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ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1. ชื่อวิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  รหัสวิชา 20105-2๑๑๑  จำนวน  ๓ หน่วยกจิ ๕ ชั่วโมง  (๒-3-๓ ) 

2. คำอธิบายราวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม  โครงสร้าง การทำงานและคุณลักษณะของอุปกรณ์
ควบคุม  การเปิดขปิดวงจร  อุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์และเซ็นเซอร์ความร้อน  อุณหภูมิ  แสง เสียง แรงกล ระดับของเหลว  
สนามแม่เหล็ก  ความชื้น ก๊าซ ควัน แรงดัน(Pressure)  อัตราการไหลความเร็วรอบ  การควบคุมแบบต่างๆ การวัดทดสอบ
อุปกรณ์และการประยุกต์ใช้งาน 

3. จุดประสงค์รายวิชา 
3.1 เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมในงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

 3.๒. มีทักษะในการวัด  ทดสอบ  อุปกรณ์ในงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและการประยุกต์การใช้งาน 
 3.3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ   
 คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 
4. สมรรถนะรายวิชา 

4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 
4.2 ประกอบและทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจร 4 5 4 - - - 1 6 20 4 15 
2. อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 4.5 6 5 - - - 2 7.5 ๒5 2 20 
3. การควบคุมความเร็วและทิศทาง
มอเตอร์ 

3 4.5 4 - - - 2.5 6 ๒0 3 20 

4. การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 

- - - - - - 24.5 10.5 ๓5 1 30 

สอบปลายภาค           ๕ 

รวม 11.
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ลำดับความสำคัญ 5 3 4 - - - 1 2    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1  อุปกรณ์
ควบคุมการเปิด-ปิด
วงจร 

15 1. อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุม
การเปิด-ปิดวงจร 

2. ทดสอบอุปกรณ์ควบคุมการ
เปิด-ปิดวงจร 

3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์
ควบคุมการเปิด-ปิดวงจรได้
ถูกต้อง 

2. ทดสอบวงจรอุปกรณ์ควบคุม
การเปิด-ปิดวงจร 

3. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยเจตคติที ่ดีต่อวิชาชีพ กิจ
น ิส ัยในการค้นคว ้าเพ ิ ่มเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง  
คำน ึ งถ ึ งความถ ูกต ้องและ
ปลอดภัย 

หน่วยที่ 2   
อุปกรณ์เซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์ 

20 1. อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 

2. ทดสอบอุปกรณ์เซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์ 

1. แสดงความเกี่ยวกับอุปกรณ์
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ได้
ถูกต้อง 

2. ทดสอบวงจรอุปกรณ์เซนเซอร์
และทรานสดิวเซอร์ได้ถูกต้อง 

  3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  

ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ

ปลอดภัย 

๓. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ กิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนงึถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

หน่วยที่ 3. การ
ควบคุมความเร็วและ
ทิศทางมอเตอร์ 

20 1. อธิบายเกี่ยวกับการควบคุม
ความเร็วและทิศทางมอเตอร์ 

2. ทดสอบการควบคุมความเร็ว
และทิศทางมอเตอร์ 

3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1. แสดงความเกี่ยวกับการควบคุม
ความเร็วและทิศทางมอเตอร์ได้
ถูกต้อง 

2. ทดสอบการควบคุมความเร็ว
และทิศทางมอเตอร์ได้ถูกต้อง 

3. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  กิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก



คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

หน่วยที่ 4. 
การประยุกต์ใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในงานอุตสาหกรรม 

30 

 

1. ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในงาน
อุตสาหกรรม 

2. ทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในงานอุตสาหกรรม 

3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

๑. ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในงาน
อุตสาหกรรมได้ถูกต้อง 

๒. ทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในงานอุตสาหกรรมได้ถูกต้อง 

๓. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ กิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

สอบปลายภาค 5 - - 

 
๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ พุทธพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ ๘ 6 6 20 10 
๒ ๑๐ 7.5 7.5 ๒๕ 12.5 
๓ ๑๐ 7.5 7.5 ๒๕ 12.5 
๔ ๑๒ 9 9 ๓๐ 15 

รวม ๔0 ๓๐ 30 ๑๐๐ 50 
  พุทธพิสัย       ๔๐  คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน)  
  ทักษะพิสัย       ๓๐  คะแนน 
   -ใบงาน/ชิ้นงาน (๓0 คะแนน) 
  จิตพิสัย        ๓๐   คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
 
  
 
 
 



๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ระดับผลการเรียน ๔.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน ๓.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน ๒.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน ๑.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน ๐  
๘. เครื่องมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 ๘.๒ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.๓ แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

8.4 ใบงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจร  จำนวน ๑๕ ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

1) มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจรได้ถูกต้อง 
2) เข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจรได้ถูกต้อง 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1) บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจรได้ถูกต้อง 
2) อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจรได้ถูกต้อง 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1)  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจรได้ถูกต้อง 
2.2 ทดสอบวงจรอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจร 
2.3 แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ กิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความ

ละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
3. เนื้อหา 

3.1 อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจร 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด

วงจรได้ถูกต้อง 
 

 

1. ผู้เรียนทดสอบความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
มาตรฐานรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์โดยได้คะแนนไม่น้อย
กว่า 50% 
2.สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในการทำงานด้วยความเป็น
ระเบ ียบเร ี ยบร ้อย ประณ ีตรอบคอบ ปลอดภัย  
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

สัปดาห์ที/่
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

1/๑๕ 
๑-๓ พ.ย. ๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักเรียน 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้ สมถรรถนะ
รายวิชา คำอธิบาย
รายวิชา เกณฑ์การวัดผล
ประเมินผลวิชาเครื่อง
เสียง 

3. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้  อุปกรณ์
ควบคุมการเปิด-ปิดวงจร 

4. แนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล  

5. ผู้สอนร่วมมือกับนักเรียน
ยกตัวอย่างความจำเป็น
ของอุปกรณ์ควบคุมการ
เปิด-ปิดวงจร 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ค ร ู อ ธ ิ บ า ย ใ น เ ร ื ่ อ ง

อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-
ปิดวงจร 

2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับ
จดบ ันท ึกซ ั กถามข้ อ
สงสัย 

3. ค ร ู อ ธ ิ บ า ย ท ั ก ษ ะ
ส ัญล ักษณ์ในอ ุปกรณ์
ควบค ุ มการ เป ิ ด -ปิด
วงจร 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาเครื่องเสียง 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรอืแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. นักเร ียนฟังครูอธ ิบาย
ต ัวอย ่างพร ้อมก ับจด
บ ันท ึกและค ้นคว ้า ใน 
ร ะ บ บ  GOOGLE 
CLASSROOM แ ล ะ
นำเสนอ 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว
ชื่อเรื่อง อุปกรณ์ควบคุมการ
เปิด-ปิดวงจร 
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ร ะ บ บ GOOGLE 
CLASSROOM หน ่ ว ยท ี ่  ๑ 
สืบค้นด้วยระบบ Internet  
คร ูคอยด ูแล และ แนะนำ
อย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ ๑  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนฟังครูสรุปความรู้
อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด
วงจร 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึกษา
เน ื ้ อหาในเร ื ่ อง ว ัสด ุ และ
อ ุปกรณ์มาล ่วงหน ้า ก ่อน
เรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น



ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

พุทธิพิสัย     13  คะแนน 
ทักษะพิสัย       1     คะแนน 
จิตพิสัย        ๖  คะแนน 
รวม       ๒0     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
8. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………………

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………

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

• ผลการสอนของครู 
.................................................................... ...................................................................................................

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

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



 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที่ 1   อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจร 

 

1. .เครื่องเสียงที่ใช้ในระบบไฮ-ไฟจะให้การตอบสนองความถี่เสียงย่านไหน 
                ก.ทุกย่านความถ่ี                                ข.ความถี่กลาง 
                ค.ความถีเ่สูง                                     ง.ทุกย่านความถีเ่สียง 
2. ย่านความถี่เสียงทีหูมนุษย์ได้ยินอยู่ในย่าน 
          ก. 20 Hz.-10 KHz.                          ข. 20 Hz.-15 KHz. 

ค. 10 Hz.-10 KHz.                           ง. 20 Hz.-20 KHz       
3.  ย่านความถ่ีเสียงย่านใดเป็นความถี่เสียงสูง 
 ก. 20 Hz- 1 KHz   ข.  10Hz- 1 KHz 
 ค. 1 KHz – 15 KHz   ง.  1 KHz – 20 KHz 
4. ย่านความถ่ีเสียงย่านใดเป็นความถี่เสียงตำ 
 ก. 20 Hz- 1 KHz   ข.  10Hz- 1 KHz 
 ค. 1 KHz – 15 KHz   ง.  1 KHz – 20 KHz 
5. คลื่นเหนือเสียงคือข้อใด 

ก.ความถี่ต่ำกว่าเสียงที่มนุษย์ได้ยิน    ข.ความถี่สูงกว่าเสียงที่มนุษย์ได้ยิน 
          ค.ความถี่กลางที่มนุษย์ได้ยิน          ง.ทุกย่านความถีท่ี่มนุษย์ได้ยิน 
6. อุปกณ์ใดไม่มีในบล็อกไดอะแกรมของระบบเครื่องขยายเสียง 
 ก. สายนำสัญญาณ   ข. ภาคโทน 
 ค. ภาคขยายกำลัง   ค. กราฟฟิกอิควอไลเซอร์ 
7. ภาคPower supply มีหน้าตามข้อใด 
 ก.  แปลงแรงดันไฟฟ้าจากDC เป็น AC ข. เปลี่ยนแรงดันให้มีกำลังขยายเสียง 
 ค.  จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้ภาคต่างๆ  ง.  ขยายกำลัง 
8. ภาค Pre-amplifier มีหน้าที่ตามข้อใด 
 ก.  ขยายกำลัง    ข.  ควบคุมเสียง 
 ค.  ขยายภาคต้น    ง.  แสดงผลรูปแบบเสียง 
9. Speaker มีหน้าที่ตามข้อใด 
          ก.  ขยายกำลัง    ข.  ควบคุมเสียง 
 ค.  ขยายภาคต้น    ง.  แสดงผลรูปแบบเสียง 
1๐.การแก้ไขสัญญาณเสียงป๊อปนอยส์ข้อไหนถูก 
          ก.ใช้ C. 0.1µF ต่อคร่อมปลั๊กไฟ             ข.ใช้ C 0.1µF ต่อคร่อมสวิทช์ 
 ค.ใช้ C 0.1µF ต่อคร่อมเครื่องขยาย        ง.ใช้ C 0.1 µF ต่อคร่อมลำโพง 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์ จำนวน ๒๐ ชั่วโมง 
5. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

5.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
3) มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์ 
4) เข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์ 

5.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3) บอกหลัการทำงานของการควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์ 
4) อธิบายหลัการทำงานของการควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์ 

5.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1)  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติมปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ  คำนึงถึง

ความถูกต้องและปลอดภัยโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. สมรรถนะประจำหน่วย 

6.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์ 
6.2 แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
3. เนื้อหา 

3.1. อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
 

4.. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความรู้ เก ี ่ยวกับการควบคุมความเร ็วและ
ทิศทางมอเตอร์ 
 

 

1. ผู้เรียนทดสอบความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม
ความเร็วและทิศทางมอเตอร์โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
50% 
2.สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในการทำงานด้วยความเป็น
ระเบ ียบเร ี ยบร ้อย ประณ ีตรอบคอบ ปลอดภัย  
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

สัปดาห์ที/่
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

๑/5 
๓ - ๕ พ.ย. 6๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
6. ทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักเรียน 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

7. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้  การ
ควบคุมความเร็วและ
ทิศทางมอเตอร์ 

8. แนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล  

9. ผู้สอนร่วมมือกับนักเรียน
ยกตัวอย่างความจำเป็น
ของการควบคุมความเร็ว
และทิศทางมอเตอร์ 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
5. ครูอธ ิบายในเร ื ่องการ

ควบค ุมความเร ็วและ
ทิศทางมอเตอร์ 

6. นักเรียนฟังครูพร้อมกับ
จดบ ันท ึ กซ ั กถามข้ อ
สงสัย 

7. นักเร ียนฟังคร ูอธ ิบาย
ต ัวอย ่างพร ้อมก ับจด
บ ันท ึกและค ้นคว ้าใน 
ร ะ บ บ  Google 
Classroom แ ล ะ
นำเสนอ 

 
 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาเครื่องรับ
โทรทัศน์ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เร ื ่อง การควบคุมความเร็ว
และทิศทางมอเตอร์ 
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ร ะ บ บ Google Classroom
หน่วยที่ 3 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 3  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนฟังครูสรุปความรู้
อุปกรณ์เซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์ 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 3 
3.มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
4. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

พุทธิพิสัย      ๑1.5  คะแนน 
ทักษะพิสัย        2.5 คะแนน 
จิตพิสัย         6  คะแนน 
รวม        ๒0     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  ใบงาน  
๗.๓  ประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
8. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. ......................................………………

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………

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

• ผลการสอนของครู 
.......................................................................................................................................................................

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ ๓   การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์ 
 

1. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของหลอดภาพCRT 
ก. ชุดจ่ายอิเล็กตรอน 
ข. ชุดบังคับอิเล็กตรอน 
ค. ชุดนำอิเล็กตรอน 
ง.   ส่วนรับอิเล็กตรอน 

2. Horizontal Yoke  เป็นการบังคับการสแกนแนวใด 
ก. แนวตั้ง 
ข. แนวนอน 
ค. แนวทแยง 
ง.     แนวบน 

3. วงแหวนเซ็นเตอร์ ริงค์  มีเพื่อใช้ไขปัญหาใด 
ก. ลดปัญหาอำนาจแม่เหล็ก 
ข. ลดปัญหาการเกิดภาพไม่ชัด 
ค. ลดปัญหาการเกิดภาพซ้อน 
ง.     ลดปํญหาการเสียงไม่ชัดเจน 

4. จอภาพแบบCRTเกิดภาพเส้นเดียวกลางจอเกิดจากสาเหตุใด 
ก. เกิดจากมีสนามแม่เหล็กตกข้างภายในจอภาพ 
ข. เกิดจากการรับสัญญาณภาคจูนเนอร์ทำงานผิดปกติ 
ค. เกิดจากสนามแม่เหล็กรบกวนการทำงานการสแกน 

ภาพ 
ง.     การบังคับการสแกนแนวตั้งทำงานผิดปกติ 

5.   สารเรืองแสงที่จอภาพCRTประกอบด้วยสีอะไร 
ก. สีแดง  สีเหลือง  สีเขียว 
ข. สีเหลือง  สีน้ำเงิน  สีขาว 
ค. สีแดง  สีเขียว  สีน้ำเงิน 
ง.      สีน้ำเงิน  สีเหลือง  สีแดง 

6. จอภาพLCD ส่วน Liquid Crysral ทำหน้าที่ในข้อใด 
ก. เป็นช่องแสงทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 
ข. ให้แสงผ่านเกิดการหักเห 90 องศา 
ค. กรองแสงไม่หักเห 
ง.    ให้แสงมีสีต่างๆของภาพที่หน้าจอ 



7. จอภาพ LCD ส่วนใดเป็นที่มีการเคลื่อนไหวเพ่ือให้เกิดภาพ 
ก. Polarizer 
ข. Colour Filter 
ค. TFT 
ง.      Backlight 

8. จอภาพ LED มีความแตกไปจากจอภาพLCDที่ส่วนใด 
ก. Liquid Crysral 
ข. LED 
ค. Backlight 
ง.  TFT 

9. ข้อใดมิใช่รูปแบบของจอภาพLED 
ก. EDGE LED 
ข. Full LED 
ค. RGB LED 
ง. HD  LED 

10. ข้อใดเป็นข้อเสียของจอภาพแบบPASMAL 
ก. ใช้พลังงานมากกว่าจอภาพ LCDและLED 
ข. แสดงภาพเคลื่อนไหวเร็วๆไม่ได้ 
ค. ให้ภาพสีดำไม่สนิท 
ง. ได้มิตทิี่ต่ำกว่าจอภาพ LCDและLED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น............................. .....กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัตสิม่ำเสมอ 
   0.5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัตไิมส่ม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัต ิ
 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม จำนวน 3๐ ชั่วโมง 
7. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

7.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
5) สามารถประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 
6) สามารถวัดและทดสอบเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 

7.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
5) มีทักษะในการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 
6) สามารถวัดและทดสอบเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 

7.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1)  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติมปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ  คำนึงถึง

ความถูกต้องและปลอดภัยโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. สมรรถนะประจำหน่วย 

8.1 ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรมได้ถูกต้อง 
8.2 ทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรมได้ถูกต้อง 
8.3 แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ กิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความ

ละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
3. เนื้อหา 

3.1. การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 
 

4.. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงาน
อุตสาหกรรมได้ถูกต้อง 

2. ทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงาน
อุตสาหกรรมไดถู้กต้อง 

 

1. ผู้เรียนประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสใ์น
งานอุตสาหกรรม 

2. วัดและทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงาน
อุตสาหกรรมไดถู้กต้อง 

3. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ 
ปลอดภัย  ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

สัปดาห์ที/่
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

2-3 / 30 
11 - 17 พ.ย. 6๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
10. ทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักเรียน 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

11. ผู้สอนแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  ประยุกต์ใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
งานอุตสาหกรรม 

12. แนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล  

13. ผู้สอนร่วมมือกับนักเรียน
ยกตัวอย่างความจำเป็น
ของประยุกต์ใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
งานอุตสาหกรรม 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
8. ครูอธ ิบายในเร ื ่องการ

ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์
อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ในงาน
อุตสาหกรรม 

9. นักเรียนฟังครูพร้อมกับ
จดบ ันท ึ กซ ั กถามข้ อ
สงสัย 

10. นักเร ียนฟังคร ูอธ ิบาย
ต ัวอย ่างพร ้อมก ับจด
บ ันท ึกและค ้นคว ้าใน 
ร ะ บ บ  Google 
Classroom แ ล ะ
นำเสนอ 

 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาเครื่องรับ
โทรทัศน์ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่อง ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์
อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส ์ ใ น ง า น
อุตสาหกรรม 
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ร ะ บ บ Google Classroom
หน่วยที่ 4 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 4  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนฟังครูสรุปความรู้
ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในงาน
อุตสาหกรรม 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 4 
3.มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
4. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

พุทธิพิสัย      -  คะแนน 
ทักษะพิสัย      24.5   คะแนน 
จิตพิสัย       10.5  คะแนน 
รวม        30     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินการปฏิบัติงาน   
๗.๓  ประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
8. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. ......................................………………

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………

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

• ผลการสอนของครู 
.......................................................................................................................................................................

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 4   การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 
 

11. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของหลอดภาพCRT 
ก. ชุดจ่ายอิเล็กตรอน 
ข. ชุดบังคับอิเล็กตรอน 
ค. ชุดนำอิเล็กตรอน 
ง.   ส่วนรับอิเล็กตรอน 

12. Horizontal Yoke  เป็นการบังคับการสแกนแนวใด 
ก. แนวตั้ง 
ข. แนวนอน 
ค. แนวทแยง 
ง.     แนวบน 

13. วงแหวนเซ็นเตอร์ ริงค ์ มีเพื่อใช้ไขปัญหาใด 
ก. ลดปัญหาอำนาจแม่เหล็ก 
ข. ลดปัญหาการเกิดภาพไม่ชัด 
ค. ลดปัญหาการเกิดภาพซ้อน 
ง.     ลดปํญหาการเสียงไม่ชัดเจน 

14. จอภาพแบบCRTเกิดภาพเส้นเดียวกลางจอเกิดจากสาเหตุใด 
ก. เกิดจากมีสนามแม่เหล็กตกข้างภายในจอภาพ 
ข. เกิดจากการรับสัญญาณภาคจูนเนอร์ทำงานผิดปกติ 
ค. เกิดจากสนามแม่เหล็กรบกวนการทำงานการสแกน 

ภาพ 
ง.     การบังคับการสแกนแนวตั้งทำงานผิดปกติ 

15.   สารเรืองแสงที่จอภาพCRTประกอบด้วยสีอะไร 
ก. สีแดง  สีเหลือง  สีเขียว 
ข. สีเหลือง  สีน้ำเงิน  สีขาว 
ค. สีแดง  สีเขียว  สีน้ำเงิน 
ง.      สีน้ำเงิน  สีเหลือง  สีแดง 

16. จอภาพLCD ส่วน Liquid Crysral ทำหน้าที่ในข้อใด 
ก. เป็นช่องแสงทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 
ข. ให้แสงผ่านเกิดการหักเห 90 องศา 
ค. กรองแสงไม่หักเห 
ง.    ให้แสงมีสีต่างๆของภาพที่หน้าจอ 

17. จอภาพ LCD ส่วนใดเป็นที่มีการเคลื่อนไหวเพ่ือให้เกิดภาพ 



ก. Polarizer 
ข. Colour Filter 
ค. TFT 
ง.      Backlight 

18. จอภาพ LED มีความแตกไปจากจอภาพLCDที่ส่วนใด 
ก. Liquid Crysral 
ข. LED 
ค. Backlight 
ง.  TFT 

19. ข้อใดมิใช่รูปแบบของจอภาพLED 
ก. EDGE LED 
ข. Full LED 
ค. RGB LED 
ง. HD  LED 

20. ข้อใดเป็นข้อเสียของจอภาพแบบPASMAL 
ก. ใช้พลังงานมากกว่าจอภาพ LCDและLED 
ข. แสดงภาพเคลื่อนไหวเร็วๆไม่ได้ 
ค. ให้ภาพสีดำไม่สนิท 
ง. ได้มิตทิี่ต่ำกว่าจอภาพ LCDและLED 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัตสิม่ำเสมอ 
   0.5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัตไิมส่ม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัต ิ
 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 


