
 
 

 
 

แผนการจดัการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบรูณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
วิชา แม่พิมพพ์ลาสติกเบือ้งต้น  รหสัวิชา 20102-2301 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พทุธศกัราช 2562 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม               สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

 
จัดทำโดย 

นายถิรายุ มณีวรรณ 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                      อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชา
แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น รหัสวิชา 20102-2301 จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชา
แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง เนื้อหา
ภายในแบ่งออกเป็น 10 หน่วยการเรียน ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นของชนิดพลาสติกและสมบัติทางกล ทาง
ความร้อน ของพลาสติก ประเภทของแม่พิมพ์พลาสติก ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 
ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ฉีด ผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์ (Parting Surface) ระบบป้อน (Feed System) ระบบปลด
ชิ้นงาน (Ejection) การหล่อเย็นแม่พิมพ์ (Mold Cooling) กรรมวิธีออกแบบแม่พิมพ์ฉีด การตรวจสอบ
แม่พิมพ์ฉีด จดัทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C )ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างดียิ ่ง  หากครูผู ้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมี
ข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

  

 
 

ถิราย ุมณีวรรณ 
ผูจ้ดัท า 

 



 

 

 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น รหัสวิชา 20102-2301 จำนวน  2 หน่วยกิจ 72 ชั่วโมง  (2-0-2) 
2. คำอธิบายราวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับชนิดพลาสติกและสมบัติทางกล ทางความร้อน ข้อมูลในการขึ้นรูปผลิตภณัฑ์ประเภทของแม่พิมพ์ 
หลักการทํางานของแม่พิมพ์ฉีด (Injection Mold) แม่พิมพ์เป่า (Blow Mold) แม่พิมพ์อัด (Compression Mold) 
แม่พิมพ์ขึ้นรูปด้วยสูญญากาศ (Vacuum Mold) แม่พิมพ์อัดรีด (Extrusion Mold) ชิ้นส่วนมาตรฐานสําหรับ          
งานแม่ พิมพพ์ลาสติก วัสดุแม่ พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องเป่าพลาสติก     เครื่องอัดพลาสติกและอุปกรณ์ช่วย   
ในงานแม่พิมพพ์ลาสติก  

3. จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
1. รู้ชนิดและประเภทของเครื่องฉีดพลาสติก  
2. เขา้ใจหลกัการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก  
3. ปฏิบัติงานฉีดพลาสติก  
4. มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และปฏิบัติงาน ตาม
หลกัความปลอดภัย 
 
4. สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลกัการและกระบวนการฉีดพลาสติก  
2. ฉีดพลาสติกตามหลกัการและกระบวนกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
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1.ความรู้เบื้องต้นของชนิดพลาสติกและ
สมบัติทางกล ทางความร้อน ของ
พลาสติก 

0.5 0.5 2 - - - 

2.5 

4 10 3 8 

2.ประเภทของแม่พิมพ์พลาสติก 0.5 0.5 05 - - - 2.5 3 10 2 4 

3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีด 

0.5 0.5 1.5 - - - 
5 

3 10 1 8 

4.ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ฉีด 0.5 0.5 1.5 - - - 2.5 3 10 5 8 

5.ผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์ (Parting 
Surface) 

0.5 0.5 0.5 - - - 
5 

3 10 4 8 

6.ระบบป้อน (Feed System) 0.5 0.5 2 - - - 5 4 10 6 8 

7.ระบบปลดชิ้นงาน (Ejection       5 3 10 7 8 
8.การหล่อเย็นแม่พิมพ์ (Mold 
Cooling) 

0.5 0.5 2    
5 

3  10 8 7 

9.กรรมวิธีออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 0.5 05 2    5 4 10 9 8 
10.การตรวจสอบแม่พิมพ์ฉีด       5 3 10 10 6 

รวม 6.5 6.5 17 - - - 40 30 100  72 
รวมทั้งหมด 20 50 30 100   

ลำดับความสำคัญ 3 1 2    
 
 
จิตพิสัย =  เปอร์เซ็นจิตพิสัย(30%) x คะแนนรวม = คะแนนช่องจิตพิสัย 
ทักษะพิสัย = เปอร์เซ็นทักษะพิสัย(50%) x คะแนนรวม = คะแนนช่องทักษะพิสัย 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

 

6. สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

1. ความรู้เบื้องต้นของชนิดพลาสติก
และสมบัติทางกล ทางความร้อน 
ของพลาสติก 

8 

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ขอบเขตของเนื้อหารายวิชาได้         
2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินผลได้         
3. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ความหมายของพลาสติกได้         
4. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
สมบัติของพลาสติกได้  

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขอบเขตของเนื้อหารายวิชา         
2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผล         
3. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของพลาสติก         
4. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับสมบัติ
ของพลาสติกแต่ละชนิด 

2.ประเภทของแม่พิมพ์พลาสติก 

4 

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ประเภทของแม่พิมพ์พลาสติก
ได ้         
2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
หลักการทํางานของแม่พิมพ์
พลาสติกได้ 

1. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
ประเภทของแม่พิมพ์พลาสติก         
2. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการทํางานของแม่พิมพ์
พลาสติก 

3.ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับการ
ออกแบบ แม่พิมพ์ฉีด 
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1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
เครื่องฉีดพลาสติก (Injection 
– molding machine) ได ้        
2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ชนิดของแม่พิมพ์ฉีดได้         
3. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
วิธีท าแม่พิมพ์ฉีด (Injection 
mold making)ได ้        
4. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
การปรับแต่งประกอบ 
(Bench fitting)ได้ 
 
 
 

1. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับเครื่อง
ฉีดพลาสติก (Injection – 
molding machine)         
2.เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับชนิด
ของแม่พิมพ์ฉีด          
3.เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีท า
แม่พิมพ์ฉีด (Injection mold 
making)          
4.เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการ
ปรับแต่งประกอบ (Bench 
fitting) 
 
 
 



 

 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
จำนวน
ชั่วโมง 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

4.ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ฉีด 
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1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่
เคลื่อนที ่(Fixed half and 
moving half)ได ้         
2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับอิม
เพรสชั่น (Impression)ได ้        
3. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
แผ่นเบ้าและแผ่นคอร์ 
(Cavity and core plates)
ได ้         
4. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
เบ้าแม่พิมพ์และคอร์แม่พิมพ์ 
(Mold cavities and core)
ได ้         
5. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
แผ่นยึดอินเสิร์ต (Bolsters)ได้         
6. สามารถอธิบายเกี่ยวกับเพ
ลาน าและปลอกน า (Guide 
pillars and bushes)ได ้        
7. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ปลอกรูฉีด (Sprue bush)ได้         
8. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
แหวนบังคับศูนย์ (Register 
ring)ได ้         
9. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ระบบรูวิ่งและรูเข้า (Runner 
and gate systems)ได ้        
10. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
การยึดแม่พิมพ์เข้ากับหน้า
แปลนเครื่องฉีด  

1. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับส่วนที่
อยู่กับที่และส่วนที่เคลื่อนที่ 
(Fixed half and moving 
half)          
2. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับอิม
เพรสชั่น (Impression)         
3. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับแผ่น
เบ้าและแผ่นคอร์ (Cavity 
and core plates)          
4. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับเบ้า
แม่พิมพ์และคอร์แม่พิมพ์ 
(Mold cavities and core)         
5. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับแผ่น
ยึดอินเสิร์ต (Bolsters)         
6. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
เพลานำาและปลอกน า 
(Guide pillars and 
bushes)          
7. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับปลอก
รูฉีด (Sprue bush)          
8. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับแหวน
บังคับศูนย์ (Register ring)         
9. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับระบบ
รูวิ่งและรูเข้า (Runner and 
gate systems)         
10. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการ
ยึดแม่พิมพ์เข้ากับหน้าแปลน
เครื่องฉีด (Attachment of 
mold to platen 
 



 

 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 

 
จำนวน
ชั่วโมง 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

5.ผิวแบ่งสว่นแม่พิมพ์ (Parting 
Surface) 
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1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับผิว
แบ่งส่วนแม่พิมพ์แบบ
ราบเรียบ (Flat parting 
surface)ได ้         
2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับผิว
แบ่งส่วนแม่พิมพ์แบบไม่
ราบเรียบ (Non - flat 
parting surface)ได ้        
3. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
การลดขนาดผิวแบ่งส่วน
แม่พิมพ์หรือผิวฟรีบนผิวแบ่ง
ส่วนแม่พิมพ์ได้          
4. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
การระบายอากาศ 
(Venting)ได้ 

1. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับผิว
แบ่งส่วนแม่พิมพ์แบบ
ราบเรียบ (Flat parting 
surface)          
2. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับผิว
แบ่งส่วนแม่พิมพ์แบบไม่
ราบเรียบ (Non - flat 
parting surface)          
3. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการ
ลดขนาดผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์
หรือผิวฟรีบนผิวแบ่งส่วน
แม่พิมพ์          
4. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการ
ระบายอากาศ (Venting 

6.ระบบป้อน (Feed System) 

8 

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับรู
วิ่ง (Runner)ได ้         
2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับรู
เข้า (Gates) ได ้

1. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับรูวิ่ง 
(Runner)          
2. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับรูเข้า 
(Gates) 

7.ระบบปลดชิ้นงาน (Ejection 
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1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ห้องระบบปลดชิ้นงานได้          
2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
แผ่นประกอบตัวปลด 
(Ejector plate assembly)
ได ้         
3. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
เทคนิคของกรรมวิธีปลด
ชิ้นงาน (Ejection 
techniques)ได ้         
 

1. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับห้อง
ระบบปลดชิ้นงาน          
2. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับแผ่น
ประกอบตัวปลด (Ejector 
plate assembly)          
3. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิคของกรรมวิธปีลด
ชิ้นงาน (Ejection 
techniques)          
4. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
กรรมวิธีปลดชิ้นงานกับส่วนที่ 



 

 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

จำนวน
ชั่วโมง 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

 

8 

4. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
กรรมวิธีปลดชิ้นงานกับส่วนที่
อยู่กับที ่(Ejection from 
fixed half)ได้          
5. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ส่วนดึงแกนรูฉีด (Sprue 
pullers)ได ้

อยู่กับที ่(Ejection from 
fixed half)         
5. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับส่วน
ดึงแกนรูฉีด (Sprue pullers) 

8.การหล่อเย็นแม่พิมพ์ (Mold 
Cooling 
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1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
การหล่อเย็นแผ่นแม่พิมพ์
แบบชิ้นเดียว (Cooling 
integer-type mold 
plates) ได ้         
2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
การหล่อเย็นชุดประกอบแผ่น
ยึดอินเสิร์ตกับอินเสิร์ต 
(Cooling insert-bolster 
assembly) ได้          
3. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
การหล่อเย็นชิ้นส่วนอื่นๆของ
แม่พิมพ์ (Cooling other 
mold parts)ได ้         
4. สามารถอธิบายเกี่ยวกับข้อ
ต่อน้ าหล่อเย็น (Water 
connections)ได ้         
5. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
การหดตัว – มุมเรียวและ
พิกัดความเผื่อของแม่พิมพ์ 
(Mold shrinkage-Taper 
and 

1. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการ
หล่อเย็นแผ่นแม่พิมพ์แบบชิ้น
เดียว (Cooling integer-
type mold plates)         
2. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการ
หล่อเย็นชุดประกอบแผ่นยึด
อินเสิร์ตกับอินเสิร์ต (Cooling 
insert-bolster assembly)              
3. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการ
หล่อเย็นชิ้นส่วนอื่นๆของ
แม่พิมพ์ (Cooling other 
mold parts)          
4. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับข้อ
ต่อน้ าหล่อเย็น (Water 
connections)          
5. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการ
หดตัว – มุมเรียวและพิกัด
ความเผื่อของแม่พิมพ์ (Mold 
shrinkage-Taper and 



 

 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

จำนวน
ชั่วโมง 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

9.กรรมวิธีออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 
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1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ขั้นตอนที่ 1 กำหนดตำแหน่ง
อินเสิร์ตได ้         
2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบระบบ
ปลดชิ้นงานได้          
3. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบห้อง
ระบบปลดชิ้นงานได้         
4. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ขั้นตอนที่ 4 เขียนแบบภาพ
ครึ่งบนให้สมบูรณ์ได้         
5. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ขั้นตอนที่ 5 เขียนแบบภาพ
ด้านหน้าให้สมบูรณ์ได้         
6. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ขั้นตอนที่ 6 เขียนแบบภาพ
ตัดให้สมบูรณ์ได้          
7. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ขั้นตอนที่ 7 เขียนแบบภาพ
ทั้งหมดให้สมบูรณ์ได้ 

1. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนที่ 1 กำหนดตำแหน่ง
อินเสิร์ต          
2. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบระบบ
ปลดชิ้นงาน          
3. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบห้อง
ระบบปลดชิ้นงาน          
4. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนที่ 4 เขียนแบบภาพ
ครึ่งบนให้สมบูรณ์          
5. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนที่ 5 เขียนแบบภาพ
ด้านหน้าให้สมบูรณ์         
6. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนที่ 6 เขียนแบบภาพ
ตัดให้สมบูรณ์          
7. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนที่ 7 เขียนแบบภาพ
ทั้งหมดให้สมบูรณ์ 

10.การตรวจสอบแบบแม่พิมพ์ฉีด 
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1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
แม่พิมพ์แบบใช้สลักปลดได้         
2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
แม่พิมพ์แบบใช้ปลอกปลดได้         
3. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
แม่พิมพ์แบบใช้แผ่นปลดได้ 

1. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
แม่พิมพ์แบบใช้สลักปลด         
2. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
แม่พิมพ์แบบใช้ปลอกปลด         
3. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
แม่พิมพ์แบบใช้แผ่นปลด 

 
 
 



 

 

7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 1 2.5 1.5 5 2.5 
2 4 10 6 20 10 
3 3 7.5 4.5 15 7.5 
4 3 5 3 10 5 
5 1 2.5 1.5 5 2.5 
6 4 10 6 20 10 
7 1 2.5 1.5 5 2.5 
8 1 2.5 1.5 5 2.5 
9 1 2.5 1.5 5 2.5 
10 1 5 3 10 5 

รวมทั้งรายวิชา 20 50 30 100 50 

การวัดผล 1-3-2 
  - ด้านความรู้  1) ทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย  10 คะแนน   
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
 รวม 20 คะแนน  
  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    30 คะแนน  
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
 รวม 50 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค    70:30 
   ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน    10 คะแนน  
     2) ใบงาน    30 คะแนน  
     3) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน  
       รวม   70 คะแนน    
   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
     2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
       รวม   30 คะแนน 



 

 

  7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.3 ใบงาน 

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของชนิดพลาสติกและสมบัติทางกล ทางความร้อน ของพลาสติก 
จำนวน 8 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 มีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของเนื้อหารายวิชา          
1.1.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล          
1.1.3 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของพลาสติก          
1.1.4 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของพลาสติกแต่ละชนิด 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 สามารถอธิบายเกี่ยวกับขอบเขตของเนื้อหารายวิชาได้         
1.2.2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลได้         
1.2.3 สามารถอธิบายเกี่ยวกับความหมายของพลาสติกได้         
1.2.4 สามารถอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของพลาสติกได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของชนิดพลาสติกและสมบัติทางกล ทางความร้อน ของพลาสติก 

3. เนื้อหา 
     3.1 ชนิดของพลาสติก 
     3.2 สมบัติของพลาสติก 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 1 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 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 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
.................................................................... ................................................................................................

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 1   ความรู้เกี่ยวกับแม่พิมพ์โลหะ 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  
1. สมบัติใดบ่งชี้ถึงพลังงานที่วัสดุดูดกลืนไว้ในช่วงการเสียรูปชั่วคราวของวัสดุ (Elastic deformation) และเม่ือมี 
การปลดแรงกระทำออกแล้ว พลังงานนี้จะต้องถูกคลายกลับคืนมา 
ก. ความเหนียว (Toughness) 
ข. มอดุลัส (Modulus) 
ค. ความแข็งแรง (Strength) 
ง. ความแข็ง (Hardness) 
2. ภายใต้แรงดึง (Tension) อย่างไรที่ทำให้ชิ้นงานเสียรูปแบบยืดหยุ่น (Elastic deformation) 
ก. ใช้แรงดึงน้อยกว่าความต้านแรงคราก (Yield strength) 
ข. ใช้แรงดึงมากกว่าความต้านแรงคราก (Yield strength) 
ค. ใช้แรงดึงน้อยกว่าความต้านแรงดึง (Tensile strength) 
ง. ใช้แรงดึงมากกว่าความต้านแรงดึง (Tensile strength) 
3. ภายใต้แรงดึง (Tension) อย่างไรที่ทำให้ชิ้นงานเสียรูปอย่างถาวร (Plastic deformation) 
ก. ใช้แรงดึงน้อยกว่าความต้านแรงคราก (Yield strength) 
ข. ใช้แรงดึงมากกว่าความต้านแรงคราก (Yield strength) 
ค. ใช้แรงดึงน้อยกว่าความต้านแรงดึง (Tensile strength) 
ง. ใช้แรงดึงมากกว่าความต้านแรงดึง (Tensile strength) 
4. ข้อใดไม่ใช่ค่าที่ได้จากการทดสอบแรงดึง 
ก. มอดุลัสของสภาพยืดหยุ่น (Modulus of elasticity) 
ข. ความแข็งแรง (Strength) 
ค. เปอร์เซ็นต์การยืดตัว (Percentage elongation) 
ง. ความแข็ง (Hardness) 
5. ปรากฏการณ์คอคอด (Necking) ของการทดสอบแรงดึงวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำเริ่มเกิดข้ึนในช่วงใด 
ก. ก่อนถึงจุดคราก (Yield point) 
ข. เมื่อถึงจุดคราก (Yield point) 
ค. จุดความเค้นสูงสุด 
ง. จุดแตกหัก 
-141 - 
6. สมบัติใดบ่งชี้ถึงพลังงานที่วัสดุดูดกลืนไว้ก่อนที่ชิ้นงานแตกหัก 



 

 

ก. มอดุลัสของสภาพยืดหยุ่น (Modulus of elasticity) 
ข. ความแข็งแรง (Strength) 
ค. ความเหนียว (Toughness) 
ง. อัตราส่วนของปัวซอง (Poisson’s ratio) 
7. การทดสอบใดที่เหมาะสมสำหรับหาค่าความเหนียว (Toughness) ของวัสดุมากท่ีสุด 
ก. Impact test 
ข. Bending test 
ค. Creep test 
ง. Hardness test 
8. เครื่องวัดความแข็งแบบบริเนลเหมาะสมสำหรับวัดความแข็งของวัสดุชนิดใดต่อไปนี้มากท่ีสุด 
ก. เหล็กหล่อเทา 
ข. ยางพารา 
ค. ไม้สัก 
ง. พลาสติก 
9. จงคำนวณค่าความเค้นทางวิศวกรรม (Engineering stress) ของวัสดุรูปทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 
มิลลิเมตร ยาว 1 เมตร และถูกรับแรงดึงขนาด 50,000 N 
ก. 640 GPa 
ข. 640 MPa 
ค. 640 kPa 
ง. 640 Pa 
10. เมื่อนำวัสดุ A และวัสดุ B มาทดสอบแรงดึงได้ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดดังรูป จากผล 
การทดสอบ ข้อใดต่อไปนี้เปรียบเทียบสมบัติของวัสดุ A และวัสดุ B ได้ถูกต้องที่สุด 

 
ก. วัสดุ A มีความแข็งตึง (Stiffness) มากกว่าวัสดุ B 
ข. วัสดุ A มีความเหนียว (Toughness) มากกว่าวัสดุ B 
ค. วัสดุ A มีความยืดหยุ่น (Resilience) มากกว่าวัสดุ B 
ง. วัสดุ A มีสภาพดึงยืดได้ (Ductility) มากกว่าวัสดุ B 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเภทของแม่พิมพ์พลาสติก จำนวน 4 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับประเภทของแม่พิมพ์พลาสติก          
1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของแม่พิมพ์พลาสติก     

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 สามารถอธิบายเกี่ยวกับประเภทของแม่พิมพ์พลาสติกได้          
1.2.2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการทํางานของแม่พิมพ์พลาสติกได้      

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทของแม่พิมพ์พลาสติก 

3. เนื้อหา 
     3.1 ประเภทของแม่พิมพ์พลาสติก          
     3.2 หลักการทํางานของแม่พิมพ์พลาสติก     

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 2 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 2 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
 
 
 
 
 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 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 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 2   ประเภทของแม่พิมพ์พลาสติก 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  
 

 
 
 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ แม่พิมพ์ฉีด จำนวน 8 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติก (Injection – molding machine)          
1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับชนิดของแม่พิมพ์ฉีด          
1.1.3 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีทำแม่พิมพ์ฉีด (Injection mold making)          
1.1.4 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการปรับแต่งประกอบ (Bench fitting 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 สามารถอธิบายเกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติก (Injection – molding machine) ได ้         
1.2.2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับชนิดของแม่พิมพ์ฉีดได้         
1.2.3 สามารถอธิบายเกี่ยวกับวิธีท าแม่พิมพ์ฉีด (Injection mold making)ได ้        
1.2.4 สามารถอธิบายเกี่ยวกับการปรับแต่งประกอบ (Bench fitting)ได ้  

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการออกแบบ 

3. เนื้อหา 
     3.1 เครื่องฉีดพลาสติก(Injection – molding machine)          
     3.2 ชนิดของแม่พิมพ์ฉีด          
     3.3 วธิีทำแม่พิมพ์ฉีด(Injection mold making)          
     3.4การปรับแต่งประกอบ (Bench fitting 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 3 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต

5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 3 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 



 

 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 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 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
.................................................................... ................................................................................................

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 3  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  
 

1.เทคโนโลยี(Technology)หมายถึงข้อใด. 
ก.  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นพัฒนาขึ้นมา 
ข.  เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ วิธีการโดยผ่านกระบวนการต่างๆ 
ค.  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการพื้นฐาน 
ในการดำรงชีวิตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแก้ปัญหา 
ง.  ถูกทุกข้อ 
2.ข้อใดคอืความสำคัญของเทคโนโลยี. 
ก.  เพ่ือความอยู่รอด มนุษย์อยู่ด้วยปัจจัยสี่ต้องอาศัยเทคโนผลิตอาหาร 
ผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
ข.  เพ่ือยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ให้มนุษย์มีความสะดวกสบาย 
ค.  เพ่ือแก้ปัญหาจากภัยธรรมชาติ มนุษย์ต้องคิดหาวิธีการป้องกันปัญหา 
ง.  ถูกทุกข้อ 
3.การออกแบบและเทคโนโลยีไม่สัมพันธ์กับศาสตร์ในข้อใด. 
ก.  วิทยาศาสตร์      ข.  ศิลปศาสตร์ 
ค.  มนุษยศาสตร ์ สังคมศาสตร์ 
ง.  พยาบาลศาสตร์ 
4.สิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตโดยอาศัยความรู้ทางด้านพิสิกส์เรื่องแรง 
และการเคลื่อนที่โดยเมื่อโยกด้ามกดน้ำลงมาในลักษณะการเคลื่อนที่ 
ในทิศทางลงกลไกลของคานงัดจะทำให้ลูกลอยเคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น 
ทำให้ระบบปล่อยน้ำทำงาน หมายถึงข้อใด. 
ก.  เครื่องทำน้ำอุ่น       ข.  ถังน้ำซักโครก 
ค.  เตาไมโคเวฟ           ง.  ปั้มน้ำอัตโนมัติ 
5.เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตโดยอาศัยความรู้ด้านพลังงาน 
คลื่นที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของน้ำในอาหารจะส่งผลให้อาหารสุก 
(ใช้ตัวเลือกข้อ  4)   
 
 



 

 

6.การออกแบบของเล่นเด็กให้มีสีสันสวยงามการออกแบบ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีรูปทรงที่พกพาสะดวกมีความสัมพันธ์ 
กับศาสตร์ในข้อใด. 
ก.  วิทยาศาสตร์            ข.  ศิลปศาสตร์ 
ค.  มนุษยศาสตร ์          ง.  สังคมศาสตร์ 
7.การวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
โดยใช้ทักษะการฟังพูดอ่านเขียน การนำข้อมูลมาพิจารณาเพ่ือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนแล้วร่วมกันแก้ปัญหา สร้างชิ้นงาน 
มีความสัมพันธ์กับข้อใด. 
(ใช้ตัวเลือกข้อ 6)   
8.การทำแบบสำรวจการใช้ทรัพยากรประเภทกระดาษ แก้ว 
พลาสติก ของประชากรในประเทศแล้วนำข้อมูลจากแบบสำรวจ 
มาทำการวิเคราะห์พัฒนาเป็นโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
มีความสัมพันธ์กับศาสตร์ในข้อใด. 
(ใช้ตัวเลือกข้อ 6)    
9.เทคโนโลยีจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือตอบสนองความต้องการ 
ของมนุษย์ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบขององค์ประกอบ 
5 ส่วนในข้อใด. 
ก.  ตัวป้อน เป็นความต้องการของมนุษย์เก่ียวกับปัจจัยสี่หรือปัญหา 
ข.  กระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหา 
ค.  ผลผลิต คือวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์  
ทรัพยากรทางเทคโนโลยี  ปัจจัยที่เอ้ือหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี 
เช่น ความเชื่อ ความศรัทธา ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี 
ง.  ถูกทุกข้อ 
10.ทรัพยากรทางเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิด 
สิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีแก้ปัญหาข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรทางเทคโนโลยี. 
ก.  สินค้าเกษตรกรรม  พืชผักผลไม้  สัตว์เศษฐกิจ 
ข.  คน  ข้อมูล   ข่าวสาร  สารสนเทศ  วัสด  
ค.  พลังงาน  ทุน  และทรัพย์สิน  เวลา 
ง.  เครื่องมือ  เครื่องจักร    อุปกรณ์ 

 
 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ฉีด แม่พิมพ์ฉีด จำนวน 8 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับส่วนที่อยู่กับท่ีและส่วนที่เคลื่อนที่ (Fixed half and moving half)          
1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับอิมเพรสชั่น (Impression)          
1.1.3 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับแผ่นเบ้าและแผ่นคอร์ (Cavity and core plates)          
1.1.4 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับเบ้าแม่พิมพ์และคอร์แม่พิมพ์ (Mold cavities and core)          
1.1.5 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับแผ่นยึดอินเสิร์ต (Bolsters)          
1.1.6 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับเพลานำาและปลอกน า (Guide pillars and bushes)          
1.1.7 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับปลอกรูฉีด (Sprue bush)          
1.1.8 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับแหวนบังคับศูนย์ (Register ring)          
1.1.9 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับระบบรูวิ่งและรูเข้า (Runner and gate systems)         
1.1.10 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการยึดแม่พิมพ์เข้ากับหน้าแปลนเครื่องฉีด (Attachment of mold to 

platen     
1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 สามารถอธิบายเกี่ยวกับส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่เคลื่อนที่ (Fixed half and moving half)
ได ้         

1.2.2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับอิมเพรสชั่น (Impression)ได ้         
1.2.3 สามารถอธิบายเกี่ยวกับแผ่นเบ้าและแผ่นคอร์ (Cavity and core plates)ได ้         
1.2.4 สามารถอธิบายเกี่ยวกับเบ้าแม่พิมพ์และคอร์แม่พิมพ์ (Mold cavities and core)ได ้         
1.2.5 สามารถอธิบายเกี่ยวกับแผ่นยึดอินเสิร์ต (Bolsters)ได ้         
1.2.6 สามารถอธิบายเกี่ยวกับเพลานำและปลอกนำ (Guide pillars and bushes)ได ้     
1.2.7 สามารถอธิบายเกี่ยวกับแหวนบังคับศูนย์ (Register ring)ได้          
1.2.8 สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบรูวิ่งและรูเข้า (Runner and gate systems)ได ้         
1.2.9 สามารถอธิบายเกี่ยวกับการยึดแม่พิมพ์เข้ากับหน้าแปลนเครื่องฉีด       
1.2.10 สามารถอธิบายเกี่ยวกับปลอกรูฉีด (Sprue bush)ได้          

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของแม่พิมพ์ฉีด 

3. เนื้อหา 
 3.1 เพรสชั่น (Impression)       
 3.2 แผ่นเบ้าและแผ่นคอร์ (Cavity and core plates)         
 3.3 แม่พิมพ์และคอร์แม่พิมพ์ (Mold cavities and core)       



 

 

 3.4 แผ่นยึดอินเสิร์ต (Bolsters)ได ้         
 3.5 เพลานำและปลอกนำ (Guide pillars and bushes)ได ้     
 3.6 แหวนบังคับศูนย์ (Register ring)ได ้         
 3.7 ระบบรูวิ่งและรูเข้า (Runner and gate systems)ได ้         
 3.8 การยึดแม่พิมพ์เข้ากับหน้าแปลนเครื่องฉีด       
 3.9 ปลอกรูฉีด (Sprue bush)ได ้        
 
 กิจกรรมการเรียนรู้  

 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 4 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย
เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 
 
 
 
 



 

 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 4 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 4 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 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 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
.................................................................... ................................................................................................

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 4  ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ฉีด แม่พิมพ์ฉีด 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  
 

1.เทคโนโลยี(Technology)หมายถึงข้อใด. 
ก.  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นพัฒนาขึ้นมา 
ข.  เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ วิธีการโดยผ่านกระบวนการต่างๆ 
ค.  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการพื้นฐาน 
ในการดำรงชีวิตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแก้ปัญหา 
ง.  ถูกทุกข้อ 
2.ข้อใดคอืความสำคัญของเทคโนโลยี. 
ก.  เพ่ือความอยู่รอด มนุษย์อยู่ด้วยปัจจัยสี่ต้องอาศัยเทคโนผลิตอาหาร 
ผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
ข.  เพ่ือยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ให้มนุษย์มีความสะดวกสบาย 
ค.  เพ่ือแก้ปัญหาจากภัยธรรมชาติ มนุษย์ต้องคิดหาวิธีการป้องกันปัญหา 
ง.  ถูกทุกข้อ 
3.การออกแบบและเทคโนโลยีไม่สัมพันธ์กับศาสตร์ในข้อใด. 
ก.  วิทยาศาสตร์      ข.  ศิลปศาสตร์ 
ค.  มนุษยศาสตร ์ สังคมศาสตร์ 
ง.  พยาบาลศาสตร์ 
4.สิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตโดยอาศัยความรู้ทางด้านพิสิกส์เรื่องแรง 
และการเคลื่อนที่โดยเมื่อโยกด้ามกดน้ำลงมาในลักษณะการเคลื่อนที่ 
ในทิศทางลงกลไกลของคานงัดจะทำให้ลูกลอยเคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น 
ทำให้ระบบปล่อยน้ำทำงาน หมายถึงข้อใด. 
ก.  เครื่องทำน้ำอุ่น       ข.  ถังน้ำซักโครก 
ค.  เตาไมโคเวฟ           ง.  ปั้มน้ำอัตโนมัติ 
5.เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตโดยอาศัยความรู้ด้านพลังงาน 
คลื่นที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของน้ำในอาหารจะส่งผลให้อาหารสุก 
(ใช้ตัวเลือกข้อ  4)   
 
 



 

 

6.การออกแบบของเล่นเด็กให้มีสีสันสวยงามการออกแบบ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีรูปทรงที่พกพาสะดวกมีความสัมพันธ์ 
กับศาสตร์ในข้อใด. 
ก.  วิทยาศาสตร์            ข.  ศิลปศาสตร์ 
ค.  มนุษยศาสตร ์          ง.  สังคมศาสตร์ 
7.การวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
โดยใช้ทักษะการฟังพูดอ่านเขียน การนำขอ้มูลมาพิจารณาเพ่ือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนแล้วร่วมกันแก้ปัญหา สร้างชิ้นงาน 
มีความสัมพันธ์กับข้อใด. 
(ใช้ตัวเลือกข้อ 6)   
8.การทำแบบสำรวจการใช้ทรัพยากรประเภทกระดาษ แก้ว 
พลาสติก ของประชากรในประเทศแล้วนำข้อมูลจากแบบสำรวจ 
มาทำการวิเคราะห์พัฒนาเป็นโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
มีความสัมพันธ์กับศาสตร์ในข้อใด. 
(ใช้ตัวเลือกข้อ 6)    
9.เทคโนโลยีจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือตอบสนองความต้องการ 
ของมนุษย์ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบขององค์ประกอบ 
5 ส่วนในข้อใด. 
ก.  ตัวป้อน เป็นความต้องการของมนุษย์เก่ียวกับปัจจัยสี่หรือปัญหา 
ข.  กระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหา 
ค.  ผลผลิต คือวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์  
ทรัพยากรทางเทคโนโลยี  ปัจจัยที่เอ้ือหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี 
เช่น ความเชื่อ ความศรัทธา ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี 
ง.  ถูกทุกข้อ 
10.ทรัพยากรทางเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิด 
สิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีแก้ปัญหาข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรทางเทคโนโลยี. 
ก.  สินค้าเกษตรกรรม  พืชผักผลไม้  สัตว์เศษฐกิจ 
ข.  คน  ข้อมูล   ข่าวสาร  สารสนเทศ  วัสด  
ค.  พลังงาน  ทุน  และทรัพย์สิน  เวลา 
ง.  เครื่องมือ  เครื่องจักร    อุปกรณ์ 

 
 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์ (Parting Surface) จำนวน 8 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์แบบราบเรียบ (Flat parting surface)          
1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์แบบไม่ราบเรียบ (Non - flat parting surface)          
1.1.3 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการลดขนาดผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์หรือผิวฟรีบนผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์          
1.1.4 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการระบายอากาศ (Venting        
 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1  สามารถอธิบายเกี่ยวกับผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์แบบราบเรียบ (Flat parting surface)ได ้         
1.2.2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์แบบไม่ราบเรียบ (Non - flat parting surface)

ได ้         
1.2.3 สามารถอธิบายเกี่ยวกับการลดขนาดผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์หรือผิวฟรีบนผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์ได้          
1.2.4 สามารถอธิบายเกี่ยวกับการระบายอากาศ (Venting)ได้ 

  
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์ (Parting Surface) 
3. เนื้อหา 

 3.1 ส่วนแม่พิมพ์แบบราบเรียบ 
 3.2 ส่วนแม่พิมพ์แบบไม่ราบเรียบ 
 3.3 ส่วนแม่พิมพ์หรือผิวฟรีบนผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์          
 3.4 การระบายอากาศ (Venting         
 
 กิจกรรมการเรียนรู้  

 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 5 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  

2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1
และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 5 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 



 

 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 5 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 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 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 

 
 

 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................. ................…
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 5  ผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์ (Parting Surface) 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ระบบป้อน (Feed System) จำนวน 8 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับรูวิ่ง (Runner)          
1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับรูเข้า (Gates) 
 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1  สามารถอธิบายเกี่ยวกับรูวิ่ง (Runner)ได้          
1.2.2  สามารถอธิบายเกี่ยวกับรูเข้า (Gates) ได้    

 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์ (Parting Surface) 
3. เนื้อหา 

 3.1 รูวิ่ง 
 3.2 รูเข้า 
 
 กิจกรรมการเรียนรู้  

 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 6 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 6 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 6 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
 
 
 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 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 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
.................................................................... ................................................................................................

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 6  ระบบป้อน (Feed System) 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายปลอกรูต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ระบบปลดชิ้นงาน (Ejection) จำนวน 8 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับห้องระบบปลดชิ้นงาน          
1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับแผ่นประกอบตัวปลด (Ejector plate assembly)          
1.1.3 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคของกรรมวิธปีลดชิ้นงาน (Ejection techniques)          
1.1.4 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับกรรมวิธีปลดชิ้นงานกับส่วนที่อยู่กับที่ (Ejection from fixed half)         
1.1.5 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับส่วนดึงแกนรูฉีด (Sprue pullers) 
 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1  สามารถอธิบายเกี่ยวกับห้องระบบปลดชิ้นงานได้          
1.2.2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับแผ่นประกอบตัวปลด (Ejector plate assembly)ได ้         
1.2.3 สามารถอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคของกรรมวิธีปลดชิ้นงาน (Ejection techniques)ได ้   
1.2.4 สามารถอธิบายเกี่ยวกับกรรมวิธีปลดชิ้นงานกับส่วนที่อยู่กับที่ (Ejection from fixed half)

ได ้         
1.2.5 สามารถอธิบายเกี่ยวกับส่วนดึงแกนรูฉีด (Sprue pullers)ได้          

 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบปลดชิ้นงาน (Ejection) 
3. เนื้อหา 

 3.1 ระบบปลดชิ้นงาน          
 3.2 แผ่นประกอบตัวปลด (Ejector plate assembly)          
          3.3 เทคนิคของกรรมวิธปีลดชิ้นงาน (Ejection techniques)       

3.4 กรรมวิธีปลดชิ้นงานกับส่วนที่    
 
 กิจกรรมการเรียนรู้  

 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครทูักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 7 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 7 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต



 

 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 7 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 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 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 7  ระบบปลดชิ้นงาน (Ejection) 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายรูปต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การหล่อเย็นแม่พิมพ์ (Mold Cooling) จำนวน 7 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการหล่อเย็นแผ่นแม่พิมพ์แบบชิ้นเดียว (Cooling integer-type mold 
plates)          

1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการหล่อเย็นชุดประกอบแผ่นยึดอินเสิร์ตกับอินเสิร์ต (Cooling insert-
bolster assembly)              

1.1.3 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการหล่อเย็นชิ้นส่วนอื่นๆของแม่พิมพ์ (Cooling other mold parts)          
1.1.4 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับข้อต่อน้ าหล่อเย็น (Water connections)          
1.1.5 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการหดตัว – มุมเรียวและพิกัดความเผื่อของแม่พิมพ์ (Mold 

shrinkage-Taper and  
 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1  สามารถอธิบายเกี่ยวกับการหล่อเย็นแผ่นแม่พิมพ์แบบชิ้นเดียว (Cooling integer-type 

mold plates) ได ้         
1.2.2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับการหล่อเย็นชุดประกอบแผ่นยึดอินเสิร์ตกับอินเสิร์ต (Cooling 

insert-bolster assembly) ได ้         
1.2.3 สามารถอธิบายเกี่ยวกับการหล่อเย็นชิ้นส่วนอื่นๆของแม่พิมพ์ (Cooling other mold 

parts)ได้          
1.2.4 สามารถอธิบายเกี่ยวกับข้อต่อน้ าหล่อเย็น (Water connections)ได ้         
1.2.5 สามารถอธิบายเกี่ยวกับการหดตัว – มุมเรียวและพิกัดความเผื่อของแม่พิมพ์ (Mold 

shrinkage-Taper and 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการหล่อเย็นแม่พิมพ์ (Mold Cooling)  
เนื้อหา 
 3.1 การหล่อเย็นแผ่นแม่พิมพ์แบบชิ้นเดียว 
 3.2 การหล่อเย็นชุดประกอบแผ่นยึดอินเสิร์ตกับอิน 
          3.3 การหล่อเย็นชิ้นสว่นอื่นๆของแม่พิมพ์ 

3.4 การหล่อเย็นชิ้นส่วนอื่นๆของแม่พิมพ์ 
 
 



 

 

 กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 8 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 8 



 

 

ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 8 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 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 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 



 

 

6. เครื่องมือวัดประเมินผล 
6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
.................................................................... ................................................................................................

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 8  การหล่อเย็นแม่พิมพ์ (Mold Cooling) 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายรูปต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 กรรมวิธีออกแบบแม่พิมพ์ฉีดจำนวน 8 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 1 กำหนดตำแหน่งอินเสิร์ต          
1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 2 ออกแบบระบบปลดชิ้นงาน          
1.1.3 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 3 ออกแบบห้องระบบปลดชิ้นงาน          
1.1.4 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 4 เขียนแบบภาพครึ่งบนให้สมบูรณ์          
1.1.5 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 5 เขียนแบบภาพด้านหน้าให้สมบูรณ์         
1.1.6 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 6 เขียนแบบภาพตัดให้สมบูรณ์          
1.1.7 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 7 เขยีนแบบภาพทั้งหมดให้สมบูรณ์ 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1  สามารถอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 1 กำหนดตำแหน่งอินเสิร์ตได้          
1.2.2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 2 ออกแบบระบบปลดชิ้นงานได้          
1.2.3 สามารถอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 3 ออกแบบห้องระบบปลดชิ้นงานได้          
1.2.4 สามารถอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 4 เขียนแบบภาพครึ่งบนให้สมบูรณ์ได้          
1.2.5 สามารถอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 5 เขียนแบบภาพด้านหน้าให้สมบูรณ์ได้          
1.2.6 สามารถอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 6 เขียนแบบภาพตัดให้สมบูรณ์ได้          
1.2.7 สามารถอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนที่ 7 เขียนแบบภาพทั้งหมดให้สมบูรณ์ได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีออกแบบแม่พิมพ์ฉีดจำนวน  
เนื้อหา 
 3.1 กำหนดตำแหน่งอินเสิร์ต          

3.2 ออกแบบระบบปลดชิ้นงาน          
3.3 ออกแบบห้องระบบปลดชิ้นงาน          
3.4 เขียนแบบภาพครึ่งบนให้สมบูรณ์          
3.5 เขียนแบบภาพด้านหน้าให้สมบูรณ์         
3.6 เขียนแบบภาพตัดให้สมบูรณ์          
3.7 เขียนแบบภาพทั้งหมดให้สมบูรณ์ 

  
 
 
 



 

 

 กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 9 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 9 



 

 

ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 9 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 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 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 



 

 

6. เครื่องมือวัดประเมินผล 
6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
.................................................................... .....................................................................................................

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

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

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
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5              
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7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การตรวจสอบแบบแม่พิมพ์ฉีด 6 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับแม่พิมพ์แบบใช้สลักปลด          
1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับแม่พิมพ์แบบใช้ปลอกปลด          
1.1.3 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับแม่พิมพ์แบบใช้แผ่นปลด   

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1  สามารถอธิบายเกี่ยวกับแม่พิมพ์แบบใช้สลักปลดได้          
1.2.2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับแม่พิมพ์แบบใช้ปลอกปลดได้          
1.2.3 สามารถอธิบายเกี่ยวกับแม่พิมพ์แบบใช้แผ่นปลดได้   

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีออกแบบแม่พิมพ์ฉีดจำนวน  
เนื้อหา 
 3.1 แม่พิมพ์แบบใช้สลักปลด          

3.2 แม่พิมพ์แบบใช้ปลอกปลด          
3.3 แม่พิมพ์แบบใช้แผ่นปลด   

 
 กิจกรรมการเรียนรู้  

 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 10 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 10 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 10 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 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 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................

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

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

 
 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 


