบงานได้ตามท่ีก าหนดขึ้นอยู่กับการก าหนดค่าของ 
ก. การก าหนดค่าที่แกน X และ Y  ข. การก าหนดค่าที่แกน X, Y และ Z 
ค. การก าหนดให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งาน ง. ถูกทุกข้อ 
 

๑๐. การพิมพ์แบบงานให้เป็นแบบย่อหรือขยายท าได้อย่างไร   
ก. ก าหนดตามขนาดที่พิมพ์  ข. ก าหนดค่าตามมาตราส่วน 
ค. ก าหนดสเกลการพิมพ์   ง. จัดภาพในการพลอต 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ ๓ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ออกแบบวงจร Schematic ในโปรแกรม Protel จ านวน ๔ ชั่วโมง 
 
๑. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

1.1 อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Protel ได้  
1.2 อธิบายเครื่องมือที่ใช้ในงาน Schematic ได ้
1.3 เลือกใช้เครื่องมือในงาน Schematic ได ้
พอเพียง 
๑.๔ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบัน 

ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 

๒. สมรรถนะประจ าหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ออกแบบวงจร Schematic ในโปรแกรม Protel   

 
๓. เนื้อหา 

3.1 ส่วนประกอบของโปรแกรม Protel  
3.2 เครื่องมือในการท างานของ Schematic 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

4-5/๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
๖. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อนัก ศึกษา 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
๗. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชาจุดประสงค์

ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  
๘. ครูแนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล และจ านวนคาบที่เรียน 
๙. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 

3 เครื่องมือที่ใช้ออกแบบวงจร 
Schematic ในโปรแกรม Protel   

๑๐. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง การติดตั้ง
โปรแกรม Protel ได้ พร้อมอธิบายเนื้อหาที
ละหน้าพร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อสงสัย 
๒.นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 

1. เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชาเขียนแบบ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยคอมพิวเตอร์            
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอ
บหลังเรียน
ในระบบ 
Google 
Classroo
m 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
๑. นักศึกษาท าใบงานที่ 3 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่าง ใกล้ ชิด  และหมั่นสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๒.นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษา 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการทดลองใบ
งานที่ 3 และแลก เปลี่ยน เหตุผลระหว่างกัน 
๔. นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ ฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
๑. นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบหน่วยที่๓  
 ๒ ในระบบ GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๓. นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ หน่วย
ที่ ๒ จากครูและแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่าง
กัน 
๔. ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 

5.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

 

      ............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

................................................................................. ...................................................................... .......................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
……………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………
………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………… 
 

 ผลการสอนของครู 
 

............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
การเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Visio 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Visio 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
๑. โปรแกรมเขียนแบบ Visio  ที่เริ่มเป็นที่แพร่หลายมากได้แก่โปรแกรมใด     

ก. โปรแกรม Visio  รีลีส 10 
ข. โปรแกรม Visio  รีลีส 12 
ค. โปรแกรม Visio  รีลีส 13 
ง. โปรแกรม Visio  รีลีส 14 
 

๒. การเข้าสู่โปรแกรมเขียนแบบ Visio  สามารถท าได้กี่วิธี  
ก.  2 วิธ ี   ข.  3 วิธ ี
ค.  4 วิธ ี   ง.  5 วธิ ี

 
๓. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม Visio  สามารถบอกถึงข้อใด 

ก. ส่วนการเขียนแบบงาน 
ข. อุปกรณ์และเครื่องมือในการเขียนแบบ 
ค. ตัวช่วยในการเขียนแบบ 
ง. ถูกทุกข้อ  

 
๔. กราฟิกวินโดวส์ท าหน้าที่บอกถึงข้อใด 

ก. บอกส่วนการท างาน 
ข. บอกต าแหน่งการเขียนแบบ 
ค. บอกสถานการณ์ท างาน  
ง. บอกพ้ืนที่ในการวาดภาพ 

 
๕. เมนูบาร์ในโปรแกรมเขียนแบบหมายถึงข้อใด 

ก. เมนูบอกการท างาน 
ข. เมนูเลือกค าสั่ง 
ค. เมนูค าสั่งของโปรแกรม 
ง. เมนูค าสั่งย่อย 

 
๖. การกดปุ่ม Ctrl + S เป็นการท างานในรูปแบบใด  

ก.  กดปุ่ม 2 ปุ่มร่วมกัน 
ข.  กดคีย์ Ctrl และคีย์ S 
ค.  กดคีย์ลัด Ctrl + S 
ง.  กดคีย์ลัดค าสั่ง Save 
 



 

 

๗. การยกเลิกการท างานใช้ค าสั่งใด        
ก.  ค าสั่ง Exit   ข.  ค าสั่ง Enter 
ค.  ค าสั่ง Quit   ง.  ถูกข้อ ก. และ ค. 

 
๘. การยกเลิกการท างานจากเมนูบาร์ใช้ค าสั่งใด 

ก. ค าสั่ง Exit 
ข. ค าสั่ง Enter 
ค. ค าสั่ง Quit  
ง. ค าสั่ง Quit กด Enter 

 
๙. การกดคีย์ลัด Ctrl + N หมายถึงข้อใด 

ก. การเปิดแบบงาน 
ข. การเก็บข้อมูลแบบงาน 
ค. การยกเลิกแบบงาน 
ง. การเปิดแบบงานใหม่  

 
๑๐. ค าสั่งที่เมนู File มีค าสั่งที่ใช้งานได้กี่ค าสั่ง 

ก. 16 ค าสั่ง 
ข. 17 ค าสั่ง 
ค. 18 ค าสั่ง 
ง. 19 ค าสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ ๔ เรื่อง การวางอุปกรณ์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ จ านวน ๔ ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

1.1 บอกหลักการวางและจัดต าแหน่งของอุปกรณ์ได้ 
1.2 ลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ได้ 
1.3เลือกใช้เครื่องมือในงาน Schematic ได ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           3.4 แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบัน 
ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางอุปกรณ์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 
 
3. เนื้อหา 

4.1 การวางอุปกรณ์ 
4.2 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ 

  
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

6/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
๑. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อนัก 

ศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัย
ฯ 

๒. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชาจุด 
ประสงค์ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  

๓. ครูแนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล และจ านวนคาบที่เรียน 

๔. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้
หน่วยที่ 4 เรื่องการวางอุปกรณ์และการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์                                

๕. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
     1. นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง 4 เรื่อง
การวางอุปกรณ์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได ้                          
พร้อมอธิบายเนื้อหาทีละหน้าพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 

1. เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชาเขียน
แบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์            
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอ
บหลังเรียน
ในระบบ 
Google 
Classroo
m 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

     ๒.นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
    ๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
    ๑. นักศึกษาท าใบงานที่ 4 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่าง ใกล้ ชิด  และหมั่นสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
   ๒ .  นั กศึ กษาท า แบบฝึ กหั ด ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่าง ใกล้ ชิด  และหมั่นสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
    ๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการทดลอง
ใบงานที่ 4 และแลก เปลี่ยน เหตุผลระหว่าง
กัน 
   ๔. นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ ฝึกหัด 
และแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
     ๑. นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบหน่วย
ที ่4  
     ๒ ในระบบ GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
  ๓. นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ 
หน่วยที่ 4 จากครูและแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
  ๔. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 

  
 



 

 

5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

 

      ............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
……………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………
………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………… 
 

 ผลการสอนของครู 
 

............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 
 

 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
การวางอุปกรณ์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 

 
วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง สิ่งที่ควรรู้ก่อนออกแบบลายวงจรพิมพ์ 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. การก าหนดขนาดที่ใช้เขียนแบบขนาด A4 ต้องก าหนดขนาดเท่าใด            

ก. (279  210 mm) 
ข. (279  120 mm) 
ค. (297  210 mm) 
ง. (297  120 mm) 
 

2. การก าหนดจ านวนบรรทัดค าสั่งสามารถท าได้โดยใช้ค าสั่งใด 

 ก.  Tools > Option  ข.  Option Tool 

 ค.  Option   ง.  Tool > Display 

 

3. การเขียนแบบทางด้านเครื่องกลนิยมก าหนดทศนิยม  กี่ต าแหน่ง 

ก.  1 ต าแหน่ง   ข.  2 ต าแหน่ง 

ค.  3 ต าแหน่ง   ง.  4 ต าแหน่ง     

         

4. การเขียนแบบสถาปัตยกรรม นิยมก าหนดทศนิยม กี่ต าแหน่ง 

ก.  1 ต าแหน่ง   ข.  2 ต าแหน่ง 

ค.  3 ต าแหน่ง   ง.  4 ต าแหน่ง     

         

5. เมนูค าสั่งที่ใช้ก าหนดความละเอียด  การเขียนแบบใช้เมนูค าสั่งใด 

ก. Format > Layer 

ข. Format > Line Type 

ค. Format > Unit   

ง. Format > Drawing Limits 

 

6. การเปลี่ยนสีพื้นที่หน้าจอจะเลือกเปลี่ยนช่องหน้าต่างใด 

ก.  Color  ข.  Color Option 

ค.  Color Windows ง.  Color Apply 



 

 

7. การก าหนดค่ากริดสามารถกดฟังก์ชัน    คีย์ใด 

ก.  F5  ข.  F7 

ค.  F9  ง.  F11 

 
8. การก าหนดค่าของสแนปสามารถกดฟังก์ชันคีย์ใด 

ก.  F5  ข.  F7 

ค.  F9  ง.  F11 

 
9. การเรียกใช้เมนูค าสั่งก าหนดค่าของกริดและสแนป  สามารถท าได้โดยการเรียกที่เมนูใด 

ก. Tools > Drafting 
ข. Tools > Drafting Grid 
ค. Tools > Drafting Snap 
ง. Tools > Drafting Setting 

 
10. การก าหนดอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเขียนแบบนิยมก าหนดตามข้อใด 

ก. 1:1, 1:2, 1:3 
ข. 1:1, 1:2, 3:1 
ค. 1:1, 2:1, 1:3 
ง. 1:1, 2:1, 3:1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจสอบความถูกต้องทางไฟฟ้า จ านวน 4 ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

1.1 อธิบายขั้นตอนการเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบ Schematic ได ้
1.2 ใช้โปรแกรม Protel ตรวจสอบความถูกต้องวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           3.๓ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบัน 
ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 

 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจสอบความถูกต้องทางไฟฟ้า 
 
3. เนื้อหา 

3.1 การเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
3.2 การตรวจสอบความถูกต้องทางไฟฟ้า 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

7/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
 ๑.ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อนัก ศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
  ๒. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชาจุดประสงค์
ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  
๓. ครูแนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล และจ านวนคาบที่เรียน 
๔. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วย

ที่ 5 เรื่องการเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ
การตรวจสอบความถูกต้องทางไฟฟ้า                             
๕. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง การเขียนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจสอบความถูก 
ต้องทางได้ พร้อมอธิบายเนื้อหาทีละหน้า
พร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชาเขียน
แบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์            
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

๒.นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
๑. นักศึกษาท าใบงานที่ 5 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่าง ใกล้ ชิด  และหมั่นสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๒. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษา 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการทดลองใบ
งานที่ 5และแลก เปลี่ยน เหตุผลระหว่างกัน 
๔. นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ ฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
๑. นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบหน่วยที่ 5  
๒ ในระบบ GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๓. นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ หน่วย
ที่ 5 จากครูและแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่าง
กัน 
๔. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 

5.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 

  
 
 
 



 

 

5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

 

      ............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

................................................................................. ...................................................................... .......................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
……………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………
………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………… 
 

 ผลการสอนของครู 
 

............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Protel 99SE   

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Protel 99SE   
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. โปรแกรมท่ีนักศึกษาใช้ในการเรียนเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ปัจจุบันคือโปรแกรมใด 
  ก. TINA 
  ข. ORCAD 
  ค. EAGLE 
  ง. PROTEL 
 
2. ขั้นตอนสุดท้ายของการลงโปรแกรมการเขียนแบบคือข้อใด 
  ก. กดปุ่ม Finish 
  ค. การกด Patch 
  ข. การใส่ Keygen 
  ง. เลือกไดร์ที่จะท าการเก็บโปรแกรมไว้ 
 
3. วิธีการเข้าใช้โปรแกรมการเขียนแบบที่สะดวกท่ีสุดจะเริ่มจากวิธีใด 
  ก. เข้า Program File  
  ข. ปุ่ม Start จากหน้าจอ 
  ค. ท าการ Serch หาโปรแกรม 
  ง. เข้าไปยังไดร์ที่เก็บโปรแกรมต่าง ๆ 
 
4. อักษรย่อที่ใช้เรียกอุปกรณ์ ทรานซิสเตอร์ขึ้นมาคือข้อใด 
        ก. D                                    ข. BT 
         ค. Q                                   ง. Tr 
 
5. เมื่อเข้าโปรแกรม protel เพ่ือใส่ Keygen   ควรเลือกไอคอลใด 

    ก.                        ข.           
 

ค.                        ง.           
 
 
 
 
 



 

 

6. เมื่อต้องการตั้งชื่อไฟล์โปรเจคเป็นชื่อใหม่ต้องเข้าไปแถบเมนูใด 
      ก. file        
      ข. view 
      ค. project     
      ง. window 
 
7. เมื่อต้องการค้นหาอุปกรณ์อัตโนมัติควรเป็นแถบเมนูใด 
     ก. view 
     ข. tools 
    ค. project - open projct 
    ง. Design – Browselibraly 
 
8.อักษรย่อที่ใช้เรียกอุปกรณ์ไดโอดขึ้นมาคือข้อใด     
        ก. D                                 ข. BT 
        ค. Q                                   ง. Tr 
 
9. อักษรย่อที่ใช้เรียกอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟขึ้นมาคือข้อใด     
       ก. D                                   ข. BT 
         ค. Q                                     ง. Tr 
 
10. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อและค่าของอุปกรณ์ในวงจรควรท าตามข้อใด 
  ก. คลิกขวาค้างไว้ 
  ข. คลิกท่ีตัวอุปกรณ์ 
  ค. คลิกขวาตัวอุปกรณ์ 
  ง. ดับเบิลคลิกท่ีตัวอุปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การเตรียมวงจรเพื่อการออกแบบลายทองแดง จ านวน  ๔  ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

๑.๑ การแยกเลเยอร์ต่างๆ ออกจากัน 
๑.๒ การก าหนดรูเจาะให้กับลายวงจรพิมพ์ 
๑.๓ การเปลี่ยนสีของเลเยอร์ต่างๆ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๔ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบัน 

ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 

๒. สมรรถนะประจ าหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการเตรียมวงจรเพ่ือการออกแบบลายทองแดง 
 

๓. เนื้อหา 
๓.๑ ผู้เรียนสามารถแยกเลเยอร์ต่างๆออกจากกัน 
๓.๒ ผู้เรียนสามารถก าหนดรูเจาะให้กับลายวงจรพิมพ์ 
๓.๓ ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนสีของเลเยอร์ต่างๆ 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

8/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
๑. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อนัก  ศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
๒. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชาจุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  
๓. ครู แนะน า เ กณฑ์ก าร ให้ คะแนน การวั ด
ประเมินผล และจ านวนคาบที่เรียน 
๔. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 6 

เรื่องการเตรียมวงจรเพื่อการออกแบบ
ลายทองแดง   

๕. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง การเตรียมวงจรเพื่อ
การออกแบบลายทองแดง  พร้อมอธิบายเนื้อหาที

1. เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชาเขียน
แบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์            
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ละหน้าพร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อสงสัย 
๒. นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษา หรือ
สุ่มเรียกนักศึกษาครูเพ่ือซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
๑. นักศึกษาท าใบงานที่ ๖ โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
๒. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการทดลองใบงานที่ 
๖ และแลก เปลี่ยน เหตุผลระหว่างกัน 
๔. นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ ฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
๑. นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบหน่วยที่ 6  
๒ ในระบบ GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  และหมั่นสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๓. นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ หน่วยที่ 6 
จากครูและแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
๔. ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 

5.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 

  
 
 



 

 

5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

 

      ............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
……………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………
………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………… 
 

 ผลการสอนของครู 
 

....................................................................................................................................... .......................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
เทคนิคและเครื่องมือในการเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เทคนิคและเครื่องมือในการเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
       เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 

 
1. เมื่อต้องการหมุนอุปกรณ์ต้องท าตามวิธีใด 
  ก. กดปุ่ม X ขณะน าอุปกรณ์วาง 
  ข. กดปุ่ม  Y ขณะน าอุปกรณ์วาง 
  ค. กดปุ่ม  Ctrl ขณะน าอุปกรณ์วาง 
  ง. กด Speac bar ขณะน าอุปกรณ์วาง 
 
2. ปุ่มบนคีย์บอร์ดที่ใช้ในการขยายวงจรในโปรแกรมคือปุ่มใด 
  ก. Page Up  
  ข. Zoom in 

 ค. Zoom out 
  ง. Page Down 
 
3. เมื่อต้องการสร้างรายงานอุปกรณ์ต้องคลิกเข้าท่ีเมนูใด 
  ก. Tools Annotate 
  ข. Tools Cross Probe 
  ค. Report- Port Cross 
  ง. Report – Bill of Materrial 
 
4. โปรแกรม Protel DXP ถูกพัฒนามาจากโปรแกรมใดต่อไปนี้ 
  ก. Tina                           ข. Orcad 
  ค. Protel 99                    ง. ไม่มีข้อถูก 
 
5. ข้อดีของการใช้โปรแกรม Protel ในการต่อวงจรเมื่อเทียบกับการต่อวงจริงลงแผ่นฟุตปริ้นคือข้อใด 
  ก. ง่ายต่อการแก้ไข 
  ข. สะดวกในการต่อวงจร 
  ค. ข้อผิดพลาดของวงจรมีน้อย 
  ง. ถูกทุกข้อ 
 
6. ก่อนท าการเขียนวงจรใน Schematic ทุกครั้งควรท าตามข้อใดก่อนเสมอ 
  ก. ตั้งชื่อ Sheet  
  ข. Save Project 
  ค. ตั้งชื่อ File Project 
  ง. เรียกใช้ Libraly 
 



 

 

7. การ Border Color คืออะไร 
  ก. ก าหนดระยะห่าง 
  ข. ก าหนดสีเส้นขอบเอกสาร 
  ค. ก าหนดสีของพ้ืนที่เอกสาร 
  ง. ก าหนดให้แสดงตารางบนเอกสาร 
 
8. การ Sheet Color คืออะไร 
  ก. ก าหนดระยะห่าง 
  ข. ก าหนดสีเส้นขอบเอกสาร 
  ค. ก าหนดสีของพ้ืนที่เอกสาร 
  ง. ก าหนดให้แสดงตารางบนเอกสาร 
 
9. ในส่วนการเรียกใช้หรือหาอุปกรณ์จาก Libraly รูปที่อยู่ด้านล่างสัญลักษณ์อุปกรณ์คือรูปอะไร 
  ก. ชื่อไลบารี่ 
  ข. รายชื่ออุปกรณ์ 
  ค. ชื่อแบบจ าลอง 
  ง. ฟุตปริ้นอุปกรณ์ 
 
10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการออกแบบวงจร 
  ก. Tina     ข. Protel 
  ค. ORCAD     ง. Photoshop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนกา รจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ ๗ หลักการพื้นฐานในการออกแบบวงจร PCB จ านวน 8 ชั่วโมง 
 
๑. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

1.1 อธิบายขั้นตอนการออกแบบแผ่นวงจร PCB เพ่ือน าไปติดตั้งตัวอุปกรณ์ได้ 
1.2 อธิบายขั้นตอนการสร้างไฟล์เอกสารแผ่นวงจร PCB ได้ 
1.3 ก าหนดตัวเลือกของเอกสาร PCB ได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.4 แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบันความร่วมมือ/
ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 

 
๒. สมรรถนะประจ าหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการออกแบบวงจร PCB 
 

๓. เนื้อหา 
3.1 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแผ่นวงจร PCB 
3.2 วิธีการสร้างไฟล์เอกสารแผ่นวงจร PCB  
3.3 การก าหนดตัวเลือกของเอกสาร PCB 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

๙-10/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
๑. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อนัก ศึกษา 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
๒. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชาจุดประสงค์ของ

รายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  
๓. ครูแนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด

ประเมินผล และจ านวนคาบที่เรียน 
๔. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยทึ่ 

7 เรื่องการเตรียมวงจรเพ่ือการออกแบบ
ลายทองแดง   

๕. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง การเตรียมวงจร
เพ่ือการออกแบบลายทองแดง  พร้อมอธิบาย
เนื้อหาทีละหน้าพร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อ

1. เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชาเขียน
แบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์            
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

สงสัย 
๒. นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
๑. นักศึกษาท าใบงานที่ 7 โดยครูเดินดูแล
นั ก ศึ กษ าอย่ า ง ใกล้ ชิ ด  แล ะหมั่ น สั ง เ กต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๒. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ ๖ และแลก เปลี่ยน เหตุผลระหว่างกัน 
๔. นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ ฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
๑. นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบหน่วยที่ 7  
๒ ในระบบ GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๓. นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ หน่วยที่ 
7 จากครูและแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
๔. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 

5.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 
 
 
 



 

 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

 

      ............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
……………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………
………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………… 
 

 ผลการสอนของครู 
 

............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน      
 เริ่มต้นเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เริ่มต้นเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. ไลบารี่คืออะไร 
 ก. การเก็บชื่อฟุตปริ้น 
 ข. การเก็บชื่อไฟล์โปรเจค 
 ค. การจัดเก็บชื่อของอุปกรณ์  
 ง. การตั้งชื่อไฟล์โปรเจคใหม่ 
 
2. ถ้าต้องการย่อพ้ืนที่ท างานในหน้าเอกสารที่ออกแบบวงจรต้องกดปุ่มคีย์บอร์ดปุ่มใด 
 ก. Page Up   ข. Page Down 
 ค. Zoom in   ง. Zoom All 
 
3. ถ้าต้องการดูอุปกรณ์หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่บนพื้นที่ท างานทั้งหมดต้องเลือกตรงเมนูใด 

ก. Page Up   ข. Page Down 
 ค. Zoom in   ง. Zoom All 
 
4. ข้อใดกล่าวถึงวิธีวางอุปกรณ์ในพื้นที่ท างานได้ถูกต้อง 
 ก. คลิกท่ีปุ่ม Place ใน Libraries 

ข. คลิกท่ีปุ่ม Search  ใน Libraries 
 ค. คลิกท่ีชื่ออุปกรณ์ท่ีปรากฏในไลบรารี่ 
 ง. คลิกท่ีรูปสัญลักษณ์อุปกรณ์ในไลบรารี่ 
 
5. ข้อใดคือวิธีการคัดลอกอุปกรณ์ท่ีถูกต้อง 

ก. เลือกเมนู Edit Paste 
 ข. เลือกเมนู Edit   Copy 
 ค. ดับเบิ้ลคลิกท่ีตัวอุปกรณ์ 
 ง. คลิกขวาที่อุปกรณ์เลือก Copy 
 
6. กรณีท่ีก าหนดชื่อสัญลักษณ์ของ VCC และ GND ซ้ ากันจะเกิดอะไรขึ้น 

ก. เกิดการลัดวงจรขึ้นเมื่อน าไปใช้สร้างลายวงจรพิมพ์   
 ข. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโปรแกรมจัดการเอง 
 ค. วงจรสามารถท างานได้ตามปกติ 

ง. ไม่มีข้อถูก 
 
 
 



 

 

7. ข้อใดคือชื่อของเครื่องมือที่เป็นแหล่งจ่ายสัญญาณให้กับวงจร 
ก. Libraries    ข. Net Label 
ค.Power Port  ง. Simulation Sources 
 

8. ข้อใดคือขั้นตอนเพ่ือเข้าสู่การสร้างฟุตปริ้นด้วยตนเอง 
ก. File --> New -->  Project 
ข. File --> New -->  Footprint 
ค. File --> New -->  Schematic 
ง. File --> New -->  PCB Libraries 
 

9. กรณีที่ Update PCB ไม่ได้ควรท าตามข้อใด 
 ก. ท าการเซฟไฟล์โปรเจคใหม่ 
 ข. คลิกปุ่ม Execute Change 

ค. สร้างวงจรใหม่ทั้งหมด 
ง. ไม่มีข้อถูก 
 

๑0. วธิีจัดวางอุปกรณ์บนแผ่นวงจรพิมพ์ควรจัดวิธีใดเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ 
 ก. แบบอัตโนมัติ 
 ข. แบบด้วยตนเอง 
 ค. ใช้ทั้งสองแบบควบคู่กัน 
    ง. ใช้ทั้งสองแบบสลับกันไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้  ๘ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ออกแบบวงจร PCB จ านวน 8 ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

1.1 อธิบายเครื่องมือในการสร้างและแก้ไขเอกสาร PCB ได ้
1.2 อธิบายเครื่องมือในการสร้างลายวงจร PCB ได ้
1.3อธิบายส่วนประกอบพื้นท่ีท างานในเอกสาร PCB ได ้
1.4 เลือกใช้เครื่องมือสร้างลายวงจร PCB ได ้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           1.๕ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบันความร่วมมือ/
ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ออกแบบวงจร PCB 
 

3. เนื้อหา 
3.1 เครื่องมือในการสร้างและแก้ไขเอกสาร PCB 
3.2 เครื่องมือในการสร้างลายวงจร 
3.3  พ้ืนที่ท างานในเอกสาร PCB 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

11-12/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่ อนัก 

ศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชาจุดประสงค์
ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครูแนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล และจ านวนคาบที่เรียน 

4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วย
ที่ 8 เรื่องเครื่องมือที่ใช้ออกแบบวงจร 
PCB 

5. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง เครื่องมือที่ใช้

1. เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชาเขียน
แบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์            
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ออกแบบวงจร PCB พร้อมอธิบายเนื้อหาทีละ
หน้าพร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อสงสัย 
๒. นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
๑. นักศึกษาท าใบงานที่ 8 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่าง ใกล้ ชิด  และหมั่นสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๒. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษา 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการทดลองใบ
งานที่ 8และแลก เปลี่ยน เหตุผลระหว่างกัน 
๔. นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ ฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
๑. นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบหน่วยที่ 8  
๒ ในระบบ GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤตกิรรมการเรียนของนักศึกษา 
๓. นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ หน่วย
ที่ 8 จากครูและแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่าง
กัน 
๔. ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 

5.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 
 
 



 

 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

 

      ............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

................................................................................. ...................................................................... .......................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
……………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………
………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………… 
 

 ผลการสอนของครู 
 

............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน           

การใช้ Protel 99SE จ าลองการท างานของวงจร 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การใช้ Protel 99SE จ าลองการท างานของวงจร 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1.         จากรูปอุปกรณ์นี้มีชื่อเรียกว่าอะไร 
  
 ก. Place Pad   ข. Place Via 
 ค. In Side Area   ง. De Select All 
 
2. จากรูปเป็นรูปฟุตปริ้นของอุปกรณ์ชนิดใด 
     
 
 ก. ไอซี    ข. ตัวต้านทาน 
 ค. ไดโอด    ง. ตัวเก็บประจุ 
 
3. จากรูปเป็นรูปฟุตปริ้นของอุปกรณ์ชนิดใด 
  
  
 ก. ไอซี    ข. ตัวต้านทาน 
 ค. ไดโอด    ง. ตัวเก็บประจุ 
 
4. จากรูปเป็นรูปฟุตปริ้นของอุปกรณ์ชนิดใด   
    
  
 ก. ไอซี    ข. ตัวต้านทาน 
 ค. ไดโอด    ง. แบตเตอร์รี่ 
 
5. จากรูปเป็นสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ชนิดใด 
   
    
 ก. มิเตอร์    ข. ตัวต้านทาน 
 ค. ไดโอด    ง. ตัวเก็บประจุ 
 
 
 
 
 



 

 

6.จากรูปเป็นรูปสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ชนิดใด 
      
 
   ก. ไอซี    ข. ตัวต้านทาน 
 ค.บัสเซอร์    ง. ตัวเก็บประจุ 
 
7. จากรูปเป็นรูปสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ชนิดใด    
   
    
 ก. ไอซี    ข. วงจรบริดจ์ 
 ค. ไดโอด    ง. ตัวเก็บประจุ 
 
8. จากรูปเป็นรูปสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ชนิดใด 

      
   ก. ไอซี    ข. หลอดไฟ 
 ค. ไดโอด    ง. ตัวเก็บประจุ 
 
9. จากรูปเป็นรูปสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ชนิดใด 

     
 
   ก. ไอซี    ข. ตัวเก็บประจุ 
 ค. ไดโอด    ง. ทรานซิสเตอร์ 
 
๑0.จากรูปเป็นรูปสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ชนิดใด   

       
 ก. ฟิวส์    ข. ตัวต้านทาน 
    ค. ไดโอด    ง. ตัวเก็บประจุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ ๙  เรื่อง เทคนิคในการออกแบบลายวงจรพิมพ์  จ านวน 8 ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

๑.๑ ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือใช้งานในไฟล์ PCB 
๑.๒ ผู้เรียนสามารถสร้างฟุตปริ้นขึ้นมาใช้งานด้วยตนเอง 
๑.๓ ผู้เรียนสามารถเทคนิคพ้ืนฐานในการออกแบบลายวงจรพิมพ์ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๔ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบัน 

ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 

๒. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 ๒.๑  สามารถใช้เครื่องมือใช้งานในไฟล์ PCB 
๒.๒ สร้างเทคนิคพ้ืนฐานในการออกแบบลายวงจรพิมพ์ 

3. เนื้อหา 
3.1 เครื่องมือใช้งานในไฟล์ PCB 
3.2 สร้างฟุตปริ นขึ นมาใช้งานด้วยตนเอง 
3.3  เทคนิคพื นฐานในการออกแบบลายวงจรพิมพ์ 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

13-14/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อนัก ศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
๒. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชาจุดประสงค์
ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  
๓. ครูแนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล และจ านวนคาบที่เรียน 
4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 
9 เรื่องการสร้างลายวงจรพิมพ์ 
5. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง การสร้างลาย
วงจรพิมพ์ พร้อมอธิบายเนื้อหาทีละหน้า
พร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อสงสัย 
๒. นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 

1. เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชาเขียน
แบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์            
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
๑. นักศึกษาท าใบงานที่ 9 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่าง ใกล้ ชิด  และหมั่นสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๒. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษา 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการทดลองใบ
งานที่ 9 และแลก เปลี่ยน เหตุผลระหว่างกัน 
๔. นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ ฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
๑. นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบหน่วยที่ 9  
๒ ในระบบ GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๓. นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ หน่วย
ที่ 9 จากครูและแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่าง
กัน 
๔. ครบูันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 

5.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 
 
 
 



 

 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

 

      ............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

................................................................................. ...................................................................... .......................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
……………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………
………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………… 
 

 ผลการสอนของครู 
 

...................................................................................... ................................................................. .......................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน           
เรื่อง เทคนิคในการออกแบบลายวงจรพิมพ์ 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เทคนิคในการออกแบบลายวงจรพิมพ์ 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

1. ไฟล์ในโปรแกรม  Protel  DXP  มีนามสกุลเป็น 
ก.  *, Prj  PCB 
ข.  *, Prj  DXP 
ค.  *, Prj  PGA 
ง.  *, Prj  Library 
 
2. ถ้าต้องการสร้างเอกสารเพื่อวาดวงจร  ต้องเข้าไปสร้างไฟล์ใน 
ก.  FPGA 
ข.  Scnematic 
ค.  PCB 
ง.  Free  Ducument 
 
3. ถ้าต้องการเชื่อมสายสัญญาณให้กับวงจร ต้องใช้อุปกรณ์ใด 
ก.  Junction 
ข.  Line 
ค.  Bus  Entry 
ง.  Wire 
 
4. ในการค้นหาคอมโพเนนต์ ต่างๆ ต้องเข้าไปใน 
ก.  List 
ข.  Panels 
ค.  Library 
ง.  Browser 
 
5. พื้นที่ท่ีใช้วางคอมโพเนนต์และวาดวงจร หมายถึง 
ก.  Work  space 
ข.  Inspect 
ค.  Panels 
ง.  Grids 
 
 
 
 
 



 

 

6. Add  to  Project  คือ 
ก.  การน าไฟล์เอกสารอิสระเข้าไปในไฟล์โปรเจกต์ 
ข.  การสร้างเอกสารอิสระขึ้นมา 
ค.  การน าไฟล์อ่ืน ๆ ขึ้นมาเปิดในโปรเจกต์ 
ง.  การเพ่ิมไฟล์อิสระขึ้นมาใช้งาน อีก 1 ไฟล์ 
 
๗. เมื่อต้องการต่อขาสัญญาณไฟฟ้าแบบหลายเส้น 47. ต้องใช้...........เพ่ือลดจ านวนเส้นให้เหลือเพียงเส้นเดียว 
ก.  Line 
ข.  BUS 
ค.  Power  Port 
ง.  Net  Labels 
 
8. เมนู  No  ERC  Marker  มีประโยชน์คือ 
ก.  เป็นจุดเชื่อมระหว่าง  Wire 
ข.  เพ่ือแสดงการเชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้า 
ค.  ป้องกันเมื่อมีการคอมไพล์วงจร จะไม่แสดงรายงาน ความผิดพลาดขึ้นมา 
ง.  โปรแกรมจะใส่จุดต่อให้โดยอัตโนมัติ 
 
9. การหมุนอุปกรณ์ โดยสั่งงานจากคีย์บอร์ด กดปุ่มใด 
ก.  Space  Bar 
ข.  Page  Up 
ค.  X 
ง.  Y 
 
๑0. การย่อและขยายภาพ โดยสั่งงานจากคีย์บอร์ด กดปุ่มใด 
ก.  Space  Bar  
ข.  Page  Up 
ค.  X 
ง.  Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ ๑๐ เรื่อง เริ่มต้นออกแบบลายวงจรพิมพ์ จ านวน ๘ ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
๑.๑ ผู้เรียนสามารถออกแบบลายวงจรพิมพ์หน้าเดียว 
๑.๒ ออกแบบลายวงจรพิมพ์ 2 หน้า 
๑.๓ ออกแบบลายวงจรพิมพ์ Surface  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     1.4 แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบันความร่วมมือ/
ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 

 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

2.๑ ผู้เรียนสามารถออกแบบลายวงจรพิมพ์หน้าเดียว 
2.๒ ออกแบบลายวงจรพิมพ์ 2 หน้า 
 

3. เนื้อหา 
3.1 ออกแบบลายวงจรพิมพ์หน้าเดียว 
3.2 ออกแบบลายวงจรพิมพ์ 2 หน้า 
3.3 ออกแบบลายวงจรพิมพ์ Surface  
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

15-16/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อนัก ศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชาจุดประสงค์
ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  
๓. ครูแนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล และจ านวนคาบที่เรียน 
๔. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 
10 เรื่องการสร้าง PCB Footprint และการ
สร้างอุปกรณ์ใน Schematic 
๕. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง การสร้าง PCB 
Footprint และการสร้างอุปกรณ์ใน 

1. เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชาเขียน
แบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์            
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Schematic พร้อมอธิบายเนื้อหาทีละหน้า
พร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อสงสัย 
๒. นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
๑. นักศึกษาท าใบงานที่ 10 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่าง ใกล้ ชิด  และหมั่นสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๒. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษา 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการทดลองใบ
งานที่ 10 และแลก เปลี่ยน เหตุผลระหว่าง
กัน 
๔. นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ ฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
๑. นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบหน่วยที่ 
10 
๒ ในระบบ GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๓. นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ หน่วย
ที่ 10 จากครูและแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่าง
กัน 
๔. ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 

5.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 



 

 

 
 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

 

      ............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

....................................................................................................................................................... .......................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
……………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………
………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………… 
 

 ผลการสอนของครู 
 

...................................................................................... ................................................................. .......................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน          
เรื่อง เริ่มต้นออกแบบลายวงจรพิมพ์ 

วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เริ่มต้นออกแบบลายวงจรพิมพ์ 
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. การกลับด้านตามแนวนอน โดยสั่งงานจากคีย์บอร์ด กดปุ่มใด 

ก.  Space  Bar 
ข.  Page  Down  
ค.  X 
ง.  Y 

 
2. การกลับด้านตามแนวตั้ง โดยสั่งงานจากคีย์บอร์ด กดปุ่มใด 

ก.  Space  Bar 
ข.  Z 
ค.  X 
ง.  Y 

 
3. จะท าการค้นหา ตัวต้านทาน ต้องป้อนค าสั่งใด 

ก.  Res 
ข.  Cap 
ค.  Var 
ง.  Q  NPN 

 
4. จะท าการค้นหา ตัวเก็บประจุ ต้องป้อนค าสั่งใด 

ก.  Res  
ข.  Cap 
ค.  Var 
ง.  Int 

 
5. SCR  ย่อมาจาก 

ก.  Silicon  controlled  Rectifier 
ข.  Silicon  circuit  Resistant 
ค.  Silicon  common  Resister 
ง.  Silicon  command  Relay 

 
 
 
 
 



 

 

6. AXIAL – 0.3 เป็น  Footprints  ของคอมโพแนนต์ใด 
ก.  Transistor 
ข.  Capacitor 
ค.  SCR 
ง.  Resistor 

 
7. การคอมไพล์  คือ 

ก.  การตรวจสอบความผิดพลาดตามข้อก าหนดทางไฟฟ้า 
ข.  การจัดเรียงขาอุปกรณ์ 
ค.  การเชื่อมโยงระหว่าง  Schematic  กับ  PCB 
ง.  การอัพเดทการกระท าล่าสุด 

 
8. ค าสั่ง Find  Similar  Object   คือค าสั่ง 

ก.  แก้ไขวัตถุท่ีไม่มีการเชื่อมต่อสายสัญญาณ 
ข.  รายงานข้อผิดพลาดที่เกิดกับวงจร 
ค.  ท าการแก้ไขวัตถุหลาย ๆ ตัวได้พร้อมกัน 
ง.  ท าการหาอุปกรณ์ในวงจร 

 
9. การลงโปรแกรม  Protel  DXP  ต้องการพ้ืนที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์เท่าไร 

ก.  250  MB  
ข.  480  MB 
ค.  620  MB 
ง.  1  GB 

 
๑0. การก าหนด  Grid  เพ่ือ 

ก.  การก าหนดขอบกระดาษ 
ข.  ก าหนดระยะห่างของจุดเล็งบนเอกสาร 
ค.  การก าหนดการซ่อนขอบกระดาษ 
ง.  การก าหนดขนาดเส้นของสายสัญญาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ 11 การปริ้นลายวงจรพิมพ์ จ านวน ๘ ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

๑.๑ ผู้เรียนสามารถแยกเลเยอร์ต่างๆออกจากกัน 
๑.๒ ผู้เรียนสามารถก าหนดรูเจาะให้กับลายวงจรพิมพ์ 
๑.๓ ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนสีของเลเยอร์ต่างๆ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๔ แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งบันความร่วมมือ/

ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
๒.๑ สามารถแยกเลเยอร์ต่างๆออกจากกันได้   
๒.๒ สามารถเปลี่ยนสีของเลเยอร์ต่างๆ ได้ 

 

๓. เนื้อหา 
3.1 การแยกเลเยอร์ต่างๆ ออกจากัน 
๓.๒ การก าหนดรูเจาะให้กับลายวงจรพิมพ์ 
๓.๓ การเปลี่ยนสีของเลเยอร์ต่างๆ 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

17-18/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATION) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อนัก ศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2. ครูชี้แจง ค าอธิบายรายวิชาจุดประสงค์
ของรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา  
3. ครูแนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล และจ านวนคาบที่เรียน 
4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 

11 เรื่องการออกแบบวงจรพิมพ์ 1 หนา้ 
5. ครูส ารวจความพร้อมของนักเรียน 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล  (INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยายเรื่อง การออกแบบ
วงจรพิมพ์ 1 หน้า พร้อมอธิบายเนื้อหาทีละ
หน้าพร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อสงสัย 
๒. นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 

1. เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชาเขียน
แบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์            
2. ระบบ Google 
Classroom 
3 .เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครูเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหา 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION)  
๑. นักศึกษาท าใบงานที่ 11 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่าง ใกล้ ชิด  และหมั่นสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๒. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษา 
๓. นักเรียนและครูร่วมสรุปผลการทดลองใบ
งานที่ 11 และแลก เปลี่ยน เหตุผลระหว่าง
กัน 
๔. นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบ ฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
๑. นักเรียนท าทดสอบแบบทดสอบหน่วยที่ 
11 
๒ ในระบบ GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
๓. นักเรียนรับฟังค าเฉลยแบบทดสอบ หน่วย
ที่ 11 จากครูและแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่าง
กัน 
๔. ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 

5.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้         1  คะแนน 
ทักษะ         5    คะแนน 
จิตพิสัย         2  คะแนน 
รวม          8 คะแนน 
 
 
 
 



 

 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

 

      ............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
 

............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
……………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………
………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………… 
 

 ผลการสอนของครู 
 

............................................................................................................................. .................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............……………… 
………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 
 

 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

ล าดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ  าๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการท างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน  าใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการท างานที่เป็นล าดับขั นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน           
เรื่อง การปริ้นลายวงจรพิมพ์ 

 
วัตถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การปริ้นลายวงจรพิมพ์                                                                                                                                       
เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 
1. Hot  key  ในการใช้ค าสั่ง  Tools > Find  component  คือ 

ก.  T,F 
ข.  T,C 
ค.  T,O 
ง.  T,P 

 
2. ไอซีเบอร์  LM741CN  จะใช้  Footprints 

ก.  DIP - 8 
ข.  CAN – 8 / J.9 
ค.  BCY – W3 
ง.  DIP – P21 

 
3. ค าสั่ง Annotate  คือ 

ก.  การจัดเรียงหมายเลขและเบอร์ให้กับอุปกรณ์ 
ข.  การจัดต าแหน่งการวางอุปกรณ์ให้เหมาะสม 
ค.  การตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ 
ง.  การก าหนดเลเยอร์ให้กับแผ่นวงจร 

 
4. ค าสั่งการย้าย  < MOVE > ให้อยู่เมนูค าสั่งใด 

ก.  File 
ข.  Edit 
ค.  Place 
ง.  Tools 

 
5. การสร้างไฟล์เอกสารใหม่ ต้องเข้าไปในเมนูค าสั่งใด 

ก.  Project 
ข.  Design 
ค.  Edit 
ง.  View 

 
 
 
 



 

 

6.  ข้อใดคือความหมายของ Menu bar 
ก.  แถบเมนู ใช้ก าหนดค าสั่งต่าง ๆ 
ข.  แถบชื่อเรื่องแสดงชื่อไฟล์ และเลขหน้า 
ค.  แถบเครื่องมือ โดยแสดงแถบเครื่องมือพ้ืนฐาน 
ง.  หน้ากระดาษส าหรับการวาดรูป และข้อความ 

 
7.  ข้อใดคือความหมายของ Tool bar 

ก.  แถบเมนู ใช้ก าหนดค าสั่งต่าง ๆ 
ข.  แถบชื่อเรื่องแสดงชื่อไฟล์ และเลขหน้า 
ค.  แถบเครื่องมือ โดยแสดงแถบเครื่องมือพ้ืนฐาน 
ง.  หน้ากระดาษส าหรับการวาดรูป และข้อความ 

 
8.  ข้อใดคือความหมายของ Stencil bar 

ก.  ชื่อรูปร่างต่างๆ ส าหรับการวาดรูป 
ข.  ระบุจ านวนเลขหน้าทั้งหมด และ เลขหน้า 
ค.  แถบไม้บรรทัดแสดงระยะของวัตถุต่าง ๆ ในหน้าแผนภาพ 
ง.  ด้านขวา และด้านล่าง ส าหรับเลื่อนหน้าจอข้ึนลง หรือ ซ้ายขวา 

 
9.  ข้อใดคือความหมายของ Ruler bar 

ก.  ชื่อรูปร่างต่างๆ ส าหรับการวาดรูป 
ข.  ระบุจ านวนเลขหน้าทั้งหมด และ เลขหน้า 
ค.  แถบไม้บรรทัดแสดงระยะของวัตถุต่าง ๆ ในหน้าแผนภาพ 
ง.  ด้านขวา และด้านล่าง ส าหรับเลื่อนหน้าจอข้ึนลง หรือ ซ้ายขวา 

 
๑0.  ข้อใดคือความหมายของ Status bar 

ก.  ชื่อรูปร่างต่างๆ ส าหรับการวาดรูป 
ข.  ระบุจ านวนเลขหน้าทั้งหมด และ เลขหน้า 
ค.  แถบไม้บรรทัดแสดงระยะของวัตถุต่าง ๆ ในหน้าแผนภาพ 
ง.  ด้านขวา และด้านล่าง ส าหรับเลื่อนหน้าจอข้ึนลง หรือ ซ้ายขวา 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


