
 

 

 
แผนการจัดการเรียนรูมุ้่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิชา งานเชือ่มและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น รหัสวิชา  ๒๐๑๐๐-๑๐๐๔ 

หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม สาขาวิชาชา่งเชือ่มโลหะ 

 

ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
 

จัดทำโดย 
นางสาวตทัชญา  ปล้องไหม 

 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน          อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕         สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้  
 

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้  

□ ควรปรับปรุงเก่ียวกับ 
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................... .............................................................................  

 
ลงชื่อ...................................................... 

(นายวัลลภ  กรีไกรนุช)  
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

........../............/........... 
 
 

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้  

□ ควรปรับปรุงดังเสนอ □ อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. ......................................... 

 
ลงชื่อ...................................................... 

( นายอรุณ เกลื่อนพันธ์) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

........./............/........... 

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้  

□ อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. ......................................... 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายนิมิตร ศรียาภัย ) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
........./............/........... 

 

 



 

 

คำนำ 

แผนการแผนการจัดการเรียนรู้มุ ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ เรียนการสอน วิชางานเชื่อมและ
โลหะแผ่นเบื้องต้น เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 8 หน่วย ประกอบด้วย ความรู้พื ้นฐานในงานเชื่อมและความ
ปลอดภัย ตำแหน่งงานเชื่อมและลักษณะการต่อชิ้นงาน งานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมแก๊ส งานบัดกรีแข็ง งานโลหะ
แผ่นและ ประกอบขึ้นรูปชิ้นงาน งานบัดกรีอ่อน งานเขียนแบบแผ่นคลี่อย่างง่าย  

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา  
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(3R8C) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ  
สอนเป็นอย่างดียิ ่ง หากครูผู ้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู ้เล่มนี ้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมี 
ข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 

 
ตัทชญา  ปล้องไหม 

 ผู้จัดทำ 
   
 
 
 
 
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ส่วนที่ 1 รายวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1004 จำนวน 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง 
2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของกระบวนการเชื่อมและโลหะแผ่น หลักความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน การเลือกใช้วัสดุ เครื่องและอุปกรณ์งานเชื่อม ท่าเชื่อม รอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่น 
ประสาน การประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊ส การแล่นประสาน (Brazing) และเชื่อมไฟฟ้า การ 
เริ่มต้นอาร์ก การเชื่อมเดินแนว ต่อมุม ต่อตัวทีเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การเขียนแบบ  แผ่น
คลี่ การถ่ายแบบ การเข้าขอบ การทำตะเข็บ การยํ้าหมุด การบัดกรี(Soldering) การขึ้นรูปด้วยการพับ ดัด ม้วน 
เคาะและประกอบ ชิ้นงาน  

3. จุดประสงค์รายวิชา  
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการเชื่อมแก๊ส การเชื่อมไฟฟ้าและงานโลหะแผ่น  
2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้าและการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในงานเชื่อม  
3. มีทักษะเกี่ยวกบการปฏิบัติงาน ัขึ้นรูปโลหะแผ่นรูปทรงเรขาคณิตและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์โลหะแผ่น  
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรง
ต่อเวลามีความซื่อสัตย์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม  

4.สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรู้หลักการกระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า   
2. เชื่อมแล่นประสานและตัดแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส  
3. เชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน  
4. เขียนแบบแผ่นคลี่ลงแผ่นงานตามแบบ  
5. ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผนตามแบบ 
 
 
 



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. หลักความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 - - 5 4 10 3 

2. ตำแหน่งงานเชื่อมและลักษณะ
การต่อชิ้นงาน 

0.5 1 1 1 - - 5 4 12.5 4 

3. งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อม
หุ้มฟลักซ์ 

1 1.5 1.5 1 - - 5 4 14 1 

4. การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 1 1.5 1.5 1 - - 5 4 14 1 
5. การแล่นประสานและการตัด
โลหะด้วยแก๊ส 

0.5 1 1 0.5 - - 5 4 12 5 

6. งานโลหะแผ่น 1 1.5 1 1 - - 5 4 13.5 2 
7. การบัดกรีและการยํ้าหมุด 0.5 0.5 1 0.5 - - 5 3 10.5 6 
8. การเขียนแบบแผ่นคลี่ 0.5 0.5 1 0.5 - - 5 3 10.5 6 
สอบปลายภาค           

รวม 
6 8.5 9 6.5       

30 - - 40 30 100   
ลำดับความสำคัญ 2 1 3     

 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
จุดประสงค์การเรียนรู ้

ประจำหน่วย 
สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1 หลักความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

1. ปฏิบัติตามกฎของโรงงานอย่าง
เคร่งครัด                                      
2. บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานเชื่อม
ไฟฟ้า งานเชื่อมแก๊สได้                      
3. บอกวิธีป้องกันในงานโลหะแผ่นได้                             
4. อธิบายความหมายความสำคัญ ของ
ความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงานได้ 

1. บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎ
ของความปลอดภัยในงานเชื่อมได้
อย่างถูกต้อง 

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งงานเชื่อม
และลักษณะการต่อชิ้นงาน 

1. บอกลักษณะท่าเชื่อมพ้ืนฐานได้                                   
2. บอกชนิดของรอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อม
ได ้                                           
3. เลือกชนิดของรอยต่อให้ เหมาะสม
กับความหนาของงานได้                                   
4. อธิบายลักษณะของการบากหน้างาน
แบบต่างๆได้ 

1. เลือกท่าเชื่อมและรอยต่องาน
เชื่อมไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง                        
2. บอกถึงท่าเชื่อมและรอยต่องาน
เชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

หน่วยที่ 3 งานเชื่อมไฟฟ้า
ด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 

1. บอกกรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้า แบบ
ต่างๆ ได ้                                          
2. จำแนกประเภทของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
ได ้                                            
3. กำหนดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
งานเชื่อมไฟฟ้าได้                          
4. ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าได้                
5. ปฏิบัติตามใบงานท่ีมอบหมาย 

1. แสดงความรู้หลักการระบวน 
การเชื่อมไฟฟ้า                                         
2. การเชื่อมอาร์กลวดเชื่อม
หุ้มฟลั๊กซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน                           
3. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ใน งานเชื่อมไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง                  
4. ปฏิบัติงานในการเชื่อมไฟฟ้าได้ 
อย่างถูกต้อง 



 

 

หน่วยที่ 4 การเชื่อมแก๊สออก
ซีอะเซทิลีน 

1. บอกถึงอุณหภูมิในการเชื่อมแก๊ส 
ต่างๆได้                                            
2. อธิบายข้อดีของการเชื่อมแก๊ส ด้วย
แก๊สอะซิทิลีนกับออกซิเจน              
 3. บอกชนิดของเปลวไฟในการเชื่อมได้                             
4. บอกเครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมแก๊สได้                              
5. สามารถเชื่อมแก๊สได้                    
6. ปฏิบัติตามใบงานท่ีมอบหมาย 

1. แสดงความรู้หลักการระบวน 
การเชื่อมแก๊ส                                           
2. เชื่อมเล่นประสานและตัดแผ่น 
เหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส                 
3. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ใน งานเชื่อมแก๊สได้อย่างถูกต้อง                  
4. ปฏิบัติงานในการเชื่อมแก๊สได้ 

หน่วยที่ 5 การแล่นประสาน
และการตัดโลหะด้วยแก๊ส 

1. อธิบายลักษณะงานบัดกรีแข็งได้                                    
2. บอกข้อดีการบัดกรีแข็งได้              
3. บอกสาเหตุการแตกร้าวบนแนว
บัดกรีแข็งได้                                       
4. จำแนกประเภทของแนวบัดกรีแข็งได้                                
5. เลือกใช้ฟลั๊กซ์ที่เหมาะสมกับลวด
บัดกรีและชิ้นงานได้                        
6. เลือกใช้ลวดบัดกรีได้ถูกต้อง           
7. ควบคุมการหลอมละลายของ ลวด
บัดกรีได ้                                     
8. ปฏิบัติงานบัดกรีแข็งและเชื่อมบัดกรี
ได้ 

1.เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
งานบัดกรีได้อย่างถูกต้อง                      
 2.ปฏิบัติงานการบัดกรีแข็งได้
อย่างถูกต้อง 

หน่วยที่ 6 งานโลหะแผ่น 1. จำแนกประเภทและชนิดของ โลหะ
แผ่นได ้                                      
2. บอกหน้าที่การทำงานของ เครื่องมือ
และเครื่องจักรขึ้นรูปงาน โลหะแผ่นได้                    
3. บอกหน้าที่การทำงานของ เครื่องมือ
และเครื่องจักรขึ้นรูปงาน โลหะแผ่นได ้                  

1. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ในงานโลหะแผ่นได้อย่างถูกต้อง                  
2. ปฏิบัติงานโลหะแผ่นได้อย่าง
ถูกต้อง 



 

 

หน่วยที่ 7 การบัดกรีและ
การยํ้าหมุด 

1. บอกโลหะประสานที่เหมาะสม กับ
ชนิดของโลหะได้                                
2. บอกอัตราส่วนผสมของโลหะ 
ประสานที่เหมาะสมได้                              
3. บอกน้ำยาประสานที่เหมาะสมกับ
โลหะประสานได้                             
4. อธิบายขั้นตอนในการบัดกรีอ่อน ได้                             
5. ปฏิบัติงาน ทำการบัดกรีอ่อนได้ 

1. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ใน งานบัดกรีอ่อนได้อย่างถูกต้อง                 
2. ปฏิบัติงานบัดกรีอ่อนได้อย่าง
ถูกต้อง 

หน่วยที่ 8 การเขียนแบบ
แผ่นคลี่ 

1. บอกวิธีการเขียนแผ่นคลี่ด้วยวิธี 
ต่างๆ ได ้                                            
2. เขียนแผ่นคลี่ด้วยวิธีเส้นรัศมี เส้น
ขนานและเส้นสามเหลี่ยมได้               
3. เลือกวิธีการเขียนแผ่นคลี่ให้ 
เหมาะสมกับชิ้นงาน 

1. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 
ในงานเขียนแบบแผ่นคลี่ถูกต้อง                   
2. ปฏิบัติงานเขียนแบบแผ่นคลี่ได้
อย่างถูกต้อง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  
7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ 
ทดสอบ

(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/
ปฏิบัติงาน 

(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม 
ร้อยละ 50 
ของคะแนน

เต็ม 

1 5 4 4 13 6.5 

2 5 3.5 4 12.5 6.25 

3 5 5 4 14 7 

4 5 5 4 14 7 

5 5 3 4 12 6 

6 5 4.5 4 13.5 6.75 

7 5 2.5 3 10.5 5.25 

8 5 2.5 3 10.5 5.25 

รวม 40 30 30 100 50 

 
พุทธพิสัย       40 คะแนน  
 - ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน)  

- ทดสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน)  
ทักษะพิสัย       30 คะแนน 

- งานที่มอบหมาย / ใบงาน  
จิตพิสัย       30 คะแนน  

รวม       100 คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้  

การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ดังนี้  
คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 

  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 

 
8. เครื่องมือวัดผล  

8.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้  
8.3 ใบงาน 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จำนวน 4 ชั่งโมง  
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย  

1.1 ปฏิบัติตามกฎของโรงงานอย่างเคร่งครัด  
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมแก๊สได้  
1.3 บอกวิธีป้องกันในงานโลหะแผ่นได้  
1.4 อธิบายความหมายความสำคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้  

2. สมรรถนะประจำหน่วย  
2.1 บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยในงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง  

3. เนื้อหา  
3.1 ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า 
3.2 ความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊ส 
3.3 ความปลอดภัยในงานโลหะแผ่น 
 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของ
ความปลอดภัย ในงานเชื่อมได้อย่าง
ถูกต้อง 

ผู้เรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติตามกฎของความ 
ปลอดภัยในงานเชื่อมได้ดังนี้ 
1.1.ความหมายของอุบัติเหตุ 
1.2ความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ 
1.3 การคาดการณ์ถึงอุบัติเหตุและการป้องกัน 
1.4สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
1.5อันตรายที่เกิดจากการเชื่อม 
1.6 การทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อม 
1.7 อันตรายจากรังสี 
1.8 อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
1.9 กระจกกรองแสง 
1.10 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนตัว 
1.11 อันตรายจากควันเชื่อม 
1.12 เครื่องดูดควัน 
1.13 อันตรายจากเสียง 
1.14 ข้อคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย 

 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 

1/4 นำเข้าสู่บทเรียน           
1. ทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา 
2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้ เรื่อง หลัก
ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 
3. แนะนำเกณฑ์การให้
คะแนนการวัดประเมินผล 
4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียน 
ยกตัวอย่าง                 
ขั้นศึกษาข้อมูล 
1. เปิดสื่อการเรียนการ
สอนเนื้อหาของหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หลัก
ความปลอดภัยใน 
ระบบ GOOGLE  
CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อาตามสื่อการ
เรียนและให้ผู้เรียนช่วยกัน
อภิปราย 
3. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียน 

1. เอกสารประกอบ 
วิชางานเชื่อมและโลหะ
แผ่นเบื้องต้น            
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM          
3. เครื่องรับโทรทัศน์   
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาหรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

1. ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน             
2. ผลการประเมิน 
แบบทดสอบ หลังเรียน
ของนักเรียน            
3. ผลการประเมินใน
แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงาน                       
2. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน    
3. สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 4. สรุปผล
การ เรียนรู้ของ นักเรียน 

 
 



 

 

  ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
1. ให้นักศึกษาทำ
แบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ 
นักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัดแนะนำ 
นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ                      
ขั้นสรุปและประเมินผล  
1. ทดสอบแบบทดสอบใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. เฉลยแบบทดสอบ 
3. ครูสรุปเนื้อหาที่เรียน
วันนี้ 
4. บันทึกผลการประเมิน 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  
6.1 การแบ่งคะแนน  

ความรู้    4  คะแนน  
ทักษะ    5  คะแนน  
จิตพิสัย    4  คะแนน  
รวม    13 คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย

การเรียนรู้แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล  

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนครู



 

 

8. บันทึกหลังการสอน  
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………  
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

สัปดาห์ที่................... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.......................ระดับชั้น.......................กลุ่ม......................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตำแหน่งงานเชื่อมและลักษณะการต่อชิ้นงาน จำนวน 4 ชั่งโมง  
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย  

1.1 บอกลักษณะของท่าเชื่อม และรอยต่อในงานเชื่อมได้  
1.2 เลือกลักษณะของรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาของชิ้นงานได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย  
2.1 สามารถบอกลักษณะของท่าเชื่อม และรอยต่อในงานเชื่อมได้ 
2.2 รู้วิธีเลือกลักษณะของรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาของชิ้นงานได้ 

3. เนื้อหา  
3.1 ตำแหน่งงานเชื่อมและลักษณะการต่อชิ้นงาน 
3.2 ท่าเชื่อม 
3.3 รอยต่อและชนิดของรอยต่อ 
3.4 การบากร่องรอยต่อ 
 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. บอก อธิบายตำแหน่งงานเชื่อมและ
ลักษณะการต่อ ชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง 

ผู้เรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติตามกฎของความ ปลอดภัยใน
งานเชื่อมได้ดังนี้  
 - ท่าเชื่อม  
 - รอยต่อและชนิดของรอยต่อ  
 - การบากร่องรอยต่อ 

 
  



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 

2/4 นำเข้าสู่บทเรียน           
1. ทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา 
2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้ เรื่อง 
ตำแหน่งงานเชื่อมและ
ลักษณะการต่อชิ้นงาน     
3. แนะนำเกณฑ์การให้
คะแนนการวัดประเมินผล 
4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียน 
ยกตัวอย่าง                 
ขั้นศึกษาข้อมูล 
1. เปิดสื่อการเรียนการ
สอนเนื้อหาของหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ตำแหน่ง
งานเชื่อมและลักษณะการ
ต่อชิ้นงานในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อาตามสื่อการ
เรียนและให้ผู้เรียนช่วยกัน
อภิปราย 
3. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียน 

1. เอกสารประกอบ 
วิชางานเชื่อมและโลหะ
แผ่นเบื้องต้น            
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM          
3. เครื่องรับโทรทัศน์   
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาหรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

1. ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน             
2. ผลการประเมิน 
แบบทดสอบ หลังเรียน
ของนักเรียน            
3. ผลการประเมินใน
แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงาน                       
2. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน    
3. สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์              
4. สรุปผลการ เรียนรู้ของ 
นักเรียน 

 
 



 

 

  ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
1. ให้นักศึกษาทำ
แบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ 
นักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัดแนะนำ 
นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ                      
ขั้นสรุปและประเมินผล  
1. ทดสอบแบบทดสอบใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. เฉลยแบบทดสอบ 
3. ครูสรุปเนื้อหาที่เรียน
วันนี้ 
4. บันทึกผลการประเมิน 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  

6.1 การแบ่งคะแนน  
ความรู้    3.5 คะแนน  
ทักษะ    5 คะแนน  
จิตพิสัย   4 คะแนน  
รวม    12.5  คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย

การเรียนรู้แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล  

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนครู



 

 

8. บันทึกหลังการสอน  
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………  
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………… 



 

 

สัปดาห์ที่................... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน........................ระดับชั้น....................กลุ่ม................. ........ 
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แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ จำนวน 16 ชั่งโมง  
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย  

1.1 บอกกรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ได้  
1.2 จำแนกประเภทของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้ 
1.3 กำหนดเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเชื่อมไฟฟ้าได้ 
1.4 ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย  
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 

3. เนื้อหา  
3.1 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
3.2 ลวดเชื่อมไฟฟ้า 
3.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
3.4 องค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้า 
3.5 การเริ่มต้นอาร์ก 
3.6 การเคลื่อนที่และการส่ายลวดเชื่อม 
3.7 เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้า 
 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. บอก อธิบายและปฏิบัติตาม งานเชื่อม
ไฟฟ้า  

ผู้เรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติตามได้ดังนี้  
1. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า  
3. ลวดเชื่อมไฟฟ้า  
4. เครื่องมือและอุปกรณ์  
5.องค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้า  
6.การเริ่มต้นอาร์ก 

 
  



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 

3-6/4 นำเข้าสู่บทเรียน           
1. ทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา 
2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้ เรื่อง งาน
เชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อม
หุ้มฟลักซ ์                  
3. แนะนำเกณฑ์การให้
คะแนนการวัดประเมินผล 
4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียน 
ยกตัวอย่าง                 
ขั้นศึกษาข้อมูล 
1. เปิดสื่อการเรียนการ
สอนเนื้อหาของหน่วยการ
เรียนรู้ที ่3 เรื่อง งานเชื่อม
ไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้ม 
ฟลักซ์ ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อาตามสื่อการ
เรียนและให้ผู้เรียนช่วยกัน
อภิปราย 
3. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียน 

1. เอกสารประกอบ 
วิชางานเชื่อมและโลหะ
แผ่นเบื้องต้น            
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM          
3. เครื่องรับโทรทัศน์   
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาหรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

1. ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน             
2. ผลการประเมิน 
แบบทดสอบ หลังเรียน
ของนักเรียน            
3. ผลการประเมินใน
แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงาน                       
2. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน    
3. สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์              
4. สรุปผลการ เรียนรู้ของ 
นักเรียน 

 
 



 

 

  ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
1. ให้นักศึกษาทำ
แบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ 
นักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัดแนะนำ 
นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ                      
ขั้นสรุปและประเมินผล  
1. ทดสอบแบบทดสอบใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. เฉลยแบบทดสอบ 
3. ครูสรุปเนื้อหาที่เรียน
วันนี้ 
4. บันทึกผลการประเมิน 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  
6.1 การแบ่งคะแนน  

ความรู้    5 คะแนน  
ทักษะ    5 คะแนน  
จิตพิสัย   4 คะแนน  
รวม    14  คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย

การเรียนรู้แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล  

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนครู



 

 

8. บันทึกหลังการสอน  
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………  
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………… 



 

 

สัปดาห์ที่................... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.........................ระดับชั้น.........................กลุ่ม........... .............. 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 
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แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน จำนวน 16 ชั่งโมง  
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย  

1.1 ปฏิบัติตามกฎของโรงงานอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมแก๊สได้ 
1.3 บอกวิธีป้องกันในงานโลหะแผ่นได้ 
1.4 อธิบายความหมายความสำคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้  

2. สมรรถนะประจำหน่วย  
2.1 บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยในงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

3. เนื้อหา  
3.1 บอกอุปกรณ์ต่างๆ ของชุดเชื่อมแก๊สได้ 
3.2 อธิบายขั้นตอนการใช้งานชุดเชื่อมแก๊สได้ 
3.3 สามารถปรับเปลวไฟชนิดต่างๆ ในการเชื่อมแก๊สได้ 
3.4 อธิบายเทคนิควิธีในการเชื่อมแก๊สได้ 

 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. บอก อธิบายและปฏิบัติตามงานเชื่อม
แก๊ส 

ผู้เรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติตามกฎของความ 
ปลอดภัยในงานเชื่อมได้ดังนี้ 
1.บอกอุปกรณ์ต่างๆ ของชุดเชื่อมแก๊สได้ 
2.อธิบายขั้นตอนการใช้งานชุดเชื่อมแก๊สได้ 
3.สามารถปรับเปลวไฟชนิดต่างๆ ในการเชื่อมแก๊ส 
ได้4.อธิบายเทคนิควิธีในการเชื่อมแก๊สได้ 

 
  



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 

7-10/4 นำเข้าสู่บทเรียน           
1. ทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา 
2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้ เรื่อง การ
เชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
3. แนะนำเกณฑ์การให้
คะแนนการวัดประเมินผล 
4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียน 
ยกตัวอย่าง                 
ขั้นศึกษาข้อมูล 
1. เปิดสื่อการเรียนการ
สอนเนื้อหาของหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเชื่อม
แก๊สออกซีอะเซทิลีน ใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อาตามสื่อการ
เรียนและให้ผู้เรียนช่วยกัน
อภิปราย 
3. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียน 

1. เอกสารประกอบ 
วิชางานเชื่อมและโลหะ
แผ่นเบื้องต้น            
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM          
3. เครื่องรับโทรทัศน์   
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาหรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

1. ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน             
2. ผลการประเมิน 
แบบทดสอบ หลังเรียน
ของนักเรียน            
3. ผลการประเมินใน
แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงาน                       
2. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน    
3. สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์              
4. สรุปผลการ เรียนรู้ของ 
นักเรียน 

 
 



 

 

  ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
1. ให้นักศึกษาทำ
แบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ 
นักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัดแนะนำ 
นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ                      
ขั้นสรุปและประเมินผล  
1. ทดสอบแบบทดสอบใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. เฉลยแบบทดสอบ 
3. ครูสรุปเนื้อหาที่เรียน
วันนี้ 
4. บันทึกผลการประเมิน 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  
6.1 การแบ่งคะแนน  

ความรู้    5 คะแนน  
ทักษะ    5  คะแนน  
จิตพิสัย   4 คะแนน  
รวม    14  คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย

การเรียนรู้แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล  

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนครู



 

 

8. บันทึกหลังการสอน  
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………  
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………… 



 

 

สัปดาห์ที่................... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา............................สาขางาน........................ระดับชั้น..................................กลุ่ม.......... ............... 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 
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แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส จำนวน 12 ชั่งโมง  
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย  

1.1 อธิบายหลักการ ข้อดีข้อจำ กัดของกระบวนการแล่นประสานได้ 
1.2 บอกหน้าที่ของลวดแล่นประสาน การเลือกใช้ลวดแล่นประสาน และฟลักซ์ที่เหมาะสม 
ชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง 
1.3 อธิบายหลักการ ข้อดีข้อจำกัดและการนำไปใช้งานของกระบวนตัดโลหะด้วยแก๊สได้ 
1.4 ปฏิบัติการแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊สได้  

2. สมรรถนะประจำหน่วย  
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊สได้ 
2.2 เชื่อมแล่นประสานและตัดโลหะด้วยแก๊ส 

3. เนื้อหา  
3.1 หลักการแล่นประสาน 
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์การแล่นประสาน 
3.3 องค์ประกอบในการแล่นประสาน 
3.4 การตัดโลหะด้วยแก๊ส 
3.5 เครื่องมือและอุปกรณ์การตัดโลหะด้วยแก๊ส 
3.6 การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. บอก อธิบายเกี่ยวกับการแล่นประสาน
และการตัดโลหะด้วยแก๊สได้  

ผู้เรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติตามกฎของความ 
ปลอดภัยในงานเชื่อมได้ดังนี้ 
1.บอกเครื่องมือและอุปกรณ์การแล่นประสาน 
2.องค์ประกอบในการแล่นประสาน 
3.บอกเครื่องมือและอุปกรณ์การตัดโลหะด้วยแก๊สได้ 
4.อธิบายการประกอบและติดตั้งอุปกรณ์การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

 
  



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 

11-13/4 นำเข้าสู่บทเรียน           
1. ทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา 
2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้ เรื่อง การ
แล่นประสานและการตัด 
โลหะด้วยแก๊ส             
3. แนะนำเกณฑ์การให้
คะแนนการวัดประเมินผล 
4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียน 
ยกตัวอย่าง                 
ขั้นศึกษาข้อมูล 
1. เปิดสื่อการเรียนการ
สอนเนื้อหาของหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแล่น
ประสานและการตัดโลหะ
ด้วยแก๊ส ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อาตามสื่อการ
เรียนและให้ผู้เรียนช่วยกัน
อภิปราย 
3. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียน 

1. เอกสารประกอบ 
วิชางานเชื่อมและโลหะ
แผ่นเบื้องต้น            
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM          
3. เครื่องรับโทรทัศน์   
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาหรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

1. ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน             
2. ผลการประเมิน 
แบบทดสอบ หลังเรียน
ของนักเรียน            
3. ผลการประเมินใน
แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงาน                       
2. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน    
3. สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์              
4. สรุปผลการ เรียนรู้ของ 
นักเรียน 

 
 



 

 

  ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
1. ให้นักศึกษาทำ
แบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ 
นักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัดแนะนำ 
นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ                      
ขั้นสรุปและประเมินผล  
1. ทดสอบแบบทดสอบใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. เฉลยแบบทดสอบ 
3. ครูสรุปเนื้อหาที่เรียน
วันนี้ 
4. บันทึกผลการประเมิน 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  
6.1 การแบ่งคะแนน  

ความรู้    3 คะแนน  
ทักษะ    5  คะแนน  
จิตพิสัย   4 คะแนน  
รวม    12 คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย

การเรียนรู้แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล  

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนครู



 

 

8. บันทึกหลังการสอน  
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………  
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………… 



 

 

สัปดาห์ที่................... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา..........................สาขางาน........................ระดับชั้น..................................กลุ่ม............ ............. 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 
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แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานโลหะแผ่นเ  จำนวน 12 ชั่งโมง  
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย  

1.1 บอกประเภทของโลหะแผ่นและการนำ ไปใช้งานได้ 
1.2 บอกหน้าที่การทำ งานของเครื่องมือ เครื่องจักรในงานโลหะแผ่นได้ 
1.3 เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในการปฏิบัติงานโลหะแผ่นได้เหมาะสมกับงาน 
1.4 เลือกใช้วิธีการต่อยึดชิ้นงานโลหะแผ่นได้เหมาะสมกับงาน 
1.5 ปฏิบัติงานพับขอบและพับตะเข็บในงานโลหะแผ่นได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย  
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับงานโลหะแผ่นและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นตามแบบ 

3. เนื้อหา  
3.1 ความรู้เกี่ยวกับโลหะแผ่น 
3.2 เครื่องมือวัดและร่างแบบ 
3.3 เครื่องมือตกแต่งและข้ึนรูป  
3.4 เครื่องมือช่วยขึ้นรูป  
3.5 เครื่องจักรในงานโลหะแผ่น 
3.6 การพับขอบในงานโลหะแผ่น 
3.7 การพับตะเข็บโลหะแผ่น 
 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. บอก อธิบายงานโลหะแผ่นและขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นตามแบบ  

ผู้เรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติตามกฎของความ 
ปลอดภัยได้ดังนี้ 
1. เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในการปฏิบัติงานโลหะแผ่นได้
เหมาะสมกับงาน 
2. เลือกใช้วิธีการต่อยึดชิ้นงานโลหะแผ่นได้เหมาะสมกับงาน 
3. ปฏิบัติงานพับขอบและพับตะเข็บในงานโลหะแผ่นได้ 

 
  



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 

14-16/4 นำเข้าสู่บทเรียน           
1. ทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา 
2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้ เรื่องงาน
โลหะแผ่นเ                 
3. แนะนำเกณฑ์การให้
คะแนนการวัดประเมินผล 
4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียน 
ยกตัวอย่าง                 
ขั้นศึกษาข้อมูล 
1. เปิดสื่อการเรียนการ
สอนเนื้อหาของหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 6 เรื่อง งานโลหะ
แผ่นในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อาตามสื่อการ
เรียนและให้ผู้เรียนช่วยกัน
อภิปราย 
3. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียน 

1. เอกสารประกอบ 
วิชางานเชื่อมและโลหะ
แผ่นเบื้องต้น            
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM          
3. เครื่องรับโทรทัศน์   
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาหรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

1. ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน             
2. ผลการประเมิน 
แบบทดสอบ หลังเรียน
ของนักเรียน            
3. ผลการประเมินใน
แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงาน                       
2. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน    
3. สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์              
4. สรุปผลการ เรียนรู้ของ 
นักเรียน 

 
 



 

 

  ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
1. ให้นักศึกษาทำ
แบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ 
นักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัดแนะนำ 
นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ                      
ขั้นสรุปและประเมินผล  
1. ทดสอบแบบทดสอบใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. เฉลยแบบทดสอบ 
3. ครูสรุปเนื้อหาที่เรียน
วันนี้ 
4. บันทึกผลการประเมิน 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  
6.1 การแบ่งคะแนน  

ความรู้    4.5 คะแนน  
ทักษะ    5  คะแนน  
จิตพิสัย   4 คะแนน  
รวม    13.5  คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย

การเรียนรู้แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล  

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนครู



 

 

8. บันทึกหลังการสอน  
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………  
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………… 



 

 

สัปดาห์ที่................... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา............................สาขางาน.........................ระดับชัน้..................................กลุ่ม......... ................ 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 
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แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบัดกรีและการยํ้าหมุด จำนวน 8 ชั่งโมง  
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย  

1.1 อธิบายหลักการของการบัดกรีและการยํ้าหมุดได้ 
1.2 อธิบายการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการบัดกรีและการยํ้าหมุดได้ 
1.3 อธิบายเทคนิคและขั้นตอนการบัดกรีและการยํ้าหมุดได้ 
1.4 ปฏิบัติการบัดกรีและยํ้าหมุดเพ่ือต่อโลหะแผ่นได้  

2. สมรรถนะประจำหน่วย  
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการบัดกรีและการย้ำหมุด 
2.2 บัดกรีและยํ้าหมุดต่อโลหะแผ่นตามหลักการ 

3. เนื้อหา  
3.1 การบัดกรี 
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
3.3 เทคนิคและขั้นตอนการบัดกรี 
3.4 การย้ำหมุด 
3.5 วิธีการย้ำหมุดด้วยมือ 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. บอก อธิบายและปฏิบัติงานบัดกรีอ่อน
ได้อย่างถูกต้อง 

ผู้เรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติงาน ได้ดังนี้  
1.งานบัดกรีอ่อน  
2.โลหะประสาน 
3.น้ำยาประสาน 
4.ความร้อนที่ใช้ในการบัดกรี 
5.ขั้นตอนการบัดกรีอ่อน 

 
  



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 

17-18/4 นำเข้าสู่บทเรียน           
1. ทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา 
2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้ เรื่อง การ
บัดกรีและการยํ้าหมุด    
3. แนะนำเกณฑ์การให้
คะแนนการวัดประเมินผล 
4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียน 
ยกตัวอย่าง                 
ขั้นศึกษาข้อมูล 
1. เปิดสื่อการเรียนการ
สอนเนื้อหาของหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การบัดกรี
และการยํ้าหมุดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อาตามสื่อการ
เรียนและให้ผู้เรียนช่วยกัน
อภิปราย 
3. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียน 

1. เอกสารประกอบ 
วิชางานเชื่อมและโลหะ
แผ่นเบื้องต้น            
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM          
3. เครื่องรับโทรทัศน์   
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาหรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

1. ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน             
2. ผลการประเมิน 
แบบทดสอบ หลังเรียน
ของนักเรียน            
3. ผลการประเมินใน
แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงาน                       
2. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน    
3. สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์              
4. สรุปผลการ เรียนรู้ของ 
นักเรียน 

 
 



 

 

  ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
1. ให้นักศึกษาทำ
แบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ 
นักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัดแนะนำ 
นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ                      
ขั้นสรุปและประเมินผล  
1. ทดสอบแบบทดสอบใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. เฉลยแบบทดสอบ 
3. ครูสรุปเนื้อหาที่เรียน
วันนี้ 
4. บันทึกผลการประเมิน 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  
6.1 การแบ่งคะแนน  

ความรู้    2.5 คะแนน  
ทักษะ    5 คะแนน  
จิตพิสัย   3 คะแนน  
รวม    10.5 คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย

การเรียนรู้แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล  

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนครู



 

 

8. บันทึกหลังการสอน  
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………  
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………… 



 

 

สัปดาห์ที่................... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา.............................สาขางาน..........................ระดบัชั้น...............................กลุ่ม.......... ............... 
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แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนแบบแผ่นคลี่ จำนวน 4 ชั่งโมง  
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย  

1.1 บอกวิธีการเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยวิธีต่างๆ ได้ 
1.2 เขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยวิธีเส้นรัศมีเส้นขนานและเส้นสามเหลี่ยมได้ 
1.3 เลือกใช้วิธีการเขียนแบบแผ่นคลี่ให้เหมาะสมกับชิ้นงานได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย  
2.1 แสดงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนแบบแผ่นคลี่ในงานโลหะแผ่นได้ 
2.2 เขียนแบบแผ่นคลี่ลงแผ่นงานตามแบบ 

3. เนื้อหา  
3.1 การเขียนแบบแผ่นคลี่ 
3.2 การเขียนแบบแผ่นคลี่อย่างง่าย 
3.3 การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยเส้นรัศมี 
3.4 การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยเส้นขนาน 

 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. บอก อธิบาย การเขียนแบบแผ่นคลี่ 
อย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง 

ผู้เรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติได้ดังนี้ 
1. การเขียนแบบแผ่นคลี่ 
2. การเขียนแบบแผ่นคลี่อย่างง่าย 
3. การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยเส้นรัศมี 
4. การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยเส้นขนาน 
5. การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยเส้นสามเหลี่ยม 

 
  



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 

19/4 นำเข้าสู่บทเรียน           
1. ทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา 
2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้ เรื่อง การ
เขียนแบบแผ่นคลี่         
3. แนะนำเกณฑ์การให้
คะแนนการวัดประเมินผล 
4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียน 
ยกตัวอย่าง                 
ขั้นศึกษาข้อมูล 
1. เปิดสื่อการเรียนการ
สอนเนื้อหาของหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเขียน
แบบแผ่นคลี่ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อาตามสื่อการ
เรียนและให้ผู้เรียนช่วยกัน
อภิปราย 
3. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียน 

1. เอกสารประกอบ 
วิชางานเชื่อมและโลหะ
แผ่นเบื้องต้น            
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM          
3. เครื่องรับโทรทัศน์   
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาหรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

1. ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน             
2. ผลการประเมิน 
แบบทดสอบ หลังเรียน
ของนักเรียน            
3. ผลการประเมนิใน
แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1. นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงาน                       
2. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน    
3. สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์              
4. สรุปผลการ เรียนรู้ของ 
นักเรียน 

 
 



 

 

  ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
1. ให้นักศึกษาทำ
แบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ 
นักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัดแนะนำ 
นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ                      
ขั้นสรุปและประเมินผล  
1. ทดสอบแบบทดสอบใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. เฉลยแบบทดสอบ 
3. ครูสรุปเนื้อหาที่เรียน
วันนี้ 
4. บันทึกผลการประเมิน 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  
6.1 การแบ่งคะแนน  

ความรู้    2.5 คะแนน  
ทักษะ    5 คะแนน  
จิตพิสัย    3 คะแนน  
รวม    10.5  คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย

การเรียนรู้แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล  

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนครู



 

 

8. บันทึกหลังการสอน  
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………  
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………… 



 

 

สัปดาห์ที่................... 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...............................สาขางาน...........................ระดับชั้น............................กลุ่ม.......... ............... 
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