
 

 

 
 

 
 

แผนการจดัการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบรูณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
วิชา แม่พิมพโ์ลหะเบือ้งต้น รหสัวิชา 20102-2201 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พทุธศกัราช 2562 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม               สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

 
จัดทำโดย 

นายถิรายุ มณีวรรณ 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                      อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชางาน
แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น รหัสวิชา 20102-2201 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชา
แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง เนื้อหา
ภายในแบ่งออกเป็น 7 หน่วยการเรียน ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับแม่พิมพ์โลหะ ชนิดของแม่พิมพ์โลหะ 
ชิ้นส่วนมตราฐานของแม่พิมพ์โลหะ อุปกรณ์ช่วยในงานแม่พิมพ์โลหะ ชนิดและรูปร่างวัสดุชิ้นงาน หลักการขึ้น
รูป ชนิดและหลักการทำงานของเครื่องปั๊ม จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C )ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็น
พระคุณอย่างยิ่ง 

  

 
 

ถิราย ุมณีวรรณ 
ผูจ้ดัท า 

 



 

 

 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น รหัสวิชา 20102-2201 จำนวน  2 หน่วยกิจ 72 ชั่วโมง  (2-0-2) 
2. คำอธิบายราวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับแม่พิมพ์โลหะ  ชนิดของแม่พิมพ์โลหะ  ชิ้นส่วนมาตรฐานของแม่พิมพ์โลหะ ชนิดและ รูปร่างของวสัดุ
ชิ้นงาน  หลกัการขึ้นรูปโลหะ  ชนิดและหลกัการทำงานของเครื่องปั๊ม (Press Machine) และอุปกรณ์ช่วย   ในงาน
แม่พิมพโ์ลหะ 

3. จดุประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของแม่พิมพโ์ลหะ   
2. อธิบายหลกัการทาํงานของแม่พิมพโ์ลหะ  
3. มีเจตคติและกิจนิสยัที่ดี  รับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  
 
4. สมรรถนะรายวิชา 
แสดงความรู้เกีย่วกับหลกัการและกระบวนการทาํงานของแม่พิมพ์โลหะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
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1.การจัดองค์การ 0.5 0.5 2 - - - 5 4 10 5   10 

2.การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 0.5 0.5 1 - - - 2.5 9 20 1 12 

3.การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิม
ผลผลิต 

1 1 1.5 - - - 
7.5 

3 20 2 10 

4.การจัดการความเสี่ยง 0.5 0.5 1.5 - - - 2.5 3 10 3 10 

5.กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 2 2 1 - - - 7.5 7 10 4 10 

6.การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและ
เพ่ิมผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการงานอาชีพ 

0.5 0.5 2 - - - 

7.5 

4 30 6 10 

7.รูป ชนิดและหลักการทำงานของ
เครื่องปั๊ม 

0.5 0.5 1 - - - 
5 

5 10 7 10 

รวม 5 5 10 - - - 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. ความรู้เกี่ยวกับแม่พิมพ์โลหะ  
10 
 
 

 

1.อธิบายแม่พิมพ์โลหะได้ 
2.เลือกวัสดุทำแม่พิมพ์โลหะ
ได้ 

1.มีความรู้เกี่ยวกับแม่พิมพ์
โลหะ 
2.เข้าใจสมบัติของแม่พิมพ์
โลหะ 

2.ชนิดของแม่พิมพ์โลหะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.ชิ้นส่วนมตราฐานของแม่พิมพ์
โลหะ 

 
 
 
 
 
 

4.อุปกรณ์ช่วยในงานแม่พิมพ์โลหะ
จำนวน 

 

1.มีความรู้เกี่ยวกับแม่พิมพ์
อุตสาหกรรม 
2.มีความรู้เกี่ยวกับแยก
ส่วนประกอบของแม่พิมพ์
โลหะ 
3.เข้าใจสมบัติของอธิบายชุด
ดาย เช็ท 
 
1.อธิบายชิ้นส่วนมาตราฐาน
ของแม่พิมพ์โลหะได้ 
2.แยกประเภทชิ้นส่วน
มาตราฐานของแม่พิมพ์โลหะ
ได้ 
 
 
1.เลือกใช้เครื่องมืองานช่าง
แม่พิมพ์โลหะ 
2.เลือกใช้เครื่องมือวัดชิ้นงาน
แม่พิมพ์โลหะ 
 
 
 
 

1.อธิบายชนิดแม่พิมพ์
อุตสาหกรรมได้ 
2.อธิบายการนำมาใช้งานของ
แม่พิมพ์โลหะได้ 
3.แยกส่วนประกอบของ
แม่พิมพ์โลหะได้ 
4.อธิบายชุดดาย เช็ท ได้ 
 
1.มีความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วน
มาตราฐานของแม่พิมพ์โลหะ
ได้ 
2.มีความรู้เกี่ยวกับประเภท
ชิ้นส่วนมาตราฐานของ
แม่พิมพ์โลหะ 
 
1.มีความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วน
มาตราฐานของแม่พิมพ์โลหะ
ได้ 
2.มีความรู้เกี่ยวกับประเภท
ชิ้นส่วนมาตราฐานของ
แม่พิมพ์โลหะ 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

5.ชนิดและรูปร่างวัสดุชิ้นงาน 
 
 
 
 
6.หลักการขึ้นรูป 
 
 
 
 
 
 
 
7.รูป ชนิดและหลักการทำงานของ
เครื่องปั๊ม 

 

1. แยกวัสดุโลหะได้ 
2,อธิบายรูปร่างของชิ้นงานได้ 
3.เลือกวัสดุที่ใช้ในการสร้าง
แม่พิมพ์โลหะได้ 
 
1. เลือกเทคโนโลยีการตัด
โลหะแผ่นได้ 
2. อธิบายทฤษฎีการตัดได้ 
3.อธิบายทฤษฎีการดัดได้ 
4.อธิบายทฤษฎีการลากขึ้น
รูปได้ 
 
 
1.อิบายเครื่องปั๊มได้ 
2.อธิบายหลักการทำงานของ
เครื่องปั๊มได้ 
3.ตรวจสอบการประกอบ
ติดตั้งและทดลองปั๊มแม่พิมพ์
โลหะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.มีความรู้เกี่ยวกับรูปร่าง
ของชิ้นงาน 
2.มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ใน
การสร้างแม่พิมพ์โลหะได้ 
 
1.มีความรู้เกี่ยวกับการตัด
โลหะแผ่น 
2.มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการ
ตัดได้ 
3.มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการ
ดัดได้ 
4.ทฤษฎีการลากข้ึนรูปได้ 
 
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่อง
ปั๊ม 
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
หลักการทำงานของเครื่องปั๊ม
ได 
3.แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบติดตั้งและทดลองปั๊ม
แม่พิมพ์โลหะได้ 

 



 

 

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 ความรู้เกี่ยวกับแม่พิมพ์โลหะ จำนวน 10 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับแม่พิมพ์โลหะ 
1.1.2 เข้าใจสมบัติของแม่พิมพ์โลหะ 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 อธิบายแม่พิมพ์โลหะได้ 
1.2.2 เลือกวัสดุทำแม่พิมพ์โลหะได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับแม่พิมพ์โลหะ 

3. เนื้อหา 
     3.1 แม่พิมโลหะ 
     3.2 วสัดุทำแม่พิมพ์โลหะ 

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 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 

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 
 

ค ำช้ีแจง ให้นกัเรียนตอบค ำถำมต่อไปน้ี เขียนลงในกระดำษค ำตอบ  

1.แม่พิมพ์โลหะ หมายถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2.ประเภทของแม่พิมพ์โลหะมีก่ีประเภท อะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.จงบอกการเลือกใช้วัสดุทำแม่พิมพ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพืปั๊มโลหะแผ่น ควรมีคุณสมบัติอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
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 

 

สัปดำห์ท่ี.................................. 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชนิดของแม่พิมพ์โลหะ จำนวน 12 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับแม่พิมพ์อุตสาหกรรม 
1.1.2 มีความรู้เกี่ยวกับแยกส่วนประกอบของแม่พิมพ์โลหะ 
1.1.3 เข้าใจสมบัติของอธิบายชุดดาย เช็ท  

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 อธิบายชนิดแม่พิมพ์อุตสาหกรรมได้ 
1.2.2 อธิบายการนำมาใช้งานของแม่พิมพ์โลหะได้ 
1.2.3 แยกส่วนประกอบของแม่พิมพ์โลหะได้ 
1.2.4 อธิบายชุดดาย เช็ท ได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
     2.1. แสดงความรู้เกี่ยวชนดิแม่พิมพ์อุตสาหกรรม 
     2.2. แสดงความรู้ในการนำมาใช้งานของแม่พิมพ์โลหะ 
     2.3. แสดงความรู้ด้านส่วนประกอบของแม่พิมพ์โลหะ 
     2.4. แสดงความรุ้เกี่ยวกับชุดดายเช็ท 
เนื้อหา 
     3.1 ชนิดแม่พิมพ์อุตสาหกรรม 
     3.2 การจำแนกประเภทของแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่นหรือแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 
     3.3 สว่นประกอบของแม่พิมพ์โลหะ 
     3.4 ชุดดาย เช็ท 

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

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 2 
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)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

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

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที ่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   ชนิดของแม่พิมพ์โลหะ 
 

ทำเครื่องหมายกากบาท X) ทับตัวเลือกหน้าคำตอบที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียง. 
1. Industrial Mold หมายถึง 
ก. แม่พิมพ์พลาสติก 
ข. แม่พิมพ์โลหะ 
แม่พิมพ์อุตสาหกรรม 
ง. แม่พิมพ์ยาง 
2. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของแม่พิมพ์อุตสาหกรรม 
ก. อัตราการผลิตสามารถทำได้ในปริมาณสูง 
ข. สิ่งสำคัญยิ่งในการผลิตสินค้าท่ีต้องการคุณภาพ 
ค. สิ่งสำคัญยิ่งในการผลิตสินค้าท่ีต้องการความเที่ยงตรง 
ง. สิ่งสำคัญยิ่งในการผลิตสินค้าที่ต้องการขนาด 
3. หัวใจของกระบวนการผลิต คืออะไร 
ก. เครื่องมือที่เรียกว่า "เครื่องจักร" 
ข. เครื่องมือที่เรียกว่า "แม่พิมพ์" 
ค. อัตราการผลิตสามารถทำได้ในปริมาณสูง 
ง. สิ่งสำคัญยิ่งในการผลิตสินค้าที่ต้องการคุณภาพ 
4. ข้อใดไม่ใช่ชนิดแม่พิมพ์ในงานอุตสาหกรรม 
ก. Plastic Mold 
ข. Metal Mold 
ค. Glass Mold 
ง. Simple Die 
5. Metal Molds หมายถึง 
ก. แม่พิมพ์ขึ้นรูป 
ข. แม่พิมพ์ฉีดหล่อ 
ค. แม่พิมพ์โลหะ 
ง. แม่พิมพ์ปั้ม 
 
 
 
 



 

 

6. ข้อใดหมายถึงแม่พิมพ์ดึงขึ้นรูปลึก 
ก. Deep Draw Die Molds 
ค. Stamping Molds 
ข. Die Casting Molds 
s. Forging Molds Molds 
7. กรรมวิธีการทำชิ้นงานโดยการใช้วิธีงานปั๊มขึ้นรูป มีกี่กรรมวิธี 
ก. 1 กรรมวิธี 
ข. 2 กรรมวิธี 
ค. 3 กรรมวิธี 
ง. 4 กรรมวิธี 
8. ข้อใดไม่ใช่กรรมวิธีการทำชิ้นงานโดยการใช้วิธีงานปั๊มขึ้นรูป 
ก. การตัดเฉือน (Shearing) 
ข. งานตัด 
ค. การพับ (Bending) 
ง. การลากข้ึนรูป (Drawing) 
9. การแบ่งประเภทของแม่พิมพ์ แบ่งได้กี่ประเภท 
ก. 1 ประเภท 
ข. 4 ประเภท 
ค. 5 ประเภท 
ง. 9 ประเภท 
10. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของแม่พิมพ์ 
ก. แม่พิมพ์แบบธรรมดา 
ข. แม่พิมพ์แบบผสม 
ค. แม่พิมพ์แบบชิ้นงานเคลื่อน 
ง. แม่พิมพ์เดี่ยว 
ข. 4 ประเภท 
ง. 9 ประเภท 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

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

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

ยึด
มัน่

ใน
สถ

าบ
นัฯ

 

ละ
เว้น

อบ
าย

มุข
 

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย์ 

.สุภ
าพ

 

ตร
งต

่อเ
วล

า 

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 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 ชิ้นส่วนมตราฐานของแม่พิมพ์โลหะ จำนวน 10 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนมาตราฐานของแม่พิมพ์โลหะได้ 
1.1.2 มีความรู้เกี่ยวกับประเภทชิ้นส่วนมาตราฐานของแม่พิมพ์โลหะ 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 อธิบายชิ้นส่วนมาตราฐานของแม่พิมพ์โลหะได้ 
1.2.2 แยกประเภทชิ้นส่วนมาตราฐานของแม่พิมพ์โลหะได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
     2.1. แสดงความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนมาตราฐานของแม่พิมพ์โลหะ 
     2.2. แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทชิ้นส่วนมาตราฐานของแม่พิมพ์โลหะ 
เนื้อหา 
     3.1 ชิ้นส่วนมาตราฐานของแม่พิมพ์โลหะได้ 
     3.2 ประเภทชิ้นส่วนมาตราฐานของแม่พิมพ์โลหะได้ 
    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 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
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 
....................................................................................................................................................................

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

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

หน่วยที่ 3   ชิ้นส่วนมตราฐานของแม่พิมพ์โลหะ 

ทำเครื่องหมายกากบาท X) ทับตัวเลือกหน้าคำตอบที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียง. 
1. Standard Part หมายถึง 
ก. กลุ่มชุดแม่พิมพ์โลหะ 
ข. กลุ่มวัสดุที่ใช้ทำไพล้อต 
ค. กลุ่มเหล็กแผ่นสำเร็จ 
ง. กลุ่มชิ้นส่วนมาตรฐาน 
2. Produced Part หมายถึง 
ก. กลุ่มชิ้นส่วนที่ทำข้ึน 
ข. กลุ่มวัสดุที่ใช้ทำไพล้อต 
ค. กลุ่มชุดแม่พิมพ์โลหะ 
ง. กลุ่มเหล็กแผ่นสำเร็จ 
3. ประเภทชิ้นส่วนมาตรฐานของแม่พิมพ์โลหะ สามารถแบ่งออกได้กี่ประเภท 
ก. 6 ประเภท 
ข. 11 ประเภท 
ค. 13 ประเภท 
ง. 15 ประเภท 
4. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของดายเซ็ท 
ก. ความเท่ียงตรงในการติดตั้งแม่พิมพ์โลหะ 
ข. ใช้ในการประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดของแม่พิมพ์ 
ค. ทำให้คุณภาพของชิ้นงานดีขึ้น 
ง. เพ่ิมอายุการใช้งานของแม่พิมพ์โลหะ 
5. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของดายเซ็ท 
ก. การซ่อมบำรุงง่าย 
ข. สะดวกต่อการจัดเก็บ 
ค. ประคองศูนย์ของพันซ์และดาย 
ง. กำหนดตำแหน่งของชิ้นงาน 
 
 
 
 



 

 

6. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของดายเซ็ท 
ก. โลเวอร์ชู (Lower Shoe) 
ข. อัพเปอร์ชู (Upper Shoe) 
ค. แบคโพส (Back Post) 
ง. ไกด์โพส (Guide Post) 
7. ชนิดของดายเซ็ทแบ่งออกได้กี่ชนิด 
ก. 4 ชนิด 
ข. 5 ชนิด 
ค. 7 ชนิด 
ง. 9 ชนิด 
8. ไดโกนอล โพส (Diagonal Post) คือ 
ก. ไกด์โพสทั้ง 2 จะถูกติดตั้งไว้ที่ด้านใน 
ข. ไกด์โพสทั้ง 2 จะถูกติดตั้งในลักษณะทะแยงมุม 
ค. ไกด์โพสทั้ง 4 จะถูกติดตั้งอยู่ที่มุมทั้ง 4 ของดายเซ็ท 
ง. ไกด์โพสทั้ง 2 จะถูกติดตั้งอยู่ที่ด้านซ้ายและด้านขวาของดายเซ็ท 
9. พันซ์เจาะรู หมายถึง 
ก. นซ์ที่ใช้เจาะรูกลมขนาดความโตไม่เกิน 15 มิลลิเมตร 
ข. พ้ันซ์ที่ใช้เจาะรูกลมขนาดความโตไม่เกิน 30 มิลลิเมตร 
ค. พ้ันซ์ที่ใช้เจาะรูกลมขนาดความโตไม่เกิน 55 มิลลิเมตร 
ง. พ้ันช์ที่ใช้เจาะรูกลมขนาดความโตไม่เกิน 25 มิลลิเมตร 
10. ไพล้อตพ้ันช์ (Pilot Punch) ทำหน้าที่อะไร 
ก. ตัวยกและนำทางแผ่นชิ้นงาน 
ข. บังคับตำแหน่งของชิ้นส่วน 2 ขึ้น หรือมากกว่า 
ค. กำหนดตำแหน่งของชิ้นงาน 
ง. กำหนดตำแหน่งที่ไม่เจาะทะลุเป็นรูบอดปริงสำหรับแม่พิมพ์โลหะที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป สามารถ
แบ ่
 

 
 
 
 

 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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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 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 อุปกรณ์ช่วยในงานแม่พิมพ์โลหะจำนวน 10 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนมาตราฐานของแม่พิมพ์โลหะได้ 
1.1.2 มีความรู้เกี่ยวกับประเภทชิ้นส่วนมาตราฐานของแม่พิมพ์โลหะ 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 เลือกใช้เครื่องมืองานช่างแม่พิมพ์โลหะ 
1.2.2 เลือกใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานแม่พิมพ์โลหะ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
     2.1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่างแม่พิมพ์โลหะ 
     2.2. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดชิ้นงานแม่พิมพ์โลหะ 
เนื้อหา 
     3.1 เครื่องมืองานช่างแม่พิมพ์โลหะ 
     3.2 เครื่องมือวัดชิ้นงานแม่พิมพ์โลหะ 
    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 4 
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 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   อุปกรณ์ช่วยในงานแม่พิมพ์โลหะ 

ทำเครื่องหมายกากบาท X) ทับตัวเลือกหน้าคำตอบที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียง. 
1. ข้อใด หมายถึง ผู้ที่ชำนาญในการฝีมือ หรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ก. ช่าง 
ข. งานช่าง 
ค.ช่างพ้ืนฐาน 
ง. ช่างวิศวกรรม 
2. ข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้ในการปรับชิ้นงานให้ได้ขนาดและมีผิวเรียบ 
ก. เลื่อย 
ข. ไขควง 
ค. ตะไบ 
ง. ประแจ 
3. ข้อใดคือเครื่องมือที่ขันหัวนัตได้หลายขนาด 
ก. ประแจปากตาย 
ข. ประแจบล็อก 
ค. ประแจแหวน 
ง. ประแจเลื่อน 
4. ข้อใดคือเครื่องมือที่ไม่ค่อยได้ใช้งานในการสร้างแม่พิมพ์โลหะ 
ก. ค้อนหัวยาง 
ข. ค้อนหัวหงอน 
ค. ค้อนหัวกลม 
ง. ค้อนพลาสติก 
5. ข้อใดหมายถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ยึดของสองชิ้นเข้าด้วยกันด้วยแรงบีบเข้าหรือดันออกเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
การ 
ก. แคลมป์ 
ข. วีบล็อก 
ค. เวอร์เนียร์ 
ง. ไมโครมิเตอร์ 
 
 
 



 

 

6. ข้อใด คือ เครื่องมือวัดขนาดขึ้นงานที่มีค่าวัดความละเอียดน้อยท่ีสุด 
ก. นาฬิกาวัด 
ข. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
ค. ไม้บรรทัด 
ง. ไมโครมิเตอร์ 
7. ข้อใดคือเครื่องมือวัดขนาดขึ้นงานที่ไม่สามารถอ่านค่าวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ 
ก. นาฬิกาวัด 
ข. ฉากผสม 
ค. ไม้บรรทัด 
ง. คาลิปเปอร์วัดใน 
8. ข้อใดเป็นเครื่องมือวัดที่สามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบระดับคววมเอียงของผิวชิ้นงาน 
ก. นาฬิกาวัด 
ข. ฉากผสม 
ค. ไม้บรรทัด 
ง. คาลิปเปอร์วัดนอก 
คือแห่งทดสอบขนาดมาตรฐาน ใช้ในการทดสอบขนาดเครื่องมือวัดในการวัดขนาด 
เปรียบเทียบ 
ก. เกจบล็อค 
ข. ฉากผสม 
ค. นาฬิกาวัด 
ง. ไมโครมิเตอร์ 
10. ข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความแข็งของวัสดุที่ได้รับความความนิยมมากที่สุด 
ก. Brinell Hardness 
ข. Vickers Hardness 
ค. Knoop Hardness 
ง. Rockwell Hardness 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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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 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 ชนิดและรูปร่างวัสดุชิ้นงาน 10 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับรูปร่างของชิ้นงาน 
1.1.2 มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการสร้างแม่พิมพ์โลหะได้ 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 แยกวัสดุโลหะได้ 
1.2.2 อธิบายรูปร่างของชิ้นงานได้ 
1.2.3 เลือกวัสดุที่ใช้ในการสร้างแม่พิมพ์โลหะได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
     2.1. แสดงความรุ้เกี่ยวกับวัสดุโลหะ 
     2.2. แสดงความรู้เกี่ยวกับรูปร่างร่างของชิ้นงาน 
     2.3. แสดความรู้วัสดุที่ใช้ในการสร้างแม่พิมพ์โลหะ 
เนื้อหา 
     3.1 วสัดุโลหะ 
     3.2 รูปร่างของชิ้นงานได้ 
     3.4 วสัดุที่ใช้ในการสร้างแม่พิมพ์โลหะได้ 
    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 5 
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 ักถามหรือแสดง
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 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 
....................................................................................................................................................................

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 5   ชนิดและรูปร่างวัสดุชิ้นงาน 

ทำเครื่องหมายกากบาท X) ทับตัวเลือกหน้าคำตอบที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียง. 
1. วัสดุโลหะ (Metals) หมายถึง 
ก. โลหะที่มีพ้ืนฐานเป็นเหล็กประกอบอยู่ 
ข. แผ่นโลหะด้วยการใช้แม่พิมพ์ปั๊มให้ได้รูปร่าง 
ค. วัสดุที่ได้จากการถลุงสินแร่ต่าง ๆ 
ง. โลหะชนิดต่าง ๆ 
2. แรโลหะ หมายถึง 
ก. แร่ที่มีธาตุโลหะเป็นส่วนประกอบสำคัญ 
ข. แร่ที่เป็นเม็ดสีเทาเงินวาว 
ค. แร่ที่นิยมนำมาถลุงเหล็กเป็นโลหะผสม 
ง. แร่ที่จะพบในรูปของสารตะกั่วและกำมะถัน 
3. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของโลหะ 
ก. เป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดี 
ข. เป็นตัวนำความร้อนได้ดี 
ค. มีความเหนียวและแข็งแรงสูง 
ง. มีจุดหลอมละลายต่ำ 
4. อโลหะแบ่งห้ที่ประเภท 
ก. 1 ประเภท 
ค. 3 ประเภท 
5. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของอโลหะ 
ก. ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า 
ค. มีความเหนียวและแข็งแรงสูง 
6. การวางแผ่นชิ้นงาน ขั้นตอนแรกควรทำอะไร 
ก. blank จะถูกเรียงกันในแนวตั้ง 
ข. การเขียนรูปร่างลักษณะของแผ่น material strip 
ค. blank จะถูกเรียงกันในแนวนอน 
ง. การจัดวางตำแหน่งของ Blank บนแผ่น Strip 
สแกนเพ่ือทำแบบทดสอบ 
 
 



 

 

 
7. แร่โลหะ หมายถึง 
ข. 2 ประเภท 
ง. 4 ประเภท 
ก. 1 แบบ 
ค. 3 แบบ 
8. ข้อใดไม่ควรเลือกวัสดุของชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 
ก. จำนวนการผลิตที่ต้องการ 
ข. คุณสมบัติของแผ่นโลหะ 
ค. ขนาดความเท่ียงตรงของชิ้นงาน 
ง. ขีดจำกัดของความล้าตัว 
9. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติสำหรับเหล็กสร้างแม่พิมพ์โลหะ 
ก. อายุการใช้งานของแม่พิมพ์โลหะ 
ข. ต้านทานการกหรอ 
ค. ต้านทานความเค้นแรงกด 
ง. ขีดจำกัดของความล้าตัว 
10. DIN : Deutsche Ingenious Normen คือมาตรฐานใด 
ก. มาตรฐานของญี่ปุ่น 
ข. มาตรฐานของเยอรมัน 
ค. มาตรฐานของฝรั่งเศส 
ง. มาตรฐานของอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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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 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 หลักการขึ้นรูป 10 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับการตัดโลหะแผ่น 
1.1.2 มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการตัดได้ 
1.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการดัดได้ 
1.1.4 ทฤษฎีการลากข้ึนรูปได้ 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 เลือกเทคโนโลยีการตัดโลหะแผ่นได้ 
1.2.2 อธิบายทฤษฎีการตัดได้ 
1.2.3 อธิบายทฤษฎีการดัดได้ 
1.2.4 อธิบายทฤษฎีการลากขึ้นรูปได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
     2.1. แสดงเทคโนโลยีการตัดโลหะแผ่นได้ 
     2.2. แสดงความรุ้เกี่ยวกับทฤษฎีการตัด 
     2.3. แสดงความรุ้เกี่ยวกับทฤษฎีการดัด 
     2.4 แสดงความรุ้เกี่ยวกับทฤษฎีการลากข้ึนรูป 
เนื้อหา 
     3.1 เทคโนโลยีการตัดโลหะแผ่นได้ 
     3.2 ทฤษฎีการตัด 
     3.3 ทฤษฎีการดัด 
     3.4  ทฤษฎีการลากขึ้นรูป 
 
    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 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)  

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 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   หลักการขึ้นรูป 

ทำเครื่องหมายกากบาท X) ทับตัวเลือกหน้าคำตอบที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียง. 
1. ประเภทของเทคโนโลยีการตัดโลหะแผ่นแบ่งออกได้เป็นกี่ปร 
ก. 3 ประเภท 
ข. 5 ปรเภท 
ค. 7 ประเภท 
ง. 9 ประเภท 
2. ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีการตัดโลหะแผ่ 
ก. เครื่องตัดพลาสม่า 
ค. เครื่องกัดซีเอ็นชี 
3. ข้อดีขอเครื่องตัดพลาสม่า คือ 
ก. สามารถตัดวัสดุได้หลายประเภท 
ค. ตัดงานได้ค่อนข้างช้า 
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับทฤษฎีการตัด 
ก. ขบวนการงอขึ้นรูปเบนดิ้ง 
ข. มีความยุ่งยากน้อยที่สุดคมตัดที่อยู่ในแม่พิมพ์ตัด 
ค. การตัดด้วยระบบ waterjet 
ง. ใช้กระแสไฟฟ้าเป็นตัวหลอมละลายชิ้นงาน 
5. ข้อใดไม่ใช่การไหลตัวของโลหะ 
ก. ถ้าเป็นการช่วงกว้าง การไหลตัวของโลหะเนื่องจากแรงอัดมีน้อย 
ข. เมื่อรัศมีของการงอยาวขึ้น จะทำให้เกิดการไหลตัวของโลหะน้อย 
ค. ถ้าเป็นโลหะท่ีอ่อน ก็มีโอกาสที่จะฉีกขาดได้ง่าย 
ง. โลหะที่บางกว่าจะเกิดการไหลตัวของโลหะน้อยน้อยกว่า 
6. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดการกระเด้งตัวกลับ 
ก. เมื่อโลหะได้ถูกงอด้วยมุมที่มากกว่ามุมที่ต้องการงอ 
ข. ถ้ารัศมีของการงอเล็กกว่าจะไปลดการเกิดการกระเด้งกลับ 
ค. โลหะที่แข็งจะมีมุมของการกระเด้งตัวกลับ 
ง. เมื่อรัศมีของการงอยาวขึ้นจะเกิดการกระเด้งกลับ 
 
 
 



 

 

7. วิธีป้องกันการเกิดการกระเด้งตัวกลับโอเวอร์คัมม่ิงสปริงแบล็คมีก่ีวิธี 
ก. 1 วิธ ี
ข. 2 วิธ ี
ค. 3 วิธ ี
ง. 4 วิธ ี
8. ข้อใดไม่เก่ียวกับทฤษฎีการลากขึ้นรูป 
ก. งานขึ้นรูป 
ข. การเคลื่อนไหวของโลหะ 
ค. เทคนิคการขึ้นรูป 
ง. พลาสติก แร้งก์ 
9. เครียร์เรนท์ระหว่างพ้ืนซ์กับดายคืออะไร 
ก. เกิดเป็นรอยกีดขวางการไหลตัวของโลหะ 
ข. ป้องกันไม่ให้ความหนาตรงบริเวณก้นบอตตั้ม 
ค. การไหลของโลหะมีมากข้ึนเท่านั้น 
ง. ป้องกันไม่ให้เกิดแรงต้านทานที่ผิวของแม่พิมพ์ 
10. ข้อใดไม่ใช่ข้อบกพร่องในระหว่างการขึ้นรูป 
ก. ไม่มีโลหะเหลือ 
ข. ขอบของรูปถ้วยยาวไม่เท่ากัน 
ค. เกิดรอยแตกท่ีผนังด้านข้าง 
ง. เกิดรอยย่น ริงเคิ้ล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

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 
หน่วยการเรียนรู้ที ่7 รูป ชนิดและหลักการทำงานของเครื่องปั๊ม 10 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั๊มได้ 
1.1.2 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องปั๊มได้ 
1.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบติดตั้งและทดลองปั๊มแม่พิมพ์โลหะ 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 อธิบายเครื่องปั๊มได้ 
1.2.2 อธิบายหลักการทำงานของเครื่องปั๊มได้ 
1.2.3 ตรวจสอบการประกอบติดตั้งและทดลองปั๊มแม่พิมพ์โลหะ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
     2.1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั๊ม 
     2.2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องปั๊มได 
     2.3. แสดงความรู้เกี่ยวกับการประกอบติดตั้งและทดลองปั๊มแม่พิมพ์โลหะได้ 
เนื้อหา 
     3.1 เครื่องปั๊ม 
     3.2 หลักการทำงานของเครื่องปั๊มได้ 
     3.3 การประกอบติดตั้งและทดลองปั๊มแม่พิมพ์โลหะ 
 
    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 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 

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 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   ชนิดและหลักการทำงานของเครื่องปั๊ม 

ทำเครื่องหมายกากบาท X) ทับตัวเลือกหน้าคำตอบที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียง. 
1. เครื่องจักรที่ใช้ในงานปั๊มลหะแยกตามกำลังที่ใช้ในการขับแม่พิมพ์โลหะได้กี่แบบ 
ก. 1 แบบ 
ข. 2 แบบ 
ค. 3 แบบ 
ง. 4 แบบ 
2. เครื่องปั๊มโลหะสามวรถแบ่งได้กี่ลักษณะ 
ก. 3 ลักษณะ 
ข. 4 ลักษณะ 
ค. 5 ลักษณะ 
ง. 6 ลักษณะ 
3. ข้อใดไม่ไช่ข้อดีของการปั้ม 
ก. ความแข็งแรงของชิ้นงานลดลง 
ข. ชิ้นงานที่ผ่านการปั๊มจะเท่ากันทุกชิ้น 
ค. ชิ้นงานมีน้ำหนักเบา 
การข้ึนรูปชิ้นงานที่ชับซ้อนกว่าวิธีอ่ืน ๆ 
4. กลไกของเครื่องกดและงานปั๊มข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. กลไกแบบข้อเหวี่ยง 
ค. กลไกแบบลูกเบี้ยว 
ข. กลไกแบบเยื้องศูนย์ 
ง. กลไกแบบยันศูนย์ 
5. ข้อใดไม่ใช่กรรมวิธีงานปั้ม 
ก. การตัดเฉือน 
ข. การตัด 
ค. การพับขึ้นรูป 
ง. การลากข้ึนรูป 
6. Blanking คือ 
ก. ขั้นตอนแรกท่ีจะต้องทำในการผลิต 
ข. การข้ึนรูปแผ่นโลหะให้เป็นลวดลาย 
ค. การตัดพ้ืนผิวระนาบของโลหะ 



 

 

ง. การลากข้ึนรูปโลหะแผ่น 
7. การออกแบบชิ้นงานปั๊มที่ดีจะต้องคำนึงถึงข้อใด 
!. คุณภาพและอายุการใช้งาน 
ข. ราคาและคุณภาพ 
ค. รูปร่างและความหนาของชิ้นงาน 
วัตถุดิบมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด 
8. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่สำคัญท่ีทำให้เกิดรอยเยิน 
ก. คมของพ้ืนซ์และดายที่อ 
ข. ช่องว่างตัดน้อยเกินไป 
ค. คมของพ้ินซ์และดายบิ่น 
ง. ผงโลหะติดอยู่ที่ผนังรูดายและด้านข้างของพันช์ 
9. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของข้อบกพร่องการสีกหรอเร็วเกินไปของคมตัดแม่พิมพ์ 
ก. การอบชุบไม่ถูกต้อง 
ข. การเลือกวัสดุทำแม่พิมพ์ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
ค. โค้งของงานและการป้องกัน 
ง. ช่องว่างตัดน้อยเกินไป 
10. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้พ้นซ์แตกและหักสำหรับแม่พิมพ์อัดเจาะ 
ก. พ้ันช์ยาวเกินไป 
ข. แผ่นวัสดุอัดแน่นในรูดาย 
ง. พ้ืนซ์สั้นเกินไป 
ค. เจาะส่วนเอียงของชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

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

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

ยึด
มัน่

ใน
สถ

าบ
นัฯ

 

ละ
เว้น

อบ
าย

มุข
 

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย์ 

.สุภ
าพ

 

ตร
งต

่อเ
วล

า 

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.................................. 


