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ตัวอยาง 
 

แบบกําหนดงานอาชพี / กลุมวิชาชพี และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี  พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง2546)    ประเภทวิชาอตุสาหกรรม 

สาขาวิชา   ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส       สาขางาน  อิเล็กทรอนิกส 
งาน/รายวิชา สมรรถนะ 

ภาคเรียนท่ี 1 
1.ชางบริการเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
2100-1001 
2100-1003 
2100-1004 
2104-2202 
2104-2205 

เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบือ้งตน 
งานฝกฝมือ 
วงจรไฟฟากระแสตรง 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

 
1.   อานแบบ เขียนแบบเทคนิค และเลือกใชวัสดุ
อุตสาหกรรม 
2.   ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
3.   ปรับ แปรรูป และขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล 

 

ภาคเรียนท่ี 2 
2.ชางบริการเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสท่ัวไป 
 
 2000-0001 
2100-1002 
2100-1005 
2104-2201 
2104-2203 
2104-2204 
2104-2206 

 
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 
วัสดุชางอุตสาหกรรม 
งานเชื่อมโลหะแผนเบื้องตน 
เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
วงจรไฟฟากระแสสลับ 
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
วงจรอิเล็กทรอนิกส 

 
 
1.   เลือกใชวสัดุอุตสาหกรรม 
2.   ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
3.   ปรับ แปรรูป และขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล 
4.   เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะ
แผนเบื้องตน 
5.   ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
6.   เขียนแบบ อานแบบในงานไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน 
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งาน/รายวิชา สมรรถนะ 
ภาคเรียนท่ี   3 

3.ชางบริการเครื่องเสียงและเครื่องรับ-สงวิทยุ 
2100-1006 
2100-1007 
2104-2208 
2104-2209 
2104-2210 

 งานเครื่องยนตเบื้องตน 
งานเครื่องมือกลเบื้องตน 
เครื่องเสียง 
เครื่องรับวิทย ุ
เครื่องสงวิทยแุละสายอากาศ 
 

 
1.  ถอด ตรวจสอบ และประกอบชิ้นสวนเครื่องยนต 
2.  ปรับ แปรรูป และขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล 
3.  ติดตั้งและทดสอบการทํางานของอุปกรณในงาน
ระบบเสียง ระบบภาพ และงานสื่อสารโทรคมนาคม 
4.  ซอมบํารุงรักษาระบบเสยีง ระบบภาพและงาน
ส่ือสารโทรคมนาคม 

 

ภาคเรียนท่ี 4 
4.ชางบริการระบบภาพและอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
2001-0003 
2001-0004 
2104-2207 
2104-2211 
2104-2214 
2104-2218 

การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
วงจรพัลสและดิจิตอล  
เครื่องรับโทรทัศน  
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1  
วิทยุส่ือสาร 

 
1.  ดําเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม บริหารงาน     
คุณภาพ       เพิ่มผลผลิตขององคกร ส่ิงแวดลอม 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองคกรและ
ชุมชน 
2.  ซอมบํารุงรักษาอุปกรณในงานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 
3.  ติดตั้งและทดสอบการทํางานของอุปกรณใน
งานระบบเสียง ระบบภาพ และงานสื่อสาร
โทรคมนาคม 
4.  ซอมบํารุงรักษาระบบเสยีง   ระบบภาพและ
งานสื่อสารโทรคมนาคม 
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งาน/รายวิชา สมรรถนะ 
ภาคเรียนท่ี 5 

5.ชางบริการคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม 
2001-0002 
2104-2212 
2104-2213 
2104-2215 
2104-2216 
2104-2219 
2104-2217 
2104-2228 

การจัดการธุรกิจเบื้องตน  
ระบบเสียง  
ระบบภาพ 
ไมโครโพรเซสเซอร 
งานบริการคอมพิวเตอร 
งานบริการเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 
โทรศัพท 
คณิตศาสตรอิเล็กทรอนิกส 
  

 
1.    ดําเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม เขียนแผน
ธุรกิจ บริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขององคกร 
ส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
องคกรและชุมชน 
2.  ติดตั้งและทดสอบการทํางานของอุปกรณในงาน
ระบบเสียง ระบบภาพ และงานสื่อสารโทรคมนาคม 
3.  ซอมบํารุงรักษาระบบเสยีง ระบบภาพและงาน
ส่ือสารโทรคมนาคม 
4.  ซอมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

 

ภาคเรียนท่ี 6 
6.ชางบริการระบบเครือขาย 
2001-0005 
2104-5001 
2104-2221 
2104-2222 
2104-2224 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
โครงการ  
คอมพิวเตอรเครือขาย  
เขียนแบบอเิล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร 
วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 

 
1. ใชหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม คานิยม  
 คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม ตลอดจนการสราง
เสริมสุขภาพพลานามัยและการปองกันโรคกับ
ตนเองและครอบครัว 
2.  ซอมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
และระบบเครอืขาย 
3.  ซอมบํารุงรักษาอุปกรณในงานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 
 4.  ทําโครงการ ที่มุงเนนการวิจัย  หรือสราง
ผลิตภัณฑทางอิเล็กทรอนิกส  ในเชิงพาณิชยที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาอาชพีในสังคม 
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ตัวอยางแผนการเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง 2546)

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส

รหัส นก. ชม. รหัส นก. ชม.
1.หมวดวิชาสามัญ 8 หนวยกิต 1.หมวดวิชาสามัญ 5 หนวยกิต

2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 2 2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 2
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 2 2000-1420 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 2 3
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 3 2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 1
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 2    

      
      
2.หมวดวิชาชีพ 11 หนวยกิต 2.หมวดวิชาชีพ 14 หนวยกิต
    2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 7 หนวยกิต     2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 6 หนวยกิต

2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 2 4 2001-0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 3
2100-1003 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2 4 2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 2
2100-1004 งานฝกฝมือ 3 6 2100-1005 งานเช่ือมและโลหะแผนเบื้องตน 2 4

      
      
    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 4 หนวยกิต     2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 8 หนวยกิต

2104-2202 วงจรไฟฟากระแสตรง 2 4 2104-2201 เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 4
2104-2205 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 2 4 2104-2203 วงจรไฟฟากระแสสลับ 2 4

   2104-2204 เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 4
   2104-2206 วงจรอิเล็กทรอนิกส 2 4
    2.3 วิชาชีพสาขางาน 0 หนวยกิต     2.3 วิชาชีพสาขางาน 0 หนวยกิต
      
      
      
      
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 0 หนวยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี 0 หนวยกิต
      
      
      
4. กิจกรรม 0 2 4. กิจกรรม 0 2

19 33 19 33

รายวิชา
ภาคเรียนที่ 2

รวม

ภาคเรียนที่ 1
รายชวิชา

รวม
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ตัวอยางแผนการเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง 2546)

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส

รหัส นก. ชม. รหัส นก. ชม.
1.หมวดวิชาสามัญ 7 หนวยกิต 1.หมวดวิชาสามัญ 3 หนวยกิต

2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 2 2 2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 2
2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 2 2000-1525 คณิตศาสตรประยุกต 7 2 2
2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร 2 2    
2000-1520 คณิตศาสตรประยุกต 2 2 2    

      
      
2.หมวดวิชาชีพ 12 หนวยกิต 2.หมวดวิชาชีพ 15 หนวยกิต
    2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 4 หนวยกิต     2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 4 หนวยกิต

2100-1006 งานเครื่องยนตเบื้องตน 2 4 2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 3
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องตน 2 4 2001-0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 3

      
      
      
    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 8 หนวยกิต     2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 6 หนวยกิต

2104-2208 เครื่องเสียง 3 6 2104-2207 วงจรพัลสและดิจิตอล 3 6
2104-2209 เครื่องรับวิทยุ 3 6 2104-2211 เครื่องรับโทรทัศน 3 6
2104-2210 เครื่องสงวิทยุและสายอากาศ 2 4    

      
    2.3 วิชาชีพสาขางาน 0 หนวยกิต     2.3 วิชาชีพสาขางาน 5 หนวยกิต
   2104-2214 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 3 6
   2104-2218 วิทยุสื่อสาร 2 4
      
      
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 0 หนวยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี 0 หนวยกิต
      
      
      
4. กิจกรรม 0 2 4. กิจกรรม 0 2

19 34 18 34

ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 4
รายชวิชา รายวิชา

รวม รวม
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ตัวอยางแผนการเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง 2546)

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส

รหัส นก. ชม. รหัส นก. ชม.
1.หมวดวิชาสามัญ 1 หนวยกิต 1.หมวดวิชาสามัญ 4 หนวยกิต

2000-1223 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม 1 2 2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานชาง 1 2
   2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 2
   2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 2
      
      
      
2.หมวดวิชาชีพ 12 หนวยกิต 2.หมวดวิชาชีพ 6 หนวยกิต
    2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 2 หนวยกิต     2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 2 หนวยกิต

2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 3 2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 3
      
      
      
      
    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 0 หนวยกิต     2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 0 หนวยกิต
      
      
      
      
    2.3 วิชาชีพสาขางาน 10 หนวยกิต     2.3 วิชาชีพสาขางาน 0 หนวยกิต

2104-2212 ระบบเสียง 2 4    
2104-2213 ระบบภาพ 2 4    
2104-2215 ไมโครโพรเซสเซอร 2 4     2.4 โครงการ 4 หนวยกิต   
2104-2216 งานบริการคอมพิวเตอร 2 4 2104-5001 โครงการ 4 *
2104-2219 งานบริการเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 2 4

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 4 หนวยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
2104-2217 โทรศัพท 2 4 2104-2221 คอมพิวเตอรเครือขาย 2 4
2104-2228 คณิตศาสตรอิเล็กทรอนิกส 2 2 2104-2222 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร 2 4

   2104-2229 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนกิสอุตสาหกรรม 2 3
4. กิจกรรม 0 2 4. กิจกรรม 0 2

17 33 16 22รวม รวม

ภาคเรียนที่ 6
รายชวิชา รายวิชา

ภาคเรียนที่ 5
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ตัวอยาง 
แบบกําหนดหัวขอ(Theme)/งาน/โครงการ(Project) และกําหนดสมรรถนะของงาน 

ชื่อหัวของาน (Job Title) โครงการสรางเครื่องจายไฟฟากระแสตรงแบบปรับคาได  ภาคเรียนท่ี 1 
คําอธิบายลักษณะงาน (Job description) 
           ดําเนินการสรางเครื่องจายไฟฟากระแสตรงแบบปรับแรงดันไดลงกลองสําเรจ็รูปโดยเริ่มตั้งแตเขียน
โครงการและแผนปฏิบัติงาน  จําแนกรายการวัสด ุอุปกรณ ประกอบและติดตั้งวงจรตามคูมือ วัดและทดสอบวงจร
ดวยเครื่องมือวดัเบื้องตน สรุปรายงานผลการดําเนินการ 
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  1.  เขียนโครงการและแผนปฏิบตัิงาน 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/PrefermentCriteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

1.1 เขียนโครงการสรางเครื่องจาย
ไฟฟากระแสตรงแบบปรับคา
ได 

1.2 เขียนแผนปฏิบัติงานสราง
เครื่องจายไฟฟากระแสตรง
แบบปรับแรงดันได 

1.1 โครงการสรางเครื่องจายไฟฟาฯ 
มีองคประกอบครบตาม
ขอกําหนด 

1.2 แผนปฏิบัติงานมีองคประกอบ
ครบ ดําเนินงานไดจริง 

- เรื่องการเขียนโครงการ 
วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 
 
- เรื่องลําดับขั้นการดําเนินงานตาม
โครงการสรางเครื่องจายไฟฟาฯ 
วิชาไฟฟา&อิเลก็ทรอนิกสเบื้องตน 
วิชาไฟฟากระแสตรง 
วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  2.   จําแนกรายการวัสดุอุปกรณ 
2.1 จําแนกวัสดุและอุปกรณ 
 
 
2.2 ตรวจสอบวัสดอุุปกรณ 
 
 
2.3 บันทึกรายการวัสดุอุปกรณ 

2.1 รายการวัสดอุุปกรณถูกตอง
ครบถวนตามแบบ 

 
2.2 วัสดุและอุปกรณมีคุณลักษณะ

ถูกตองพรอมใชงาน 
 
2.3 บันทึกรายการวัสดุและอุปกรณ

เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ไดอยางถูกตอง 

- เรื่องชนิดของวัสดุอุปกรณ  
วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส&ไฟฟา 
วิชาอิเล็กทรอนกิสเบื้องตน 
- เรื่องการตรวจสอบวัสดุและอปุกรณ 
วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส&ไฟฟา 
วิชาอิเล็กทรอนกิสเบื้องตน 
- เรื่องการเขียนชื่อวัสดุและอุปกรณ 
วิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1  
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  3.  การประกอบและติดตัง้ 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
3.1 เตรียมเครื่องมอื 
 
 
 
3.2 ประกอบและทดสอบวงจร 
 
 
 
3.3 ติดตั้งวงจรลงกลอง 
 
 
 
3.4 เก็บเครื่องมือ 
 
 
3.5  บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน
แตละข้ันตอน 
 

3.1  เครื่องมือของงานประกอบและ
ติดตั้ง เตรียมใหครบ 
 
 
3.2  อุปกรณประกอบลงบน
แผนวงจรพิมพถูกตองตามแบบ 
 
 
3.3  แผนวงจรพิมพและอุปกรณ
ประกอบติดตั้งลงกลองไดถูกตอง 
 
 
3.4  เครื่องมือไดรับการบํารุงรกัษา
และจัดเก็บเปนระเบียบ 
 
3.5  รายงานการปฏิบัติงานถูกบันทึก
ตามขั้นตอนครบถวน 

- เรื่องการใชเครื่องมอืใหถูกตองกับ
งาน 
วิชาไฟฟา&อิเลก็ทรอนิกสเบื้องตน    
วิชางานฝกฝมอื  

- เรื่องการประกอบวงจรบนแผน    
วงจรพิมพ  
วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส   
วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน  
- เรื่องการติดตัง้แผนวงจรพิมพและ
อุปกรณลงกลอง   
วิชาไฟฟาและอิเล็กฯเบื้องตน 
วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 
- เรื่องการบํารุงรักษาเครื่องมือ 
วิชาไฟฟา&อิเลก็ทรอนิกสเบื้องตน    
วิชางานฝกฝมอื  

- เรื่องการเขียนรายงานปฏิบัติงาน 
วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1   
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  4.วัดและทดสอบ 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
4.1 เตรียมเครื่องมอืวัดและ

ทดสอบ 
 
 
 
4.2 วัดและทดสอบคุณลักษณะ

ทางเทคนิคของเครื่อง 
 
 
 
4.3 บันทึกผลการวัดและทดสอบ

คุณลักษณะทางเทคนิคของ
เครื่อง 

 
 
 
 
4.4  เก็บเครื่องมือวัดและทดสอบ 

4.1 เครื่องมือวัดและทดสอบเตรียม
ใหครบ 

 
 
 
4.2 คุณลักษณะทางเทคนิคของ

เครื่องถูกวัดตามจุดท่ีกําหนด 
 
 
 
4.3 ผลการวัดและทดสอบ

คุณลักษณะทางเทคนิคของ
เครื่องถูกบันทึกครบถวนถูกตอง 

 
 
 
 
4.4  เครื่องมือวัดและทดสอบไดรับ

การบํารุงรักษาและจัดเก็บอยาง
เปนระเบียบ 

- เรื่องการเตรียมเครื่องมือวัดและ
ทดสอบ 
วิชาไฟฟา&อิเลก็ทรอนิกสเบื้องตน 
วิชาวงจรไฟฟากระแสตรง 
วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
- เรื่องการวัดและทดสอบ
คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่อง   
วิชาไฟฟา&อิเลก็ทรอนิกสเบื้องตน 
วิชาวงจรไฟฟากระแสตรง 
วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
- เรื่องการบันทึกผลการวัดและ
ทดสอบ 
วิชาไฟฟา&อิเลก็ทรอนิกสเบื้องตน 
วิชาวงจรไฟฟากระแสตรง 
วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1  
ภาษาอังกฤษเพือ่การ สื่อสาร 1   
- เรื่องการเก็บและบํารุงรักษา   
เครื่องมือ 
วิชาวงจรไฟฟากระแสตรง 
วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  5.  รายงานผลการดําเนินโครงการ 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
5.1  เขียนรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ 
 

5.1  รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ถูกตอง ครบถวน 

-  เรื่องการเขียนรายงานโครงการ 
วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1  
ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1   
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ตัวอยาง    แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
บูรณาการ วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน   วิชาวงจรไฟฟากระแสตรง    หนวยท่ี 
วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน    วิชางานฝกฝมือ     สอนครั้งท่ี  
ชื่อหนวย   งานบริการเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเบือ้งตน     จํานวน  60   คาบ 
 

หัวขอเร่ือง    งานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  
เร่ือง              โครงการสรางเครื่องจายแรงดันไฟฟากระแสตรงแบบปรับคาได        
โดยมีหวัขอเร่ืองที่จะสอนดงันี้ 

รายการสอน จํานวนชั่วโมง 
1.  เขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน 4 
2.   การจําแนกรายการวัสดอุุปกรณ 3 
3.  การประกอบและติดตั้ง 36 
4.  การวัดและทดสอบ 8 
5.  รายงานผลการดําเนินโครงการ  9 

รวม 60 
 
สาระสําคัญ 
 งานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน เปนการนําความรูและทักษะจาก รายวิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน วิชาวงจรไฟฟากระแสตรง วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส วิชาเขยีนแบบเทคนคิเบื้องตน    
วิชางานฝกฝมอื ประกอบกบัรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชพี 1 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 คณิตศาสตร
ประยุกต 1 วิทยาศาสตรพื้นฐาน มาสรางเปนผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสอยางงาย งานสรางเครื่องจาย
แรงดันไฟฟากระแสตรงแบบปรับคาได เร่ิมตั้งแตการเขียนโครงการ จําแนกรายการวัสดุอุปกรณ  การ
ประกอบและติดตั้งการวดัและทดสอบ รายงานผลการดาํเนินโครงการ จนสําเร็จเปนผลงานตามตองการของ
ตลาดแรงงานจริง 
จุดประสงคการเรียน 
 จุดประสงคท่ัวไป 
  เพื่อใหนักเรยีนบูรณาการความรู และทกัษะทางดานวิชาพื้นฐานและวชิาชีพเฉพาะในงาน
อิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชในการสรางผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสอยางงาย 
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 จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 หลังจากเรียนรูหนวยนีแ้ลว นักเรียนสามารถ 

1. เขียนโครงการ แผนปฏิบัติงานได 
              2.    จําแนกวัสดุอุปกรณตามรายการ 
              3.    ประกอบวงจรและติดตั้งอุปกรณ 
              4.    ทดสอบคุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องจายแรงดันไฟฟากระแสตรงแบบปรับคาได 
              5.     เขียนคูมือการใชงาน 
              6.    รายงานผลการดําเนินงาน 
ครุภัณฑ / เคร่ืองมือ / วัสด ุ- อุปกรณ 

1. ชุดอุปกรณประกอบวงจร 
2. ชุดเครื่องมือ 

กิจกรรมการเรียน 
1. กิจกรรมครู 

1.1 จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนทั้งสื่อโสตทัศน ส่ือส่ิงพิมพตัวอยางโครงการของจริง 
1.2 นําเขาสูบทเรียนโดยคณะครูที่รวมสอนงานบูรณาการประชุมชี้แจงวิธีการเรียนรู ระยะเวลาที่ครู

แตละคนจะเขามาเปนผูสอน หลักการแนวทางการคิดโครงการ และดําเนินโครงการ การ
ประเมินผลงาน แนะนําและใหตวัอยางงานโครงการลักษณะตางๆ 

1.3 การใหขอมูลหรือการสอนโดยผูสอนใหผูเรียนศกึษาจากใบความรู ใบปฏิบัตงิานหรือชุดการเรยีน 
ส่ือโสตทัศนแลวทําแบบทดสอบหากยังทําไดไมครบทบทวนบทเรยีนใหม 

1.4 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะศึกษาบทเรียน คอยชวยเหลือใหคําแนะนําเมือ่ผูเรียนตองการ 
1.5 การประยกุตใช โดยใหใบมอบงานแกผูเรียน ดําเนินงานตามสมรรถนะของหัวขอโครงการที่

กําหนดไวโดยดําเนินงานในลักษณะของขั้นตอนทางวิทยาศาสตร เร่ิมตั้งแต ระบุปญหา 
ตั้งสมมติฐาน ทําการทดลอง รวบรวมและวิเคราะหขอมูล สรุปผลการทดลอง 

1.6 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะทํางานคอยชวยเหลือใหคําแนะนําเมื่อผูเรียนตองการ 
1.7 การตรวจสอบผลการเรียนรู ใหผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอทีจ่ะประเมินงานโครงการ รวมกับ

ผูเรียนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมินและแกไขขอบกพรอง 
1.8 สังเกต บันทึกพฤติกรรมนักเรียนขณะทํางาน คอยชวยเหลือใหคําแนะนําเมื่อผูเรียนตองการ 

2. กิจกรรมนักเรียน 
2.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ตามที่ผูสอนและบทเรียนกําหนด 
2.2 นําเขาสูบทเรียนโดยรับการชี้แจงวิธีการเรียนรู ระยะเวลาที่ครูแตละคนจะเขามาเปนผูสอน 

หลักการแนวทางการคิดโครงการ และดําเนินโครงการ การประเมินผลงาน ดูตัวอยางงาน
โครงการลักษณะตางๆ 
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2.3 จัดกลุมกันศึกษา คนควา หาขอมูลจากเอกสารตํารา หนังสืออางอิง และ เรียนจากชุดการ
เรียนและสื่อการเรียนตาง ๆ แลวตัดสินใจเลือกทํางานที่สนใจ 

2.4 การใหขอมูลโดยศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ใบปฏิบตัิงานหรือชุดการเรียน ส่ือโสตทัศนแลว
ทําแบบทดสอบหากยังทําไดไมครบทําการทบทวนบทเรยีนใหม หากมปีญหาขอขัดของให
ขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุม 

2.5 การประยกุตใช โดยศึกษาใบมอบงาน  ดําเนินงานตามสมรรถนะของหัวขอโครงการที่
กําหนดไวโดยดําเนินงานในลักษณะของขั้นตอนทางวิทยาศาสตร เร่ิมตั้งแต ระบุปญหา 
ตั้งสมมติฐาน ทําการทดลอง รวบรวมและวิเคราะหขอมูล สรุปผลการทดลอง หากมปีญหา
ขอขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุม 

2.6 การตรวจสอบผลการเรียนรู โดยทํารายงานผลการดาํเนินงาน รวมกับผูสอนกําหนดหวัขอที่
จะประเมนิงานโครงการ รวมกับผูเรียนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมนิและแกไขขอบกพรอง 
หากมีปญหาขอขดัของใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุม 

สื่อการเรียน 
 1.  ตําราเรื่องงานอิเล็กทรอนกิสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2.  ชุดสื่อการเรียนเรื่องงานอเิล็กทรอนิกส 
 3.  ตําราเรื่องเกี่ยวกับโลกอาชีพในกลุมงานอิเล็กทรอนกิส 
 4.  คูมือการจัดทําโครงงานชนิดตาง ๆ 
 5.  ตัวอยางชิ้นงานของจริง 
 6.  อุปกรณเครื่องมืองานอิเล็กทรอนิกส 
งาน ท่ีมอบหมาย  
 1.  ศึกษา คนควาขอมูล อิเล็กทรอนิกสเพิ่มเติม 
 2.  จัดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรวมทั้งตรวจประเมินผลงานรายงานและนําเสนอโครงงาน 
การประเมินผล 
 1. ตรวจแผนงานโครงงาน แผนปฏิบัติงานรวมกับนกัเรียน 
 2.  ครูสังเกตและบันทึกพฤตกิรรมการปฏิบัติงาน และวสัิยชาง 
 3.  นักเรียนรวมกับครูตรวจชิ้นงานสําเร็จ 
 4.  นักเรียนรวมกันพรอมกับครูตรวจประเมินโครงงาน 
เอกสารอางอิง (References) 

1.  พันธศักดิ ์   พุฒิมานิตพงศ.  ทฤษฎีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 1. กรุงเทพฯ :  
สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ, 2542 

 2.  พันธศักดิ ์   พุฒิมานิตพงศ.  ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส เบื้องตน. กรุงเทพฯ :  
สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ, 2545 
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ตัวอยาง 
เกณฑการประเมินผลโครงการ 

 

1. ขั้นการวางแผนงาน (Planing)        15 คะแนน 
 1.1 ความยากงายของงานที่สัมพันธกับคนในกลุม 3 คะแนน 
 1.2 ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวชิาชีพ 2 คะแนน 
 1.3 ความสมบูรณของแผนหรือตัวโครงการ 10 คะแนน 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน (Process)        20 คะแนน 
 2.1 การจัดเตรยีมเครื่องมือ อุปกรณถูกตองเหมาะสมและเพียงพอ 
       หรือเอกสาร ตํารา คูมือเหมาะสมและเพียงพอ 5 คะแนน 
 2.2 การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุถูกตองเหมาะสม 
       หรือการคนหา เลือกใชขอมูลเหมาะสมเพียงพอ 5 คะแนน 
 2.3 การควบคมุการทํางานใหเปนไปตามแผน 
       หรือการจดักระทํา วิเคราะห สรุปผลขอมูลเหมาะสม 5 คะแนน 
 2.4 การตรวจ ประเมินและปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน 5 คะแนน 
3. ขั้นการนําเสนอผลงาน (Product)        65 คะแนน 
 3.1 การประเมนิผลผลิต  40 คะแนน 
  - รูปรางลักษณะ หรือองคประกอบ 10 คะแนน 
  - คุณภาพ 10 คะแนน 
  - ปริมาณ 10 คะแนน 
  - ประโยชนใชสอย 10 คะแนน 
 3.2 การนําเสนอโครงงาน 25 คะแนน 
  - เอกสารประกอบโครงงาน 10 คะแนน 
  - วิธีการ ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน 15 คะแนน 
 
      รวม    100 คะแนน 
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ตัวอยาง เกณฑการประเมินผลโครงการ 
 

1. ขั้นการวางแผนงาน (Planning)        15 คะแนน 
 1.1 ความยากงายของงานที่สัมพันธกับคนในกลุม 3 คะแนน 
 1.2 ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวชิาชีพ 2 คะแนน 
 1.3 ความสมบูรณของแผนหรือตัวโครงการ 10 คะแนน 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน (Process)        20 คะแนน 
 2.1 การจัดเตรยีมเครื่องมือ อุปกรณถูกตองเหมาะสมและเพียงพอ 
       หรือเอกสาร ตํารา คูมือเหมาะสมและเพียงพอ 5 คะแนน 
 2.2 การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุถูกตองเหมาะสม 
       หรือการคนหา เลือกใชขอมูลเหมาะสมเพียงพอ 5 คะแนน 
 2.3 การควบคมุการทํางานใหเปนไปตามแผน 
       หรือการจดักระทํา วิเคราะห สรุปผลขอมูลเหมาะสม 5 คะแนน 
 2.4 การตรวจ ประเมินและปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน 5 คะแนน 
3. ขั้นการนําเสนอผลงาน (Product)        65 คะแนน 
 3.1 การประเมนิผลผลิต  40 คะแนน 
  - รูปรางลักษณะ หรือองคประกอบ 10 คะแนน 
  - คุณภาพ 10 คะแนน 
  - ปริมาณ 10 คะแนน 
  - ประโยชนใชสอย 10 คะแนน 
 3.2 การนําเสนอโครงงาน 25 คะแนน 
  - เอกสารประกอบโครงงาน 10 คะแนน 
  - วิธีการ ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน 15 คะแนน 
 
      รวม    100 คะแนน 
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ตัวอยาง  แบบประเมนิแผนงาน 
ช่ือโครงการ......................................................... 

ลักษณะโครงการ......................................................จํานวนคน.................ระยะเวลา............. 
คําชี้แจง ครู เจาของโครงการและเพื่อนักศึกษารวมกันประเมนิโดยใช √ ลงในชองที่ตองการ 

ระดับคะแนน รายการประเมิน 
ดีมาก ดี พอใช หมายเหตุ 

1. ช่ือโครงการมีความชัดเจนสื่อความหมาย 
2. หลักการและเหตุผลสมเหตุสมผล 
3. วัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจนเปนไปได 
4. ชวงเวลาในการดําเนินงานเหมาะสมเปนไปได 
5. สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมเปนไปได 
6. งบประมาณหรือทรัพยากรที่ใชดําเนนิงานเหมาะสม 
7. แผนปฏิบัติงานละเอียดชดัเจนปฏิบัติได 
8. การติดตามประเมินผลชัดเจนปฏิบัติได 
9. ผลที่คาดวาจะไดรับคุมคากับการดําเนินการ 
10.ความยากงายของงานที่สมกับคนในกลุม 
 

    

รวม     
 
หมายเหตุ  การใหคะแนน  ดีมาก =  1.0 คะแนน   ดี =  0.7 คะแนน  พอใช =  0.5 คะแนน 
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ตัวอยาง แบบประเมนิโครงการ 
ช่ือโครงการ......................................................... 

ลักษณะโครงการ......................................................จํานวนคน.................ระยะเวลา............. 
คําชี้แจง ครู เจาของโครงการและเพื่อนักศึกษารวมกันประเมนิโครงการ 

คะแนน ท่ี รายการประเมิน 
เต็ม ได 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

ขั้นการวางแผนงาน (Planning) 15 คะแนน 
 1.1 ความยากงายของงานที่สัมพันธกับคนในกลุม 
 1.2 ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวชิาชีพ 
 1.3 ความสมบูรณของแผนหรือตัวโครงการ 
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Process) 20 คะแนน 
 2.1 การจัดเตรยีมเครื่องมือ อุปกรณถูกตองเหมาะสม เพียงพอ 
       หรือเอกสาร ตํารา คูมือเหมาะสมและเพียงพอ 
 2.2 การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุถูกตองเหมาะสม 
       หรือการคนหา เลือกใชขอมูลเหมาะสมเพียงพอ 
 2.3 การควบคมุการทํางานใหเปนไปตามแผน 
       หรือการจดักระทํา วิเคราะห สรุปผลขอมูลเหมาะสม 
 2.4 การตรวจ ประเมินและปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน 
 
ขั้นการนําเสนอผลงาน (Product)  65 คะแนน 
 3.1 การประเมนิผลผลิต 40 คะแนน 
  - รูปรางลักษณะ หรือองคประกอบ 
  - คุณภาพ 
  - ปริมาณ 
  - ประโยชนใชสอย 
 3.2 การนําเสนอโครงการ 25 คะแนน 
  - เอกสารประกอบโครงงาน 
  - วิธีการ ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน 
 

 
3 
2 
10 
 
 
 
5 
 
5 
 
5 
5 
 
 
 

10 
10 
10 
10 
 

10 
15 

 

 รวม   
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ตัวอยาง    แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา 
รหัส  2104-2205  ชื่อวิชา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส                2 (4) 
ระดับชั้น  ปวช.   สาขาวิชา   อิเล็กทรอนิกส  ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ  80   ชั่วโมง 
 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจ  โครงสรางการทํางาน  ลักษณะสมบัติทางไฟฟาของอุปกรณ  

อิเล็กทรอนิกส  
2. เพื่อใหมีทกัษะเกีย่วกับการประกอบวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อทดสอบลักษณะสมบัติทาง

ไฟฟา 
3. เพื่อใหมีทกัษะในการใชเครือ่งมือวัดทดสอบลักษณะสมบัติ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
4. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานชางอิเล็กทรอนิกส 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสราง การทํางาน และคุณสมบัตทิางไฟฟาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
2. วัดและทดสอบคุณสมบัติของไดโอดและทรานซิสเตอร 
3. วัดและทดสอบคุณสมบัติของไทริสเตอร 
4. วัดและทดสอบคุณสมบัติของไอซี 
5. วัดและทดสอบคุณสมบัติของอุปกรณทรานสดิวเซอร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางอะตอม สารกึ่งตัวนําชนิด P ชนิด  N โครงสรางสัญลักษณ  
ลักษณะสมบัติทางไฟฟา และปฏิบัติการวัดทดสอบอุปกรณโซลิตสเตตตาง ๆ อุปกรณไทริสเตอร เชน              
ไดโอด   ซีเนอรไดโอด   ทรานซิสเตอร   เฟต ไอซีออปแอมป   ไอซีเวลา   ไอซีกําเนิดสัญญาณ   ไอซีรักษา
แรงดัน   และอุปกรณไทริสเตอร  เชน  SCR  TRIAC  DIAC  UJT  PUT  IGBT  SCS GTO   อุปกรณ 
OPTO-ELECTRONICS   THERMISTER   VARISTOR   ARRESTER  และอุปกรณดานอิเล็กทรอนิกส
เกี่ยวกับความปลอดภัย 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 
 

รหัส  2104-2205  ชื่อวิชา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส                2 (4) 
 

พฤติกรรมท่ีตองการ/การสอนหนึ่งครัง้ ลําดับ 
ท่ี ชื่อหนวย 

ความรู/ทักษะ/รวม (ชม) 
1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

แนะนํารายวิชาและเกณฑการวัดและ
ประเมินผล  และความปลอดภัย 
ทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา 
ไดโอดและซีเนอรไดโอด 
ทรานซิสเตอร 
เฟต 
ลิเนียรไอซี 
อุปกรณไทริสเตอร 
อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส 
อุปกรณเซนเซอรเบื้องตน 
บูรณาการงานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน 
 

4 
 
4 
8 
8 
4 
8 
8 
8 
8 
20 
 

รวม                                                                                    80 
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ตัวอยาง    แผนการเรียนรูของแตละรายวชิา 

รหัส  2104-2202  ชื่อวิชาวงจรไฟฟากระแสตรง               2 (4) 
ระดับชั้น  ปวช.   สาขาวิชา   อิเล็กทรอนิกส  ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ  80   ชั่วโมง 
 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจแหลงของการกําเนิดไฟฟากระแสตรงและพื้นฐานการวิเคราะหวงจร 
2. เพื่อใหมีทกัษะในการอานแบบและประกอบวงจรไฟฟากระแสตรง 
3. เพื่อใหมีทกัษะในการใชเครือ่งมือวัดและทดสอบวัดคาตาง ๆ ในวงจรไฟฟากระแสตรง 
4. เพื่อใหมีความเขาใจในการประยุกตวงจรไฟฟากระแสตรงไปใชงานตาง ๆ 
5. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการปฏบิัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ  ถูกตองและปลอดภยั 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง 
2. วัดและทดสอบแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง 
3. วัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสตรงแบบผสม 
4. วัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสตรงดวยกฎและทฤษฎตีาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกีย่วกบัแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง  เชน  เซลไฟฟา  แบตเตอรี่  หรือเครื่อง
กําเนิดไฟฟากระแสตรง  ประกอบวงจรแบบอนุกรม  แบบขนาน  และแบบผสม  โดยใชอุปกรณประกอบ
วงจรเปนเซลไฟฟา  แบตเตอรี่  ตัวตานทาน  หลอดไฟ  (Lamp)  ไดโอดเปลงแสง  (LED)  มอเตอรกระแส
ไฟตรง  (D.C. Motor) รีเลย  (Relay)  ใชเครื่องมือวัดที่เกี่ยวของวดัหาคาความสัมพันธของความตานทาน  
แรงดันไฟฟา  กระแสไฟฟา  ตามกฎของโอหม  ทฤษฎีของเทวินนิ  และนอรตัน  ประกอบและทดสอบวงจร
บริดจ  วงจรแบงแรงดันไฟฟา  วงจรแบงกระแสไฟฟา 
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 

 
รหัส  2104-2202  ชื่อวิชาวงจรไฟฟากระแสตรง             2 (4) 

พฤติกรรมท่ีตองการ/การสอนหนึ่งครัง้ ลําดับ 
ท่ี ชื่อหนวย 

ความรู/ทักษะ/รวม (ชม) 
1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

   7. 
 

8. 

แนะนํารายวิชาและเกณฑการวัดและประเมินผล  
และความปลอดภัย 
การวิเคราะหวงจรอนุกรม 
การวิเคราะหวงจรขนาน 
การวิเคราะหวงจรผสม 
ทฤษฎีเธวินิน , นอรตัน 
วงจรบริดจ 
วงจรแบงแรงดันไฟฟาและวงจรแบง
กระแสไฟฟา 
บูรณาการงานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน 
 

4 
 
8 
8 
8 
16 
8 

                               8 
 

20 
 

รวม                                                           80 
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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ตัวอยาง    แผนการเรียนรูของแตละรายวชิา 

รหัส  2104-1003  ชื่อวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน           2 (4) 
ระดับชั้น  ปวช.   สาขาวิชา   อิเล็กทรอนิกส   ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ  80   ชั่วโมง 
 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ เกี่ยวกับงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระบบความ

ปลอดภัยในงานไฟฟา 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการใชเครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
3. เพื่อใหสามารถ ประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เลือกเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสไดเหมาะสม 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบ มีลําดับขั้นตอนในการทํางาน อยางถูกตอง

และปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน การรักษาความ
ปลอดภัย 

2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟา 
3. ตอวงจรและอปุกรณควบคุมมอเตอรไฟฟา 
4. ตอวงจรและตรวจสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงานเกีย่วกบั ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส แหลงกําเนิดไฟฟา 

กฎของโอหม พลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาเบือ้งตน วงจรไฟฟาแสงสวาง การควบคุมมอเตอรเบื้องตน อุปกรณ
ปองกันไฟฟาและการตอสายดิน   อุปกรณอิเล็กทรอนกิส  R L C หมอแปลงไฟฟา    รีเลย ไมโครโฟน 
ลําโพง อุปกรณสารกึ่งตัวนํา เทคนิคการบดักร ี การใชมลัติมิเตอร ออสซิลโลสโคป เครื่องกําเนดิสัญญาณ 
การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนบนแผนวงจรพิมพ  ประกอบชุดคิท  เกียวกับเครื่องหร่ีไฟ  
แหลงจายไฟฟากระแสตรงชนิดคงที่หรือปรับคาได  สวิตชทํางานดวยแสง  



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 

 
รหัส  2104-1003  ชื่อวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน             2 (4) 

พฤติกรรมท่ีตองการ/การสอนหนึ่งครัง้ ลําดับ 
ท่ี ชื่อหนวย 

ความรู/ทักษะ/รวม (ชม) 
1. 
 

2. 
   3. 

4. 
5. 
6. 
7 
 
8 
 

แนะนํารายวิชาและเกณฑการวัดและประเมินผล  
และความปลอดภัย 
แหลงกําเนิดไฟฟา 
วงจรไฟฟาเบือ้งตน 
การควบคุมมอเตอรเบื้องตน 
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
เทคนิคการบัดกรี 
การใชเครื่องมือวัดและทดสอบไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
บูรณาการงานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน 
 

4 
 
8 
12 
4 
16 
4 
12 
 

20 

รวม                                                           80 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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ตัวอยาง     แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา 
 

รหัส   2104-2205 ชื่อวิชา      อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 2   (4)    สอนครั้งท่ี  1 
หนวยท่ี     2              ชื่อหนวย  ทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา                             จํานวน   4 ชม. 
 
 
เร่ือง/งานทีป่ฏบิัต ิ
หนวยที ่2  ประกอบดวยหัวขอเร่ืองตอไปนี้ 

2.1  โครงสรางของวัตถุธาตุ 
2.2 โมเลกุลและอะตอม 
2.3 วงหมุนของอิเล็กตรอน 
2.4 ตัวนํา  กึ่งตัวนาํ  ฉนวน 
2.5 สารกึ่งตัวนํา 
2.6 สารกึ่งตัวนําบริสุทธิ์ 
2.7 สารกึ่งตัวนําชนิดพ ี
2.8 สารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น 
2.9 คุณสมบัติของสารกึ่งตวันําชนิดพ ีและชนดิเอ็น 

 
สาระสําคัญ 
              วัตถุทุกชนิดในโลกมีความแตกตางกัน เปนเพราะโครงสรางสวนเล็กๆ ที่รวมตัวกันขึ้นมาเปนวัตถุ
ตางๆ มีความแตกตางกัน ในการศึกษาโครงสรางของสสารตางๆ พบวามีสวนเล็กๆ ของโครงสรางที่
เหมือนกันคือ โมเลกุล  อะตอม  นิวเคลียส  นิวตรอน  โปรตอน  และอิเล็กตรอน เหมือนกัน สวนของ
อิเล็กตรอนสามารถวิ่งเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสได การวิ่งเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน วิ่งเปนวงๆ แตละวง
สามารถบรรจุจํานวนอิเล็กตรอนไดไมเทากัน อิเล็กตรอนวงนอกสุดเปนตัวสําคัญในการทําใหเกิดปฏิกิริยา
ตางๆ  จํานวนอิเล็กตรอนวงนอกสุดจะเปนตัวบอกใหทราบวาวัตถุธาตุนั้นมีคุณสมบัติเปนตัวนํา กึ่งตัวนํา 
หรือฉนวนไฟฟาได  ธาตุที่มีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 1-3 ตัว จัดเปนธาตุตัวนํา  ธาตุที่มีอิเล็กตรอนวงนอกสุด  
4  ตัวพอดี จัดเปนธาตุกึ่งตัวนํา และธาตุที่มีอิเล็กตรอนวงนอกสุด  5-7  ตัว จัดเปนธาตุฉนวน   
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จุดประสงคการเรียนการสอน 
 

 จุดประสงคท่ัวไป 
                     เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา 

 

 จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
      หลังจากศกึษาหนวยนีแ้ลวนักเรยีนสามารถ 
1. อธิบายโครงสรางของวัตถุธาตุตางๆ ได 
2. อธิบายความหมายของโมเลกุล  อะตอม  นิวเคลียส  โปรตอน และอิเล็กตรอนได 
3. เขียนโครงสรางอะตอมธาตุตางๆ ได 
4. อธิบายคุณสมบัติของตัวนํา กึ่งตัวนํา ฉนวนได 
5. อธิบายความหมายของสารกึ่งตัวนําบริสุทธิ์ได 
6. อธิบายลักษณะของสารกึ่งตัวนําชนดิพ ีและชนิดเอน็ได 
7. อธิบายคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนําชนดิพ ีและชนิดเอ็นได 
8. มีความตรงตอเวลา 
9. รูจักแสดงความคิดเห็น 

 

งานทีป่ฏิบตั ิ(เนื้อหาสาระ) 
2.1    โครงสรางของวัตถุธาตุ 
2.2    โมเลกุลและอะตอม 
2.3    วงหมุนของอิเล็กตรอน 
2.4     ตัวนํา  กึ่งตัวนํา  ฉนวน 

2.4.1  ตัวนําไฟฟา 
2.4.2 กึ่งตัวนําไฟฟา 
2.4.3ฉนวนไฟฟา 

2.5    สารกึ่งตัวนํา 
2.6    สารกึ่งตัวนําบริสุทธิ์ 
2.7    สารกึ่งตัวนําชนดิพ ี
2.8    สารกึ่งตัวนําชนดิเอ็น 
2.9   คุณสมบัติของสารกึ่งตัวนําชนดิพ ีและชนิดเอน็ 

ครุภัณฑ /เคร่ืองมือ/วัสด-ุอุปกรณ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1. นักศึกษารับฟงคําชี้แจงเรื่องจุดประสงคการเรียนรูวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การวัดผลและ

ประเมินผล รวมสนทนาซักถามปญหากับครู   
2. นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน 40 ขอ (20 นาที) 
3. นักศึกษาตรวจแบบทดสอบดวยตนเอง จากการเฉลยบนกระดาน 
4. นักศึกษาฟงครูอธิบายเรื่องทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา 
ขั้นสอน 

   1. นักศึกษาฟงครูอธิบายเรื่องทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา ประกอบดวย  โครงสรางของวัตถุธาตุ โมเลกุล  
       และอะตอม   วงหมุนของอิเล็กตรอน ตัวนํา  กึ่งตัวนํา  ฉนวน   สารกึ่งตัวนํา  สารกึ่งตัวนํา  
       บริสุทธิ์   สารกึ่งตัวนําชนิดพ ี สารกึ่งตัวนําชนดิเอ็น  คุณสมบัติของสารกึ่งตัวนําชนิดพ ี 
       และชนิดเอ็น  
  2.  ครูและนักศึกษาชวยกันสรุปอีกครั้ง  
  3.  ครูสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และบันทึกผลลงในแบบประเมนิ 
        4.  นักศึกษารับฟงการวจิารณ   พรอมทั้งชวยกันแสดงความคิดเหน็อยางมีเหตุผลและ  
             ชวยกนัแกไขขอบกพรอง เพื่อจะนําไปปฏิบัติใหถูกตองในโอกาสตอไป 

ขั้นการประยุกตใช 
1. นักศึกษาทําแบบทดสอบการเรียนรู หนวยที่ 2  เร่ือง ทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา 
2.  นักศึกษาเปลี่ยนกนัตรวจโดยครูเฉลยบนกระดาน 
3.  เสร็จแลวนกัศึกษาสงคะแนนใหครู 
ขั้นสรุป 
1. ครูและนักศกึษาชวยกันสรปุถึงทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา และองคประกอบตางๆ  
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามถามีขอสงสัย 

 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

26

สื่อการเรียนการสอน 
สื่อสิ่งพิมพ 
 แบบทดสอบกอนเรียน 

ใบความรูที ่ 1    ทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา 
แบบทดสอบเรื่อง ทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา 

สื่อโสตทัศน 
 แผนใส    เร่ืองทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา 
หุนจําลองหรือของจริง 
- 
เอกสารอางอิง 
 1.  พันธศักดิ ์   พุฒิมานิตพงศ.  ทฤษฎีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 1. กรุงเทพฯ :  

สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ, 2542 
 2.  พันธศกัดิ ์   พุฒิมานิตพงศ.  ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส เบื้องตน. กรุงเทพฯ :  

สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ, 2545 
 
งานที่มอบหมาย / กิจกรรม 
 1.  ศึกษา คนควา   เร่ืองทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา   
 2.  รายงานเรื่อง ที่เกี่ยวของกบัทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา   
 
การประเมินผล 
กอนเรียน 

การตรงตอเวลา ประเมินผลจากการเช็คชื่อ 
ขณะเรียน 

1. การถาม-ตอบในชั้นเรยีน 
2. ความตั้งใจในการเรียน 
3. ปฏิบัติตัวในกลุมอยางเหมาะสมทั้งการเปนผูนําและผูตาม 

หลังเรียน 
1. แบบฝกหัด 
2. แบบทดสอบ 

 3.    การตรวจงานที่มอบหมาย 
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ผังความคิดการบูรณาการรายวิชา   งานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
ตัวอยาง    โครงการสรางเครื่องจายไฟฟากระแสตรงแบบปรบัคาได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณิตศาสตร 
อัตราสวน รอยละ 
สัดสวน  แปรผัน ภาษาอังกฤษ 

อานเขียนช่ือวัสดุอุปกรณ
เปนภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร 
ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร  แมเหล็กไฟฟา 
ไฟฟา มลพิษสิ่งแวดลอม เคมี 

ภาษาไทย 
เพื่ออาชีพ การอานขอมูล การเขียน

รายงานการนําเสนอ 

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
วงจรไฟฟาแระแสตรง 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ประกอบวงจรตามแบบ 

เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 
การรางแบบติดตั้งอุปกรณ 

งานฝกฝมือ 
การประกอบช้ินงาน 

โครงการสราง 
เคร่ืองจายไฟฟากระแสตรง

แบบปรับคาได 




