
 

 

 
 

 
 

แผนการจดัการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบรูณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
วิชา กรรมวิธีการขึนรปูและประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะ 

รหสัวิชา 30102-9004 
หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พทุธศกัราช 2562 

ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม               สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

 
จัดทำโดย 

นายถิรายุ มณีวรรณ 
 

 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                      อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชา
กรรมวิธีการขึ้นรูปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ รหัสวิชา 30102-9004 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน วิชากรรมวิธีการขึ้นรูปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอน
ทั้งหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 9 หน่วยการเรียน ประกอบด้วย ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต การขึ้นรูปดว้ยเครื่องมือกลพ้ืนฐาน การขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกลอัตโนมัติ การ
ขึ้นรูปร้อน การขึ้นรูปเย็น การขึ้นรูปดว้ยกรรมวิธีการหล่อ การขึ้นรูปด้วยโลหะผง กรรมวิธีการขึ้นรูปด้วยวิธี
ทางไฟฟ้ากรรมวิธีการข้ึนรูปด้วยวิธีทางเคมี การข้ึนรูปด้วยกรรมวิธีทางกลการขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีทางความร้อน 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C )ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะ
ประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

  

 
 

ถิราย ุมณีวรรณ 
ผูจ้ดัท า 

 



 

 

 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา กรรมวิธีการขึนรูปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ รหัสวิชา 20102-2301 จำนวน  3 หน่วยกิจ 18 ชั่วโมง  
(2-3-3) 
2. คำอธิบายราวิชา 

ศึกษาและปฏิบตัิเกียวกับกรรมวิธีขึ้นรูปโลหะด้วยกระบวนการต่าง ๆ วางแผนการขึ้นรูปและประกอบ ผลิตภัณฑ์
โลหะ คำนวณหาขนาดของแรง คำนวณวสัดุทีใช้ในการขึ้นรูปโลหะ เลือกวัสดุ ขึ้นรูปโลหะ ประกอบ ผลิตภัณฑ์ 
แก้ไขปัญหาในงานขึนรูปและประกอบผลิตภณัฑ์โลหะ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย 

3. จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
1. เขา้ใจเกีย่วกบัหลักการ วางแผน เลือกวัสดุ คำนวณวัสดุ คำนวณหาขนาดของแรง ในกรรมวิธิีการ          
ขึนรูปประกอบผลิตภณัฑ์โลหะ และแกไ้ขปัญหา  
 2. สามารถขึน้รูปและประกอบโลหะ ด้วยกระบวนการต่าง ๆ   
 3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในปฏิบตัิงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัยและคำนึงถงึ  
     สิ่งแวดล้อม  
 
4. สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกียวกบักรรมวธิีการขึนรูปโลหะด้วยกระบวนการต่าง ๆ    
2. วางแผนการขึนรูปและประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะได้ตามหลกัการ   
3. คาํนวณหาขนาดของแรงในการขึนรูปได้ตามหลักการ   
4. คาํนวณวสัดุทีใชใ้นการขึนรูปโลหะไดต้ามหลักการ   
5. เลือกวสัดุ ประกอบผลิตภณัฑก์ารขึนรูปโลหะไดต้ามหลักการ   
6. แกไ้ขปัญหาในงานขึ้นรูปและประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะตามลักษณะงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 

 พุทธิพิสัย  (30 %) 
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1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรรมวธิีการ
ผลิต 

0.5 0.5 2 - - - 
2.5 

4 10 3 2 

2.การข้ึนรูปด้วยเครื่องมือกลพื้นฐาน 0.5 0.5 05 - - - 2.5 3 10 2 2 

3.การข้ึนรูปด้วยเครื่องมือกลอัตโนมัติ 0.5 0.5 1.5 - - - 5 3 10 1 2 

4.การขึ้นรูปร้อน 0.5 0.5 1.5 - - - 2.5 3 10 5 2 

5.การข้ึนรูปเย็น 0.5 0.5 0.5 - - - 5 3 10 4 2 

6.การข้ึนรูปด้วยกรรมวิธีการหล่อ 0.5 0.5 2 - - - 5 4 10 6 2 

7.การข้ึนรูปด้วยโลหะผง       5 3 10 7 2 
8.กรรมวิธีการข้ึนรูปด้วยวิธีทางไฟฟ้า
กรรมวิธีการข้ึนรูปด้วยวิธีทางเคมี 

0.5 0.5 2 - - - 
5 

3  10 8 2 

9.การข้ึนรูปด้วยกรรมวิธีทางกลการข้ึน
รูปด้วยกรรมวิธีทางความร้อน 

0.5 05 2 - - - 
5 

4 10 9 2 

รวม 6.5 6.5 17 - - - 40 30 100  18 
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. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรรมวิธี
การผลิต 

2 

1. อธิบายความหมายของ
กรรมวิธีการผลิตได้ถูกต้อง 
2. อธิบายองค์ประกอบของ
กรรมวิธีการผลิตได้ถูกต้อง 
3. จำแนกกลุ่มของกรรมวิธี
การผลิตได้ถูกต้อง 
4. เข้าใจหลักการเลือก
กระบวนการผลิตได้ถูกต้อง 

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของกรรมวิธีการ
ผลิตได้ถูกต้อง 
2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกอบของกรรมวิธีการผลิต
ได้ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
กรรมวิธีการผลิตได้ถูกต้อง 
 

2.การข้ึนรูปด้วยเครื่องมือกล
พ้ืนฐาน 

2 

1. บอกหลักการขึ้นรูปชิ้นส่วน
ด้วยกรรมวิธีการกลึงได้
ถูกต้อง 
2. บอกหลักการขึ้นรูปชิ้นส่วน
ด้วยกรรมวิธีการกัดได้ถูกต้อง 
3. บอกหลกัการขึ้นรูปชิ้นส่วน
ด้วยกรรมวิธีการไสได้ถูกต้อง 
4. บอกหลกัการขึ้นรูปชิ้นส่วน
ด้วยกรรมวิธีการเจาะได้
ถูกต้อง 
5. บอกหลักการขึ้นรูปชิ้นส่วน
ด้วยกรรมวิธีการคว้านได้
ถูกต้อง 
6. บอกหลกัการขึน้รูปชิ้น 
ส่วนด้วยกรรมวิธีการเลื่อยได้
ถูกต้อง  
7. บอกหลักการขึ้นรูปชิ้นส่วน
ด้วยกรรมวิธีการเจียระไนได้
ถูกต้อง  

1. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับด้วย
กรรมวิธีการกลึงได้ถูกต้อง 
2. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับขึ้นรูป
ชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการกัดได้
ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับขึน้รูป
ชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการเจาะ
ได้ถูกต้อง 
4. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับข้ึนรูป
ชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการคว้าน
ได้ถูกต้อง 
5. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับข้ึนรูป
ชิ้น ส่วนด้วยกรรมวิธีการ
เลื่อยได้ถูกต้อง 
6. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับข้ึนรูป
ชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการ
เจียระไนได้ถูกต้อง 



 

 

8. บอกหลกัการข้ึนรูปชิ้นส่ว 
นด้วยกรรมวิธีการแทงข้ึนรูป
ได้ถูกต้อง 

3.การขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกลอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2 
 
 

 

1. บอกความเป็นมาของ
เครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 
2. บอกหลักการทำงานของ
เครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 
3. อธิบายองค์ประกอบของ
เครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 
4. จำแนกประเภทของ
เครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 
5. บอกข้อดีและข้อเสียของ
เครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 
 

1. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ 
เครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 
2.เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ 
เครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 
 
 
 

 
 

4.การขึ้นรูปร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บอกหลักการของ
กระบวนการข้ึนรูปร้อนได้
ถูกต้อง 
2. บอกหลักการของ
กระบวนการรีดข้ึนรูปร้อนได้
ถูกต้อง 
3. บอกหลักการของ
กระบวนการตีข้ึนรูปร้อนได้
ถูกต้อง 
4. บอกหลักการของ
กระบวนการอดัข้ึนรูปร้อนได้
ถูกต้อง 
5. บอกหลักการของ
กระบวนการดึงข้ึนรูปร้อนได้
ถูกต้อง 
6. บอกหลักการของ
กระบวนการผลิตท่อได้
ถูกต้อง 

1. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ 
กระบวนการข้ึนรูปร้อนได้ 
2. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการรีดข้ึนรูปร้อนได้
ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ 
กระบวนการตีข้ึนรูปร้อนได้
ถูกต้อง 
4. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการอดัข้ึนรูปร้อนได้
ถูกต้อง 
5. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการดึงข้ึนรูปร้อนได้
ถูกต้อง 
5. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตท่อได้
ถูกต้อง 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. อธิบายหลักการของ
กระบวนการหมุนข้ึนรูปร้อน
ไดถู้กตอ้ง 

 

 

5.การขึ้นรูปเย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

1. บอกหลักการของ
กระบวนการขึ้นรูปเย็น ได้
ถูกต้อง 
2. บอกหลักการของ
กระบวนการรีดขึ้นรูปเย็น ได้
ถูกต้อง 
3. บอกหลักการของ
กระบวนการอัดขึน้รูปเย็น ได้
ถูกต้อง 
4. บอกหลักการของ
กระบวนการดึงขึ้นรูปเย็น ได้
ถูกต้อง 
5. บอกหลักการของ
กระบวนการตีข้ึนรูปเย็น ได้
ถูกต้อง 
6. บอกหลักการของ
กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น 
ได้ถูกต้อง 
 

1. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับข้ึนรูป
เย็น ได้ถูกต้อง 
2. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับอัดขึ้น
รูปเย็น ได้ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการ
ตีข้ึนรูปเย็น ได้ถูกต้อง 
4. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับบวน
การข้ึนรูปโลหะแผ่น ได้
ถูกต้อง 



 

 

6.การขึ้นรูปด้วยกรรมวธิีการหลอ่ 

2 

1. อธิบายหลักการของการ
หล่อได้ 
2. จำแนกประเภทของ
กรรมวิธีการหล่อโลหะได้ 
3. อธิบายหลักการการหล่อ
แบบไม่ถาวรได้ 
4. อธิบายการหล่อแบบถาวร
ได 

1. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการของการหล่อได้  
2. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
กรรมวิธีการหล่อโลหะได้ 

7.กรรมวิธีการขึ้นรูปด้วยวิธีทางไฟฟ้า
กรรมวิธีการขึ้นรูปด้วยวธิีทางเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1. บอกหลักการการผลิต
โลหะผงได้ 
2. อธิบายหลักการผสมโลหะ
ผงได้ 
3. อธิยาบหลกัการการขึ้นรูป
โลหะผงได้ 
4. บอกหลักการการอบผลึก
ได้ 
5. บอกวิธีปรับปรุงคุณสมบัติ
ของชิ้นงานโลหะผงได้ 

1. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการการผลิตโลหะผงได้        
2. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการผสมโลหะผงได้ 
3. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการ
ขึ้นรูปโลหะผงได้  
4. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับอบ
ผลึกได้ 
5.เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของชิ้นงานโลหะผง
ได้ 

8.การขึน้รูปดว้ยโลหะผง 

2 

 1. บอกหลักการของ
กระบวนการกัดเซาะขึน้รูป
โลหะดว้ยแท่งอิเลก็โตรดได้
ถูกต้อง 
2. บอกหลักการของ
กระบวนการการกัดเซาะขึน้
รูปโลหะด้วยลวดไฟฟ้าได้
ถูกต้อง 
3. บอกหลักการของ
กระบวนการกัดกร่อนด้วย
สารเคมีได้ถูกต้อง 
4. บอกหลักการของ
กระบวนการกัดกร่อนด้วย
ไฟฟ้าเคมีได้ถูกต้อง 

1. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการกัดเซาะขึ้นรูป
โลหะดว้ยแท่งอิเลก็โตรดได้
ถูกต้อง 
2. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการการกัดเซาะขึ้น
รูปโลหะด้วยลวดไฟฟ้าได้
ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการกัดกร่อนด้วย
สารเคมีได้ถูกต้อง 
 
 



 

 

9.การขึ้นรูปด้วยกรรมวธิีทางกลการ
ขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีทางความร้อน 

2 

1. บทนําการข้ึนรูปด้วย
กรรมวิธีทางกล 
2. การข้ึนรูปด้วยคลื่นความถี่
เสียงอัล ตราโซนิก 
3. การข้ึนรูปด้วยระบบฉีดพ่น
น้า 
4. การข้ึนรูปดว้ยระบบฉีดพ่น
น้า ผสมผงขดั 
5. การข้ึนรูปด้วยผงขัด 
6. บทนำการขึ้นรูปด้วย
กรรมวิธีทางความร้อน 
7. กระบวนการตัดขึน้รูปด้วย
ลำแสงอิเล็กตรอน 
8. กระบวนการตัดขึน้รูปด้วย
ลำแสงเลเซอร์ 
9. กระบวนการตัดขึน้รูปดว้ย
พลาสมา 

1. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการ
ขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีทางกล  
2. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ ขึ้น
รูปด้วยคลื่นความถ่ีเสียงอัล 
ตราโซนิก 
3. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ ขึ้น
รูปด้วยระบบฉีดพ่นน้า 
4. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ ขึ้น
รูปดว้ยระบบฉีดพ่นน้า ผสม
ผงขัด 
5. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ การ
ตัดขึ้นรูปด้วยลำแสง
อิเล็กตรอน 
6. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ การ
ตัดขึ้นรูปด้วยลำแสงเลเซอร์ 
7. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการ
ตัดขึ้นรูปดว้ยพลาสมา 

สอบปลายภาค 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของกรรมวิธีการผลิตได้ถูกต้อง 
1.1.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบของกรรมวิธีการผลิตได้ถูกต้อง 
1.1.3 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตได้ถูกต้อง   

 
1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 อธิบายความหมายของกรรมวิธีการผลิตได้ถูกต้อง 
1.2.2 อธิบายองค์ประกอบของกรรมวิธีการผลิตได้ถูกต้อง 
1.2.3 จำแนกกลุ่มของกรรมวิธีการผลิตได้ถูกต้อง 
1.2.4 เข้าใจหลักการเลือกกระบวนการผลิตได้ถูกต้อง       

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต 

3. เนื้อหา 
    3.1 ความหมายของกรรมวิธีการผลิต 2 
    3.3 องค์ประกอบของกรรมวิธีการผลิต 2 
    3.4 การแบ่งกลุ่มของกรรมวิธีการผลิต 4 
    3.5 การเลือกกรรมวิธีการผลิต 
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 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

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 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   ความมรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับกรรมวิธิีการผลิต 
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  

1. อธิบายความหมายของกรรมวิธีการผลิตได้ถูกต้อง กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing) หมายถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
1.1 ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค (5 ตัวอย่ำง) เช่น 
.……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………  
1.2 ผลิตภัณฑ์หรือสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (5 ตัวอย่ำง) เช่น 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
2. อธิบายองค์ประกอบของกรรมวิธีการผลิตได้ถูกต้อง 2.1 องค์ประกอบการผลิตโดยกระบวนการทำงดา้นเทคนิค 
คือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
2.2 องค์ประกอบการผลิตโดยกระบวนการทำงานด้านนเศรษฐศาสตร์คือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
14 3. จำแนกกลุ่มของกรรมวิธีกำรผลิตได้ถูกต้อง 3.1 กรรมวิธีการผลิต สามารถแบ่งออกเป็น พวก ใหญ่ๆ 
คือ……………………… ประกอบด้วย……………………………………..………………………………………………………  
 
3.2 กระบวนการผลิต คือ..……..………………..……………………………………………… 
ประกอบด้วย……………………………………..………………………………………………………………………………………………………  
กระบวนการขึน้รูปวัสดุคือ..………………………………………………….……… 
ประกอบด้วย……………………………………..………………………………………………………………………………………………………  
กระบวนการเปลี่ยนแปลงสมบัติของวัตถุคือ
..………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
เช่น……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………  
กระบวนการตกแต่งผิวคือ…………………………………………………………………………………………………………… 
เช่น……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………  
 
 
3.3 กระบวนการประกอบ คือ
..……..…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………  



 

 

แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
..……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………  
กระบวนกำรของกำรประกอบแบบถำวรคือ
..………..………………………………..……………………………………………………………………………………………………………  
เช่น (3 ตัวอย่ำง) 
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………  
กระบวนการของการประกอบทางกลคือ
..………………………..…………………..……………………………………………………………………………………………………………  
เช่น (3 ตัวอย่าง) 
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………  
4. เขา้ใจหลักการเลือกกระบวนการผลิตได้ถูกต้อง องค์ประกอบในกำรเลือกกระบวนการผลิต คือ  
4.1 ………………………………………………………………………………………………  
4.2 ………………………………………………………………………………………………  
4.3 ……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

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 การขึน้รูปดว้ยเครื่องมือกลพื้นฐาน จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1  เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับด้วยกรรมวิธีการกลึงได้ถูกต้อง 
1.1.2  เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการกัดได้ถูกต้อง 
1.1.3  เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการเจาะได้ถูกต้อง 
1.1.4  เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการคว้านได้ถูกต้อง 
1.1.5  เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับขึ้นรูปชิ้น ส่วนด้วยกรรมวิธีการเลื่อยได้ถูกต้อง 
1.1.6  เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการเจียระไนได้ถูกต้อง 

 
1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกหลักการข้ึนรูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการกลึงได้ถูกต้อง 
1.2.2  บอกหลักการข้ึนรูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการกัดได้ถูกต้อง 
1.2.3  บอกหลกัการข้ึนรูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการไสได้ถูกต้อง 
1.2.4  บอกหลกัการข้ึนรูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการเจาะได้ถูกต้อง 
1.2.5  บอกหลักการข้ึนรูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการคว้านได้ถูกต้อง 
1.2.6  บอกหลกัการข้ึนรูปชิ้น ส่วนด้วยกรรมวิธีการเลื่อยได้ถูกต้อง  
1.2.7  บอกหลักการข้ึนรูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการเจียระไนได้ถูกต้อง 

 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการข้ึนรูปด้วยเครื่องมือกลพ้ืนฐาน 
3. เนื้อหา 

    3.1 บทนำ 
    3.2 การกลึง 
    3.3 การกัด  
    3.4 การไส  
    3.5 การเจาะ 
    3.6 การคว้าน 
    3.7 การเลื่อย  
    3.8 การเจียระไน  
    3.9 การแทงข้ึนรูป 
 



 

 

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 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 

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

หน่วยที่ 2   การขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกลพื้นฐาน 
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  

1.จงบอกหลักการข้ึนรูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการกลึงได้ถูกต้อง  
1.1 การข้ึนรูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีกำรกลึง เป็นการตัดเฉือนเอาเนื้อวัสดุออกในลักษณะใด 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................................. ..................................  
1.2 จงยกตัวอย่ำงของชิ้นส่วนที่ผ่ำนกรรมวิธีขึ้นรูปดว้ยการกลึง 5 ตัวอย่ำง  
1.2.1 ...............................................................................................................................  
1.2.2 ....................................................................................................................... ........  
1.2.3 ...............................................................................................................................   
1.2.4 ....................................................................................................................... ........  
1.2.5 ....................................................................................................................... ........  
1.3จงยกตัวอยา่งของเครื่องมือตัดสำหรับงานกลึง 5 ตัวอย่ำง  
1.3.1 ชื่อเครื่องมือตัด .....................................................................................................  
กำรใช้งาน .............................................................................................................   
1.3.2 ชื่อเครื่องมือตัด .....................................................................................................  
กำรใช้งาน .............................................................................................................   
1.3.3 ชื่อเครื่องมือตัด .....................................................................................................   
กำรใช้งาน .............................................................................................................   
1.3.4 ชื่อเครื่องมือตัด .....................................................................................................   
กำรใช้งำน .............................................................................................................   
1.3.5 ชื่อเครื่องมือตัด .....................................................................................................   
กำรใช้งาน .............................................................................................................   
1.4 จงบอกวิธีกำรจับยึดชิ้นงานบนเครื่องกลึง และลักษณะของชิ้นงานที่จับยึด  
1.4.1 การจับยึดงำน ........................................................................................................   
ลักษณะชิ้นงำนที่จับยึด .........................................................................................   
1.4.2 การจับยึดงาน ........................................................................................................   
ลักษณะชิ้นงำนที่จับยึด .........................................................................................  
1.4.3 การจับยึดงาน ........................................................................................................   
ลักษณะชิ้นงานที่จับยึด .........................................................................................   



 

 

1.4.4 การจับยึดงาน ........................................................................................................   
ลักษณะชิ้นงำนที่จับยึด .........................................................................................   
2. บอกหลักการขึน้รูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการกัดได้ถูกตอ้ง  
2.1 กำรขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีกำรกัด เป็นการตัดเฉือนเอาเนื้อวัสดุออกในลักษณะใด 
............................................................................................................................. ........... 
...................................................................................................................... .................. 
............................................................................................................................. ........... 
.................................................................................................... .................................... 
............................................................................................................................. ...........  
2.2 จงยกตัวอยา่งของชิ้นส่วนที่ผ่านกรรมวิธีข้ึนรูปด้วยการกดั 5 ตัวอย่าง  
2.2.1 ...............................................................................................................................  
2.2.2 ....................................................................................................................... ........  
2.2.3 ....................................................................................................................... ........  
2.2.4 .............................................................................................................. .................  
2.2.5 ....................................................................................................................... ........  
2.3 เครื่องกัดแบ่งตามลักษณะงานกัดได้ 2 ชนิด คือ  
2.3.1 ...............................................................................................................................  
ลักษณะการกัด.......................................................................................................   
2.3.2 ...............................................................................................................................  
ลักษณะการกัด.......................................................................................................   
2.4จงยกตัวอยา่งของเครื่องมือตัดสำหรับงานกัด 5 ตัวอย่าง  
2.4.1 ชื่อเครื่องมือตัด .....................................................................................................   
การใช้งาน .............................................................................................................   
2.4.2 ชื่อเครื่องมือตัด .....................................................................................................   
การใช้งาน .............................................................................................................   
2.4.3 ชื่อเครื่องมือตัด .....................................................................................................   
การใช้งาน .............................................................................................................   
2.4.4 ชื่อเครื่องมือตัด .....................................................................................................   
การใช้งาน .............................................................................................................   
2.4.5 ชื่อเครื่องมือตัด .....................................................................................................   
การใช้งาน .............................................................................................................   
 



 

 

4. บอกหลักการขึน้รูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการไสได้ถูกต้อง 3.1 กำรขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการไส เป็นการตัด
เฉือนเอาเนื้อวัสดุ ดุออกใน 2 ลักษณะ คือ  

3.1.1 ....................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... ..............  
3.1.2 ....................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................... ..............................  
3.2 จงยกตัวอย่ำงของชิ้นส่วนที่ผ่านกรรมวิธีขึน้รูปด้วยการไส 5 ตัวอย่ำง  
3.2.1 ....................................................................................................................... ........  
3.2.2 ................................................................................................................... ............  
3.2.3 ....................................................................................................................... ........  
3.2.4 ..................................................................................................... ..........................  
3.2.5 ....................................................................................................................... ........  
3.3 เครื่องไสแบ่งตามลักษณะของงานไสได้ 2 ชนิด คือ  
3.3.1 เครื่องไสแบบ........................................................................................................  
ลักษณะการทำงาน.................................................................................................   
3.3.2 เครื่องไสแบบ........................................................................................................  
ลักษณะการทำงาน.................................................................................................   
4. บอกหลักการขึน้รูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการเจาะได้ถูกต้อง  
4.1 การขึน้รูปชิ้นส่วนด้วยการเจาะ เป็นการตัดเฉือนเอาเนื้อวัสดุออกในลักษณะใด 
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................... .............................................  
4.2 การเจาะงานจะมีลักษณะของการเจาะ 2 ลักษณะ คือ  
4.2.1 ...............................................................................................................................  
4.2.2 ....................................................................................................................... ........  
4.3 จงยกตัวอยา่งของงานที่ผ่านกรรมวิธีขึน้รูปด้วยเครื่องเจาะซึ่งนอกจากการเจาะด้วยดอก สว่าน 5 ตัวอย่าง  
4.3.1 ....................................................................................................................... ........  
4.3.2 ................................................................................................................... ............  
4.3.3 ....................................................................................................................... ........  
4.3.4 ....................................................................................................................... ........  
4.3.5 ................................................................................................................... ............  
 
 



 

 

4.4 เครื่องเจาะมี 3 ชนิด คือ 4.4.1 เครื่องเจาะแบบ
.......................................................................................................   
ลักษณะการใช้งาน....................................................................... ........................... 
............................................................................................................................. ..  
4.4.2 เครื่องเจาะแบบ............................................................................... ........................  
ลักษณะการใช้งาน..................................................................................................  
.................................................................................................................... ...........  
4.4.2 เครื่องเจำะแบบ.......................................................................................................   
ลักษณะการใช้งาน..................................................................................................  
............................................................................................................................. ..  
5. บอกหลักการขึน้รูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการคว้านได้ถูกต้อง  
5.1การคว้านมีหลักการทำงาน 2 แบบ คือ  
5.1.1 ....................................................................................................................... ........  
5.1.2 ...............................................................................................................................  
5.2 เครื่องคว้านแบ่งลักษณะกำรทำงานได้เป็น 2 ชนิด คือ  
5.2.1 ................................................................................................................ ...............  
5.2.2 ....................................................................................................................... ........  
6. บอกหลกักำรข้ึนรูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีกำรเลื่อยได้ถูกต้อง  
6.1 กำรขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยกำรเลื่อย เป็นกำรตัดเฉือนเอาเนื้อวัสดุออกในลกัษณะใด 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................... .........................................................................................................  
6.2 เครื่องเลื่อยที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ 3 ชนิด คือ  
6.2.1 ................................................................................ ...............................................  
6.2.2 ....................................................................................................................... ........  
6.2.3 .................................................................. .............................................................  
6.3 การเลือกใช้ใบเลื่อยผู้ปฏิบัติงานจะต้องเลือกใหเ้หมาะสมกบัวัสดุชิ้นงาน ดังนี้  
6.3.1 จำนวนฟัน..........................................ฟัน/นิ้วใช้กับวัสดุ..................................... .. เชน่ 
........................................................................................................................   
6.3.2 จำนวนฟัน..........................................ฟัน/นิ้วใช้กับวัสดุ.......................................  เชน่ 
........................................................................................................................   
6.3.2 จำนวนฟัน..........................................ฟัน/นิ้วใช้กับวัสดุ.......................................  เชน่ 
........................................................................................................................   
7. บอกหลักการขึน้รูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการเจียระไนได้ถูกต้อง  



 

 

7.1 กำรข้ึนรูปชิ้นส่วนด้วยการเจียระไน เป็นการตัดเฉือนเอาเนื้อวัสดุออกในลักษณะใด 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................... .........................................................................................................  
7.2 จงอธิบายลักษณะกำรทำงานของการเจียระไนผิวราบให้ถูกต้อง  
7.2.1........................................................................................................................ ...................................................  
7.2.2......................................................................... ..................................................................................................  
7.2.3........................................................................................................................ ...................................................  
7.2.4........................................................................................................................ ...................................................  
7.3จงอธิบายลักษณะกรทำงานของเจียระไนงานทรงกระบอกให้ถูกต้อง  
7.3.1........................................................................................................................ ................................................... 
7.3.2....................................................................... ....................................................................................................  
7.4 จงอธิบายลักษณะการทำงานของเจียระไนไร้ศูนย์ให้ถูกต้อง 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................... .........................................................................................................  
7.5 ล้อหินเจียระไนทำมาจากวัสดุ 2 ชนิด คือ  
7.5.1 .................................................................................................... ...........................  
7.5.2 ....................................................................................................................... ........  
8 8. บอกหลักการขึน้รูปชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีการแทงข้ึนรูปได้ถูกต้อง  
8.1 การข้ึนรูปชิ้นส่วนด้วยการแทงข้ึนรูป เป็นการตัดเฉือนเอาเนื้อวัสดุออกในลักษณะใด 
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................ ....................................  
8.2 เครื่องมือตัดนี้เรียกว่า เหล็กแทงขึน้รูป มีลักษณะของฟันลักษณะใด 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................... .........................................................................................................  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

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



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกลอัตโนมัติ จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ เครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง  
1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ เครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 

 
1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกความเป็นมาของเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 
1.2.2 บอกหลักการทำงานของเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 
1.2.3 อธิบายองค์ประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 
1.2.4 จำแนกประเภทของเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 
1.2.5 บอกข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 

 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการข้ึนรูปด้วยเครื่องมือกลอัตโนมัติ 
3. เนื้อหา 

    3.1 บทนำ 
    3.2 ความเป็นมาของเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
    3.3 หลักการทำงานของเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
    3.4 องค์ประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
    3.5 ประเภทของเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
    3.6 ข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
 
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 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)  

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 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   การขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกลอัตโนมัติ 
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  

 
1. บอกความเป็นมาของเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 
1.1 CNC ย่อมาจาก .......................................................................................................................  
..................................................................................... ...............................................................................  
1.2 CNC หมายถึง ........................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
1.3 จงบอกข้อได้เปรียบของเครื่องมือกล CNC มา 3 ข้อ  
1.3.1 ......................................................................... ...................................................... 
1.3.2 ....................................................................................................................... ........ 
1.3.3 ............................................................. .................................................................. 
1.4 กำรควบคุมกำรท ำงำนของเครื่องมือกลโดยใช้ตัวเลข (Number) กำรทำงานได้เริ่มข้ึนใน 
ประเทศ................................. โดยใช้...............................................ในการควบคุมการตัดแบบเส้ือผ้า 
และจุดเริ่มตน้ ของเครื่องมือกล เอ็นซี (NC ย่อจาก Numerical Control) ในการควบคุมเครื่องมือกลการ 
ผลิต เริ่ม จาก………………………………………………………………………………………….. 
สหรัฐอเมริกา ในการใช้เครื่องกัด (Milling Machine) 3 แกน ผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินที่มีความแม่นยำ  
ความสม่ำเสมอและรวดเร็ว ต่อมาเครื่องเอ็นซีเครื่องแรกพัฒนำโดยทีมนักวิจัย จากสถาบัน 
....................................................................................... ได้รบัการทดสอบกำรใช้งาน และเครื่อง เอ็นซี  
100 เครื่องแรกไดถู้กสั่งผลิตจากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา 
2. จงอธิบายหลักการทำงานของเครื่องมือกลซีเอ็นซีมาเป็นให้ถูกต้อง 
ระบบการควบคุมของเครื่องจักรจะรับข้อมูลที่เป็นภาษาที่ระบบควบคุมสามารถเขา้ใจได้จะต้อง 
1. ………………...………………………………………………………………………………………. 
เมื่อระบบควบคุมอ่านข้อมูลที่ป้อนเข้าไปแล้วก็จะ2. …………………………………………………… 
และ3. ……………..…………………………………………………………………………………….. 
ควำมเร็วและระยะทำงการเคลื่อนที่ของแท่นจะถูกควบคุมโดย 4. ……..……………………………….. 
 



 

 

3. องค์ประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซีโดยส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลักๆ คือ 
3.1 ……………………………………………………………………………………………… 
คือ.......................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
.................................................................... ................................................................................................  
3.2 ……………………………………………………………………………………………… 
คือ................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ....................................... 
....................................................................................................................................................................  
3.3 ……………………………………………………………………………………………… 
คือ............................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................... 
..................................................................................................................................................... ............... 
4. จงจำแนกประเภทของเครื่องมือกลซีเอ็นซีให้ถูกต้อง 
4.1 จงยกตัวอย่ำงเครื่องมือกลซีเอ็นซีที่ใช้ในการตัดเฉือนผิวโลหะมา 2 ชนิด 
4.1.1 ………………………………...………………………………………………… 
4.1.2 ………………………………...………………………………………………… 
4.2 จงยกตัวอยา่งเครื่องมือกลซีเอ็นซีที่ใช้ในการเจียระไนมา 2 ชนิด 
4.2.1 ………………………………...………………………………………………… 
4.2.2 ………………………………...………………………………………………… 
4.3 จงยกตวัอย่างเครื่องมือกลซีเอนซีที่ใช้ในกำรข้ึนรูปด้วยวิธีพิเศษมา 2 ชนิด 
4.3.1 ………………………………...………………………………………………… 
4.3.2 ………………………………...………………………………………………… 
4.4 จงยกตวัอย่างเครื่องมือกลซีเอน็ ซีที่ใช้ในงานตัดเจำะและพบขึ้นรูปมา 2 ชนิด 
4.4.1 ………………………………...………………………………………………… 
4.4.2 ………………………………...………………………………………………… 
5. บอกข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้ถูกต้อง 
5.1 จงบอกข้อดีของเครื่องมือกลซีเอ็นซีมำ 5 ข้อ 
5.1.1 ………………………………...………………………………………………… 
5.1.2 ………………………………...………………………………………………… 
5.1.3 ………………………………...………………………………………………… 
5.1.4 ………………………………...………………………………………………… 
5.1.5 ………………………………...………………………………………………… 



 

 

5.2 จงบอกข้อเสียของเครื่องมือกลซีเอ็นซีมา 5 ข้อ 
5.2.1 ………………………………...………………………………………………… 
5.2.2 ………………………………...………………………………………………… 
5.2.3 ………………………………...………………………………………………… 
5.2.4 ………………………………...………………………………………………… 
5.2.5 ………………………………...………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

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 4 การขึ้นรูปร้อน จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการขึ้นรูปร้อนได้ 
1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรีดขึ้นรูปร้อนได้ถูกต้อง 
1.1.3 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการตีขึ้นนรูปร้อนได้ถูกต้อง 
1.1.4 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการอัดขึน้รูปร้อนได้ถูกต้อง 
1.1.5 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดึงข้ึนรูปร้อนได้ถูกต้อง 
1.1.6 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตท่อได้ถูกต้อง 

 
1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกหลักการของกระบวนการขึ้นรูปร้อนได้ถูกต้อง 
1.2.2 บอกหลักการของกระบวนการรีดขึ้นรูปร้อนได้ถูกต้อง 
1.2.3 บอกหลักการของกระบวนการตีขึ้นรูปร้อนได้ถูกต้อง 
1.2.4 บอกหลักการของกระบวนการอัดขึน้รูปร้อนได้ถูกต้อง 
1.2.5 บอกหลักการของกระบวนการดึงขึ้นรูปร้อนได้ถูกต้อง 
1.2.6 บอกหลักการของกระบวนการผลิตท่อได้ถูกต้อง 
1.2.7 อธิบายหลักการของกระบวนการหมุนขึ้นรูปร้อนได้ถูกต้อง 

 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการข้ึนรูปร้อน 
3. เนื้อหา 

    3.1 บทนำ 
    3.2 การรีดขึน้รูปร้อน 
    3.3 การตีข้ึนรูปร้อน 
    3.4 การอัดขึน้รูปร้อน 
    3.5 การดึงข้ึนรูปร้อน 
    3.6 การผลิตท่อ 
 
 
 
 



 

 

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. 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 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   การขึ้นรูปร้อน 
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  

 
1. จงบอกหลักการของกระบวนการขึน้รูปร้อนให้ถูกต้อง 
1.1 อุณหภูมิที่ใช้ในการขึน้รูปร้อนของชิ้นส่วน คือ……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 กรรมวิธีการผลิตด้วยกระบวนการขึน้รูปร้อน จะทำให้เกิดผลดีกับ ชิ้นส่วนอย่างไร 
1.2.1 ………………………………………………………..…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
1.2.2 ………………………………………………………..…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
1.2.3 ………………………………………………………..…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
1.2.4 ………………………………………………………..…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2. จงบอกหลักการของกระบวนการรีดข้ึนรูปร้อนให้ถูกต้อง 
2.1 วตัถุดิบที่นำมาใช้ในกำรรีดขึ้นรูปร้อน เรียกว่า...................................................................... 
ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ 
2.1.1 ………………………………………………………..…………………………. 
2.1.2 ………………………………………………………..…………………………. 
2.1.3 ………………………………………………………..…………………………. 
2.2 กำรรีดเป็นแผ่น เป็นการนำเอาโลหะกึ่งสำเร็จรูป หรือเรียกว่า ............................................... 
ไปอบที่เตาแล้วนำไปรีดบนลูกรีด จนได้ขนาดความหนาและความกว้างที่ต้องการ 
2.3 การรีดข้ึนรูปเป็นแผ่น เป็นการนำเอาโลหะกึ่งสำเร็จรูป หรือเรียกว่า .....................................  
ไปอบที่เตา แล้วนำ ไปรีดข้ึนรูปตามตอ้งการ เช่น I-Beam, U-Beam 
2.4 การรีดในลักษณะอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
2.4.1 ………………………………………………………..…………………………. 
2.4.2 ………………………………………………………..…………………………. 
 
 
 



 

 

3. กระบวนการตีขึน้รูปร้อนมีวิธีการตีอยา่งไร 
3.1 …………………………………………………………….……..…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 …………………………………………………………….……..…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3.3 …………………………………………………………….……..…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3.4 …………………………………………………………….……..…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
4. กระบวนกำรอัดรีดแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ 
4.1 …………………………………………………………….……..…………………………. 
4.2 …………………………………………………………….……..…………………………. 
4.3 …………………………………………………………….……..…………………………. 
5. จงยกตัวอยา่งชิ้นงานที่เหมำะสำ หรับการผลิตด้วยวิธีการดึงขึน้รูปร้อนมา 3 ข้อ 
5.1 …………………………………………………………….……..…………………………. 
5.2 …………………………………………………………….……..…………………………. 
5.3 …………………………………………………………….……..…………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

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 5 การขึ้นรูปเย็น จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับขึ้นรูปเย็น ได้ถูกต้อง 
1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับอัดขึ้นรูปเย็น ได้ถูกต้อง 
1.1.3 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการตีข้ึนรูปเย็น ได้ถูกต้อง 
1.1.4 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น ได้ถูกต้อง 

 
1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกหลักการของกระบวนการขึ้นรูปเย็น ได้ถูกต้อง 
1.2.2 บอกหลักการของกระบวนการรีดขึ้นรูปเย็น ได้ถูกต้อง 
1.2.3 บอกหลักการของกระบวนการอัดข้ึนรูปเย็น ได้ถูกต้อง 
1.2.4 บอกหลักการของกระบวนการดึงขึ้นรูปเย็น ได้ถูกต้อง 
1.2.5 บอกหลักการของกระบวนการตีขึ้นรูปเย็น ได้ถูกต้อง 
1.2.6 บอกหลักการของกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น ได้ถูกต้อง 

 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการข้ึนรูปเย็น 
3. เนื้อหา 

    3.1 บทนำ  
    3.2 การรีดข้ึนรูปเยน็ 
    3.3 การอดัข้ึนรูปเยน็ 
    3.4 การดึงขึ้นรูปเยน็ 
    3.5 การตีขึ้นรูปเยน็ 
    3.6 การขึ้นรูปโลหะแผน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 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 

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 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  

หน่วยที ่5    การขึ้นรูปเย็น 
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  

 
1. บอกหลักการของกระบวนการขึน้รูปเย็น ได้ถูกต้อง 
1.1 อุณหภูมิที่ใช้ในการขึน้รูปเย็นของชิ้นส่วน 
คือ…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 กรรมวิธีการผลิตด้วยยกระบวนการขึน้รูปเย็น ทำให้เกิดข้อด้อยกับ ชิ้นส่วนอย่างไร 
1.2.1 ………………………………………………………..…………………………. 
1.2.2 ………………………………………………………..…………………………. 
1.3กรรมวิธีกำรผลิตดว้ยกระบวนกำรขึ้นรูปเย็น ทำ ให้เกดิข้อดีกับ ชิ้นส่วนอย่างไร 
1.3.1 ………………………………………………………..…………………………. 
1.3.2 ………………………………………………………..…………………………. 
2. จงบอกหลักการของกระบวนการรีดขึ้นรูปเย็น ให้ถูกต้อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. จงบอกหลักการของกระบวนกำรอัดขึน้รูปเย็น ให้ถูกต้อง 
3.1 การอัดกระแทก (Impact Extrusion) 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 การอัดขึน้รูปแบบไฮโดรสแตติค(Hydrostatic Extrusion) 
………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. จงบอกหลักการของกระบวนการดึงขึน้รูปเย็น ไห้ถูกต้อง 
4.1 การดึงลวด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.2 การดึงท่อ 
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. จงบอกหลักการของกระบวนการตีขึน้รูปเย็น ให้ถูกต้อง 



 

 

5.1 กำรตีข้ึนรูปหัว (Heading) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.2 กำรตีข้ึนรูปลดขนาด 
(Swaging)…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

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 การขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีการหล่อ จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการหล่อได้  
1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับกรรมวิธีการหล่อโลหะได้ 

 
1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 อธิบายหลักการของการหล่อได้ 
1.2.2 จำแนกประเภทของกรรมวิธีการหล่อโลหะได้ 
1.2.3 อธิบายหลักการการหล่อแบบไม่ถาวรได้ 
1.2.4 อธิบายการหล่อแบบถาวรได 

 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการข้ึนรูปด้วยกรรมวิธีการหล่อ 
3. เนื้อหา 

    3.1 บทนำ  
    3.2 ประเภทของกรรมวิธีการหล่อโลหะ 
    3.3 การหล่อแบบไม่ถาวร 
    3.4 การหล่อแบบถาวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 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 

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 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  

หน่วยที ่6    การขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีการหล่อ 
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  

 
1. กรรมวิธีการหล่อโลหะสามารถจำแนกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. การหล่อแบบไม่ถาวร และการหล่อแบบถาวร แตกต่างกันอย่างไร 
2.1 การหล่อแบบไม่ถาวร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 การหล่อแบบถาวร 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. กระสวน (Pattern) หมายถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. กระสวนถอดได้และกระสวนระเหิด แตกต่างกันอย่างไร 
4.1 กระสวนถอด
ได้………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.2 กระสวนระเหิด 
……………………….…………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ทรายที่ใช้ในการทำแบบหล่อสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ชนิด และแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

 



 

 

 
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 กรรมวิธีการขึ้นรูปด้วยวิธีทางไฟฟ้ากรรมวิธีการขึ้นรูปด้วยวิธีทางเคมี จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการการผลิตโลหะผงได้        
1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการผสมโลหะผงได้ 
1.1.3 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการข้ึนรูปโลหะผงได้  
1.1.4 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับอบผลึกได้ 
1.1.5 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของชิ้นงานโลหะผงได้ 

 
1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกหลักการการผลิตโลหะผงได้ 
1.2.2 อธิบายหลักการผสมโลหะผงได้ 
1.2.3 อธิยาบหลกัการการข้ึนรูปโลหะผงได้ 
1.2.4 บอกหลักการการอบผลึกได้ 
1.2.5 บอกวิธีปรับปรุงคุณสมบัติของชิ้นงานโลหะผงได้ 

 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการข้ึนรูปด้วยวิธีทางไฟฟ้ากรรมวิธีการข้ึนรูปด้วยวิธีทางเคมี 
3. เนื้อหา 

    3.1 บทนำ  
    3.2 การผลิตโลหะผง 
    3.3 การผสมโลหะผง 
    3.4 การขึ้นรูปโลหะผง 
    3.5 การอบผลึก 
    3.6 วธิีปรับปรุงคุณสมบตัิของชิ้นงานโลหะผง 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
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 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 

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 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 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    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ 
 



 

 

6. เครื่องมือวัดประเมินผล 
6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที ่7    กรรมวิธีการขึ้นรูปด้วยวิธีทางไฟฟ้ากรรมวิธีการขึ้นรูปด้วยวิธีทางเคมี 
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  

 
1. สาเหตุใดจึงตอ้งผลิตชิ้นงานหรือผลิตภณัฑ์ด้วยโลหะผง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Atomization หมายถึงกรรมวิธีใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. กระบวนการขึน้รูปโลหะผง เป็นการอัดผงโลหะเข้าไปในแบบ หรือเรียกว่า การอัดขึน้รูป 
(Compaction) นิยมกระทำกี่แบบ อะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. การอัดขึน้รูปร้อน (Hot Compaction) และการอัดขึน้รูปเย็น (Cold Compaction)แตกต่างกันอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. กระบวนการ Sintering หมายถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

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 8 การขึน้รูปด้วยโลหะผง จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการกัดเซาะขึ้นรูปโลหะดว้ยแท่งอิเลก็โตรดได้ถูกต้อง 
1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการกัดเซาะขึ้นรูปโลหะด้วยลวดไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
1.1.3 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการกัดกร่อนด้วยสารเคมีได้ถูกต้อง   

 
1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกหลักการของกระบวนการกัดเซาะขึ้นรูปโลหะดว้ยแท่งอิเลก็โตรดได้ถูกต้อง 
1.2.2 บอกหลักการของกระบวนการการกัดเซาะขึ้นรูปโลหะด้วยลวดไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
1.2.3 บอกหลักการของกระบวนการกัดกร่อนด้วยสารเคมีได้ถูกต้อง 
1.2.4 บอกหลักการของกระบวนการกัดกร่อนด้วยไฟฟ้าเคมีได้ถูกต้อง 

 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการข้ึนรูปด้วยโลหะผง 
3. เนื้อหา 

    3.1 บทนำการข้ึนรูปด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า 
    3.2 การกัดเซาะขึน้รูปโลหะดวยแท่งอิเล็กโตรัด 
    3.3 การกดัเซาะขึน้รูปโลหะดว้ยลวดไฟฟ้า 
    3.4 บทนำการข้ึนรูปด้วยกรรมวิธีทางเคมี 
    3.5 กระบวนการกัดกร่อนด้วยสารเคมี 
    3.8 กระบวนการกัดกร่อนด้วยไฟฟ้าเคมี 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

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    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ 
 
 
 



 

 

6. เครื่องมือวัดประเมินผล 
6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที ่8    การขึ้นรูปด้วยโลหะผง 
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  

1. จงอธิบายหลักการของกระบวนการกดัเซาะะขึน้รูปโลหะด้วยแท่งอิเลกโตรดให้ถูกต้อง 
1.1 EDM ย่อมาจาก .....................................................................................................................  
 หมายถึง ........................................................................................................................ ......... 
1.2 หลักการทำงานของ EDM คือ
................................................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................................................................. ....... 
2. จงอธิบายหลักการของกระบวนการการกดัเซาะขึน้รูปโลหะด้วยลวดไฟฟ้าให้ถูกต้อง 
2.1 Wire EDM ย่อมำจำก ............................................................................................................  
 หมายถึง ........................................................................................................................ ......... 
2.2 หลักการทำงานของ Wire EDM คือ
....................................................................................... .............................................................................................
................................................................................................................................................................................. ... 
  
3. จงบอกหลักการของกระบวนการกัดกร่อนด้วยสารเคมีให้ถูกต้อง 
3.1 การกัดกร่อนด้วยสารเคมีเป็นการกัดกร่อนด้วยสารเคมีประเภท…………………………… 
3.2 ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานโดยทั่ว ไปของการกำ จัดเศษวิธีนี้คือ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3.3 การคลุมพ้ันที่ที่ไม่ตองกำรให้เกิดการกัดกร่อน ้ คือการใช้ระบบ……………………………. 
ซ่ึงในระบบใชเ้สมือนเป็นหน้ากากให้กับ บริเวณผิวชิ้นงานนั้น 
4. จงบอกหลักการของกระบวนการกัดกร่อนด้วยไฟฟ้าเคมีให้ถูกต้อง 
4.1 หลักการของกระบวนกำรกัดกร่อนด้วยไฟฟ้ำเคมีเป็นการใช้ปฏิกิริยา………………….… 
และ……………….……ควบคู่กันเพ่ือก ำจัดเศษวัสดุ 
4.2 ปฏิกิริยาเคมีมีสำรละลำย……………………………เป็นสื่อกลางที่ทำให้เกิดการกัดกร่อน 
4.3 ปฏิกิริยาไฟฟ้ำจะต่อขั่ว........................กับตัวชิ้นงาน และขัว่..........................ไว้ที่เครื่องมือ 
ทัง้นี้ชิ้นงานและชุดอุปกรณ์ต้องสามารถนำไฟฟ้าได้ 
4.4 หลักการกระบวนการเจาะรูขนาดเล็กด้วยไฟฟ้าเคมี เป็นกรรมวิธีที่พัฒนำเพ่ือ.................... 
............................................................................................................................. .................................... 
4.5 หลักการกระบวนการกำจัดเศษครีบด้วยไฟฟ้าเคมีเป็นกรรมวิธีที่พัฒนำเพื่อ....................... 
............................................................................................................................. ................................... 



 

 

 
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 การขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีทางกลการขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีทางความร้อน จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการข้ึนรูปด้วยกรรมวิธีทางกล  
1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ ขึ้นรูปด้วยคลื่นความถ่ีเสียงอัล ตราโซนิก 
1.1.3 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ ขึ้นรูปด้วยระบบฉีดพ่นน้า 
1.1.4 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ ขึ้นรูปดว้ยระบบฉีดพ่นน้า ผสมผงขัด 
1.1.5 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ การตัดขึ้นรูปด้วยลำแสงอิเล็กตรอน 
1.1.6 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ การตัดขึ้นรูปด้วยลำแสงเลเซอร์ 
1.1.7 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการตัดข้ึนรูปดว้ยพลาสมา 

 
1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บทนําการข้ึนรูปด้วยกรรมวิธีทางกล 
1.2.2 การข้ึนรูปด้วยคลื่นความถ่ีเสียงอัล ตราโซนิก 
1.2.3 การข้ึนรูปด้วยระบบฉีดพ่นน้า 
1.2.4 การข้ึนรูปดว้ยระบบฉีดพ่นน้า ผสมผงขัด 
1.2.5 การข้ึนรูปด้วยผงขัด 
1.2.6 บทนำการขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีทางความร้อน 
1.2.7 กระบวนการตัดขึ้นรูปด้วยลำแสงอิเล็กตรอน 
1.2.8 กระบวนการตัดขึ้นรูปด้วยลำแสงเลเซอร์ 
1.2.9 กระบวนการตัดขึ้นรูปดว้ยพลาสมา 

 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการข้ึนรูปด้วยกรรมวิธีทางกลการขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีทางความร้อน 
3. เนื้อหา 

    3.1 บทนำการข้ึนรูปด้วยกรรมวิธีทางกล 
    3.2. การขึ้นรูปดว้ยคลื่นความถ่ีเสียงอลั ตราโซนิก 
    3.3. การขึ้นรูปดว้ยระบบฉีดพ่นน้า  
    3.4 การขึ้นรูปดว้ยระบบฉีดพ่นน้า ผสมผงขดั 
    3.5 การขึ้นรูปดว้ยผงขัด 
    3.6 บทน าการขึ้นรูปดว้ยกรรมวิธีทางความร้อน 
    3.7 กระบวนการตดัข้ึนรูปด้วยล าแสงอิเล็กตรอน 



 

 

   3.8 กระบวนการตดัข้ึนรูปด้วยล าแสงเลเซอร์ 
   3.9 กระบวนการตดัข้ึนรูปดว้ยพลาสมา 
 
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

เรื่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง

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 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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



 

 

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

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที ่9    การขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีทางกลการขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีทางความร้อน 
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  

 
1. จงบอกหลักการของการขึ้นรูปด้วยคลื่นความถ่ีเสียงอัล ตราโซนิกให้ถูกต้อง 
1.1 จงอธิบายยหลักการของการขึน้รูปด้วยคลื่นความถ่ีเสียงอัล ตราโซนิก 
- ใช้หลักการของ……..……………………………………………………………..… 
1.2 การประยุกต์ใช้การขึน้รูปด้วยคลื่นความถ่ีเสียงอัล ตราโซนิก 
- ใช้กับวัสดุ ………………………………………………………………………….. 
- เหมาะสำหรับงาน…..………………………………………………………………. 
2. จงบอกหลักการของการขึ้นรูปด้วยระบบฉีดพ่นน้ำ ให้ถูกต้อง 
2.1 จงอธิบายหลักการของการขึน้รูปด้วยระบบฉีดพ่นน้ำ 
- เป็นการทำให้เกิดการกัดกร่อนด้วย………………………………………………..… 
โดยกลไกการกัดกร่อนก็คือการใช้………………………………………………..… 
โดยทั่ว ไปที่ความดน ัประมาณ …………… psi และความเร็วของน้ำ เทา่กับ……...มัค 
2.2 กำรประยุกต์ใช้กำรขึ้นรูปด้วยระบบฉีดพ่นน้ำ 
- ใช้กับวัสดุ ………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
3. จงบอกหลักการของการขึ้นรูปด้วยระบบฉีดพ่นน้ำ ผสมผงไดใ้ห้ถูกต้อง 
3.1 จงอธิบายหลักการของการขึน้รูปด้วยระบบฉีดพ่นน้ำ ผสมผงขดั 
- หลักการคือ ………..……………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
- สารกัดกร่อนที่เรานิยมใช้คือ……………………………………………………..….. 
เนื่องจากมีคุณสมบัติ………………………………………………………………… 
 
3.2 การประยุกต์ใช้การขึน้รูปด้วยระบบฉีดพ่นน้ำ ผสมผงขัด 
- ใช้กับวัสดุ ………………………………………………………………………….. 
- เหมำะสำหรับงาน…..………………………………………………………………. 



 

 

………………………………………………………………………………………. 
4. จงบอกหลักการของการขึ้นรูปด้วยผงขัดให้ถูกต้อง 
4.1 จงอธิบายหลักการรของการขึน้รูปด้วยผงขัด 
- หลักการคือ ………..……………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
4.2 กำรประยุกต์ใช้กำรขึ้นรูปด้วยผงขัด 
- ใช้กับงาน……..…………………………………………………………………….. 
เช่น …………………………………………………………………………………. 
5. จงบอกหลักการของกระบวนการตัดขึน้รูปด้วยลำแสงอิเล็กตรอนให้ถูกต้อง 
5.1 จงอธิบายหลักการของกระบวนการตัดขึน้รูปด้วยลำแสงอิเล็กตรอน 
- เป็นการใช้ลำแสงของ……………………………………………………………..… 
-ล ำแสงอิเล็กตรอนน้ีจะเกิดจำก………………………………………………………. 
5.2 กำรประยุกต์ใช้กระบวนการตัดขึน้รูปด้วยลำแสงอิเล็กตรอน 
- ใช้กับวัสดุ ………………………………………………………………………….. 
- เหมาะสำหรับงาน…..………………………………………………………………. 
- ตัวอย่างเช่น…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

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


