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แผนการจัดการเรียนรู.ท่ี 2.2 

เร่ือง อุปกรณ:ไฟฟ=าและอิเล็กทรอนิกส: 

จำนวน 2 ช่ัวโมง 

 

1.สาระสำคัญและความคิดรวบยอด 

 วัสดุแต+ละประเภทมีสมบัติแตกต+างกัน เช+น ไม=สังเคราะห@ โลหะ จึงต=องมีการวิเคราะห@สมบัติเพ่ือ

เลือกใช=ให=เหมาะสมกับลักษณะของานการสร=างขึ้นงานอาจใช=ความรู= เรื่องกลไก ไฟฟOา อิเล็กทรอนิกส@ เช+น 

LDR sensor เฟYอง รอก คาน วงจรสำเร็จรูป อุปกรณ@และเครื่องมือในการสร=างชิ้นงาน หรือ พัฒนาวิธีการมี

หลายประเภท ต=องเลือกใช=ให=ถูกต=อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมท้ังรู=จักเก็บรักษา 

2.ตัวช้ีวัด/จุดประสงค:การเรียนรู. 

 ตัวช้ีวัด ว 4.1 ม.4/5 ใช=ความรู =และทักษะเกี ่ยวกับวัสดุ อุปกรณ@ เครื ่องมือ กลไก ไฟฟOาและ

อิเล็กทรอนิกส@ และเทคโนโลยีที่ซับซ=อนในการแก=ปcญหาหรือพัฒนางาน ได=อย+างถูกต=อง เหมาะสม และ

ปลอดภัย 

 จุดประสงค:การเรียนรู. 

 1. อธิบายความหมายและหน=าท่ีของอุปกรณ@ไฟฟOาท่ีสำคัญได= 

 2. ต+อวงจรไฟฟOาเบ้ืองต=นได= 

 3. เขียนคำส่ังควบคุมการทำงานของอุปกรณ@ด=วยแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร@ได= 

3.สาระการเรียนรู.  

- อุปกรณ@ไฟฟOาและอิเล็กทรอนิกส@ 

4.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการใช=เทคโนโลยี 

3. ความสามารถในการคิด 

4. ความสามารถในการแก=ปcญหา 

5. ความสามารถในการใช=ทักษะชีวิต 

5.คุณลักษณะอันพึงประสงค: 

1. มีวินัย 

 2. ใฝjเรียนรู= 

 3. มุ+งม่ันในการทำงาน 
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6.กิจกรรมการเรียนรู. (การสอนแบบใช=ปcญหาเปlนฐาน) 

 ช่ัวโมงท่ี 1   

 ข้ันนำเข.าสูXบทเรียน 

1. ครูให=นักเรียนยกตัวอย+างอุปกรณ@ไฟฟOารอบตัวคนละ 1 ช้ิน 

2. ครูให=นักเรียนวิเคราะห@อุปกรณ@ไฟฟOาท่ียกตัวอย+างว+ามีอุปกรณ@ไฟฟOาสำคัญอะไรบ=าง 

3. ครูอธิบายให=นักเรียนเข=าใจร+วมกันว+าอุปกรณ@ไฟฟOาหลาย ๆ ชนิดมีกลไกควบคุมการทำงาน หรือ

วงจรควบคุมการทำงาน ซ่ึงบางอุปกรณ@อาจจะใช=สมองกลฝcงตัวหรือไมโครคอนโทรลเลอร@ 

ข้ันสอน 

ข้ันกำหนดปZญหา 

4. ครูกำหนดสถานการณ@ตามใบงานที่ 2.2 เรื ่องออกแบบวงจรไฟฟOา โดยให=นักเรียนออกแบบ

วงจรไฟฟOา ให=หลอดไฟ LED จำนวน 5 ดวงกระพริบเรียงกันทีละดวง 

ข้ันทำความเข.าใจปZญหา 

5. นักเรียนวิเคราะห@สถานการณ@และข=อคำถามท่ีครูกำหนดให= แล=วตอบคำถามต+อไปน้ี 

- ระบบน้ีต=องมีอุปกรณ@อะไรบ=าง 

- ระบบน้ีมีการทำงานอย+างไร 

- ข้ันตอนการทำงานเปlนอย+างไร (แสดงอัลกอริทึม) 

ข้ันดำเนินการศึกษาค.นคว.า 

6. นักเรียนศึกษาค=นคว=าวิธีการใช=งานโปรแกรมจำลองวงจรไฟฟOา Tinkercad  

 
7. นักเรียนศึกษาแนวทางการเขียนคำส่ังควบคุมหลอดไฟจากเว็บไซต@ส่ือการสอนท่ีครูกำหนดให=  

ข้ันสังเคราะห:ความรู. 

8. นักเรียนต+อวงจร และทดลองต+อวงจรแบบต+าง ๆ บนเว็บไซต@ Tinkercad 

9. นักเรียนต+อวงจรตามสถานการณ@ท่ีกำหนด 

10. ครูให=คำแนะนำในการใช=งานโปรแกรมเพ่ิมเติม 
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ข้ันสรุปและประเมินคำตอบ 

11. นักเรียนนำเสนอผลงานการเขียนคำส่ังควบคุมหลอดไฟ LED  

12. นักเรียนและครูร+วมกันแสดงความคิดเห็นและให=ข=อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ข้ันสรุป 

13. นักเรียนร+วมกันสรุปองค@ความรู=เก่ียวกับวงจรไฟฟOา แผงวงจรเบ้ืองต=น และการเขียนคำส่ังควบคุม

เบ้ืองต=น  

14. ครูสรุปในประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ียังไม+ครบถ=วน 

 

7.การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ: 

ตรวจใบงาน ใบงานท่ี 2.2 ออกแบบ

วงจรไฟฟOา 

ผ+านเกณฑ@ร=อยละ 75 ของโรงเรียน 

ประเมินคุณลักษณะและ

ความสามารถ 

แบบประเมินคุณลักษณะและ

ความสามารถ 

ระดับคุณภาพต้ังแต+ 3.50 ข้ึนไป 

 

8.ส่ือและแหลXงเรียนรู. 

 1. เว็บไซต@ส่ือการเรียนการสอน www.dt.nattapon.com 

 2. หนังสือเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี (สสวท.) ม.4 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู. 

ผลการจัดการเรียนรู=     

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

ปcญหา และอุปสรรค 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก=ไข / แนวทางการพัฒนา 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 

      ลงช่ือ....................................ครูผู=สอน 

       ( นายณัฐพล บัวอุไร ) 

 

ความคิดเห็นของผู.นิเทศ 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ............................................                                                                                                                                          

              (นางสาวจิรภิญญา วงษ@ตรีศรี)  

      ผู=นิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

1. นักเรียนร=อยละ 100 สามารถอธิบายความหมายและหน=าท่ีของอุปกรณ@ไฟฟOาท่ีสำคัญได= 

2. นักเรียนร=อยละ 90 สามารถต+อวงจรไฟฟOาเบ้ืองต=นได= 

3. นักเรียนร=อยละ 80 สามารถเขียนคำส่ังควบคุมการทำงานของอุปกรณ@ด=วยแผงวงจร

ไมโครคอนโทรลเลอร@ได= 

 

1. อธิบายวิธีการต+อวงจรไฟฟOาเบ้ืองต=นอีกคร้ัง และให=นักเรียนสอบถามข=อสงสัย 

2 ทบทวนการเขียนคำส่ังควบคุมอีกคร้ัง และให=นักเรียนศึกษาใบความรู=เพ่ิมเติม 

1. นักเรียนร=อยละ 10 ไม+สามารถต+อวงจรไฟฟOาเบ้ืองต=นได= 

2. นักเรียนร=อยละ 20 ไม+สามารถเขียนคำส่ังควบคุมการทำงานของอุปกรณ@ด=วยแผงวงจร

ไมโครคอนโทรลเลอร@ได= 

 

1. องค@ประกอบของแผนการสอนมีความครบถ=วนสมบูรณ@ 

2. สามารถนำไปใช=ในการจัดการเรียนการสอนได=จริง 
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ใบงานท่ี 2.2 

เร่ืองออกแบบวงจรไฟฟ=า 

 

คำช้ีแจง ให=นักเรียนเข=าเว็บไซต@ Tinkercad และออกแบบวงจรไฟฟOา ให=หลอดไฟ LED จำนวน 5 ดวง

กระพริบเรียงกันตามลำดับ 

(แนวคำตอบ) 
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แบบประเมินสมรรถนะผู.เรียน 5 ด.าน 

คำช้ีแจง  ให=ผู=สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว+างการเรียนการสอนและนอกเวลาเรียน  

 แล=วทำเคร่ืองหมาย / ลงในช+องท่ีตรงกับระดับคะแนน  

 

สมรรถนะท่ีประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

 1 2 3 

1. ความสามารถในการส่ือสาร    

    1.1 มีความสามารถในการรับ-ส+งสาร    

    1.2 มีความสามารถในการถ+ายทอดความรู=  ความคิด ความเข=าใจ

ของตนเองโดยใช=ภาษาอย+างเหมาะสม 

   

   1.3 ใช=วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม    

2. ความสามารถในการคิด    

    2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห@ เพ่ือการสร=างองค@ความรู=    

   2.2 มีความสามารถในการคิดเปlนระบบเพ่ือการสร=างองค@ความรู=    

3. ความสามารถในการแก=ปcญหา      

    3.1 แก=ปcญหาโดยใช=เหตุผล    

    3.2 แสวงหาความรู=มาใช=ในการแก=ปcญหา    

    3.3 ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบต+อตนเองและผู=อ่ืน    

4. ความสามารถในการใช=ทักษะชีวิต    

   4.1 ทำงานและอยู+ร+วมกับผู=อ่ืนด=วยความสัมพันธ@อันดี    

  4.2 มีวิธีแก=ไขความขัดแย=งอย+างเหมาะสม    

5. ความสามารถในการใช=เทคโนโลยี    

   5.1 เลือกใช=ข=อมูลในการพัฒนาตนเองอย+างเหมาะสม     

5.2 เลือกใช=ข=อมูลในการทำงานและอยู+ร+วมกันอย+างเหมาะสม    

เกณฑ:การให.คะแนนพฤติกรรม       สรุปผลการประเมิน 

ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ 3  36 – 25  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติชัดเจนและบ+อยคร้ัง 2  24-13 คะแนน ดี 

ปฏิบัติบางคร้ัง 1   12-1 คะแนน พอใช= 

 


