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จัดทำโดย 

นายถิรายุ มณีวรรณ 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                      อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาหล่อ
โลหะ  รหัสวิชา 20102-2107 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชาหล่อโลหะ  ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 7 หน่วยการ
เรียน ประกอบด้วย สมบัติของวัสดุ กรรมวิธีการผลิตเหล็ก โครงสร้างของโลหะ แผนภาพสมดุล Fe-Fe3C 
Diagram โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้า การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะโดยใช้ความร้อน อิทธิพลของความ
ร้อนที่มีผลต่อการเชื่อม และ HAZ จดัทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C )ของผู ้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็น
พระคุณอย่างยิ่ง 

  

 
 

ถิราย ุมณีวรรณ 
ผูจ้ดัท า 

 



 

 

 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา หล่อโลหะ รหัสวิชา 20102-2107 จำนวน  3 หน่วยกิจ 153 ชั่วโมง  (2-3-3 ) 
2. คำอธิบายราวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของโลหะ การผลิตเหล็ก โครงสร้างของโลหะแบบ BCC FCC และ HCP  แผนภูมิสมดุลของ
เหล็ก–เหล็กคาร์ไบด์ (Fe–Fe3C  Carbon Equilibrium Diagram) อิทธิพลของความร้อนที่มีผลต่องานเชื่อมและ
บริเวณกระทบร้อน (HAZ) และปฏิบัติเกี่ยวกับการจำแนกชนิดของโลหะโดยพิจารณาจากสมบัติของโลหะ การ
ทดสอบชนิดของเหล็กโดยวิธีดูประกายไฟ การทดสอบความแข็งด้วยตะไบ การวัดรอยบุ๋ม การปรับปรุงคุณสมบัติ
ของโลหะโดยใช้ความร้อน การดูโครงสร้างเหล็กกล้า 

3. จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของโลหะ โครงสร้างโลหะแผนภูมิสมดุล เหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์ 
ผลของความร้อนจากการเชื่อมที่มีต่องานเชื่อม 
เพ่ือให้มีความสามารถในการทดสอบสมบัติของโลหะอย่างง่าย 
เพ่ือให้มีนิสัยในการทำงานที่ดี  ปฏิบัติการทดสอบสมบัติโลหะอย่างปลอดภัย 
 
4. สมรรถนะรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. เข าใจหลักการเก่ียวกับสมบัติโครงสร างโลหะ แผนภูมิสมดุลเหล็ก - เหล็กคาร ไบด  
2. จำแนกชนิดของโลหะด วยการพิจารณาจากสมบัติของโลหะ 
3. ทดสอบชนิดของเหล็ก โดยวิธีดูประกายไฟโดยเทียบกับตารางประกายไฟ 
4. ทดสอบความแข็งโลหะด วยตะไบ  การวัดความต่างของรอยบุ ม 
5. ปรับปรุงสมบัติของโลหะโดยใช ความร อน 
6. ตรวจสอบโครงสร างทางโลหะวิทยา 



 

 

 5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
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1.สมบัติของวัสดุ 0.5 0.5 2 - - - 2.5 4 3 10 21 

2.กรรมวิธีการผลิตเหล็ก 0.5 0.5 - - - - 2.5 2 2 5 21 

3.โครงสร้างของโลหะ 0.5 0.5 1.5 - - - 7.5 3 2 7 21 

4.แผนภาพสมดุล Fe-Fe3C Diagram 0.5 0.5 1.5 - - - 2.5 3 2 7 21 

5.โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้า 0.5 0.5 - - - - 2.5 2 2 5 21 

6.การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะโดย
ใช้ความร้อน 

0.5 0.5 2 - - - 
5 

4 3 10 21 

7.อิทธิพลของความร้อนที่มีผลต่อการ
เชื่อม และ HAZ 

0.5 0.5 2 - - - 
- 

- - - 21 

รวม 6.5 6.5 17 - - - 40 30 100 - 153 
รวมทั้งหมด 20 50 30 100   

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

6. สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

1. สมบัติของวัสดุ 

21 

1.สามารถจัดกลุ่มคุณสมบัติ
ของวัสดุได้ 
2.สามารถบอกสมบัติของวัสดุ
ชนิดต่างๆ ได้ 
3.สามารถเลือกใช้วัสดุให้
เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน
ได้ 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับสมบัติ
ของวัสดุ 

2.กรรมวิธีการผลิตเหล็ก 

21 

1.สามารถบอกชนิดของแร่ที่
ใช้ในการถลุงเหล็กได้ 
2.สามารถบอกวิธีการถลุง
เหล็กด้วยกรรมวิธีต่างๆ ได้ 
3.สามารถอธิบายการผลิต
เหล็กกล้าและเหล็กหล่อได้ 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ
กรรมวิธีการผลิตเหล็ก 

3.โครงสร้างของโลหะ 

21 

1.บอกชื่อ ลักษณะของพันธะ
อะตอมได้ 
2.บอกชื่อ ชนิดของระบบ
โครงสร้างผลึกต่างๆได้ 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้างของโลหะ 

4.แผนภาพสมดุล Fe-Fe3C Diagram 

21 

1.บอกชนิด ส่วนผสมของ
คาร์บอน และการนำไปใช้
งานของเหล็กกล้าคาร์บอนได้ 
2.บอกความหมายของ
คำศัพท์ที่มีอยู่ในแผนภาพ 
Fe-Fe3C Diagram ได้ 
 
 
 
 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ
แผนภาพสมดุล Fe-Fe3C 
Diagram 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

 
 
 

 

3.อธิบายโครงสร้างที่เกิดขึ น
ในแผนภาพ Fe-Fe3C 
Diagramในแต่ละส่วนได้ 

 

5.โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

1.บอกชื่อโครงสร้างจุลภาค
ของเหล็กกล้าคาร์บอนและ
เหล็กหล่อจากภาพได้ 
2.จำแนกความแตกต่างของ
เหล็กกล้าคาร์บอน,เหล็กหล่อ
ได้ 
3.เตรียมชิ นงานเพื่อ
ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค
ได้ 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้างจุลภาคของ
เหล็กกล้า 

6.การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะ
โดยใช้ความร้อน 
 
 
 
 

21 

1.อธิบายถึงหลักการอบชุบ
เหล็กกล้าด้วยกรรมวิธีต่างๆ 
ได้ 
2.บอกขั นตอนการอบชุบ
เหล็กกล้าด้วยวิธีการต่างๆได้ 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะ
โดยใช้ความร้อน 

7.อิทธิพลของความร้อนที่มีผลต่อ
การเชื่อม และ HAZ 

21 

1.สามารถบอกถึงอิทธิพลของ
ความร้อนท่ีมีต่อการเชื่อมได้ 
2.สามารถบอกถึงขอบเขต
ต่างๆ ที่เกิดขึ นในบริเวณ
กระทบร้อน(HAZ) 
3.สามารถถึงองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่มีผลต่อการเย็นตัว
ของแนวเชื่อม 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
อิทธิพลของความร้อนที่มีผล
ต่อการเชื่อม และ HAZ 

สอบปลายภาค 4   
 



 

 

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) วัดผลสัมฤทธิ  (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
 รวม 20 คะแนน  
  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    30 คะแนน  
    2) วัดผลสัมฤทธิ  (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
 รวม 50 คะแนน  

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



 

 

  7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี  

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ นไป 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 สมบัติของวัสดุ จำนวน 21 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับสมบัติวัสดุชนิดต่างๆ  
1.1.2 เข้าใจสมบัติของวัสดุในแต่ละชนิด 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 สามารถจัดกลุ่มคุณสมบัติของวัสดุได้ 
1.2.2 สามารถบอกสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆ ได้ 
1.2.3 สามารถเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ 

3. เนื้อหา 
1. ชนิดของวัสดุ 

- โลหะ                  -  โพลิเมอร์                  -  เซรามิก                
- วัสดุกึ่งตัวนำ        - วัสดุประสม (Composite) 

2. คุณสมบัติของวัสดุ 
    - สมบัติทางเคมี   - สมบัติทางกล 
    - สมบัติทางฟิสิกส์ 

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

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 1 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

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

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

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 



 

 

 
 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

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

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 1   สมบัติของวัสดุ 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นชนิดของเหล็กกล้า? 
     ก. เหล็กกล้าผสมต่ำ,เหลก็กล้าผสมสูง 
     ข. เหล็กเหนียว , เหล็กหล่อ 
     ค. เหล็กกล้าคาร์บอน,เหล็กกล้าผสม 
     ง. เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ , เหล็กกล้าไร้สนิม 
2. เหล็ก Mild Steel คือชื่อเรียกของเหล็กชนิดใด? 
     ก. เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ 
     ข. เหล็กกล้าคาร์บอนสูง 
     ค.เหล็กหล่อสีเทา 
     ง. เหล็กหล่อสีขาว 
3.สมบัติของวัสดุที่แสดงออกมาเม่ือมีแรงภายนอกมากระทำ เป็นสมบัติด้านใด? 
     ก. สมบัติทางฟิสิกส์ 
     ข. สมบัติทางกล 
     ค. สมบัติทางเคมี 
     ง. สมบัติทางกายภาพ 
4. ความเค้นและความเครียด จัดเป็นคุณสมบัติทางใดของวัสดุ 
     ก. สมบัติทางฟิสิกส์ 
     ข. สมบัติทางกล 
     ค. สมบัติทางเคมี 
     ง. สมบัติทางกายภาพ 
5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สมบัติทางกล 
     ก. ความแข็ง         ข. ความเปราะ 
    ค. ความเหนียว      ง. ความหนาแน่น 
6.การทดสอบการขีดข่วนของโลหะ เป็นการทดสอบหาคุณสมบัติชนิดใดของวัสดุ 
     ก. ความแข็ง           ข. ความเปราะ 
     ค. ความเหนียว        ง. ความหนาแน่น 
 
 
 



 

 

7. ความเครียดมีความหมายตรงกับข้อใด 
     ก.วัสดุถูกแรงภายนอกดึงจนมีความยาวเพ่ิมข้ึน 
     ข. วัสดุถูกแรงภายนอกกด แต่ขนาดเท่าเดิม 
      ค. วัสดุเมื่อรับแรงดึงจนยืดออก เมื่อปล่อยแรง                
            หด กลับคืนได้ 
       ง. วัสดุเมื่อรับแรงดึงจนยืดออก เมื่อปล่อยแรง 
            หดกลับคืนไม่ได้ 
8. โลหะที่สามารถนำมาดึงให้เป็นเส้นเล็กๆ หรือตีเป็นแผ่นบางๆได้แสดงว่ามีสมบัติดีด้านใด 
     ก.ความยืดหยุ่น                      ข.ความแข็งแกร่ง 
     ค.ความเหนียว                        ง. ความล้า 
9. โลหะที่ถูกแรงกระแทกเป็นจังหวะแล้วเกิดการแตกหักแสดงว่าโลหะชนิดนี้เป็นอย่างไร 
     ก.เกิดความเปราะ                     ข. เกิดการล้า 
     ค.เกิดความเฉื่อย                       ง.เกิดการคืบ 

10. สัญญลักษณ์t หมายถึงข้อใด 
ก. ความแข็ง                         ข.ความเค้นแรงดึง 
ค.ความเค้นแรงอัด                 ง. ความเครียดแรงอัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
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 กรรมวิธีการผลิตเหล็ก จำนวน 21 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับแร่ชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตเหล็ก 
1.1.2 เข้าใจวิธีการถลุงเหล็กด้วยกรรมวิธีต่างๆ ได้ 
1.1.3 มีความรู้เรื่องการผลิตเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 สามารถจัดกลุ่มคุณสมบัติของวัสดุได้ 
1.2.2 สามารถบอกสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆ ได้ 
1.2.3 สามารถเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตเหล็ก 

3. เนื้อหา 
3.1 ชนิดของสินแร่เหล็ก 
3.2 Magnetite                 -  Red Hematite                  -  Limonite                
3.3 Siderite            - Iron Pyrite 
3.4 การถลุงเหล็ก 
3.5 การผลิตเหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ     
3.6  อิทธิพลของธาตุผสมในเหล็กดิบ 
3.7 ชนิดของเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ 

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

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต

4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

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

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 2 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 



 

 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
 
 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

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

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 

 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 2   กรรมวิธีการผลิตเหล็ก 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1. ขั้นตอนแรกของการผลิตเหล็กคือข้อใด 
     ก. การทำเหมืองแร่       ข. การถลุงสินแร่เหล็ก 
     ค. การหลอมเหล็กกล้า   ง. การแปรรูปเหล็ก 
2. สินแร่เหล็กชนิดใดที่มีปริมาณเหล็กผสมอยู่มากที่สุด 
     ก.  เรด  เฮมาไตท์ (Red Hematite) 
     ข. แมกนีไตท์ (Magnetite ) 
     ค. เหล็กซัลไฟต์ ( Iron Sulfite) 
     ง. แร่ไพไรท์ (Pyrite) 
3. เตาชนิดใดที่ใช้ในการถลุงแร่เหล็ก 
     ก. เตาไฟฟ้า    ข. เตาคิวโพล่า 
     ค. เตาสูง  ง. เตาเบสเซมเมอร์ 
4. ถ่านโค้กเป็นผลผลิตที่ได้มาจากอะไร 
     ก. หินปูน  ข. หินอัคนี 
     ค. ถ่านไม้  ง. ถ่านหิน 
5. เหล็กชนิดใดที่ได้มาจากการถลุง 
     ก. เหล็กเหนียว ข. เหล็กดิบ 
     ค. เหล็กกล้า  ง. เหล็กหล่อ 
6. วัตถุดิบชนิดใดที่ไม่ถูกบรรจุในเตาถลุงเหล็ก 
     ก. เหล็กดิบ  ข. ถ่านโค้ก 
     ค. หินปูน  ง. สินแร่เหล็ก 
7. เตาชนิดใดใช้ในการผลิตเหล็กกล้า 
     ก. เตาไฟฟ้า  ข. เตาสูง 
     ค. เตาคิวโพล่า ง. เตาเซรามิค 
8. เหล็กกล้าจะมีส่วนผสมของคาร์บอนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ 
     ก. ไม่เกิน 0.5 % ข. ไม่เกิน  1.5 % 
    ข. ไม่เกิน 2 % ง. ไม่เกิน 4 % 
 
 
 



 

 

9. หากต้องการลดกำมะถันที่มีอยู่ในเหล็กควรเลือกเตาที่มีผนังเป็นแบบใด 
     ก. ผนังเตาแบบเซรามิค 
     ข. ผนังเตาแบบกรด 
     ค. ผนังเตาแบบด่าง 
     ง. ผนังเตาอิฐทนไฟ 
10. เหล็กหล่อสีเทาผลิตจากเหล็กดิบชนิดใด 
     ก. Basic pig  ข. Forging Pig 
     ค.  Foundry Pig ง. Malleable Pig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

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

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

 

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



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โครงสร้างของโลหะ จำนวน 21 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 ทราบถึงชนิดของการยึดเหนี่ยวของอะตอมชนิดต่างๆ 
1.1.2 รู้จักระบบผลึกชนิดต่างๆ 

 
1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกชื่อ ลักษณะของพันธะอะตอมได้ 
1.2.2 บอกชื่อ ชนิดของระบบโครงสร้างผลึกต่างๆได้ 

 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของโลหะจำนวน 
 

3. เนื้อหา 
3.1 โครงสร้างอะตอม 
3.2 ลักษณะของวงโคจรอิเล็กตรอน 
3.3 พันธะอะตอม 
3.4 - Ionic Bond                    - Covalence Bond 
3.5 - Metallic Bond                - Van der Waals Forces 
3.6 การหาจำนวนอะตอมในผลึกแบบ BCC, FCCและ HCP 

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

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 3 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

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

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

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต

4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ 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   โครงสร้างของโลหะ 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
 

1. อนุภาคท่ีเล็กที่สุดของธาตุคือข้อใด 
ก. อะตอม                ข. เซลล์ 
ค.ผลึก                      ง. แลททิส 

2. วงโคจรอิเล็กตรอนวงนอกสุด คือข้อใด 
ก. N-Shell                  ข. L-Shell 
ค. P-Shell                   ง. O-Shell 

3. จำนวนอิเล็กตรอนวงนอกสุดเรียกว่าอะไร 
ก.สเปซ แลททิซ              ข. วาเลนซ์อิเล็กตรอน 
ค. อิเล็กโตเมอร์               ง. ซับ อิเล็กตรอน 

4. ธาตุใดมีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 1 ตัว 
ก. ออกซิเจน                     ข. ฮีเลียม 
ค.ไนโตรเจน                      ง. ไฮโดรเจน 

5. ธาตุที่มีอิเล็กตรอนวงนอกไม่ครบ 8 ตัว จะมีสมบัติเป็นอย่างไร 
ก. จะมีสมบัติเป็นกลาง               
ข. ทำปฏิกิริยาได้ดี 
ค.ไม่ทำปฏิกิริยากับธาตุอ่ืน           
ง.  มีสมบัติเป็นของแข็ง 

 

6. อนุภาคท่ีเล็กที่สุดของธาตุคือข้อใด 
ก. อะตอม                ข. เซลล์ 
ค.ผลึก                      ง. แลททิส 

7. วงโคจรอิเล็กตรอนวงนอกสุด คือข้อใด 
ก. N-Shell                  ข. L-Shell 
ค. P-Shell                   ง. O-Shell 

8. จำนวนอิเล็กตรอนวงนอกสุดเรียกว่าอะไร 
ก.สเปซ แลททิซ              ข. วาเลนซ์อิเล็กตรอน 
ค. อิเล็กโตเมอร์               ง. ซับ อิเล็กตรอน 
 



 

 

9. ธาตุใดมีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 1 ตัว 
ก. ออกซิเจน                     ข. ฮีเลียม 
ค.ไนโตรเจน                      ง. ไฮโดรเจน 

10. ธาตุที่มีอิเล็กตรอนวงนอกไม่ครบ 8 ตัว จะมีสมบัติเป็นอย่างไร 
ก. จะมีสมบัติเป็นกลาง               
ข. ทำปฏิกิริยาได้ดี 
ค.ไม่ทำปฏิกิริยากับธาตุอ่ืน           
ง.  มีสมบัติเป็นของแข็ง



 

 

 
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 แผนภาพสมดุล Fe-Fe3C Diagram จำนวน 21 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับชนิดของเหล็กกล้าคาร์บอน 
1.1.2 รู้จักคำศัพท์ที่ใช้ในแผนภาพสมดุล 
1.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับแผนภาพสมดุล Fe-Fe3C Diagram 

 
1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกชนิด ส่วนผสมของคาร์บอน และการนำไปใช้งานของเหล็กกล้าคาร์บอนได้ 
1.2.2 บอกความหมายของคำศัพท์ที่มีอยู่ในแผนภาพ Fe-Fe3C Diagram ได้ 
1.2.3 อธิบายโครงสร้างที่เกิดข้ึนในแผนภาพ Fe-Fe3C Diagramในแต่ละส่วนได้ 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับแผนภาพสมดุล Fe-Fe3C Diagram 
 

3. เนื้อหา 
3.1 เหล็กกล้าคาร์บอน 
3.2 ศัพท์ที่ใช้ในแผนภาพ Fe-Fe3C Diagram 
3.3 แผนภาพสมดุลชนิดต่างๆ 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  

 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต

4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ 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. เครื่องมือวัดประเมนิผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 

 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

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

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

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

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

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 4   แผนภาพสมดุล Fe-Fe3C Diagram 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
 

1. เหล็กกล้าแบ่งออกเป็นกี่ชนิด 
     ก. 2 ชนิดคือ เหล็กกล้าผสมต่ำและผสมสูง                 
     ข. 2 ชนิดคือ เหล็กกล้าคาร์บอน,เหล็กกล้าผสม 
     ค. 3 ชนิดคือ เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ,ปานกลาง,สูง 
     ง. 3 ชนิดคือ เหล็กกล้าผสม,เหล็กกล้าคาร์บอน,   
          เหล็กกล้าไร้สนิม 
2. เหล็กกล้าคาร์บอนชนิดใดที่นินมนำมาทำเป็นเหล็กเส้นก่อสร้าง 

ก. เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ   ข. เหล็กกล้าผสมต่ำ 
ค. เหล็กกล้าคาร์บอนสูง        ง. เหล็กกล้าไร้สนิม 

3. เหล็กกล้าไฮโปยูเทคตอยด์มี %C ผสมอยู่เท่าใด 
ก. 0.12 - 0.5 %C ข. 0.0025 - 0.8 %C 
ค. 0.8 – 2 %C           ง. 2 - 4.43 %C 

4. เหล็กกล้าไฮเปอร์ยูเทคตอยด์มี %C ผสมอยู่เท่าใด 
ก. 0.12 - 0.5 %C ข. 0.0025 - 0.8 %C 
ค. 0.8 – 2 %C           ง. 2 - 4.43 %C 

5. เหล็กแอลฟ่า()คือข้อใด 
ก. เหล็กหล่อ              ข. เหล็กอ่อน 
ค.โครงสร้างเฟอร์ไรท์           
ง.  โครงสร้างมาร์เทนไซต์ 

6. โครงสร้างเพิล์ไรท์คือข้อใด 
ก. เฟอร์ไรท์ + ซีเมนต์ไตต์     
ข. เฟอร์ไรท์ + ออสเตนไนท์ 
ค. โครงสร้างแบบขนนก  
ง. โครงสร้างแบบแท่งเข็ม 

7. โครงสร้าง Fe3C คือข้อใด 
ก. ออสเตนไนท์  ข. มาร์เทนไซต์ 
ค. เฟอร์ไรท์           ง. ซีเมนไตต์ 
 



 

 

8. อุณหภูมิปฏิกิริยายูเทคตอยด์คือข้อใด 
ก. 1130 OC             ข. 1390 OC 
ค. 723 OC           ง. 100 OC 

9. โครงสร้างมาร์เทนไซต์เกิดจากการชุบแข็งโครงสร้างชนิดใด 
ก. ออสเตนไนท์  ข. เพิล์ไรท์ 
ค. เฟอร์ไรท์           ง. ซีเมนไตต์ 

10. โครงสร้างชนิดใดมีคุณสมบัติอ่อน เหนียว 
ก. เบนไนท์  ข. เพิล์ไรท์ 
ค. เฟอร์ไรท์           ง. ซีเมนไตต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

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

 

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



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้า จำนวน 21 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 รู้จักชนิดของโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ 
1.1.2 รู้จักวิธีการเตรียมชิ้นงานตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค 

 
1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกชื่อโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กหล่อจากภาพได้ 
1.2.2 จำแนกความแตกต่างของเหล็กกล้าคาร์บอน,เหล็กหล่อได้ 
1.2.3 เตรียมชิ้นงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคได้ 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้า 
 

3. เนื้อหา 
3.1 โครงสร้างจุลภาคและความหมาย 
3.2 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กหล่อ 
3.3 การเตรียมชินงานตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  

 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 5 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

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

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ั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 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 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 

 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

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

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

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

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

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 5   โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้า 
 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนตอบค ำถำมต่อไปน้ี  

 

1. ธาตุใดมีผลต่อโครงสร้างจุลภาคท่ีเกิดขึ้นของเหล็กกล้า.................คาร์บอน................................. 
2. โครงสร้างจุลภาคโดยทั่วไปของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำคือ.............เฟอร์ไรท.์................................................ 
3. เหล็กกล้าคาร์บอนที่มีเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนผสมอยู่ 0.8 % จะมีโครงสร้างจุลภาคเป็น.........เพิลไรท.์... 
4. โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอน0.1-0.6 %C จะประกอบด้วย.........เฟอร์ไรท์ + เพิล์ไรท์......... 
5.โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอน1.0-1.5 %C จะประกอบด้วย.........เพิลไรท์ + ซีเมนไตต.์........ 
6. เหล็กหล่อสีเทา มีโครงสร้างจุลภาคเป็นอย่างไร..........พ้ืนเป็นเพิลไรท์และการไฟต์ชนิดแผ่น............. 
7. เหล็กหล่อสีขาวมีโครงสร้างจุลภาคเป็นอย่างไร.........โครงสร้างยูเทคติก,เพิลไรท์และซีเมนไตต์............. 
8.จงบอกขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค 
 ............................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. .............................. 
9. เหล็กหล่อชนิดใดที่มีโครงสร้างของกราไฟต์ก้อนกลม.............เหล็กหล่อกราไฟต์กลม........... 
10. จงวาดรูปโครงสร้างจุลภาคของโลหะชนิดต่างๆ ต่อไปนี้ 
 10.1) เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ   

10.2) เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง 
10.3)เหล็กกล้าคาร์บอนสูง  
10.4)เหล็กหล่อสีเทา 
10.5)เหล็กหล่อสีขาว 
10.6)เหล็กหล่อกราไฟต์กลม 
10.7)เหล็กหล่ออบเหนียว



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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13              
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16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

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

 

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



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะโดยใช้ความร้อน จำนวน 21 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เข้าใจถึงหลักการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยความร้อนได้ 
1.1.2 เข้าใจถึงวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยการอบชุบได้ 

 
1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 อธิบายถึงหลักการอบชุบเหล็กกล้าด้วยกรรมวิธีต่างๆ ได้ 
1.2.2 บอกขั้นตอนการอบชุบเหล็กกล้าด้วยวิธีการต่างๆได้ 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะโดยใช้ความร้อน 
 

3. เนื้อหา 
3.1 การชุบแข็ง (Hardening) 
3.2 การอบนอร์มาลไลซิง( Normalizing) 
3.3 การอบคืนตัว (Tempering) 
3.4 การอบคลาย (Annealing) 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  

 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 6 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

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

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

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต

5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดนิดูแลนักศึกษาอย่าง
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 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 

 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

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

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

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

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

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 6   การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะโดยใช้ความร้อน 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  
 

1.การอบชุบโลหะจะต้องให้อุณหภูมิชิ้นงานมีโครงสร้างเป็นอย่างไร 
ก. เพิลร์ไรท์  ข. เฟอร์ไรท์ 
ค. ออสเตนไนท์  ง.ซีเมนไตต์ 
2. การอบอ่อนเต็มที่นิยมให้ชิ้นงานเย็นตัวอย่างไร 
ก.เย็นในอากาศ  ข.เย็นในเตาอบ 
ค.เย็นในน้ำ  ง.เย็นในน้ำมัน 
3.ถ้าให้เหล็กเย็นตัวรวดเร็วจะได้โครงสร้างอะไร 
ก.ออสเตนไนท์  ข.เลเดบูไรท์ 
ค.มาร์เทนไซด์  ง.เฟอร์ไรท์ 
4. อุณหภูมิใดเหมาะสำหรับการชุบแข็ง 
ก.เหนือเส้นวิกฤติบน ข.ใต้เส้นวิกฤติ 
ค.เหนือเส้นโวลิดัส ง.723 oC 
5. สารชุบตัวใดที่ทำให้เย็นตัวเร็วที่สุด 
ก.น้ำ  ข.เกลือเหลว 
ค.น้ำมัน  ง.อากาศ 
  
ตอนที่ 2      คำสั่ง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. การปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกล้าด้วยความร้อนมีจุดประสงค์เพ่ืออะไร 
............................................................................................................................. ...................................

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

............. 2. จงบอกถึงสาเหตุของการเกิดความเค้นภายในของเหล็กกล้า 
................................................................................................................................................................

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

...... 
3.จงบอกจุดประสงค์ของการอบชุบด้วยกรรมวิธีต่อไปนี้ 
3.1)  การชุบแข็ง (Hardening)  เพ่ือ

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



 

 

3.2) การอบนอร์มาลไลซิง( Normalizing) เพ่ือ
..................................................................................................  

3.3) การอบคืนตัว (Tempering) เพ่ือ 
................................................................................................ ........................................................................... 

3.4) การอบคลาย (Annealing) เพ่ือ 
............................................................................................................................. ................................................. 

4. จงบอกขั้นตอนการอบชุบโลหะมา 1 กรรมวิธี
..................................................................................................



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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16              
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19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

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

 

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



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 อิทธิพลของความร้อน จำนวน 21 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของความร้อนท่ีมีต่อการเชื่อม 
1.1.2 รู้จักขอบเขตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณกระทบร้อน(HAZ) 
1.1.3 รู้จักองค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อการเย็นตัวของแนวเชื่อม 

 
1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 สามารถบอกถึงอิทธิพลของความร้อนที่มีต่อการเชื่อมได้ 
1.2.2 สามารถบอกถึงขอบเขตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณกระทบร้อน(HAZ) 
1.2.3 สามารถถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อการเย็นตัวของแนวเชื่อม 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะโดยใช้ความร้อน 
 

3. เนื้อหา 
3.1  อิทธิพลของความร้อนที่มีต่อการเชื่อม 
3.2  Heat Affected Zone (HAZ) 
3.3 องค์ประกอบที่มีผลต่อการเย็นตัวของงานเชื่อม 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  

 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 7 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เ ส ี 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

4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

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

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 7 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 7 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 



 

 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
 
 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

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

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 

 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 7   อิทธิพลของความร้อน 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ 
1. ความร้อนจากการเชื่อมมีผลต่อโลหะอย่างไร 
   ก. ทำให้ชิ้นงานขยายตัว 
   ข. ทำให้คาร์บอนในเหล็กลดลง 
   ค. เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคล้ายการอบชุบ 
   ง. ทำให้คุณสมบัติทางกลเพ่ิมข้ึน 
2. โครงสร้างชนิดใดที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดใน 
     แนวเชื่อม 
     ก. เฟอร์ไรท์                 ข. เพิลไรท์ 
     ค. ออสเตนไนท์           ง. มาร์เทนไซด์ 
3.โครงสร้างในรอยเชื่อมชนิดใดที่มีความแข็งและเปราะมากที่สุด 
     ก. มาร์เทนไซด ์            ข. ออสเตนไนท์ 
     ค. เพิล์ไรท์                     ง. เฟอร์ไรท์ 
4. บริเวณขอบของแนวเชื่อมที่ได้รับผลกระทบของ 
     ความร้อนเรียกว่าอะไร 
     ก. Heat Treament 
     ข. Heat Affected Zone 
     ค. Heat Tranfer 
     ง. Heat Fusion Zone 
5. พ้ืนที่บริเวณ Grain Growth Zone มีเกรนแบบใด 
     ก. เกรนละเอียด         ข. เกรนหยาบ 
    ค. เกรนรียาว              ง. เกรนแท่งเข็ม 
6.พื้นที่บริเวณใดที่มีลักษณะเกรนละเอียด 
     ก. Grain Growth Zone     
     ข. Transition Zone 
     ค. Refine Zone                  
     ง. Unaffect Zone 
7.การป้องกันไม่ให้เกิดมาร์เทนไซด์ข้ึนในรอยเชื่อมมีวิธีการอย่างไร 
     ก. อุ่นชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อม 
     ข. อบลวดเชื่อมก่อนนำมาเชื่อมชิ้นงาน 



 

 

      ค. ใช้กระแสไฟต่ำขณะทำการเชื่อม 
       ง. ถูกทุกข้อ 
8. ปัจจัยใดที่ไม่มีผลต่ออัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อม 
     ก. ความหนาของแผ่นงาน                       
     ข. อัตราการให้ความร้อนขณะเชื่อม 
     ค. จำนวนชั้นของแนวเชื่อม 
     ง. ระยะห่างระหว่างชิ้นงาน 
9. หากต้องการให้รอยเชื่อมมีความเหนียวเพ่ิมขึ้น ควรทำอย่างไร 
     ก.ใช้ลวดเชื่อมให้ตรงกับชนิดของชิ้นงาน 
     ข. ใช้กระแสไฟเชื่อมต่ำ 
     ค.ทำให้แนวเชื่อมเย็นตัวลงอย่างช้าๆ 
     ง.ทำให้โครงสร้างเป็นมาร์เทนไซด์ 
10. โครงสร้างชนิดใดในแนวเชื่อมที่มีคุณสมบัติอ่อนและเหนียว 
     ก. เฟอร์ไรท์และเพิลไรท์ 
     ข.เบนไนท์และซีเมนไตท์ 
     ค.มาร์เทนไซด์ 
     ง. เบนไนท์และทรูสไซด์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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


