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รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
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....................................................................................................................................................................... 
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 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อื่น ๆ 
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  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
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( นายนิมิต ศรียาภัย ) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
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คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงวิชาความแข็งแรงของวัสดุ รหัสวิชา 30100-0105 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง          
ในการจัดการเรียนการสอน วิชาความแข็งแรงของวัสดุ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการ
เรียนการสอน 54 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 13 หน่วย ประกอบด้วย ความเค้นและ
ความเครียด กฎของฮุก ความเค้นออกแบบและความเค้นที ่เกิดขึ ้นเนื ่องจากอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลง ความเค้นในวัสดุสองชนิดยืดติดกันแรงกระแทก ภาชนะบางภายใต้ความดัน การ
ต่อชิ้นงานโดยใช้หมุดย้ำ การต่อชิ้นงานโดยใช้การเชื่อม การบิดของเพลากลม สปริงขด 
โมเมนต์ดัดและแรงเฉือนของคาน ความเค้นดัดในคานและการแอ่นตัวของคาน  
        ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ ่ง หากครูผู ้สอนนำแผนการการจัดการ
เรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
  
 

 
องค์อาจ รุ่งเรือง 

ผู้จัดทำ 
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 
 

จัดทำโดย 
นายองค์อาจ รุ่งเรือง 

 
 

วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน                  อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕           สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

 
 



 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ รหัสวิชา 30100-0105 จำนวน 3 หน่วยกิต 3 ช่ัวโมง  (3-0-3 ) 

2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครียด สมบัติทางกลของวัสดุ 
ความเค้นในภาชนะความดัน การต่อกันโดยการเช่ือมและโดยการใช้หมุดย้ำ การบิดของเพลา โมเมนต์ดัด 
แรงเฉือน ความเค้นดัด ความเค้นเฉือนในคาน การรวมความเค้นและการประยุกต์ความรู้ในงานอาชีพ 

 3. จุดประสงค์รายวิชา 
3.1 . เข้าใจหลักการของความเค้นและความเครียด และสมบัติทางกลของวัสดุ 

 3.๒. สามารถประยุกต์ใช้หลักความแข็งแรงของวสัดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจ
ช้ินส่วนโครงสร้างและเครื่องจักรกล 
 3.3. มีเจตคติท่ีดีในการสืบค้นความรู้และใช้หลักเหตุผลของกลศาสตร์ของแข็งในการแก้ปัญหา   
มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและเครื่องจักรกล 
 
4. สมรรถนะรายวิชา 

4.1 . แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของความเค้น ความเครียดและสมบัติทางกลของวัสดุ 
4.2 . แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณหาความเค้น ความเครียด การบิดของช้ินส่วน 
4.3 . แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณหาโมเมนต์ ความเค้นดัด ความเค้นเฉือน การรวม 

ความเค้นในคาน 
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. ความเค้นและความเครียด 0.5 0.5 2 - - - 4 3 10 ๒ 6 

2. กฎของฮุก 0.5 0.5 - - - - 2 2 5 ๑3 3 

3. ความเค้นออกแบบและความเค้น 
ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปล่ียนแปลง 

0.5 0.5 1.5 - - - 3 3 ๘ 5 3 

4. ความเค้นในวัสดุสองชนิดยึดติดกัน 0.5 0.5 1.5 - - - 3 2 ๗ ๘ 3 

5. แรงกระแทก 0.5 0.5 1.5 - - - 3 2 ๗ ๙ 3 

6. ภาชนะบางภายใต้ความดัน 0.5 0.5 - - - - 2 2 ๕ ๑๑ 3 

7. การต่อช้ินงานโดยใช้หมุดย้ำ 0.5 0.5 2 - - - 4 3 ๑0 1 6 

8. การต่อช้ินงานโดยใช้การเช่ือม 0.5 0.5 1.5 - - - 3 3 ๘ 6 3 

9. การบิดของเพลากลม 0.5 0.5 1.5 - - - 3 3 ๘ ๗ 3 

10. สปริงขด 0.5 0.5 - - - - 2 2 ๕ ๑๒ 3 

11. โมเมนต์ดัดและแรงเฉือนของคาน 0.5 0.5 2 - - - ๔ ๒ ๑๐ ๓ 6 

12. ความเค้นดัดในคาน 0.5 0.5 1.5 - - - ๓ ๑ ๗ ๑๐ 3 

13. การแอ่นตัวของคาน 0.5 0.5 2 - - - ๔ ๒ ๑๐ ๔ 6 

สอบปลายภาค - - - - - - - - - - 3 

รวม 6.5 6.5 17 - - - 40 30 100  54 
ลำดับความสำคัญ 5 4 3 - - - 1 2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ชื่อหน่วย 



6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประจำหน่วย 

สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1   
ความเค้นและ
ความเครียด 

6 1. คำนวณหาค่าความเค้น 
แรงดึง (Tensile 
Stress;Qt) ได้อย่างถกูต้อง 

2. คำนวณหาค่าความเค้น
แรงอัด(Compressive 
Stress; Qc)ได้ อย่าง
ถูกต้อง 

3. คำนวณหาค่าความเค้น
เฉือน (Shear Stress; t) 
ได้อย่างถกูต้อง 

4. คำนวณหาค่าความเครียด 
(Strain;) ได้อย่างถกูต้อง 

5. มเีจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกบัความ
เค้นและความเครียดของ
วัสดุ 

2. แสดงพฤติกรรมในการ
ทำงานด้วยกิจนิสัยในการ
ค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบ
โดยระยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

หน่วยที่ 2   
กฎของฮุก 

3 1. คำนวณหาค่าความเค้น      
เมื่อทราบค่าความเค้น
ความเครียด และค่า
มอดูลัสความยืดหยุ่นได้
ถูกต้อง 

2. คำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์   
การยืดหยุ่นPercentage 
Elongation) เมื่อทราบค่า
ความยาวของช้ินงานเดิม 
และความยาวชิ้นงาน
หลังจากขาดแล้วได้ถกูต้อง 

3. คำนวณหาเปอร์เซ็นต์
พื้นท่ีหน้าตัดลดลง
(Percentage Reuction 
of Area)เมื่อทราบค่าพื้นท่ี 
หน้าตัดของช้ินงานเดิมและ
พื้นท่ีหน้าตัดของช้ินงาน        
ท่ีจุดขาดได้ถกูต้อง 

1. ประยุกต์ใช้กฎของฮุก 
2. แสดงพฤติกรรมในการ

ทำงานด้วยกิจนิสัยในการ
ค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบ
โดยระยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 



 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประจำหน่วย 

สมรรถนะประจำหน่วย 

  4. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

 

หน่วยที่ 3. 
ความเค้นออกแบบ
และความเค้นท่ี
เกดิขึ้นเนื่องจาก
อุณหภูมิเปล่ียนแปลง 

3 1. คำนวณหาขนาดช้ินงานท่ี
เหมาะสม มีความแข็งแรง 
และปลอดภัยได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. คำนวณหาค่าความเค้นท่ี
เกดิขึ้นเนื่องจากความเค้น     
ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิ
เปล่ียนแปลงได้อย่างถูกต้อง 

3.  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ        
มีกิจนิสัยในการค้นคว้า
เพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
คำนวณหาขนาดช้ินงาน           
ท่ีเหมาะสม มีความแข็งแรง
และปลอดภัย 

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
คำนวณหาความเค้นท่ีเกิดขึ้น 
เนื่องจากอุณหภูมิท่ี
เปล่ียนแปลง 

3. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยกิจนิสัยในการค้นคว้า
เพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

หน่วยที่ 4. 
ความเค้นในวัสดุสอง
ชนิดยึดติดกัน 

3 
 

1. บอกความหมายของความ
เค้นวัสดุสองชนิดยึดติดกัน
ได้ 

2. คำนวณหาค่าความเค้นท่ี
เกดิขึ้นในวัสดุสองชนิดยึด
ติดกัน เมื่อรับแรงดึงหรือ
แรงอัดได้อย่างถูกต้อง 

3. คำนวณหาค่าความเค้นท่ี
เกดิขึ้นในวัสดุสองชนิดยึด
ติดกันเมื่ออุณหภูมิ
เปล่ียนแปลงได้อย่างถูกต้อง 

4.  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ         
มีกิจนิสัยในการค้นคว้า

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกบัความ  
เค้นในวัสดุสองชนิดยึดติดกัน 

2.  แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยกิจนิสัยในการค้นคว้า
เพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 



เพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดย 



ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำ
หน่วย 

สมรรถนะประจำหน่วย 

  ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

 

หน่วยที่ 5 
แรงกระแทก 

3 1. คำนวณหาค่าความเค้นท่ี
เกิดขึ้นในวัสดุเมื่อรับแรง
กระแทกได้อย่างถกูต้อง 

2. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความเค้น
ในวัสดุเมื่อได้รับแรงกระแทก  

2. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยกิจนิสัยในการค้นคว้า
เพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 
 

หน่วยที่ 6 
ภาชนะบางภายใต้
ความดัน 

3 1. คำนวณหาความเค้นในเนื้อ
วัสดุท่ีเป็นภาชนะบาง
รูปทรงต่างๆ ภายใต้ความ
ดันได้อย่างถูกต้อง 

2. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ
คำนวณหาความเค้นในเนื้อ
วัสดุท่ีเป็นภาชนะบางรูปทรง
ต่างๆภายใต้ความเค้น 

2. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยกิจนิสัยในการค้นคว้า
เพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

 

หน่วยที่ 7 
การต่อช้ินงานโดยใช้
หมุดย้ำ 

6 1.  คำนวณหาขนาดของหมุด 
ย้ำท่ีเหมาะสมทำให้แนวต่อ
ช้ินงานมีความแข็งแรงและ
ประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่าง
ถูกต้อง 

2.   คำนวณหาความดันบนหัว
ลูกสูบ 

3.   คำนวณหาแรงท่ีกระทำบน        
      หัวลูกสูบ 
4.   มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ            
      มีกิจนิสัยในการค้นคว้า   
      เพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วย   
      ความละเอียดรอบคอบ 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ
คำนวณหาขนาดของหมุดย้ำ
ท่ีเหมาะสมและประสิทธิภาพ
สูงสุดได้อย่างถูกต้อง 

2. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยกิจนิสัยในการค้นคว้า
เพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 



ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำ
หน่วย 

สมรรถนะประจำหน่วย 

  โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

 

หน่วยที่ 8 
การต่อช้ินงานโดยใช้
การเช่ือม 

3 1. คำนวณหาความแข็งแรง
ของแนวต่อช้ินงานโดยใช้
การเช่ือมได้อย่างถูกต้อง 

2. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ        
มีกิจนิสัยในการค้นคว้า
เพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ
คำนวณหาความแข็งแรงของ
แนวต่อช้ินงานโดยใช้          
แนวเช่ือม 

2. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยกิจนิสัยในการค้นคว้า
เพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

 

หน่วยที่ 9 
การบิดของเพลากลม 

3 1. คำนวณหาค่าความเค้น
เฉือนในเพลาท่ีรับแรงบิด     
ได้อย่างถกูต้อง  

2. คำนวณหาแรงบิดในเพลาได้
อย่างถกูต้อง  

3. คำนวณหาค่าพลังงาน
ความเครียดของการบิด
เพลาได้อย่างถกูต้อง  

4. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ            
มีกิจนิสัยในการค้นคว้า
เพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการบิด
ของเพลากลม 

2. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยกิจนิสัยในการค้นคว้า
เพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

 

หน่วยที่ 10  
สปริงขด 

3 1.  คำนวณหาค่าความเค้นเฉือน 
     ในสปริงเมื่อรับแรงได้อย่าง 
     ถูกต้อง 
2.  คำนวณหาค่าคงท่ีของสปริง 
     ได้อย่างถกูต้อง 
3.  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีกิจ 
     นิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม     
     ปฏิบัติงานด้วยความ 
     ละเอียดรอบคอบโดย 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกบัหลักการ 
     คำนวณหาความเค้นเฉือนใน    
     สปริงขด 
2.  แสดงพฤติกรรมในการทำงาน 
     ด้วยกิจนิสัยในการค้นคว้า   
     เพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความ 
     ละเอียดรอบคอบ คำนึงถึง 
     ความถูกต้องและปลอดภัย 



ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำ
หน่วย 

สมรรถนะประจำหน่วย 

    ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

 

หน่วยที่ 11 
โมเมนต์ดัดและแรง
เฉือนของคาน 

6 1. คำนวณหาค่าโมเมนต์ดัด
และค่าแรงเฉือนในคาน
แบบปลายอิสระเมื่อมีแรง
กระทำแบบจุดและแรง
กระจายสม่ำเสมอได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. คำนวณหาค่าโมโมเมนต์ดัด
และค่าแรงเฉือนในคาน
รองรับอย่างง่าย เมื่อมีแรง
กระทำแบบจุดและแรง
กระจายสม่ำเสมอได้อย่าง
ถูกต้อง 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ        
มีกิจนิสัยในการค้นคว้า
เพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโมเมนต์
ตัดและแรงเฉือนของคาน 

2. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยกิจนิสัยในการค้นคว้า
เพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

 

หน่วยที่ 12 
ความเค้นดัดในคาน 

3 1. คำนวณหาความเค้นดัด       
ในคานได้อย่างถูกต้อง 

2. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกบั   
 หลักการคำนวณหาความ 
 เค้นดัดในคาน 

2.  แสดงพฤติกรรมในการ  
 ทำงานด้วยกิจนิสัยในการ  
 ค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงาน 
 ด้วยความละเอียดรอบคอบ  
 คำนึงถึงความถูกต้องและ 
 ปลอดภัย 

 



ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำ
หน่วย 

สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 13 
การแอ่นตัวของคาน 

6 1. คำนวณหาระยะแอ่นตัวของ
คานได้ถูกต้อง 

2. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกบัหลักการ
คำนวณหาระยะแอ่นตัวของ
คาน 

2.  แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยกิจนิสัยในการค้นคว้า
เพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

 
สอบปลายภาค 3 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ 
ผลงาน/

ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม 
ร้อยละ50 

ของคะแนนเต็ม 

๑ 3 4 3 10 5 
๒ 1 2 2 5 ๒.๕ 
๓ 2.5 3 3 ๘ ๔ 
๔ 2.5 3 2 ๗ ๓.๕ 
๕ 2.5 3 2 ๗ ๓.๕ 
6 1 2 2 ๕ ๒.๕ 
7 3 4 3 ๑๐ ๕ 
8 2.5 3 3 ๘ ๔ 
9 2.5 3 3 ๘ ๔ 

10 1 2 2 ๕ ๒.๕ 
11 2.5 ๔ ๒ ๑๐ ๕ 
12 2.5 ๓ ๑ ๗ ๓.๕ 
13 3 ๔ ๒ ๑๐ ๕ 
รวม 30 4๐ 30 ๑๐๐ 50 

  พุทธพิสัย       4๐ คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (๒0 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน (๒0 คะแนน)  
  ทักษะพิสัย       4๐ คะแนน 
   -ใบงาน (20 คะแนน) 
   -ช้ินงาน (20 คะแนน) 
  จิตพิสัย        ๒๐  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 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. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 ๘.๒ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๘.๓ ใบงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ความเค้นและความเครียด จำนวน 6 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ท่ัวไป เพื่อให ้

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเค้นและความเครียด 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. คำนวณหาค่าความเค้นแรงดึง (Tensile Stress;Qt) ได้อย่างถกูต้อง 
2. คำนวณหาค่าความเค้นแรงอัด (Compressive Stress; Qc) ได้อย่างถกูต้อง 
3. คำนวณหาค่าความเค้นเฉือน (Shear Stress; t) ได้อย่างถกูต้อง 
4. คำนวณหาค่าความเครียด (Strain;) ได้อย่างถกูต้อง 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด 

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2.  สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับความเค้นและความเครียดของวัสดุ  
3. เนื้อหา 

1. ความเค้น 
2. ความเครียด 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความเค้นและ

ความเครียด 
ของวัสดุ 
 
 

1.อธิบายความรู้เกี่ยวกับความเค้นและ
ความเครียดของวัสดุได้ 
2. บริหารจัดการกลุ่มตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
3. นำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

1/3 
2/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียนของ

นักเรียนโดยการ           เช็ค
ช่ือ แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ  

2. ครูช้ีแจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูช้ีแจงเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผลให้นักเรียนทราบ 

4. ครูผู้สอนร่วมมือกับนักเรียน
ยกตัวอย่างความจำเป็นของ
ความเค้นและความเครียด 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
1. ครูอธิบายในเรื ่องความเค้น

และความเครียด 
2. นักเรียนฟงัครูพร้อมกับจด

บันทึก ซักถาม          ข้อ
สงสัย 

3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์ใน
เรื่องความเค้นและ
ความเครียด 

4. นักเรียนฟงัครูอธิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับ           
จดบันทึกและค้นคว้าใน 
ระบบ google class room 
และนำเสนอ 

ขั้นประยุกต์ใช้  
(APPLICATION) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวช่ือ
เรื่อง ความเค้นและความเครียด 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาความแข็งแรง
ของวัสดุ 
2. ระบบ google 
classroom 
3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียน       
ในระบบ 
google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

• แบบทดสอบ         
หลังเรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบ 
google classroom หน่วยที่ ๑ 
สืบค้นด้วยระบบ Internet ครู
คอยดูแล และ แนะนำอย่าง
ใกล้ชิด 
3. มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทท่ี ๑  
4. เฉลยแบบฝึกหัด 
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้ เรื่องความเค้นและ
ความเครียด 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทท่ี 1 
3. มอบหมายให้ไปศึกษาเนื้อหา
ในเรื่องวัสดุหน่วย      และ
อุปกรณ์มาล่วงหน้า    ก่อนเรียน
ในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน          
ทำความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ดูแลการทำความสะอาดห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน เพื่อนำ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นไปแก้ไขในกลุ่ม
อื่นๆ หรือเป็นข้อมูลในการ
แก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

ความรู้     4  คะแนน 
ทักษะ     4    คะแนน 
จิตพิสัย     2  คะแนน 
รวม     10     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมนิผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  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. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

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

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

• ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงช่ือ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 
 

 

 



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  กฎของฮุก จำนวน 3 ชั่วโมง 
  1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ท่ัวไป เพื่อให ้
               1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎของฮุก 

1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. คำนวณหาค่าคำนวณหาค่าความเค้นเมื่อทราบค่าความเค้นความเครียด และค่ามอดูลัส

ความยืดหยุ่นได้ถูกต้อง 
2. คำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การยืดหยุ่นPercentage Elongation) เมื่อทราบค่าความยาว

ของช้ินงานเดิม และความยาวชิ้นงานหลังจากขาดแล้วได้ถกูต้อง 
3. คำนวณหาเปอร์เซ็นต์พื้นท่ีหน้าตัดลดลง (Percentage Reuction of Area) เมื่อทราบ

ค่าพื้นท่ีหน้าตัดของช้ินงานเดิมและพื้นท่ีหน้าตัดของช้ินงานท่ีจุดขาดได้ถูกต้อง 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
1. ประยุกต์ใช้กฎของฮุก 

3. เนื้อหา 
     1. ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด 
     2. กฎของฮุก 
     3. เปอร์เซ็นต์การยืดตัว 
     4. เปอร์เซ็นต์พื้นท่ีหน้าตัดลดลง 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. ประยุกต์ใช้กฎของฮุก 
 
 

1. อธิบายหลักการประยุกต์ใช้กฎของฮุก  
2. บริหารจัดการกลุ่มตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
3. นำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

3/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน

ของนักเรียนโดยการเช็คช่ือ 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ  

2. ครูช้ีแจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูช้ีแจงเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผลให้นักเรียนทราบ 

4. ครูผู้สอนร่วมมือกับนักเรียน
ยกตัวอย่างความจำเป็นของ
กฎของฮุก  

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
1.  ครูอธิบายในเรื่องกฎของฮุก 
2.  นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด

บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์ใน

เรื่องกฎของฮุก 
4.  นักเรียนฟังครูอธิบายตัวอย่าง

พร้อมกับจดบันทึกและค้นคว้า
ใน ระบบ google class 
room และนำเสนอ 

ขั้นประยุกต์ใช้  
(APPLICATION) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวช่ือ
เรื่องกฎของฮุก  
๒. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบ 
google classroom หน่วยที่ 2 
สืบค้นด้วยระบบ Internet ครู
คอยดูแล และ แนะนำอย่าง
ใกล้ชิด 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ความแข็งแรงของวัสดุ 
 2.ระบบ google 
classroom  
3. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

• แบบทดสอบ         
หลังเรียน 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด
บทท่ี 2  
4. เฉลยแบบฝึกหัด 
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุป
ความรู้ เรื่องกฎของฮุก 2. ให้ทำ
แบบทดสอบบทท่ี 2 
3. มอบหมายให้ไปศึกษาเนื้อหา
ในเรื่องวัสดุหน่วยและอุปกรณ์มา
ล่วงหน้า ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน       ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครูดูแล
การทำความสะอาดห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน เพื่อนำ
ปัญหาที ่เกิดขึ้นไปแก้ไขในกลุ่ม
อ ื ่นๆ หร ือ เป ็นข ้อม ูลในการ
แก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

ความรู้       ๒  คะแนน 
ทักษะ       ๒   คะแนน 
จิตพิสัย       ๑  คะแนน 
รวม        ๕     คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมนิผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  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. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................
.........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…....................................................................................................................................................................
.........................………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...…………………………….........................................................................................................
. 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม    
การเรียนรู ้

 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
  ลงช่ือ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ความเค้นออกแบบและความเค้นที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 
จำนวน 3 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ท่ัวไป เพื่อให ้

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัความเค้นออกแบบและความเค้นที่เกดิขึ้น
เนื่องจากอุณหภูมิเปล่ียนแปลง 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. คำนวณหาขนาดช้ินงานท่ีเหมาะสม มีความแข็งแรง และปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง     
 2. คำนวณหาค่าความเค้นที ่ เกิดขึ ้นเนื ่องจากความเค้นที ่เกิดขึ ้นเนื ่องจากอุณหภ ูมิ

เปล่ียนแปลงได้อย่างถูกต้อง 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการคำนวณหาขนาดช้ินงานท่ีเหมาะสม มีความแข็งแรงและปลอดภัย 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการคำนวณหาความเค้นท่ีเกดิขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลง 

3. เนื้อหา 
1. ความเค้นออกแบบ 
2. ความเค้นท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากอุณหภูมิเปล่ียนแปลง 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการคำนวณหาขนาด
ช้ินงานท่ีเหมาะสม มีความแข็งแรงและปลอดภัย 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการคำนวณหาความเค้น
ท่ีเกดิขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลง 

1. อธิบายหลักการเกี่ยวกับความเค้นออกแบบ
และความเค ้นท ี ่ เ กิดข ึ ้น เน ื ่ องจากอ ุณหภ ูมิ
เปล่ียนแปลงได้ 2. บริหารจัดการกลุ่มตามท่ีได้รับ
มอบหมายได้ 
3. นำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

4/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมา

เรียนของนักเรียนโดย
การเช็คช่ือ แลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  

2. ครูช้ีแจงรายละเอียด
หัวข้อเรื่องท่ีจะเรียน
ตลอดจนสาระการ
เรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียน
ทราบ  

3. ครูช้ีแจงเกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล
ให้นักเรียนทราบ 

4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของความ
เค้นออกแบบและความ
เค้นท่ีเกิดขึ้นเนื่องจาก
อุณหภูมิเปล่ียนแปลง 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
1. ครูอธิบายในเรื่อง

ความเค้นออกแบบ
และความเค้นท่ีเกิดขึ้น
เนื่องจากอุณหภูมิ
เปล่ียนแปลง 

2. นักเรียนฟังครูพร้อม
กับจดบันทึกซักถาม
ข้อสงสัย 

3. ครูอธิบายทักษะ
สัญลักษณ์ในเรื่อง 
ความเค้นออกแบบ
และความเค้นท่ีเกิดขึ้น

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ความแข็งแรงวัสดุ 
2. ระบบ google 
classroom  
3. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

• แบบทดสอบ   
หลังเรียน 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เนื่องจากอุณหภูมิ
เปล่ียนแปลง 

4. นักเรียนฟงัครูอธิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจด
บันทึกและค้นคว้าใน 
ระบบ google class 
room และนำเสนอ 

ขั้นประยุกต์ใช้  
(APPLICATION) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว
ช่ือเรื่อง อัตราส่วนการอัด 
๒. ให้นักเรียนค้นคว้าใน
ระบบ google classroom 
หน่วยที่ 3 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทท่ี 3 
4. เฉลยแบบฝึกหัด 
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกนั
สรุปความรู้ ความเค้น
ออกแบบและความเค้นท่ี
เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิ
เปล่ียนแปลง. ให้ทำ
แบบทดสอบบทท่ี 3 
3. มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องวัสดุหน่วย
และอุปกรณ์มาล่วงหน้า 
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน 
ทำความสะอาด ห้องเรียน  
ครูดูแลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพื่อนำปัญหาท่ีเกิดขึ้นไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็น



ข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

ความรู้       ๓  คะแนน 
ทักษะ       ๓    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม        ๘     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมนิผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  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. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8. บันทึกหลังการสอน 

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................
.........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…....................................................................................................................................................................
.........................………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...…………………………….........................................................................................................
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
  ลงช่ือ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 

 

 

 



 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ความเค้นในวัสดุสองชนิดยึดติดกัน จำนวน 3 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
    1.1 จุดประสงค์ท่ัวไป เพื่อให ้
           1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัความเค้นในวัสดุสองชนิดยึดติดกัน 
    1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
           1. บอกความหมายของความเค้นวัสดุสองชนิดยึดติดกันได้           
           2. คำนวณหาค่าความเค้นท่ีเกิดขึ้นในวัสดุสองชนิดยึดติดกัน เมื่อรับแรงดึงหรือแรงอัดได้อย่าง    
ถูกต้อง 
           3. คำนวณหาค่าความเค้นท่ีเกิดขึ้นในวัสดุสองชนิดยึดติดกัน เมื่ออุณหภูมิเปล่ียนแปลงได้อย่าง    
ถูกต้อง 
    1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความเค้นในวัสดุสองชนิดยึดติดกัน 
3. เนื้อหา 
     1. ความหมายของความเค้นในวัสดุสองชนิดยึดติดกัน 
     2. วัสดุสองชนิดยึดติดกันภายใต้แรงดึงหรือแรงอัด 
     3. วัสดุสองชนิดยึดติดกันภายใต้อุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลง 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความเค้นในวัสดุสอง

ชนิด 
ยึดติดกัน 
 
 

1. อธิบายหลักการความรู้เกี่ยวกับความเค้นใน
วัสดุสองชนิดยึดติดกันได้ 
2. บริหารจัดการกลุ่มตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
3. นำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

5/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียนของ
นักเรียนโดยการเช็คช่ือ 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูช้ีแจงรายละเอียดหัวข้อเรื่อง
ท่ีจะเรียนตลอดจนสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้
นักเรียนทราบ  
3. ครูช้ีแจงเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผลให้นักเรียนทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับนักเรียน
ยกตัวอย่างความจำเป็นของความ
เค้นในวัสดุสองชนิดยึดติดกัน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
1. ครูอธิบายในเรื่องความเค้นใน
วัสดุสองชนิดยึดติดกัน 
2. นักเรียนฟังครพูร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์ใน
เรื่องความเค้นในวัสดุสองชนิดยึด
ติดกัน 
4. นักเรียนฟังครูอธิบายตัวอย่าง
พร้อมกับจดบันทึกและค้นคว้าใน 
ระบบ google classroom และ
นำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
(APPLICATION) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวช่ือเรื่อง
ความเค้นในวัสดุสองชนิดยึดติดกัน  
๒. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบ 
google classroom หน่วยที่ 4 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาความแข็งแรง
วัสดุ 
2. ระบบ google 
classroom  
3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ        
หลังเรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สืบค้นด้วยระบบ Internet  ครู
คอยดูแล และ แนะนำอย่าง
ใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทท่ี 4  
4. เฉลยแบบฝึกหัด 
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้ ความเค้นในวัสดุสองชนิด
ยึดติดกัน  
2. ให้ทำแบบทดสอบบทท่ี 4 
3. มอบหมายให้ไปศึกษาเนื้อหาใน
เรื่องวัสดุหน่วยและอุปกรณ์มา
ล่วงหน้า ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำความ
สะอาด ห้องเรียน  ครูดูแลการทำ
ความสะอาดห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน เพื่อนำ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นไปแก้ไขในกลุ่ม
อื่นๆ หรือเป็นข้อมูลในการ
แก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

ความรู้       ๓  คะแนน 
ทักษะ       ๓    คะแนน 
จิตพิสัย       ๑  คะแนน 
รวม        ๗     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมนิผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  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. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
8. บันทึกหลังการสอน 

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................
.........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…....................................................................................................................................................................
.........................………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...…………………………….........................................................................................................
. 



 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงช่ือ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 

 

 



 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 แรงกระแทก จำนวน 3 ชั่วโมง 
     1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ท่ัวไป เพื่อให ้
                1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงกระแทก 
         1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. คำนวณหาค่าความเค้นท่ีเกดิขึ้นในวัสดุเมื่อรับแรงกระแทกได้อย่างถกูต้อง 
         1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                1. มีเจตคติที ่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2. สมรรถนะประจำหน่วย 
         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความเค้นในวัสดุเมื่อได้รับแรงกระแทก 
    3. เนื้อหา 
         1. ความเค้นท่ีเกิดจากแรงกระแทก 
         2. การเปรียบเทียบความเค้นท่ีเกิดขึ้นในชิ้นงานแบบกระแทกกบัไม่กระแทก 
         3. แรงกระแทกท่ีระยะความสูงเท่ากับศูนย์ 
         4. ความสำคัญของความเค้นท่ีเกิดจากแรงกระแทก 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความเค้นในวัสดุเมื่อ

ได้รับ 
แรงกระแทก 
 
 

1. อธิบายหลักการเกี่ยวกับความเค้นในวัสดุเมื่อ
ได้รับแรงกระแทก 

2. บริหารจัดการกลุ่มตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
3. นำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 
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ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คช่ือ 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูช้ีแจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูช้ีแจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของแรงกระแทก 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
1. ครูอธิบายในเรื่องแรง
กระแทก 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องแรงกระแทก 
4. นักเรียนฟังครูอธิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
classroom และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
(APPLICATION) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวช่ือ
เรื่องแรงกระแทก 
๒. ให้นักเรียนค้นคว้าใน
ระบบ google classroom 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาความแข็งแรง
ของวัสดุ 
2. ระบบ google 
classroom  
3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

• แบบทดสอบ         
หลังเรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยที่ 5 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3. มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทท่ี 5  
4. เฉลยแบบฝึกหัด 
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกนั
สรุปความรู้ แรงกระแทก 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทท่ี 5 
3. มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องวัสดุหน่วยและ
อุปกรณ์มาล่วงหน้าก่อนเรียน
ในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน        
ทำความสะอาด ห้องเรียน  
ครูดูแลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพื่อนำปัญหาท่ีเกิดขึ้นไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

ความรู้       ๓  คะแนน 
ทักษะ       ๓    คะแนน 
จิตพิสัย       ๑  คะแนน 
รวม        ๗     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมนิผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  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. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
8. บันทึกหลังการสอน 

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................
.........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…....................................................................................................................................................................
.........................………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...…………………………….........................................................................................................
.. 
 
 



 
 

บบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
  ลงช่ือ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 

 

 

 

 



 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ภาชนะบางภายใต้ความดัน จำนวน 3 ชั่วโมง 
     1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ท่ัวไป เพื่อให ้
                1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาชนะบางภายใต้ความดัน 
         1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. คำนวณหาค่าความเค้นในเนื้อวัสดุท่ีเป็นภาชนะบางรูปทรงต่างๆ ภายใต้ความดันได้อย่าง
ถูกต้อง 
         1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติที ่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2. สมรรถนะประจำหน่วย 
         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณหาความเค้นในเนื้อวัสดุที่เป็นภาชนะบางรูปทรงต่างๆ
ภายใต้ความเค้น 
    3. เนื้อหา 
         1. รูปทรงกระบอกบางอยู่ภายใต้ความดันภายใน 
         2. การหาค่าความเค้นในแนวยาวท่อ 
         3. การหาค่าความเค้นตามแนวเส้นรอบวง 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณหาความ 
เค้นในเนื้อวัสดุท่ีเป็นภาชนะบางรูปทรงต่างๆ
ภายใต้ความเค้น 
 

1. อธิบายหลักการเกี่ยวกับหลักการคำนวณหา
ความเค้นในเนื้อวัสดุท่ีเป็นภาชนะบางรูปทรงต่างๆ
ภายใต้ความเค้นได้ 
2. บริหารจัดการกลุ่มตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
3. นำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

7/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คช่ือ 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูช้ีแจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูช้ีแจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของภาชนะบางภายใต้
ความดัน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
1. ครูอธิบายในเรื่องภาชนะ
บางภายใต้ความดัน  
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องภาชนะบางภายใต้
ความดัน  
4. นักเรียนฟังครูอธิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
classroom และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
(APPLICATION) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวช่ือ

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาความแข็งแรง
ของวัสดุ 
2. ระบบ google 
classroom  
3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

• แบบทดสอบ 
หลังเรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่องภาชนะบางภายใต้ความ
ดัน 
๒. ให้นักเรียนค้นคว้าใน
ระบบ google classroom 
หน่วยที่ 6 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3. มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทท่ี 6  
4. เฉลยแบบฝึกหัด 
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกนั
สรุปความรู้ ภาชนะบาง
ภายใต้ความดัน 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทท่ี 6 
3. มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องวัสดุหน่วยและ
อุปกรณ์มาล่วงหน้าก่อนเรียน
ในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน        
ทำความสะอาด ห้องเรียน  
ครูดูแลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพื่อนำปัญหาท่ีเกิดขึ้นไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

ความรู้       ๒  คะแนน 
ทักษะ       ๒    คะแนน 
จิตพิสัย       ๑  คะแนน 
รวม        ๕     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมนิผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  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. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8. บันทึกหลังการสอน 

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................
.........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…....................................................................................................................................................................
.........................………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...…………………………….........................................................................................................
.. 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงช่ือ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 

 



 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 การต่อชิ้นงานโดยใช้หมุดย้ำ จำนวน 6 ชั่วโมง 
     1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ท่ัวไป เพื่อให ้
                1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อช้ินงานโดยใช้หมุดย้ำ 
         1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. คำนวณหาขนาดของหมุดย้ำท่ีเหมาะสมทำให้แนวต่อช้ินงานมีความแข็งและประสิทธิภาพ
สูงสุดได้อย่างถูกต้อง 
         1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                1. มีเจตคติที ่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2. สมรรถนะประจำหน่วย 
         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณหาขนาดของหมุดย้ำท่ีเหมาะสมและประสิทธิภาพสูงสุด  
    3. เนื้อหา 
         1. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบัหมุดย้ำ 
         2. การหมุดย้ำ 
         3. ชนิดของหมุดย้ำ 
         4. ลักษณะการต่อหมุดย้ำ 
         5. การคำนวณหาค่าความแข็งแรงรอยต่อหมุดย้ำ 
         6. ประสิทธิภาพแนวหมุดย้ำ 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณหาขนาด
ของหมุดย้ำท่ีเหมาะสมและประสิทธิภาพสูงสุด  
 

1. อธิบายหลักการเกี่ยวกบัหลักการคำนวณหา
ขนาดของหมุดย้ำท่ีเหมาะสมและประสิทธิภาพ
สูงสุดได้ 
2. บริหารจัดการกลุ่มตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
3. นำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

8/3 
9/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คช่ือ 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูช้ีแจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูช้ีแจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของการต่อช้ินงานโดย
ใช้หมุดย้ำ 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
1. ครูอธิบายในเรื ่องการต่อ
ช้ินงานโดยใช้หมุดย้ำ  
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการต่อช้ินงานโดยใช้
หมุดย้ำ 
4. นักเรียนฟังครูอธิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
classroom และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
(APPLICATION) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวช่ือ
เรื่องการต่อช้ินงานโดยใช้
หมุดย้ำ 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาความแข็งแรง
ของวัสดุ 
2. ระบบ google 
classroom  
3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

• แบบทดสอบ         
หลังเรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ให้นักเรียนค้นคว้าใน
ระบบ google classroom 
หน่วยที่ 7 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3. มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทท่ี 7  
4. เฉลยแบบฝึกหัด 
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกนั
สรุปความรู้ การต่อช้ินงาน
โดยใช้หมุดย้ำ 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทท่ี 7 
3. มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องวัสดุหน่วยและ
อุปกรณ์มาล่วงหน้า ก่อน
เรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน       
ทำความสะอาด ห้องเรียน  
ครูดูแลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพื่อนำปัญหาท่ีเกิดขึ้นไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมนิผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  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. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. บันทึกหลังการสอน 

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................
.........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…....................................................................................................................................................................
.........................………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...…………………………….........................................................................................................
. 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
  ลงช่ือ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 

 

 



 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 การต่อชิ้นงานโดยใช้การเชื่อม จำนวน 3 ชั่วโมง 
     1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ท่ัวไป เพื่อให ้
                1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อช้ินงานโดยใช้การเช่ือม 
         1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. คำนวณหาความแข็งแรงของแนวต่อช้ินงานโดยใช้การเช่ือมได้อย่างถูกต้อง 
         1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                1. มีเจตคติที ่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2. สมรรถนะประจำหน่วย 
         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณหาความแข็งแรงของแนวต่อช้ินงานโดยใช้แนวเช่ือม 
    3. เนื้อหา 
         1. การเช่ือมโลหะ 
         2. การเช่ือมลักษณะต่อเกย 
         3. การเช่ือมลักษณะต่อชน 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณหา

ความ 
แข็งแรงของแนวต่อช้ินงานโดยใช้แนวเช่ือม 
 
 

1. อธิบายหลักการเกี่ยวกับหลักการคำนวณหา
ความแข็งแรงของแนวต่อชิ้นงานโดยใช้แนว
เช่ือม 

2. บริหารจัดการกลุ่มตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
3. นำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

10/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คช่ือ 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูช้ีแจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูช้ีแจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของการต่อช้ินงานโดย
ใช้การเช่ือม 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
1. ครูอธิบายในเรื่องการต่อ
ช้ินงานโดยใช้การเช่ือม  
2. นักเรียนฟังครพูร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการต่อช้ินงานโดยใช้
การเช่ือม 
4. นักเรียนฟังครูอธิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
classroom และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
(APPLICATION) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวช่ือ

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาความแข็งแรง
ของวัสดุ 
2. ระบบ google 
classroom  
3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ        
หลังเรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่องการต่อช้ินงานโดยใช้การ
เช่ือม 
๒. ให้นักเรียนค้นคว้าใน
ระบบ google classroom 
หน่วยที่ 8 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทท่ี 8  
4. เฉลยแบบฝึกหัด 
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกนั
สรุปความรู้ การต่อช้ินงาน
โดยใช้การเช่ือม 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทท่ี 8 
3. มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องวัสดุหน่วยและ
อุปกรณ์มาล่วงหน้าก่อนเรียน
ในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน       
ทำความสะอาด ห้องเรียน  
ครูดูแลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพื่อนำปัญหาท่ีเกิดขึ้นไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       ๓  คะแนน 
ทักษะ       ๓    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม        ๘     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมนิผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี ้
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  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. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................
.........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…....................................................................................................................................................................
.........................………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...……………………………......................................................................................................
.... 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
  ลงช่ือ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 

 

 

 



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 การบิดของเพลากลม จำนวน 3 ชั่วโมง 
     1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ท่ัวไป เพื่อให ้
                1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบิดของเพลากลม 
         1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. คำนวณหาค่าความเค้นเฉือนในเพลาท่ีรับแรงบิดได้อย่างถูกต้อง 
                2. คำนวณหาแรงบิดในเพลาได้อย่างถูกต้อง 
                3. คำนวณหาค่าพลังงานความเครียดของการบิดเพลาได้อย่างถูกต้อง 
         1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                1. มีเจตคติที ่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2. สมรรถนะประจำหน่วย 
         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการบิดของเพลากลม 
    3. เนื้อหา 
         1. ความเค้นเฉือน ความเครียดเฉือน และมุมบิดของเพลา 
         2. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิด และความเค้นเฉือน 
         3. พลังงานความเครียดของการบิด 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการบิดของเพลากลม 
 

1. อธิบายหลักการเกี่ยวกบัการบิดของเพลากลม 
2. บริหารจัดการกลุ่มตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
3. นำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 
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ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คช่ือ 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูช้ีแจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูช้ีแจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของการบิดของ        
เพลากลม 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
1. ครูอธิบายในเรื่องการบิด
ของเพลากลม  
2. นักเรียนฟังครพูร้อมกับ   
จดบันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการบิดของเพลากลม 
4. นักเรียนฟังครูอธิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
classroom และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
(APPLICATION) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวช่ือ
เรื่องการบิดของเพลากลม 
๒. ให้นักเรียนค้นคว้าใน
ระบบ google classroom 
หน่วยที่ 9 สืบค้นด้วยระบบ 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาความแข็งแรง
ของวัสดุ 
2. ระบบ google 
classroom  
3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

• แบบทดสอบ         
หลังเรียน 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทท่ี 9  
4. เฉลยแบบฝึกหัด 
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกนั
สรุปความรู้ การบิดของ    
เพลากลม 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทท่ี 9 
3. มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องวัสดุหน่วยและ
อุปกรณ์มาล่วงหน้าก่อนเรียน
ในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน         
ทำความสะอาด ห้องเรียน  
ครูดูแลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพื่อนำปัญหาท่ีเกิดขึ้นไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

ความรู้       ๓  คะแนน 
ทักษะ       ๓    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม        ๘     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมนิผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  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. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................
.........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…....................................................................................................................................................................
.........................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...……………………………......................................................................................................
..... 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
  ลงช่ือ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 

 

 

 



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 10 สปริงขด จำนวน 3 ชั่วโมง 
     1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ท่ัวไป เพื่อให ้
                1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสปริงขด 
         1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. คำนวณหาค่าความเค้นเฉือนในสปริงเมื่อรับแรงได้อย่างถูกต้อง 
                2. คำนวณหาค่าคงท่ีของสปริงได้อย่างถูกต้อง 
         1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                1. มีเจตคติที ่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด   
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2. สมรรถนะประจำหน่วย 
         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณหาความเค้นเฉือนในสปริงขด 
    3. เนื้อหา 
         1. ประเภทของสปริงขด 
         2. ความเค้นเฉือนในสปริงขด 
         3. วาฮ์แฟกเตอร์ 
         4. ระยะยืดหรือระยะหดตามแนวแกน 
         5. ค่าคงท่ีของสปริง 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณหาความ
เค้นเฉือนในสปริงขด 
 
 

1. อธิบายเกี่ยวกับหลักการคำนวณหาความเค้น
เฉือนในสปริงขด 
2. บริหารจัดการกลุ่มตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
3. นำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 
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ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คช่ือ 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูช้ีแจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูช้ีแจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของสปริงขด 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
1. ครูอธิบายในเรื่องสปริงขด 
2. นักเรียนฟังครพูร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องสปริงขด  
4. นักเรียนฟังครูอธิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
classroom และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
(APPLICATION) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวช่ือ
เรื่องสปริงขด  
๒. ให้นักเรียนค้นคว้าใน
ระบบ google classroom 
หน่วยที่ 10 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาความแข็งแรง
ของวัสดุ 
2. ระบบ google 
classroom  
3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

• แบบทดสอบ         
หลังเรียน 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทท่ี 10  
4. เฉลยแบบฝึกหัด 
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกนั
สรุปความรู้ สปริงขด 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทท่ี 
10 
3. มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องวัสดุหน่วยและ
อุปกรณ์มาล่วงหน้า ก่อน
เรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน       
ทำความสะอาด ห้องเรียน  
ครูดูแลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพื่อนำปัญหาท่ีเกิดขึ้นไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

ความรู้       ๒  คะแนน 
ทักษะ       ๒    คะแนน 
จิตพิสัย       ๑  คะแนน 
รวม        ๕     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมนิผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  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. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
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• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……
…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………
……………………...............……......................................................................................................………………..
………………………………………………………………………………………………..………………………………………..............
.……………………………..……………………………………….......................................................................................
.....................................................................…………………………………..……………………………………….............
..………………………………………..……………………………………….........…………………………………..……………………
…………………...............……......…….................................…………………………………..…………………………………
……...............………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................
.........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…....................................................................................................................................................................
.........................………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...……………………………......................................................................................................
.... 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติรรมการเรียนรู้ 
 

คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
  ลงช่ือ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 

 

 

 



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 11 โมเมนต์ดัดและแรงเฉือนของคาน จำนวน 6 ชั่วโมง 
     1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ท่ัวไป เพื่อให ้
                1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนของคาน 
         1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. คำนวณหาค่าโมเมนต์ดัดและค่าแรงเฉือนในคานแบบปลายอิสระเมื่อมีแรงกระทำแบบจุด
และแรงกระจายสม่ำเสมอได้อย่างถูกต้อง 
                2. คำนวณหาค่าโมเมนต์ดัดและค่าแรงเฉือนในคานรองรับอย่างง่าย เมื่อมีแรงกระทำแบบจุด
และแรงกระจายสม่ำเสมอได้อย่างถูกต้อง 
         1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                1. มีเจตคติที ่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2. สมรรถนะประจำหน่วย 
         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนของคาน 
    3. เนื้อหา 
         1. ความหมายของคาน 
         2. ลักษณะของคาน 
         3. ลักษณะของแรงท่ีกระทำกับคาน 
         4. การหาค่าโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนท่ีจุดใดๆบนคาน 
         5. การเขียนกราฟแรงเฉือนและกราฟโมเมนต์ดัด 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโมเมนต์ดัดและแรง

เฉือน 
ของคาน 
 

1. อธิบายหลักการเกี่ยวกับโมเมนต์ดัดและแรง
เฉือนของคานได้ 

2. บริหารจัดการกลุ่มตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
3. นำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

13/3 
14/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คช่ือ 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูช้ีแจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูช้ีแจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของโมเมนต์ดัดและ
แรงเฉือนของคาน  
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
1. ครูอธิบายในเรื่องโมเมนต์
ดัดและแรงเฉือนของคาน  
2. นักเรียนฟังครพูร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องโมเมนต์ดัดและแรง
เฉือนของคาน  
4. นักเรียนฟังครูอธิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
classroom และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
(APPLICATION) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวช่ือ
เรื่องโมเมนต์ดัดและแรงเฉือน
ของคาน 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาความแข็งแรง
ของวัสดุ 
2. ระบบ google 
classroom  
3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

• แบบทดสอบ        
หลังเรียน 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ให้นักเรียนค้นคว้าใน
ระบบ google classroom 
หน่วยที่ 11 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทท่ี 11  
4. เฉลยแบบฝึกหัด 
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกนั
สรุปความรู้ โมเมนต์ดัดและ
แรงเฉือนของคาน 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทท่ี 
11 
3. มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องวัสดุหน่วยและ
อุปกรณ์มาล่วงหน้า ก่อน
เรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน       
ทำความสะอาด ห้องเรียน  
ครูดูแลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพื่อนำปัญหาท่ีเกิดขึ้นไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมนิผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 



 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยูใ่นเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
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………...............………………………………………………………………………………………………..……………………………
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• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……
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……………………...............……......................................................................................................………………..
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.....................................................................…………………………………..……………………………………….............
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• ผลการสอนของครู 
.......................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................
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……………………...…………………………….......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
  ลงช่ือ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 

 

 

 



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 12 ความเค้นดัดในคาน จำนวน 3 ชั่วโมง 
     1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ท่ัวไป เพื่อให ้
                1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเค้นดัดในคาน 
         1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. คำนวณหาความเค้นดัดในคานได้อย่างถูกต้อง 
         1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                1. มีเจตคติที ่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2. สมรรถนะประจำหน่วย 
         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณหาความเค้นดัดในคาน 
    3. เนื้อหา 
         1. ข้อกำหนดและวิธีคำนวณความเค้นดัดในคาน 
         2. ความเค้นดัดสูงสุด 
         3. การหาโมเมนต์ความเฉื่อยจากสูตรสำเร็จ         
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณหาความ
เค้นดัดในคาน 
 
 

1. อธิบายเกี่ยวกับหลักการคำนวณหาความเค้น
ดัดในคานได้ 
2. บริหารจัดการกลุ่มตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
3. นำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

15/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คช่ือ 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูช้ีแจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูช้ีแจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของความเค้นดัด         
ในคาน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
1. ครูอธิบายในเรื่องความ
เค้นดัดในคาน  
2. นักเรียนฟังครพูร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องความเค้นดัดในคาน 
4. นักเรียนฟังครูอธิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
classroom และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
(APPLICATION) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวช่ือ
เรื่องความเค้นดัดในคาน 
๒. ให้นักเรียนค้นคว้าใน
ระบบ google classroom 
หน่วยที่ 12 สืบค้นด้วยระบบ 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาความแข็งแรง
ของวัสดุ 
2. ระบบ google 
classroom  
3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

• แบบทดสอบ        
หลังเรียน 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทท่ี 12  
4. เฉลยแบบฝึกหัด 
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกนั
สรุปความรู้ ความเค้นดัด     
ในคาน 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทท่ี 
12 
3. มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องวัสดุหน่วยและ
อุปกรณ์มาล่วงหน้า ก่อน
เรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน        
ทำความสะอาด ห้องเรียน  
ครูดูแลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพื่อนำปัญหาท่ีเกิดขึ้นไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

ความรู้       ๓  คะแนน 
ทักษะ       ๓    คะแนน 
จิตพิสัย       ๑  คะแนน 
รวม        ๗     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมนิผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี ้
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  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. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................
.........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…....................................................................................................................................................................
.........................………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...……………………………......................................................................................................
.... 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
  ลงช่ือ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 

 

 

 



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13 การแอ่นตัวของคาน จำนวน 6 ชั่วโมง 
     1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ท่ัวไป เพื่อให ้
                1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแอ่นตัวของคาน 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. คำนวณหาระยะแอ่นตัวของคานได้ถกูต้อง 
        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                1. มีเจตคติที ่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2. สมรรถนะประจำหน่วย 
         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณหาระยะแอ่นตัวของคาน 
    3. เนื้อหา 
         1. ข้อกำหนดเบื้องต้นในการหาระยะแอ่นตัวของคาน 
         2. ระยะแอ่นของคานปลายอิสระรับแรงแบบจุดท่ีปลายอิสระ 
         3. ระยะแอ่นของคานปลายอิสระรับแรงแบบจุดหนึ่งแรงท่ีบนคาน 
         4. ระยะแอ่นของคานรองรับอย่างง่ายมีแรงกระทำแบบจุดกระทำท่ีกึ่งกลางคาน 
         5. สรุปสูตรตัวอย่างคานแบบต่างๆ 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณหา

ระยะ 
แอ่นตัวของคาน 
 
 

1. อธิบายหลักการคำนวณหาระยะแอ่นตัวของ 
คานได้ 
2. บริหารจัดการกลุ่มตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
3. นำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

16/3 
17/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คช่ือ 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ 
2. ครูช้ีแจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
3. ครูช้ีแจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของการแอ่นตัว       
ของคาน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
1. ครูอธิบายในเรื่องการแอ่น
ตัวของคาน 
2. นักเรียนฟังครพูร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการแอ่นตัวของคาน 
4. นักเรียนฟังครูอธิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
classroom และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้ 
(APPLICATION) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวช่ือ
เรื่องการแอ่นตัวของคาน 
๒. ให้นักเรียนค้นคว้าใน
ระบบ google classroom 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาความแข็งแรง
ของวัสดุ 
2. ระบบ google 
classroom  
3. เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

• แบบทดสอบ        
หลังเรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยที่ 13 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทท่ี 13  
4. เฉลยแบบฝึกหัด 
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกนั
สรุปความรู้ การแอ่นตัว        
ของคาน 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทท่ี 
13 
3. มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องวัสดุหน่วยและ
อุปกรณ์มาล่วงหน้า ก่อน
เรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน   
ทำความสะอาด ห้องเรียน  
ครูดูแลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพื่อนำปัญหาท่ีเกิดขึ้นไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมนิผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  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. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. บันทึกหลังการสอน 

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................
.........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…....................................................................................................................................................................
.........................………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...…………………………….........................................................................................................
. 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงช่ือ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 

 



 


