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****************************************************************************************************
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสาคญและประปยยน์ของกกาะขอยย์ลบบ กาะใน้กา์ กาะบาะุกะญกษาขคะื่งกมืงละปงุร กะณขใ์
กาะขอยย์ลบบ กาะใน้ขส้์ละปกาะขอยย์ตญวงญกษะ กาะบงกอ์าดละปมาตะาส่ว์ กาะง่า์ละปกาะขอยย์ะูรขะอาคณิตสงกมิติ
ภาพสามมิติลบบ OBLIQUE ละปลบบ ISOMETRIC กาะง่า์ละปกาะขอยย์ภาพฉาย ศึกษาขะื่งกไฟฟ้าละปวกจะไฟฟ้าขบื้งกต้์
กาะต่งวกจะไฟฟ้า ละปกาะวญดระิมาณทากไฟฟ้าด้วยกาะใน้ขคะื่งกวญดไฟฟ้าน์ิดต่ากๆ กาะใน้ขคะื่งกมืงน่ากพื้์ฐา์ละปความะู้
ขกย่ยวกญบความระงดภญยใ์กาะทากา์
มยทญกษปกาะใน้ขคะื่งกมืงละปงุรกะณขใ์กาะขอยย์ลบบ ขอยย์ภาพสามมิติละปภาพฉายจากลบบจาะงก มยทญกษปกาะใน้
ขคะื่งกมืงละปงุรกะณขไฟฟ้า ละปขคะื่งกมืงน่ากพื้์ฐา์ได้งย่ากถูกต้งกละประงดภญ ย งงกลบบละปสะ้ากนิ้์กา์ทย่มยะปบบกะไก
งิขะ็กทะง์ิกสขงย่ากระงดภญย
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. บงกความหมาย ความสาคญแ ละประปยยน์ของกกาะขอยย์ลบบ
2. สามาะถใน้ขคะื่งกมืง ละปงุรกะณขกาะขอยย์ลบบได้งย่ากถูกต้งก
3. สามาะถขอยย์ขส้์ละปตญวงญกษะได้งย่ากขหมาปสม
4. บงกอ์าดละปมาตะาส่ว์ทย่ใน้ใ์กาะขอยย์ลบบได้งย่ากถูกต้งก
5. สามาะถง่า์ละปขอยย์ะูรขะอาคณิตสงกมิติละประปยุกตขใน้ได้
6. สามาะถง่า์ละปขอยย์ภาพ 3 มิติ ลบบ OBLIQUE ละป ISOMETRIC ได้งย่ากถูกต้งก
7. สามาะถง่า์ละปขอยย์ภาพฉายใ์ด้า์ต่ากๆ จากภาพ 3 มิติ ได้งย่ากถูกต้งก
8. สามาะถงธิบาย หะญกกาะรฏิบญติกา์งย่ากระงดภญย
9. งธิบายห์้าทย่ กาะใน้กา์ขคะื่งกมืงละปงุรกะณขไฟฟ้าได้
10. สามาะถงธิบายความลตกต่ากองกวกจะไฟฟ้าลบบง์ุกะม ลบบอ์า์ ละปลบบผสมได้
11. สามาะถขอยย์วกจะไฟฟ้าละปต่งวกจะไฟฟ้าขบื้งกต้์ได้งย่ากถูกต้งกละประงดภญย
12. สามาะถวญดระิมาณทากไฟฟ้าได้งย่ากถูกต้งกละประงดภญย
13. สามาะถใน้ขคะื่งกมืงน่ากพื้์ฐา์ได้งย่ากถูกต้งกละประงดภญย
14. สามาะถลก้รัแหายดยกาะงงกลบบละปสะ้ากนิ้์กา์ทย่มยะปบบกะไกงิขะ็กทะง์ิกสขงย่ากระงดภญย

3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ที่/
หน่วยการ หัวข้อ/สาระสาคัญ
ชั่วโมง
เรียนรู้
งานเขียนแบบ
ความะู้
ขบื้งกต้์กาะ
ขอยย์ลบบ

1. ความหมายละป
ความสาคญแองกกาะขอยย์
ลบบ
2. ระปยยน์ของกกาะ
ขอยย์ลบบ

ตัวชี้วัด/ผลการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เรียนรู้ที่คาดหวัง
บงกความหมาย
ความสาคญแ ละป
ระปยยน์ของกกาะ
ขอยย์ลบบ

1. งธิบายความหมาย ละป
ความสาคญแองกกาะขอยย์
ลบบได้
2. งธิบายระปยยน์ของก
กาะขอยย์ลบบได้

1
(คาบที่ 1 -2)

สือ่ /แหล่งเรียนรู้

1. กาะใน้ละปกาะ
บาะุกะญกษาขคะื่งกมืงละป
งุรกะณขใ์กาะขอยย์ลบบ
ขน่์
- ยต๊ปขอยย์ลบบ
- กะปดาษขอยย์ลบบ
- ไม้ทย , ไม้ทยสไะดข (TSlide)
- บะะทญดสามขหะย่ยม
- วกขวยย์
- ดิ์สงขอยย์ลบบ
- ยากะบ

1. สามาะถใน้ขคะื่งกมืง
ละปงุรกะณขกาะขอยย์
ลบบได้งย่ากถูกต้งก
2. สามาะถขอยย์ขส้์
ตญวงญกษะ ตญวขะอ ได้
งย่ากขหมาปสม
3. บงกอ์าดละป
มาตะาส่ว์ทย่ใน้ใ์กาะ
ขอยย์ลบบได้งย่าก
ถูกต้งก

1. สามาะถใน้ขคะื่งกมืงขอยย์
ลบบได้งย่ากถูกต้งก
2. สามาะถใน้งุรกะณขกาะ
ขอยย์ลบบได้งย่ากถูกต้งก
3. สามาะถบาะุกะญกษา
ขคะื่งกมืงละปงุรกะณขกาะ
ขอยย์ลบบได้งย่ากถูกต้งก
4. สามาะถขอยย์ขส้์
ตญวงญกษะ ตญวขะอ ทย่ใน้ใ์กาะ
ขอยย์ลบบ ได้งย่ากถูกต้งก
5. สามาะถบงกอ์าดละป
มาตะาส่ว์ทย่ใน้ใ์กาะขอยย์

กาะสาธิตละปกาะรฏิบญติจะิก

เครื่องมือวัด/
การประเมินผล

- ขงกสาะระปกงบกาะขะยย์
- Power Point
- วญตถุจะิก

ชิ้นงาน/ภาระงาน
- กาะขอยย์ลผ์ผญกความคิด
ขกย่ยวกญบความะูข้ บื้งกต้์องกกาะ
ขอยย์ลบบ
การวัดผล/การประเมินผล
1. กาะระปขมิ์
1.1 กาะงธิบายความหมาย
ละปความสาคญแองกกาะขอยย์
ลบบ
1.2 กาะงธิบายระปยยน์ข
องกกาะขอยย์ลบบได้
2. ขคะื่งกมืงกาะระปขมิ์
2.1 ลบบทดสงบ
2.2 กาะสญกขกตพฤติกะะมกาะ
งภิระาย
2.3 ลบบตะวจผะกา์

- ขคะื่งกมืงละปงุรกะณขใ์
กาะขอยย์ลบบ
- ใบกา์/ใบความะู้

ชิ้นงาน/ภาระงาน
- กาะใน้ขคะื่งกมืงละปงุรกะณขใ์
กาะขอยย์ลบบ
- กาะบาะุกะญกษาขคะื่งกมืงละป
งุรกะณขใ์กาะขอยย์ลบบ
- กาะขอยย์ขส้์ ตญวงญกษะ ตญวขะอ
ทย่ใน้ใ์กาะขอยย์ลบบ
- กาะบงกอ์าดละปมาตะาส่ว์
ทย่ใน้ใ์กาะขอยย์ลบบ
การวัดผล/การประเมินผล
1. กาะระปขมิ์
1.1 กาะใน้ขคะื่งกมืงขอยย์ลบบได้

กาะจญดกาะขะยย์ะู้ลบบงภิระาย

ขคะื่งกมืงละป
งุรกะณขใ์กาะ
ขอยย์ลบบ

2–3
(คาบที่ 3 – 6 )

วิธีการสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง

หน่วยการ หัวข้อ/สาระสาคัญ
เรียนรู้
- ฯะฯ
2. กาะจญดงกคขระปกงบบ์
กะปดาษขอยย์ลบบ ขน่์
กาะตยกะงบ ตญวงญกษะ
3. กาะขอยย์ขส้์ ตญวงญกษะ
ตญวขะอ ทย่ใน้ใ์กาะขอยย์
ลบบ
4. ส่ว์ระปกงบละป
วิธยกาะองกกาะกาห์ด
อ์าด
5. ะญกษณปองกมาตะาส่ว์

4–9
(คาบที่ 7 – 18)

กาะง่า์ละป 1. กาะสะ้ากะูรขะอาคณิต
กาะขอยย์ลบบ จากขส้์
2. กาะสะ้ากะูระ่ากลระก
ใหม่ยดยระปยุกตขใน้ะูร
ขะอาคณิตตญ้กลต่สงกะูรอึ้์
ไร
3. กาะง่า์ละปกาะขอยย์
ภาพ 3 มิติ
3.1 ภาพ OBLIQUE
3.2 ภาพ ISOMETRIC
4. กาะง่า์ละปกาะขอยย์
ภาพฉาย จากภาพ 3 มิติ

ตัวชี้วัด/ผลการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เรียนรู้ที่คาดหวัง

วิธีการสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้

ลบบได้งย่ากถูกต้งก

1. สามาะถง่า์ละป 1. สามาะถสะ้ากะูรขะอาคณิต
ขอยย์ะูรขะอาคณิตสงก จากขส้์ได้
มิติละประปยุกตขใน้ได้ 2. สามาะถสะ้ากะูระ่ากลระก
2. สามาะถง่า์ละป ใหม่ยดยระปยุกตขใน้ะูร
ขอยย์ภาพ 3 มิติ
ขะอาคณิตตญ้กลต่สงกะูรอึ้์ไร
ลบบ OBLIQUE ละป ได้
ISOMETRIC ได้งย่าก 3. สามาะถง่า์ละปขอยย์
ถูกต้งก
ภาพ 3 มิติ ลบบ OBLIQUE
กาะสาธิตละปกาะรฏิบตญ จิ ะิก
3. สามาะถง่า์ละป ได้งย่ากถูกต้งก
ขอยย์ภาพฉายใ์ด้า์ 4. สามาะถง่า์ละปขอยย์
ต่ากๆ จากภาพ 3 มิติ ภาพ 3 มิติ ลบบ ISOMETRIC
ได้งย่ากถูกต้งก
ได้งย่ากถูกต้งก
5. สามาะถง่า์ละปขอยย์
ภาพฉายใ์ด้า์ต่ากๆ จาก
ภาพ 3 มิติ ได้งย่ากถูกต้งก

สือ่ /แหล่งเรียนรู้

เครื่องมือวัด/
การประเมินผล

งย่ากถูกต้งก
1.2 กาะใน้งุรกะณขขอยย์ลบบได้
งย่ากถูกต้งก
1.3 กาะบาะุกะญกษาขคะื่งกมืง
ละปงุรกะณขกาะขอยย์ลบบได้
งย่ากถูกต้งก
1.4 กาะขอยย์ขส้์ ตญวงญกษะ
ตญวขะอ ทย่ใน้ใ์กาะขอยย์ลบบ ได้
งย่ากถูกต้งก
1.5 กาะบงกอ์าดละปมาตะา
ส่ว์ทย่ใน้ใ์กาะขอยย์ลบบได้งย่าก
ถูกต้งก
2. ขคะื่งกมืงกาะระปขมิ์
2.1 กาะสญมภาษณข
- ขคะื่งกมืงละปงุรกะณขใ์ ชิ้นงาน/ภาระงาน
- กาะสะ้ากะูรขะอาคณิตจากขส้์
กาะขอยย์ลบบ
- กาะสะ้ากะูระ่ากลระกใหม่ยดย
- ใบกา์/ใบความะู้
ระปยุกตขใน้ะูรขะอาคณิตตญ้กลต่สงก
ะูรอึ้์ไรได้
- กาะง่า์ละปขอยย์ภาพ 3 มิติ
ลบบ OBLIQUE
- กาะง่า์ละปขอยย์ภาพ 3 มิติ
ลบบ ISOMETRIC
- กาะง่า์ละปขอยย์ภาพฉายใ์
ด้า์ต่ากๆ จากภาพ 3 มิติ
การวัดผล/การประเมินผล
1. กาะระปขมิ์
1.1 กาะสะ้ากะูรขะอาคณิตจาก
ขส้์ได้งย่ากถูกต้งก
1.2 กาะสะ้ากะูระ่ากลระกใหม่
ยดยระปยุกตขใน้ะูรขะอาคณิตตญ้กลต่
สงกะูรอึ้์ไรได้งย่ากถูกต้งก

สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง

หน่วยการ หัวข้อ/สาระสาคัญ
เรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เรียนรู้ที่คาดหวัง

วิธีการสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้

สือ่ /แหล่งเรียนรู้

เครื่องมือวัด/
การประเมินผล
1.3กาะง่า์ละปขอยย์ภาพ 3 มิติ
ลบบ OBLIQUE ได้
1.4 กาะง่า์ละปขอยย์ภาพ 3
มิติ ลบบ ISOMETRIC ได้
1.5 กาะง่า์ละปขอยย์ภาพฉาย
ใ์ด้า์ต่ากๆ จากภาพ 3 มิติ ได้
งย่ากถูกต้งก
2. ขคะื่งกมืงกาะระปขมิ์
2.1 กาะสญมภาษณข

10
(คาบที่ 19-20)

สอบกลางภาค (งงกลบบสิ่กองกขคะื่งกใน้ขร็์ภาพ 3 มิติ ละป ภาพฉาย ยดยมยกาะบงกอ์าดละปมาตะาส่ว์องกนิ้์กา์)

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ความ
หะญกกาะรฏิบญติกา์
ระงดภญยใ์ งย่ากระงดภญย
กาะ
รฏิบญติกา์

11
(คาบที่ 21–22)

- ขคะื่งกมืงละปงุรกะณข
ใ์กาะทากา์ ขน่์
ขคะื่งกมืงละปงุรกะณข
ไฟฟ้า ฯะฯ
- ใบกา์/ใบความะู้

สามาะถงธิบาย สามาะถงธิบาย หะญกกาะ
หะญกกาะรฏิบญติกา์ รฏิบญติกา์งย่ากระงดภญย
งย่ากระงดภญย ได้งย่ากถูกต้งก

งภิระายละปรฏิบญติจะิก

ชิ้นงาน/ภาระงาน
- กาะขอยย์ลผ์ผญกความคิด
ขกย่ยวกญบหะญกกาะรฏิบญติกา์งย่าก
ระงดภญย
- กาะงธิบาย หะญกกาะรฏิบญติกา์
งย่ากระงดภญย
การวัดผล/การประเมินผล
1. ระปขด็์กาะระปขมิ์
1.1 กาะงธิบาย หะญกกาะ
รฏิบญติกา์งย่ากระงดภญยได้งย่าก
ถูกต้งก
2. ขคะื่งกมืงกาะระปขมิ์
2.1 ลบบตะวจผะกา์

สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง

หน่วยการ หัวข้อ/สาระสาคัญ
เรียนรู้
ไฟฟ้าละป
งิขะ็กทะง์ิกสข
ขบื้งกต้์

12 – 16
(คาบที่ 23-32)

1. ไฟฟ้าละปวกจะไฟฟ้า
2. ลหะ่กกาข์ิดไฟฟ้า
กะปลสตะก
3. ห์้าทย่ละปกาะใน้กา์
งุรกะณขไฟฟ้า ขน่์
3.1 สวิตซข
3.2 ะวดตญว์า
3.3 หะงดไฟ
3.4 บญสขซงะข
3.5 มงขตงะข
4. ห์้าทย่ละปงุรกะณข
งิขะ็กทะง์ิกสข ขน่์
4.1 ตญวต้า์ทา์
4.2 ไดยงด
4.3 ไดยงดขระ่กลสก
(LED)
4.4 ตญวขก็บระปจุ
4.5 LDR
4.6 ทะา์ซิสขตงะข
5. ขคะื่งกมืงวญดทากไฟฟ้า
ขน่์ มญะติมิขตงะข
6. กาะต่งวกจะไฟฟ้างย่าก
ก่าย
6.1 กาะต่งลบบง์ุกะม
6.2 กาะต่งลบบอ์า์
6.3 กาะต่งลบบผสม
7. กาะใน้ขคะื่งกมืงน่าก
พื้์ฐา์ ขน่์ กาะวญด กาะ
ตญด กาะขจาป ฯะฯ

ตัวชี้วัด/ผลการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เรียนรู้ที่คาดหวัง
1. สามาะถงธิบาย
ความลตกต่ากองก
วกจะไฟฟ้าลบบ
ง์ุกะม ลบบอ์า์
ละปลบบผสมได้
2.งธิบายห์้าทย่ละป
กาะ์าไรใน้องก
งุรกะณขไฟฟ้า ละป
งิขะ็กทะง์ิกสขพื้์ฐา์
ได้
3.สามาะถขอยย์
วกจะไฟฟ้าละปต่ง
วกจะไฟฟ้าขบื้งกต้์ได้
งย่ากถูกต้งกละป
ระงดภญย
4. สามาะถวญดระิมาณ
ทากไฟฟ้าได้งย่าก
ถูกต้งกละประงดภญย
5. สามาะถใน้
ขคะื่งกมืงน่ากพื้์ฐา์
ได้งย่ากถูกต้งกละป
ระงดภญย

1. สามาะถงธิบายความ
ลตกต่ากองกวกจะไฟฟ้าลบบ
ง์ุกะม ลบบอ์า์ ละป
ลบบผสมได้
2.งธิบายห์้าทย่ละปกาะ
์าไรใน้องกงุรกะณขไฟฟ้า
ละปงิขะ็กทะง์ิกสขพื้์ฐา์ได้
3.สามาะถขอยย์วกจะไฟฟ้า
ละปต่งวกจะไฟฟ้าขบื้งกต้์ได้
งย่ากถูกต้งกละประงดภญย
4. สามาะถวญดระิมาณทาก
ไฟฟ้าได้งย่ากถูกต้งกละป
ระงดภญย
5. สามาะถใน้ขคะื่งกมืงน่าก
พื้์ฐา์ได้งย่ากถูกต้งกละป
ระงดภญย

วิธีการสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
- ขคะื่งกมืงละปงุรกะณข
ไฟฟ้าละปงิขะ็กทะง์ิกสข
- ขคะื่งกมืงน่ากพื้์ฐา์
- ใบกา์/ใบความะู้

งภิระายละปรฏิบญติจะิก

เครื่องมือวัด/
การประเมินผล
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ใบกา์
- วกจะไฟฟ้าละปงิขะ็กทะง์ิกสข
การวัดผล/การประเมินผล
1. ระปขด็์กาะระปขมิ์
1.1 กาะงธิบายห์้าทย่ละปกาะ
ใน้กา์งุรกะณขไฟฟ้า ละป
งิขะ็กทะง์ิกสขพื้์ฐา์ได้
1.2 กาะขอยย์วกจะไฟฟ้าละป
ต่งวกจะไฟฟ้าได้งย่ากถูกต้งกละป
ระงดภญย
1.3 กาะวญดระิมาณทากไฟฟ้าได้
งย่ากถูกต้งกละประงดภญย
1.4 กาะใน้ขคะื่งกมืงน่ากพื้์ฐา์
ได้งย่ากถูกต้งกละประงดภญย
2. ขคะื่งกมืงกาะระปขมิ์
2.1 ลบบตะวจผะกา์
2.2 สญกขกตพฤติกะะมกาะ
รฏิบญตกิ า์องกผู้ขะยย์

สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง

17-19
(คาบที่33-38)

หน่วยการ
เรียนรู้
กาะสะ้าก
นิ้์กา์ด้วย
ะปบบกะไก
งิขะ็กทะง์ิ
กสข

หัวข้อ/สาระสาคัญ
กาะสะ้ากนิ้์กา์ด้วย
ะปบบกะไก
งิขะ็กทะง์ิกสข

ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
สามาะถลก้รัแหา
ยดยกาะงงกลบบ
ละปสะ้ากนิ้์กา์ทย่
มยะปบบกะไก
งิขะ็กทะง์ิกสข
งย่ากระงดภญย

วิธีการสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
- ขคะื่งกมืงละปงุรกะณข
ไฟฟ้าละปงิขะ็กทะง์ิกสข
- ขคะื่งกมืงน่ากพื้์ฐา์
- ใบกา์/ใบความะู้

สามาะถลก้รัแหายดย
กาะงงกลบบละปสะ้าก
นิ้์กา์ทย่มยะปบบกะไก
งิขะ็กทะง์ิกสขงย่าก
ระงดภญย
Project – Based Learning
/ Problem – Based
Learning

เครื่องมือวัด/
การประเมินผล
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ใบกา์
- นิ้์กา์ด้วยะปบบกะไก

งิขะ็กทะง์ิกสข
การวัดผล/การประเมินผล
1. ระปขด็์กาะระปขมิ์
1.1 กาะลก้รัแหายดยกาะ

งงกลบบละปสะ้ากนิ้์กา์ทย่
มยะปบบกะไกงิขะ็กทะง์ิกสข
งย่ากระงดภญย
2. ขคะื่งกมืงกาะระปขมิ์
2.1 ลบบตะวจผะกา์ (ตาม
กะปบว์กาะลก้รแ
ั หา)
2.2 สญกขกตพฤติกะะมกาะ
รฏิบญติกา์องกผู้ขะยย์

20
(คาบที่39-40)

ลาดับที่
1
2

สอบปลายภาค (กาะงงกลบบนิ้์กา์ขพื่งลก้รัแหา พะ้งมทญ้กงธิบายขหตุผะองกกาะงงกลบบละปงธิบายขนื่งมยยกงกคขความะู้ทย่ใน้ใ์กาะงงกลบบ)

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
คาบที่
ความะู้ขบื้งกต้์กาะขอยย์ลบบ
บงกความหมาย ความสาคญแ ละประปยยน์ของกกาะขอยย์ลบบ 1-2
ขคะื่งกมืงละปงุรกะณขใ์กาะขอยย์ 1. สามาะถใน้ขคะืง่ กมืง ละปงุรกะณขกาะขอยย์ลบบได้งย่าก
3-6
ลบบ
ถูกต้งก
2. สามาะถขอยย์ขส้์ ตญวงญกษะ ตญวขะอ ได้งย่ากขหมาปสม
3. บงกอ์าดละปมาตะาส่ว์ทย่ใน้ใ์กาะขอยย์ลบบได้งย่าก
ถูกต้งก

ด้าน K
4
4

น้าหนักคะแนน
ด้าน A ด้าน P ด้าน C ด้าน DC
1
5
1

รวม
5
10

3

กาะง่า์ละปกาะขอยย์ลบบ

1. สามาะถง่า์ละปขอยย์ะูรขะอาคณิตสงกมิติละประปยุกตขใน้ได้
2. สามาะถง่า์ละปขอยย์ภาพ 3 มิติ ลบบ OBLIQUE ละป
ISOMETRIC ได้งย่ากถูกต้งก
3. สามาะถง่า์ละปขอยย์ภาพฉายใ์ด้า์ต่ากๆ จากภาพ 3 มิติ
ได้งย่ากถูกต้งก
การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค
(งงกลบบสิ่กองกขคะื่งกใน้ขร็์ภาพ 3 มิติ ละป ภาพฉาย ยดยมยกาะบงกอ์าดละปมาตะาส่ว์องกนิ้์กา์)
4
ความระงดภญยใ์กาะรฏิบญติกา์ สามาะถงธิบาย หะญกกาะรฏิบตญ ิกา์งย่ากระงดภญย
5
ไฟฟ้าละปงิขะ็กทะง์ิกสขขบื้งกต้์ 1.งธิบายห์้าทย่ละปกาะ์าไรใน้องกงุรกะณขไฟฟ้า ละป
งิขะ็กทะง์ิกสขพื้์ฐา์ได้
2.สามาะถขอยย์วกจะไฟฟ้าละปต่งวกจะไฟฟ้าขบื้งกต้์ได้งย่าก
ถูกต้งกละประงดภญย
3. สามาะถวญดระิมาณทากไฟฟ้าได้งย่ากถูกต้งกละประงดภญย
4. สามาะถใน้ขคะื่งกมืงน่ากพื้์ฐา์ได้งย่ากถูกต้งกละป
ระงดภญย
6
กาะสะ้ากนิ้์กา์ด้วยะปบบกะไก สามาะถลก้รัแหายดยกาะงงกลบบละปสะ้ากนิ้์กา์ทย่มยะปบบ
งิขะ็กทะง์ิกสข
กะไกงิขะ็กทะง์ิกสขงย่ากระงดภญย
การประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค
รวมคะแนนตลอดภาคเรียน

7-18

5

2

7

1

15

19-20

6

2

10

2

20

21-22
23-32

5
3

1

5

1

5
10

33-38

3

1

6

4

1

15

39-40
100

6
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1
7
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43

2
12

1
2
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100

4.1 ด้า์ความะู้ ...........36..............คปล์์
ระปขมิ์จาก ความะู้ความขอ้าใจขกย่ยวกญบความหมาย ความสาคญและประปยยน์ของกกาะขอยย์ลบบ กาะใน้กา์ กาะบาะุกะญกษาขคะื่งกมืงละปงุรกะณขใ์กาะขอยย์ลบบ กาะใน้ขส้์ละป
กาะขอยย์ตญวงญกษะ กาะบงกอ์าดละปมาตะาส่ว์ กาะง่า์ละปกาะขอยย์ะูรขะอาคณิตสงกมิติ ภาพสามมิติลบบ OBLIQUE ละปลบบ ISOMETRIC กาะง่า์ละปกาะขอยย์ภาพฉาย ศึกษาขะื่งก
ไฟฟ้าละปวกจะไฟฟ้าขบื้งกต้์ กาะต่งวกจะไฟฟ้า ละปกาะวญดระิมาณทากไฟฟ้าด้วยกาะใน้ขคะื่งกวญดไฟฟ้าน์ิดต่ากๆ กาะใน้ขคะื่งกมืงน่ากพื้์ฐา์ละปความะู้ขกย่ยวกญบความระงดภญยใ์กาะทากา์
ะญกษณปขคะื่งกมืง ใบกา์ ลบบทดสงบ ลบบสญกขกตพฤติกะะมงภิระาย ลบบสญมภาษณข
4.2 ด้า์ขจตคติ........7..........คปล์์
ระปขมิ์จาก ความสปงาด ความขร็์ะปขบยยบ กาะตะกต่งขวะา
ะญกษณปขคะื่งกมืง ลบบสญกขกตพฤติกะะม
4.3. ด้า์ทญกษป.........43.........คปล์์
ระปขมิ์จาก มยกาะใน้ขคะื่งกมืงละปงุรกะณขใ์กาะขอยย์ลบบ กาะขอยย์ภาพสามมิติละปภาพฉายจากลบบจาะงก กาะใน้ขคะื่งกมืงละปงุรกะณข ไฟฟ้าละปขคะื่งกมืงน่ากพื้์ฐา์ ละปกาะ
งงกลบบละปสะ้ากนิ้์กา์ทย่มยะปบบกะไกงิขะ็กทะง์ิกสข

ะญกษณปขคะื่งกมืง ใบกา์ ลบบสญกขกตพฤติกะะมกาะรฏิบญติกา์ ลบบตะวจผะกา์
4.4 ด้า์สมะะถ์ป .......12........คปล์์
ระปขมิ์จาก ห์่วยกาะขะยย์ะู้ทย่ 1 – 3 ระปขมิ์สะะถ์ปใ์หญวอ้งความสามาะถใ์กาะสื่งสาะ
ห์่วยกาะขะยย์ะู้ทย่ 5 ระปขมิ์สะะถ์ปใ์หญวอ้งความสามาะถใ์กาะใน้ขทคย์ยะยย
ห์่วยกาะขะยย์ะู้ทย่ 6 ระปขมิ์สะะถ์ปใ์หญวอ้งความสามาะถใ์กาะลก้รัแหา ละปความสามาะถใ์กาะทากา์ขร็์ทยม
ะญกษณปขคะื่งกมืง ลบบสญกขกตพฤติกะะม / ใบกา์
4.5 ด้า์คุณะญกษณปงญ์พึกระปสกคข ....2......คปล์์
ระปขมิ์จาก ห์่วยกาะขะยย์ะู้ทย่ 6 วญดจากกาะขห็์คุณค่าละปความสาคญแองกกาะวิจญยละปกาะระปดิษฐขคิดค้์
ะญกษณปขคะื่งกมืง ลบบสญกขกตพฤติกะะมกาะรฏิบญติกา์

