
 

 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงมุ่งเน้นสมรรถนะ 

บูรณการหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

วิชา วัสดุช่างอุตสาหกรรม  รหัสวิชา ๒๐๑๐๐ – ๑๐๐๒ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
 

ภาคเรียนที ่๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๕ 
 

 

 
 
 

จัดทำโดย 
นายเทวนาถ  สุดใจ 

 
 
 
 
 

  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                  อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕                 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้  
 

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้  

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

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

(นายวัลลภ  กรีไกรนุช)  
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

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

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้  

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

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

( นายฐิติปกรณ์  ภคุโล) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

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

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้  

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

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

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

 
 



 

 

คำนำ 

 แผนการสอนรายวิชา วัสดุช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา ๒๐๑๐๐-๑๐๐๒  มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์และ
คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นวิชาชีพพื้นฐานวิชาหนึ่งในหมวดวิชาชีพที่ผู้เรียนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
ต้องเรียนวิชานี้ 

แผนการสอนรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมจำนวนหน่วยกิต ๒ หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาเรียนสัปดาห์ละ ๒ 
ชั่วโมงรวม ๓๖ ชั่วโมง มีเนื้อหาสาระ เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการอาชีวศึกษา เรื่อง
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นพัฒนากำลังคนระดับก่ึงฝีมือระดับฝีมือระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพ่ือให้
เกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่สอดรับกับการดำเนินการประกันคุณภาพ 

แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ประสบผลสำเร็จได้ ต้องขอขอบคุณ ท่านนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัย
การอาชีพบางสะพาน นายฐิติปกรณ์ ภคุโล,นายประพฤติ พฤศชนะ และ นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ส่งเสริม สนับสนุนความรู้ดังกล่าว  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะเป็นประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทำยินดีน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณ
อย่างยิ่ง 

 
 

  
        

  

เทวนาถ สุดใจ 
ผู้จัดทำ 

 



 

 

 
 

 
ส่วนที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อวิชา  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม    รหัสวิชา   20100-1002   จำนวน 2 หน่วยกิต  2 ชั่วโมง (2-0-2)   
2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ การเลือกวัสดุในงาน
อุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น 
วัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและการป้องกัน หลักการ
ตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น 
3. จุดประสงค์รายวิชา 

3.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานในการจำแนก ชนิด คุณลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานของ
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 

3.2 สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และการจัดเก็บได้ตรงตามมาตรฐาน 
3.3 มีเจตคติและตระหนัก เห็นคุณค่าของวัสดุ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. สมรรถนะรายวิชา 
4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจำแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานวัสดุ   

     อุตสาหกรรม 
4.2 เลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรมได้ตรงตามลักษณะงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
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1. แร่ 1 0.5 0.5    1.5 1.5 5 17 1 

2. ชนิดวัสดุในงานอุตสาหกรรม 1 0.5 0.5    1.5 1.5 5 16 1 

3. กรรมวิธีการผลิตเหล็ก 1 1 2    3 3 10 1 2 

4. มาตรฐานอุตสาหกรรม 1 0.5 0.5    1.5 1.5 5 4 2 

5. การใช้งานและการจัดเก็บวัสดุ 1 0.5 0.5    1.5 1.5 5 6 2 

6. โลหะในกลุ่มเหล็ก 1 1 2    3 3 10 2 2 

7. โลหะนอกกลุ่มเหล็ก 1 1 2    3 3 10 3 2 

8. โลหะผสม 1 0.5 0.5    1.5 1.5 5 5 2 

9. วัสดุเชื้อเพลิง 1 0.5 0.5    1.5 1.5 5 7 2 

10. วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น 1 0.5 0.5    1.5 1.5 5 8 2 

11. พลาสติก 1 0.5 0.5    1.5 1.5 5 15 2 

12. วัสดุก่อสร้าง 1 0.5 0.5    1.5 1.5 5 14 2 

13. วัสดุช่างทั่วไป 1 0.5 0.5    1.5 1.5 5 9 2 

14. เซรามิกและแก้ว 1 0.5 0.5    1.5 1.5 5 11 2 

15. วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 0.5 0.5    1.5 1.5 5 10 2 

16. การกัดกร่อนและการป้องกัน 1 0.5 0.5    1.5 1.5 5 12 2 

17. การตรวจสอบวัสดุอุตสาหกรรม 1 0.5 0.5    1.5 1.5 5 13 2 

ประเมินความรู้           4 

รวม            

รวมทั้งหมด 40 30 30 100  36 
ลำดับความสำคัญ 1 2 3    

 
 
 

พฤติกรรม 

ชื่อหน่วย 



 

 

6. สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน

ชั่วโมง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

1. แร่ 1 1.บอกความหมายของแร่ได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของแร่ได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. อธิบายวิธีการแบ่งชนิดของแร่ได้อย่างถูกต้อง 
4. อธิบายวิธีการทำเหมืองแร่ได้อย่างถูกต้อง 
5. อธิบายวิธีการแต่งแร่ได้อย่างถูกต้อง 

1. จำแนกชนิดของแร่ให้
สอดคล้องกับการใช้งาน 
2. จำแนกวิธีการทำเหมืองแร่ให้
สอดคล้องกับพื้นท่ี 

2. ชนิดวัสดุในงาน
อุตสาหกรรม 

1 1. อธิบายความหมายของสสารได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายการจำแนกสถานะของสสารได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. อธิบายการจำแนกสสารในทางเคมีได้อย่าง
ถูกต้อง 
4. อธิบายความหมายของวัสดุช่างได้อย่าง
ถูกต้อง 
5. อธิบายชนิดของวัสดุในงานอุตสาหกรรมได้
อย่างถูกต้อง 

1. จำแนกชนิดของวัสดุในงาน
อุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับ
การใช้งาน 
 2. เลือกใช้ชนิดของวัสดุในงาน
อุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการ
ใช้งาน 

3. กรรมวิธีผลิตเหล็ก 2 1. อธิบายการผลิตเหล็กดิบได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายกรรมวิธีการผลิตเหล็กกล้าได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. อธิบายกรรมวิธีการผลิตเหล็กหล่อได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. จำแนกกรรมวิธีการผลิตเหล็ก
ตามมาตรฐานสากล 
2. จำแนกกรรมวิธีการปรับ
ปรับปรุงคุณภาพเหล็กด้วยความ
ร้อนตามมาตรฐานสากล 

4. มาตรฐานเหล็ก
อุตสาหกรรม 

2 1. อธิบายความหมายของมาตรฐานเหล็ก
อุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายมาตรฐานเหล็กอเมริกาได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. อธิบายมาตรฐานเหล็กเยอรมัน (DIN) ได้
อย่างถูกต้อง 
4. อธิบายมาตรฐานเหล็กญี่ปุ่น (JIS) ได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. จำแนกมาตรฐานเหล็กตรง
มาตรฐาน 
2. เขียนมาตรฐานเหล็กตรง
มาตรฐาน 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

5. การใช้งานและ
การจัดเก็บวัสดุ 

2 1. อธิบายคุณสมบัติของวัสดุได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายการนำวัสดุไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายการจัดเก็บวัสดุได้อย่างถูกต้อง 
4. การบำรุงรักษาวัสดุได้อย่างถูกต้อง 

1. ให้คำแนะนำการจัดเก็บวัสดุ
อย่างปลอดภัย 
2. จัดเก็บวัสดุตรงตามมาตรฐาน 

6. โลหะในกลุ่มเหล็ก 2 1. จำแนกโลหะในกลุ่มเหล็กได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายความหมายของเหล็กดิบ (Pig Iron) 
ได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายความหมายของเหล็กกล้า (Steel) ได้
อย่างถูกต้อง 
4. อธิบายความหมายของเหล็กหล่อ (Cast 
Iron) ได้อย่างถูกต้อง 
5 อธิบายอิทธิพลของธาตุที่สำคัญท่ีมีผลต่อ
คุณสมบัติของเหล็กได้อย่าถูกต้อง 
6 อธิบายความหมายของโลหะซินเตอร์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. จำแนกประเภทของโลหะใน
กลุ่มเหล็กตรงตามมาตรฐาน 

7. โลหะนอกกลุ่ม
เหล็ก 

2 1 อธิบายความหมายของโลหะนอกกลุ่มเหล็กได้
อย่างถูกต้อง 
2 จำแนกประเภทของโลหะนอกกลุ่มเหล็กได้
อย่างถูกต้อง 

1. จำแนกโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
ตรงตามมาตรฐาน 

8. โลหะผสม 2 1. บอกความหมายโลหะผสมได้อย่างถูกต้อง 
2. จำแนกชนิดของโลหะผสมได้อย่างถูกต้อง 

1. เลือกใช้โลหะผสมสอดคล้อง
กับการใช้งาน 

 
 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

9. วัสดุเชื้อเพลิง 2 1. อธิบายความหมายของวัสดุเชื้อเพลิงได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. จำแนกประเภทของวัสดุเชื้อเพลิงได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. อธิบายความหมายเชื้อเพลิงแข็ง (Solid 
Fuels) ได้อย่างถูกต้อง 
4. จำแนกประเภทของเชื้อเพลิงแข็ง (Solid 
Fuels) ได้อย่างถูกต้อง 
5. อธิบายความหมายเชื้อเพลิงเหลว(Liquid 
Fuels) ได้อย่างถูกต้อง 
6. จำแนกประเภทของเชื้อเพลิงเหลว (Liquid 
Fuels) ได้อย่างถูกต้อง 
7. อธิบายความหมายเชื้อเพลิงก๊าซ (Gaseous 
Fuels) ได้อย่างถูกต้อง 
8. จำแนกประเภทของเชื้อเพลิงก๊าซ (Gaseous 
Fuels) ได้อย่างถูกต้อง 

1. จำแนกวัสดุเชื้อเพลิงตรงตาม
มาตรฐาน 
2. เลือกใช้วัสดุเชื้อเพลิงตรงตาม
มาตรฐาน 

10. วัสดุหล่อลื่นและ
วัสดุหล่อเย็น 

2 1. อธิบายความหมายของวัสดุหล่อลื่นได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. บอกหน้าที่ของวัสดุหล่อลื่นได้อย่างถูกต้อง 
3. จำแนกประเภทของวัสดุหล่อลื่นได้อย่าง
ถูกต้อง 
4. อธิบายความหมายของวัสดุหล่อเย็นได้อย่าง
ถูกต้อง 
5. บอกหน้าที่ของวัสดุหล่อเย็นได้อย่างถูกต้อง 
6. จำแนกประเภทของวัสดุหล่อเย็นได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. จำแนกหน้าที่ของวัสดุหล่อ
ลื่นและวัสดุหล่อเย็นอย่าง
ครบถ้วนปลอดภัยตามมาตรฐาน 
2. เลือกใช้วัสดุหล่อลื่นและวัสดุ
หล่อเย็นอย่างปลอดภัย 

11. พลาสติก 2 1. อธิบายความเป็นมาของพลาสติกได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. อธิบายความหมายของพลาสติกได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. จำแนกประเภทของพลาสติกได้อย่างถูกต้อง 

1. จำแนกพลาสติกได้อย่าง
ครบถ้วน 
2. เลือกใช้พลาสติกอย่าง
ปลอดภัย 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

12. วัสดุก่อสร้าง 2 1. อธิบายความหมายของไม้ได้อย่างถูกต้อง 
2. จำแนกประเภทของไม้ได้อย่างถูกต้อง 
3 อธิบายความหมายของปูนซีเมนต์ได้อย่าง
ถูกต้อง 
4. จำแนกประเภทของปูนซีเมนต์ได้อย่าง
ถูกต้อง 
5. อธิบายความหมายของหินได้อย่างถูกต้อง 
6. จำแนกประเภทของหินได้อย่างถูกต้อง 
7. อธิบายความหมายของทรายได้อย่างถูกต้อง 
8. จำแนกประเภทของทรายได้อย่างถูกต้อง 
9. อธิบายความหมายของน้ำได้อย่างถูกต้อง 
10. อธิบายความหมายของคอนกรีตได้อย่าง
ถูกต้อง 
11. อธิบายความหมายของอิฐได้อย่างถูกต้อง 
12. จำแนกประเภทของอิฐได้อย่างถูกต้อง 

1. จำแนกประเภทของวัสดุ
ก่อสรางอย่างครบถ้วน 
2. เลือกใช้วัสดุก่อสร้างอย่าง
ปลอดภัย 

13. วัสดุช่างทั่วไป 2 1. อธิบายความหมายของสีได้อย่างถูกต้อง 
2. จำแนกประเภทของสีได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายความหมายของยางได้อย่างถูกต้อง 
4. จำแนกประเภทของยางได้อย่างถูกต้อง 
5. อธิบายความหมายของวัสดุประสานได้อย่าง
ถูกต้อง 
6. จำแนกประเภทของวัสดุประสานได้อย่าง
ถูกต้อง 
7. อธิบายความหมายของหนังได้อย่างถูกต้อง 
8. จำแนกประเภทของหนังได้อย่างถูกต้อง 
9. เขียนผังมโนทัศน์เรื่องวัสดุช่างทั่วไปได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
 
 

1.จำแนกประเภทวัสดุช่างทั่วไป
อย่างครบถ้วน 
2. เลือกใช้วัสดุช่างทั่วปอย่าง
ปลอดภัย 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

14. เซรามิกและแก้ว 2 1. อธิบายความหมายของเซรามิกได้ อย่าง
ถูกต้อง 
2. บอกชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเซรามิกได้อ
ย่างถูกต้อง 
3. จำแนกประเภทของเซรามิกได้อย่างถูกต้อง 
4. บอกกรรมวิธีขึ้นรูปเซรามิกได้อย่างถูกต้อง 
5. อธิบายความหมายของแก้วได้อย่างถูกต้อง 
6. จำแนกประเภทของแก้วได้อย่างถูกต้อง 
7. อธิบายหน่วยของกระจกแผ่นได้อย่างถูกต้อง 

1. จำแนกประเภทของเซรามิก
และแก้วได้ย่างครบถ้วน 
2 เลือกใช้เซรามิกและแก้วได้
อย่างปลอดภัย 

15. วัสดุไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2 1. อธิบายความหมายของตัวนำไฟฟ้าได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. จำแนกประเภทของตัวนำไฟฟ้าได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. อธิบายความหมายของฉนวนต้านทานไฟฟ้า
ได้อย่างถูกต้อง 
4. อธิบายความหมายของวัสดุต้านทานไฟฟ้าได้
อย่างถูกต้อง 
5. จำแนกประเภทของวัสดุในงาน
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง 

1 จำแนกประเภทของวัสดุไฟฟ้า
ได้อย่างถูกต้อง 
2 จำแนกประเภทของวัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง 
3 เลือกใช้วัสดุไฟฟ้าได้เหมาะสม
กับงาน 

16. การกัดกร่อนและ
การป้องกัน 

2 1. อธิบายความหมายของการกัดกร่อนของ
โลหะได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายสาเหตุของการกัดกร่อนได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. จำแนกประเภทของสภาวะแวดล้อมของการ
กัดกร่อนได้อย่างถูกต้อง 
4. จำแนกประเภทของปฏิกิริยาการกัดกร่อนได้
อย่างถูกต้อง 
5. จำแนกประเภทของรูปแบบของการกัดกร่อน
ได้อย่างถูกต้อง 
6. อธิบายการป้องกันการกัดกร่อนได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. จำแนกสาเหตุของการกัด
กร่อนได้อย่างครบถ้วน 
2. จำแนกประเภทของสภาวะ
แวดล้อมของการกัดกร่อนอย่าง
ครบถ้วน 
3. จำแนกประเภทของปฏิกิริยา
การกัดกร่อนอย่างครบถ้วน 
4. จำแนกประเภทของรูปแบบ
ของการกัดกร่อนอย่างครบถ้วน 
5. เลือกใช้การป้องกันการกัด
กร่อนอย่างปลอดภัย 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

17. การตรวจสอบ
วัสดุอุตสาหกรรม 

2 1. อธิบายความหมายของการตรวจสอบแบบไม่
ทำลายได้อย่างถูกต้อง 
2. จำแนกประเภทของการตรวจสอบแบบไม่
ทำลายได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายความหมายของการตรวจสอบแบบ
ทำลายได้อย่างถูกต้อง 
4. จำแนกประเภทของการตรวจสอบแบบ
ทำลายได้อย่างถูกต้อง 

1. จำแนกประเภทของการ
ตรวจสอบแบบไม่ทำลายอย่าง
ครบถ้วน 
2. จำแนกประเภทของการ
ตรวจสอบแบบทำลายอย่าง
ครบถ้วน 
3. เลือกใช้การตรวจสอบแบบไม่
ทำลายอย่างปลอดภัย 
4. เลือกใช้การตรวจสอบแบบ
ทำลายอย่างปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 2 1.5 1.5 5 2.5 
2 2 1.5 1.5 5 2.5 
3 4 3 3 10 5 
4 2 1.5 1.5 5 2.5 
5 2 1.5 1.5 5 2.5 
6 4 3 3 10 5 
7 4 3 3 10 5 
8 2 1.5 1.5 5 2.5 

9 2 1.5 1.5 5 2.5 
10 2 1.5 1.5 5 2.5 
11 2 1.5 1.5 5 2.5 
12 2 1.5 1.5 5 2.5 
13 2 1.5 1.5 5 2.5 
14 2 1.5 1.5 5 2.5 
15 2 1.5 1.5 5 2.5 
16 2 1.5 1.5 5 2.5 
17 2 1.5 1.5 5 2.5 

รวมทั้งรายวิชา 40 30 30 100 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การวัดผล 2-0-2 
  - ด้านความรู้  2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   40 คะแนน  
 รวม 40 คะแนน  
  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    20 คะแนน  
    2) ทดสอบหลังเรียน   10 คะแนน  
 รวม 30 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค    60:40 
   ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน   10 คะแนน  
     2) ใบงาน    20 คะแนน  
     3) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน  
       รวม   60 คะแนน    
   ปลายภาค 2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   40 คะแนน  
       รวม   40 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 แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.3 ใบงาน 
 8.4 แบบฝึกหัด 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1  แร่ จำนวน  1  ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.1 บอกความหมายของแร่ 
 1.2 อธิบายคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของแร่ 
 1.3 อธิบายวิธีการแบ่งชนิดของแร่ 
 1.4 อธิบายวิธีการทำเหมืองแร่ 
 1.5 อธิบายวิธีการแต่งแร่ 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 จำแนกชนิดของแร่ให้สอดคล้องกับการใช้งาน 
 2.2 จำแนกวิธีการทำเหมืองแร่ให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
3. เนื้อหา 
 แร่ เป็นธาตุหรือสารประกอบทางเคมีที่มีสถานะเป็นของแข็ง ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและมีคุณค่าในตัวเอง 
มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ ได้แก่ รูปผลึก สี  สีผงละเอียด เป็นต้น การแบ่งชนิดของแร่ควรแบ่งตามส่วนประกอบทางเคมี
จะจำแนกได้ง่ายกว่า การทำเหมืองแร่มีวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ได้สินแร่มาทำประโยชนได้สูงสุด การแต่งแร่ แร่
ส่วนใหญ่ที่ขุดข้ึนมา มักจะมีดิน หิน ปนอยู่ด้วย จึงต้องมีการแยกแร่ที่มีค่าออกจากสิ่งเจือปนต่างๆ จำเป็นจะต้องนำ
แร่มาผ่านกระบวนการแต่งแร่ 
 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแร่ 
2.แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ำ 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน   

 คะแนนทดสอบความรู้     2 คะแนน 
 ทักษะ     1.5 คะแนน 
 จิตพิสัย     1.5 คะแนน 

  รวม       5 คะแนน 
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

1/1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะนำรายวิชา  วิธีการให้คะแนน
และการประเมินผล 
๒. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำ
หน่วยที่ 1 แร่ 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทด 
สอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 แร่  
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 

๑. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 1 แร่ 
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 

๑. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาในหน่วยที่ 1 แร่ 
๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยที่ 1 แร่ 

- หนังสือเรียน 
-Power Point 
- Internet 
-แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการ
ปฏิบัติงาน
ตามใบงาน 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

• สรุปผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 



 

 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป             ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

 
8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………  
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………… 

  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน   หน่วยที่ 1 
1. วิชาวัสดุช่าง แบ่งได้กี่ประเภท  อะไรบ้าง 

ก. 5 ประเภทคือ วัสดุงาน  วัสดุช่วยงาน  โลหะหนัก  โลหะเบา  และโลหะผสม 
ข. 4 ประเภทคือโลหะ อโลหะ วัสดุธรรมชาติ  และวัสดุสังเคราะห์ 
ค. 3 ประเภทคือโลหะหนัก  โลหะเบา  และโลหะผสม 
ง. 2 ประเภทคือโลหะ และอโลหะ 
จ. ประเภทเดียวคือวัสดุงาน 

2. ข้อใด  ไม่ใช่  เหตุผลที่มนุษย์นำหินมาใช้ประโยชน์ 
ก.  สวยงามตามธรรมชาติ 
ข.  ต้องนำมาแปรรูปก่อน      
ค.  เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย                                   
ง.  มีความคงทนถาวร   
จ.  ราคาถูกท่ีสุด 

3. หน่วยงานทางราชการใดที่ทำหน้าที่สำรวจแหล่งแร่ภายในประเทศไทย 
ก. กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
ค. กรมพลังงาน  กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
ง. กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตร 
จ. กรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย 

4. แหล่งแร่สังกะสี  แหล่งใหญ่ของประเทศไทยอยู่ที่ใด 
ก.  อ. ฉวาง    จ. นครศรีธรรมราช       
ข.  อ. ฝากท่า   จ. อุตรดิตถ์ 
ค. อ. แม่สอด   จ. ตาก 
ง. อ. เชียงคาน  จ. เลย 
จ. อ. ลอง   จ.แพร่ 

5. แร่เศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้ประเทศไทยสูงท่ีสุดคืออะไร 
ก.  ทังสะเตน                     
ข.  สังกะสี                               
ค.  ทองคำ 
ง.  เหล็ก 
จ.  ดีบุก 
 
 



 

 

6. แร่โลหะที่พบในประเทศไทยได้แก่อะไร 
ก.  ฟลูออไรต์    โมลิบดินั่ม   ทองคำ 
ข.  ฟอสเฟต   โดโลไมต์   โครไมต์ 
ค.  นิเกิล    พลวง    แมงกานีส        
ง.  ดีบุก    ฟอสเฟต    ทังสเตน      
จ.  ตะกั่ว    สังกะสี    โพแทช 

7. แร่อโลหะท่ีพบในประเทศไทยได้แก่ 
ก.  แอสเบสทอส   ฟลูออไรต์   แพลทินัม 
ข.  โดโลไมต์   แมงกานีส   ฟอสเฟต 
ค.   เฟลด์ปร์  โมลิปดิไนต์   พลวง         
ง.   แบไรต์   ฟลูออไรต์   โพแทช     
จ.   ฟอสเฟต   แบไรต์   พลวง 

8. การทำเหมืองหาบมีวิธีการอย่างไร 
ก.  ปล่อยให้น้ำไหลกัดเซาะผิวหน้าดินจนถึงชั้นแร่ 
ข.   เจาะเป็นรูแล้วปล่อยสารเคมีลงไปละลายแร่ 
ค.  สูบน้ำฉีดให้แร่ละลายไหลออกมา    
ง.  ขุดเป็นอุโมงค์ลงไปใต้พ้ืนดิน 
จ.   ขุดเปิดหน้าดินจนถึงชั้นแร่         

9. ข้อใด  ไม่ใช่  แร่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายคือแร่อะไร 
ก.   แร่แอสเบสทอส 
ข.   แร่แมงกานีส                           
ค.  แร่ปรอด 
ง.  แร่ตะก่ัว                           
จ. แร่ดีบุก 

10. ข้อใด  ไม่ใช่  วิธีการแต่งแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
ก.  การคัดขนาดและคุณภาพก้อนแร่   
ข.  การแยกด้วยความถ่วงจำเพาะ 
ค.  การคัดแยกแร่ด้วยแม่เหล็ก                  
ง.  การแยกแร่ด้วยไฟฟ้าสถิต                                                                                                                                                            
จ.  การเลือกแร่ด้วยมือ 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่2 ชนิดวัสดุในงานอุตสาหกรรม จำนวน   1  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.1 อธิบายความหมายของสสาร 
 1.2 อธิบายการจำแนกสถานะของสสารได้อย่างถูกต้อง 
 1.3 อธิบายการจำแนกสสารในทางเคมีได้อย่างถูกต้อง  
 1.4 อธิบายความหมายของวัสดุช่างได้อย่างถูกต้อง  
 1.5 อธิบายชนิดของวัสดุในงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 จำแนกชนิดของวัสดุในงานอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการใช้งาน 
 2.2 เลือกใช้ชนิดของวัสดุในงานอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการใช้งาน 
3. เนื้อหา 

ชนิดวัสดุในงานอุตสาหกรรมเป็นโลหะซึ่งได้มาจากการถลุงสินแร่เหล็กหรือสินแร่อ่ืนๆ และอโลหะหมายถึง
วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ มักจะมีคุณสมบัติตรงข้ามกับกลุ่มท่ีเป็นโลหะ ได้แก่ วัสดุอินทรีย์และวัสดุอนินทรีย์นำมาใช้
ประโยชน์ เช่น สิ่งปลูกสร้าง เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล รวมทั้งเครื่องใช้อำนวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 

 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของวัสดุในงาน
อุตสาหกรรม 
2. เลือกใช้ชนิดของวัสดุในงานอุตสาหกรรมให้
สอดคล้องกับการใช้งาน 
3. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

1/1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
๑. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะนำรายวิชา  วิธีการให้คะแนน
และการประเมินผล 

- หนังสือเรียน 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้     2 คะแนน 
 ทักษะ     1.5 คะแนน 
 จิตพิสัย     1.5 คะแนน 

  รวม       5 คะแนน 
 
 
 

๒. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำ
หน่วยที่ 2 ชนิดวัสดุในงาน
อุตสาหกรรม 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อน
เรียนหน่วยที่ 2 ชนิดวัสดุในงาน
อุตสาหกรรม 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 

๑. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 2 ชนิดวัสดุในงาน
อุตสาหกรรม 
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 

๑. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาในหน่วยที่ 2 ชนิดวัสดุในงาน
อุตสาหกรรม 
๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยที่ 2 ชนิดวัสดุในงาน
อุตสาหกรรม 

- ใบงาน • ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

• สรุปผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 



 

 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดบัผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………..  
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2 ชนิดวัสดุในอุตสาหกรรม 
1 สมบัติของโลหะตรงกับข้อใด 
 ก.  เป็นของเหลว, เป็นตัวนำไฟฟ้า, ตียืดเป็นแผ่นไม่ได้ 
 ข.  เป็นของแข็ง, เป็นฉนวนไฟฟ้า, ตียืดเป็นแผ่นได้ 
 ค.  เป็นของเหลว หรือของแข็ง, เป็นตัวนำไฟฟ้า, ตียืดเป็นแผ่นได้ 
 ง.  เป็นของเหลว หรือของแข็ง, เป็นฉนวนไฟฟ้า, ตียืดเป็นแผ่นไม่ได้ 
 จ. เป็นของเหลว หรือของแข็ง, ตียืดเป็นแผ่นได้ 
2. วัสดุช่างแบ่งได้กี่ประเภท  คือ 
 ก.  5    ประเภท                                                        ข.  4    ประเภท                          
 ค.  3    ประเภท                                                        ง.  2     ประเภท  
 จ.  1     ประเภท  
3. อะลูมิเนียมจัดอยู่ในวัสดุช่างในกลุ่มใด 
 ก.  โลหะหนัก                                                    ข.  สารสังเคราะห์                            
 ค. โลหะผสม                                                   ง. โลหะเบา 
 จ. โลหะดิบ 
4. ทองเหลือง  จัดอยู่ในวัสดุช่างกลุ่มใด 
 ก. โลหะเบา                                                     ข.  โลหะผสม               
 ค.  โลหะหนัก                                                      ง.  สารสังเคราะห์     
 จ. โลหะดิบ       
5. ทองแดงจัดอยู่ในวัสดุช่างกลุ่มใด 
            ก.  โลหะหนัก                                                   ข.  โลหะดิบ       
            ค.  สารสังเคราะห์                                               ง.  โลหะผสม 
  จ. โลหะเบา                          
6.  ปูนซีเมนต์จัดอยู่ในวัสดุช่างกลุ่มใด 
               ก.  โลหะผสม                                                       ข.  โลหะหนัก                              
               ค.   สารสังเคราะห์                                                 ง.  โลหะเบา       
               จ. โลหะอ่อน                        
7. ไทเทเนียม  จัดอยู่ในวัสดุช่างกลุ่มใด 
               ก.  โลหะเบา                                                       ข.  โลหะหนัก                              
               ค.  สารสังเคราะห์                                               ง.  โลหะผสม 
      จ. โลหะเหล็กกล้า 
 
 



 

 

8. ข้อใดเป็นสมบัติของโลหะ 
 ก.  มีจุดหลอมเหลวสูง                                              ข.  มีจุดหลอมเหลวต่ำ                               
 ค.  ทนต่อการขึ้นรูปได้ดี                                      ง.  มีความถ่วงจำเพาะสูง 
 จ. แปรสภาพเป็นอโลหะได้ดี 
9. ข้อใดไม่ใช่สารเนื้อเดียว 
 ก. ทองคำ                            ข. เงิน 
 ค. ไม้                             ง. น้ำคลอง 
 ง. ตะกั่ว 
10. ประโยชน์ของงานช่างควรเป็นข้อใด 
 ก.   ใช้เครื่องมือเครื่องใช้                  ข. ซ่อมโต๊ะเก้าอ้ี 
 ค.   ซ่อมไฟฟ้า ซ่อมโต๊ะในบ้าน                 ง. มีความชำนาญในศิลปะ 
 จ.   ขายได้ในราคาที่แพง  



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่  3  กรรมวิธีการผลิตเหล็ก จำนวน  4  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.1 อธิบายการผลิตเหล็กดิบได้อย่างถูกต้อง 
 1.2 อธิบายกรรมวิธีการผลิตเหล็กกล้าได้อย่างถูกต้อง 
 1.3 อธิบายกรรมวิธีการผลิตเหล็กหล่อได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 จำแนกกรรมวิธีการผลิตเหล็กตามมาตรฐานสากล 
 2.2 จำแนกกรรมวิธีการปรับปรับปรุงคุณภาพเหล็กด้วยความร้อนตามมาตรฐานสากล 
3. เนื้อหา 

กรรมวิธีการผลิตเหล็กเป็นการนำเหล็กมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เริ่มจากการขุดและถลุงสินแร่โดย
เตาสูง แยกเหล็กเป็นสองชนิด คือ เหล็กดิบสีขาว และเหล็กดิบสีเทา แล้วนำไปหลอมอีกรอบด้วยเตาชนิดต่างๆ 
เพ่ือให้เป็นเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ให้มีคุณสมบัติที่ดีเหมาะสมกับการใช้งาน ก่อนจะแปรรูปเป็นเหล็กก่ึงสำเร็จรูป 

 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต
เหล็ก 
2. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

1/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะนำรายวิชา  วิธีการให้คะแนน
และการประเมินผล 
๒. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำ
หน่วยที่ 3 กรรมวิธีการผลิตเหล็ก 

- หนังสือเรียน 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   4 คะแนน 
 ทักษะ     3 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป              ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดบัผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 

๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทด 
สอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3 กรรมวิธีการ
ผลิตเหล็ก 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

 ขัน้ทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 

๑. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 3 กรรมวิธีการผลิตเหล็ก 
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 

๑. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาในหน่วยที่ 3 กรรมวิธีการผลิต
เหล็ก 
๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยที่ 3 กรรมวิธีการผลิต
เหล็ก 

ผลการประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

• สรุปผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 



 

 

  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

 
8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……   



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3 กรรมวธิีการผลิตเหล็ก 
1. กระบวนการ “การเผาดิบ” ใช้อุณหภูมิกี่องศาเซลเซียส 
  ก. 750-800 ํC  
  ข. 800-900 ํC  
  ค. 1200-1300 ํC  
  ง. 1220 – 1250 ํC  
2. การอบคลาย (Annealing) มีจุดมุ่งหมายเพ่ืออะไร 
   ก. เพื่อเพ่ิมความเหนียวให้เหล็ก 
    ข. เพ่ือลดความเปราะของเหล็ก 
   ค. เพ่ือทำให้เหล็กอ่อนลง 
 ง. เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้เหล็ก 
3. เตาชนิดใดที่ใช้ในการถลุงเหล็กหล่อ 
 ก. เตาสูง 
 ข. เตาคิวโพล่า 
 ค. เตาเบสเซมเบอร์ 
 ง. เตาโอเพ่นฮาร์ต 
4. . เตาสูงสร้างข้ึนครั้งแรกท่ีประเทศอะไร 
  ก. สเปน 
 ข. อังกฤษ 
 ค. เยอรมัน 
 ง. สหรัฐอเมริกา 
5. ข้อใดไม่ใช่ผลผลิตที่ได้จากเตาสูง 
 ก. ถ่านโค้ก (Coke) 
 ข. เหล็กดิบ (Pig Iron) 
 ค. ก๊าซร้อน (Hot Gas) 
 ง. ขี้ตะกรัน (Slag 
6. เหล็กดิบสีขาวนำไปผลิตเป็นเหล็กชนิดใด 
 ก. เหล็กวิลาด 
 ข. เหล็กหล่อ 
    ค. เหล็กกล้า 
    ง. โลหะซินเตอร์ 
 
 



 

 

7. การผลิตเหล็กหล่อ ไม่ใช้วัตุดิบใด 
 ก. หินปูน 
 ข. ถ่านโค้ก 
 ค. เหล็กดิบสีขาว 
 ง. เหล็กดิบสีเทา 
8. การคืนตัว มีจุดมุ่งหมายอะไร 
 ก. ทำให้เหล็กแข็งขึ้น 
 ข. ทำให้เหล็กอ่อนลง 
 ค. ทำให้เหล็กอ่อนขึ้น 
 ง. ทำให้เหล็กมีความเหนียวเพ่ิมข้ึน 
9. เหล็กกล้าคุณภาพสูงผลิตจากเตาอะไร 
 ก. เตาโทมัส 
 ข. เตาไฟฟ้า 
 ค. เตาสุญญากาศ 
 ง. เตาโอเพ่นอาร์ต 
10. การชุบแข็งต้องเผาเหล็กให้มีอุณหภูมิเท่าใด 
 ก. 500-600 องศาเซลเซียส 
 ข. 700-800 องศาเซลเซียส 
 ค. 800-900 องศาเซลเซียส 
 ง. 1000-1100 องศาเซลเซียส 
 
 
 
 

  



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 4   มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม จำนวน  2  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.1 อธิบายความหมายของมาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง 
 1.2 อธิบายมาตรฐานเหล็กอเมริกาได้อย่างถูกต้อง 
 1.3 อธิบายมาตรฐานเหล็กเยอรมัน (DIN) ได้อย่างถูกต้อง 

1.4 อธิบายมาตรฐานเหล็กญี่ปุ่น (JIS) ได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 จำแนกมาตรฐานเหล็กตรงมาตรฐาน 
 2.2 เขียนมาตรฐานเหล็กตรงมาตรฐาน 
3. เนื้อหา 

มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม เป็นการควบคุมคุณภาพของวัสดุต่างๆ ให้มีคุณสมบัติขนาด ให้เหมือนกันแม้
จะผลิตมาจากสถานที่ต่างกันมาตรฐานที่นิยมใช้มี 3 มาตรฐานดังนี้ มาตรฐานเหล็กอเมริกา มาตรฐานเยอรมัน (DIN) 
มาตรฐานเหล็กญี่ปุ่น (JIS) 

 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานเหล็ก 
2. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

1/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะนำรายวิชา  วิธีการให้คะแนน
และการประเมินผล 
๒. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำ

- หนังสือเรียน 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้     2 คะแนน 
 ทักษะ     1.5 คะแนน 
 จิตพิสัย     1.5 คะแนน 

  รวม       5 คะแนน 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 4 มาตรฐานเหล็ก
อุตสาหกรรม 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทด 
สอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4 มาตรฐาน
เหล็กอุตสาหกรรม 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 

๑. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 4 มาตรฐานเหล็ก
อุตสาหกรรม 
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 

๑. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาในหน่วยที่ 4 มาตรฐานเหล็ก
อุตสาหกรรม 
๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยที่ 4 มาตรฐานเหล็ก
อุตสาหกรรม 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

• สรุปผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 



 

 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป             ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดบัผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 



 

 

ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………..… 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4 มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม 
1. ระบบมาตรฐานเหล็กนิยมใช้มีก่ีระบบ 

ก.  2    ระบบ                                                    ข.  4   ระบบ              
ค.  1    ระบบ                                                    ง.   3   ระบบ 
จ.  ไม่มีข้อใดถูก 

2. การกำหนดมาตรฐานเหล็กใช้สัญลักษณ์อย่างไร 
ก.   ใช้ตัวอักษร                                                   ข.  ใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข            
ค.  ใช้ตัวเลข                                                       ง.   ใช้แถบสี 
จ. ใช้แถบเสียงสัญญาณ 

3. การเขียนมาตรฐานSAE  1025   หมายความว่าอย่างไร 
ก.  เหล็กกล้าคาร์บอนมีคาร์บอนผสมอยู่  0.3   เปอร์เซ็น                                                                    
ข.  เหล็กกล้าคาร์บอนมีคาร์บอนผสมอยู่  0.2  เปอร์เซ็น 
ค.  เหล็กกล้าคาร์บอนมีคาร์บอนผสมอยู่  1  เปอร์เซ็น                                                                  
ง.   เหล็กกล้าคาร์บอนมีคาร์บอนผสมอยู่  0.5  เปอร์เซ็น      
จ.  เหล็กกล้าคาร์บอนมีคาร์บอนผสมอยู่  0.1  เปอร์เซ็น                                                                   

4. การเขียนมาตรฐานAISI  E  4320  หมายถึง  เหล็กกล้าผสมโมลิบดินั่ม  กี่เปอร์เซ็น    
ก.  0.2  เปอร์เซ็น                                                ข. 2  เปอรเซ็น             
ค.   3  เปอร์เซ็น                                                  ง.  4  เปอร์เซ็น 
จ.    5  เปอร์เซ็น 

5.  เหล็กกล้าผสมสูงมีปริมาณคาร์บอน  0.2 เปอร์เซ็น โครเมียม  15 เปอร์เซ็น นิกเกิล  5  เปอร์เซ็นเขียนเป็น
มาตรฐานได้คือ 

ก.   2  Cr   Ni  155                                  ข.   20   Cr   Ni  155           
ค.   X20  Cr  15  Ni  5                            ง.  X  20  Cr  15   Ni  5        
จ.   20 X   Cr   Ni  155          

6.  การเขียนมาตรฐาน  St  37  หมายความว่าอย่างไร 
ก.  เหล็กกล้าผสม  มีคาร์บอน37  เปอร์เซ็น 
ข.  เหล็กกล้าผสม  สามารถรับแรงดึงได้    37 kg 
ค.  เหล็กกล้าคาร์บอน  มีคาร์บอนผสมอยู่  37  เปอร์เซ็น 
ง.  เหล็กกล้าคาร์บอน  สามารถรับแรงดึงดูดได้  37Kg/mm 
จ. เหล็กกล้าผสมคาร์บอน  มีคาร์บอนผสมอยู่  37  เปอร์เซ็น 

 
 
 



 

 

7. การเขียนมาตรฐาน   3   Ocr Al   5 6    หมายความวา่อย่างไร 
ก. เหล็กกล้าผสม  มีคาร์บอน  30  % โครเมียม   5  %   อลูมิเนียม  6  % 
ข. เหล็กกล้าผสม มีคาร์บอน 0.30  % โครเมียม   5 %    อลูมิเนียม  6  % 
ค. เหล็กกล้าผสม  มีคาร์บอน  30  % โครเมียม   5  %   อลูมิเนียม  6  % 
ง. เหล็กกล้าผสม มีคาร์บอน  30  % โครเมียม 1.25 %  อลูมิเนียม  0.06  % 
จ. เหล็กกล้าผสม มีคาร์บอน  40  % โครเมียม 1.35 %  อลูมิเนียม  0.067 % 

8.  มาตรฐานอเมริการะบบ  AISI และ SAE ต่างกันอย่างไร 
ก.  ความหมายของตัวเลขแตกต่างกัน             ข. ระบบAISI จะบอกวิธีการผลิตเหล็กด้วย        
ค.  จำนวนตัวเลขกำหนดมาตรฐานไม่เท่ากัน   ง. จำนวนหลักกำหนดมาตรฐานไม่เท่ากัน            
จ.   จำนวนทศนิยมไม่ได้มาตรฐาน                  

9.  หน่วยงานที่กำหนดมาตรฐาน   สินค้าในประเทศไทย  ได้แก่หน่วยใด 
ก.  สำนักงานควบคุมมาตรฐาน                            ข.  สำนักงานอาหารและยา               
ค.  สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม                    ง.  สำนักงานคุมครองผู้บริโภค 
จ.  สำนักงานกระทรวงพาณิชย์ 

10.  การเขียนมาตรฐาน  GG-15  คือ 
ก.  เหล็กหล่อสีเทาสามารถแรงดึงได้  15kg /mm                                               
ข.  เหล็กกล้า  มีคาร์บอนผสม  15  เปอร์เซ็น         
ค. เหล็กหล่อ  มีคาร์บอนผสม  15  เปอร์เซ็น         
ง.  เหล็กหล่อ มีคาร์บอนผสม  15  เปอร์เซ็น         
จ. เหล็กหล่อ มีคาร์บอนผสม  25  เปอร์เซ็น         

  



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน........................ .........ระดับชั้น..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 5  การใช้งานและการจัดเก็บวัสดุ จำนวน  2  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.1 อธิบายคุณสมบัติของวัสดุได้อย่างถูกต้อง 
 1.2 อธิบายการนำวัสดุไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
 1.3 อธิบายการจัดเก็บวัสดุได้อย่างถูกต้อง 
 1.4 บำรุงรักษาวัสดุได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 ให้คำแนะนำการจัดเก็บวัสดุอย่างปลอดภัย 
 2.2 จัดเก็บวัสดุตรงตามมาตรฐาน 
3. เนื้อหา 
 การใช้งานและการจัดเก็บวัสดุ เป็นการพิจารณาถึงคุณสมบัติของวัสดุในการนำมาใช้องค์ประกอบต่างๆ ใน
การนำวัสดุไปใช้งานรวมทั้งการนำวัสดุไปใช้งาน และการบำรุงรักษาวัสดุ 
 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานและการ
จัดเก็บวัสดุ 
2. จัดเก็บวัสดุตรงตามมาตรฐาน 
3. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

1-2/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะนำรายวิชา  วิธีการให้คะแนน
และการประเมินผล 
2. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำ

- หนังสือเรียน 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้     2 คะแนน 
 ทักษะ     1.5 คะแนน 
 จิตพิสัย     1.5 คะแนน 

  รวม       5 คะแนน 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 5 การใช้งานและการจัดเก็บ
วัสดุ 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทด 
สอบก่อนเรียนหน่วยที่ 5 การใช้งาน
และการจัดเก็บวัสดุ 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
4. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 5 การใช้งานและการจัดเก็บ
วัสดุ 
2. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาในหน่วยที่ 5 การใช้งานและ
การจัดเก็บวัสดุ 
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยที่ 5 การใช้งานและ
การจัดเก็บวัสดุ 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

• สรุปผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 



 

 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

 
8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………  
 
 
 
 



 

 

ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 5 การใช้งานและจัดเก็บวัสดุ 
1.   การนำวัสดุไปใช้งานไม่ควรคำนึงถึงข้อใด 

ก.  ความแข็งแรงของวัสดุ                                 ข.  ไปตามความเคยชิน                
ค.  อายุการใช้งาน                                              ง.  ราคา 
จ. ความคงทน ถาวร 

2. สมบัติทางเคมีคือ 
ก.  มีความสามารถในการนำไฟฟ้า                    ข.  มีความหนาแน่น             
ค.  มีความสามารถในการยืดตัว                         ง.  คงทนต่ออุณภูมิ 
จ. คงทนต่ออากาศ 

3. ความแข็งของผิวหมายถึงอะไร 
ก.  ความทนทนทานต่อการขูดขีดให้เป็นรอย  
ข. ความสามารถรับแรงกระแทก  โดยไม่แตกหัก                 
ค.  ความสามารถต้านทานต่อการยืดออกเมื่อมีแรงดึง       
ง.  ความสามารถในการแผ่แบนออกเมื่อถูกตี 
จ. ความสามารถในการทนต่อการทำลาย 

4.  โลหะที่มีคุณสมบัติการยืดตัวที่ดีที่สุด   คืออะไร 
ก.  เหล็ก                                                        ข.  อะลูมิเนียม              
ค.  สังกะสี                                                      ง.  ทังสเตน 
จ. ตะก่ัว 

5.  โลหะที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด   คืออะไร 
ก.  ตะกั่ว                                                        ข.   เหล็ก                 
ค.  เงิน                                          ง.  ทองแดง         
จ.  อะลูมิเนียม     

6.เมื่อนำโครเมียมมาผสมเหล็กจะทำมีคุณสมบัติอย่างไร 
ก.  ทนต่อการกัดกร่อน                                        ข.  ทนต่อความร้อนได้ดี                 
ค.  ต้านทานไฟฟ้าสูงขึ้น                                       ง.  ทนต่อแรงดึงได้ดี 
จ. ทนต่อแรงกระแทรกได้ดี 

7.  จุดที่วัสดุมีการยืดตัวอย่างถาวรและไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้   หมายถึงข้อใด 
ก.  Toughness   Point                                      ข.  Malleabnility   Point                 
ค.  Elastic   Point                                            ง.  Yield   Point 
จ.  Point  Plastic 

 
 



 

 

8.  Ductility     หมายถึงข้อใด 
ก.  การยืดหยุ่น                                                 ข. ความเปราะ              
ค.   การยืดตัว                                                  ง. ความแข็งของผิว 
จ. การหดตัว 

9.  Brittleness     หมายถึงข้อใด 
ก.  การยืดหยุ่น                                                ข.  ความเปราะ            
ค.   การยืดตัว                                                  ง.  ความแข็งผิว 
จ. การหดตัว 

10.  Hardness      หมายถึงข้อใด 
ก.  การยืดหยุ่น                                                ข.  ความเปราะ            
ค.   การยืดตัว                                                 ง.  ความแข็งผิว 
จ.   การหดตัว  



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 6  โลหะในกลุ่มเหล็ก จำนวน  2  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.1 จำแนกโลหะในกลุ่มเหล็กได้อย่างถูกต้อง 
 1.2 อธิบายความหมายของเหล็กดิบ (Pig Iron) ได้อย่างถูกต้อง 
 1.3 อธิบายความหมายของเหล็กกล้า (Steel) ได้อย่างถูกต้อง 
 1.4 อธิบายความหมายของเหล็กหล่อ (Cast Iron) ได้อย่างถูกต้อง 
 1.5 อธิบายอิทธิพลของธาตุที่สำคัญที่มีผลต่อคุณสมบัติของเหล็กได้อย่างถูกต้อง 
 1.6 อธิบายความหมายของโลหะซินเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 จำแนกประเภทของโลหะในกลุ่มเหล็กตรงตามมาตรฐาน 
3. เนื้อหา 

โลหะในกลุ ่มเหล็ก เป็นวัสดุที ่เป็นโลหะประเภทเหล็ก ได้แก่ เหล็กดิบ (Pig Iron) เหล็กกล้า (Steel) 
เหล็กหล่อ (Cast Iron) มีคุณสมบัติที่เหมาะสม แข็งแรง ทนทาน สามารถรับแรงกระทำจากภายนอกในรูปแบบ
ต่างๆ ได้สูง ราคาค่อนข้างถูก การศึกษาเรื่องโลหะในกลุ่มเหล็ก จะต้องเรียนรู้ธาตุสำคัญที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของ
เหล็กควบคู่กันไปด้วย 

 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโลหะในกลุ่มเหล็ก 
2. เลือกใช้โลหะในกลุ่มเหล็กสอดคล้องกับการใช้งาน 
3. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

2/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
๑. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะนำรายวิชา  วิธีการให้คะแนน
และการประเมินผล 

- หนังสือเรียน 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 



 

 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   4 คะแนน 
 ทักษะ     3 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 
 
 
 
 

๒. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำ
หน่วยที่ 6 โลหะในกลุ่มเหล็ก 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทด 
สอบก่อนเรียนหน่วยที่ 6 โลหะในกลุ่ม
เหล็ก 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 6 โลหะในกลุ่มเหล็ก 
2. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาในหน่วยที่ 6 โลหะในกลุ่ม
เหล็ก 
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยที่ 6 โลหะในกลุ่ม
เหล็ก 

- ใบงาน • ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

• สรุปผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 



 

 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………… 
  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 6 โลหะในกลุ่มเหล็ก 
1. เหล็กดิบจะมีธาตุคาร์บอนผสมอยู่ประมาณเท่าไร 

ก.  0.1   -   1.5%                                      ข.   1    -   3%                
ค.  2.5   -   4%                                         ง.  3    -   4% 
จ. 4  –  5% 

2. เหล็กจะมีธาตุ  ซิลิคอนผสมอยู่ประมาณเท่าไร 
ก.  0.05    -  0.1%                                     ข.  0.1%            
ค.  1%                                                    ง.  1   -  3% 
จ.  2  –  3% 

3. เหล็กกล้าคาร์บอนมีเนื้อเหล็กอยู่ประมาณเท่าไร 
ก. 97%                         ข.  75% 
ค. 67%             ง.  45% 
จ. 35% 

4.  เหล็กกล้าคาร์บอนมีคาร์บอนอยู่ประมาณเท่าไร 
ก.  0.05  -  1.5%                                        ข.  0.1%            
ค.  1%                                                     ง.  1   -  3% 
จ. 0  -  0.55%   

5.  เหล็กกล้าคาร์บอนอยู่ประมาณเท่าไร 
ก.  0.01  -1.5  %                                         ข.  0.05  -1.5  %             
ค.  0.56  -1.5  %                                          ง.  0.75  -1.5  % 
จ. 0  -  0.55%   

6. เหล็กกล้าผสมต่ำมีธาตุอื่นผสมอยู่ประมาณเท่าไร 
ก.  45 %                                                    ข.  25 %             
ค.  20 %                 ง.   15 %                                                         
จ.  ไม่เกิน  10% 

7.  อุณหภูมิในเตา   คิวโปล่า  (Cupola  )  มีอุณหภูมิเท่าไร 
ก.  1600  -  2000  องศาเซลเซียส                     ข.  1150  -  1250    องศาเซลเซียส                                      
ค.  1000   -  1150  องศาเซลเซียส                    ง.  800   -   1000    องศาเซลเซียส         
จ.  1000   -   1200    องศาเซลเซียส                            

8. เหล็กหล่อสีเทา   มีคาร์บอนผสมอยู่เท่าไร 
ก.  2.5  -  4%                                              ข.  2.5   -  3%              
ค.  1.5   -   2.5%                                          ง. 1   -   1.5% 
จ. 1.8   -   2.5% 



 

 

9.  เหล็กหล่อสีขาว   มีคาร์บอนผสมอยู่เท่าไร 
ก.   1%                                                       ข.   2%        
ค.   3%                                                       ง.   4% 
จ.   5% 

10. เหล็กหล่อเหนียว   ใช้ความร้อนสูงเท่าไร 
ก.  1300   -  1400  องศาเซลเซียส                     ข.  1400  -   1600   องศาเซลเซียส                                  
ค.  1600   -  1900  องศาเซลเซียส                      ง.  1900  -   2000   องศาเซลเซียส     
จ.  2000  -   2500   องศาเซลเซียส     

  



 

 

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              
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  7  โลหะนอกกลุ่มเหล็ก จำนวน  2  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.1 อธิบายความหมายของโลหะนอกกลุ่มเหล็กได้อย่างถูกต้อง 
 1.2 จำแนกประเภทของโลหะนอกกลุ่มเหล็กได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 จำแนกโลหะนอกกลุ่มเหล็กตรงตามมาตรฐาน 
3. เนื้อหา 
 โลหะนอกกลุ่มเหล็ก เป็นโลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ มีคุณสมบัติบางอย่างที่ดีกว่าเหล็ก เช่น ทนต่อ

การกัดกร่อนได้ดี น้ำหนักเบา ขึ้นรูปได้ง่าย นำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โลหะ

หนัก (Heavy Metals) และโลหะเบา (Light Metals) โลหะหนักหรือโลหะเบา ใช้ความหนาแน่นของโลหะเป็น

ตัวกำหนด โลหะหนักจะมีความหนาแน่นตั้งแต่ 4 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ขึ้นไป โลหะเบาจะมีความหนาแน่น

น้อยกว่า 4 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 
2. เลือกใช้โลหะนอกกลุ่มเหล็กได้สอดคล้องกับการใช้
งาน 
3. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
  5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

2/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะนำรายวิชา  วิธีการให้คะแนน
และการประเมินผล 

- หนังสือเรียน 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   4 คะแนน 
 ทักษะ     3 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 
 
 
 
 

2. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำ
หน่วยที่ 7 โลหะนอกกลุ่มเหล็ก 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทด 
สอบก่อนเรียนหน่วยที่ 7 โลหะนอก
กลุ่มเหล็ก  
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 7 โลหะนอกกลุ่มเหล็ก 
2. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาในหน่วยที่ 7 โลหะนอกกลุ่ม
เหล็ก 
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยที่ 7 โลหะนอกกลุ่ม
เหล็ก 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

• สรุปผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 



 

 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 7 โลหะนอกกลุม่เหล็ก 
1. โลหะไม่ใช่เหล็ก   แบ่งได้กี่ชนิด 

ก.  1   ชนิด                                                     ข.  2   ชนิด              
ค.  3   ชนิด                                                     ง.  4   ชนิด 
จ.  5   ชนิด 

2. ข้อใดจัดอยู่ในชนิดของโลหะหนัก 
ก.  แมกนีเซียม                                                  ข.  ไทเทเนียม            
ค.  โครเมียม                                                     ง.   อลูมิเนียม 
จ.   ทังสเตน 

3.   โลหะหนัก   หมายถึงข้อใด 
ก.  มีความหนาแน่นน้อยกว่า4 กก/ลบ.ซม.                                                                                                                                    
ข.  มีความหนาแน่นมากกว่า5 กก/ลบ.ซม.                                                                                                                 
ค.  มีความหนาแน่นน้อยกว่า4.5 กก/ลบ.ดม.       
ง.   มีความหนาแน่นมากกว่า4 กก/ลบ.ดม.                       
จ.   มีความหนาแน่นน้อยกว่า3 กก/ลบ.ดม.                       

4.   ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของสังกะสี 
ก.  ทนการกัดกร่อน                                            ข.  จุดหลอมเหลวสูง            
ค.  อัตราการขยายตัวสูง                                       ง. นำไปใช้เคลือบเหล็กได้ดี 
จ. อัตราการขยายตัวต่ำ                                   

5.  เขียนประสานได้ด้วยบัดกรี   คือคุณสมบัติข้อใด 
ก.  ทองแดง                                                     ข.  ดีบุก               
ค. ตะกั่ว                                                 ง.  สังกะสี       
จ. แร่           

6.  เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี   ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดในอาหาร  คือสมบัติข้อใด 
ก.  ทองแดง                                                     ข.  ดีบุก               
ค. ตะกัว่                                                 ง.  สังกะสี     
จ. แร่                

7.  นิ่มเหนียว   ลื่นตัว  ทนต่อการกัดกร่อน  ผสมกับโลหะอ่ืนได้ดี  คือสมบัติข้อใด 
ก.  ทองแดง                                                     ข.  ดีบุก               
ค. ตะกั่ว                                                 ง.  สังกะสี           
จ. ทองแดง  

 
 



 

 

8.  เป็นโลหะที่ไม่เป็นสนิม  นำความร้อนและไฟฟ้าได้ดีมากที่สุด  คือสมบัติข้อใด 
ก.  ทองแดง                                                     ข.  ทองคำ              
ค.  เงิน                                                ง.  ดีบุก           
จ. ตะก่ัว 

9.  ทนกรด   ทนน้ำทะเล  ทนความร้อนได้สูง คือสมบัติข้อใด 
ก.  เซอร์โคเนียม                                               ข.  เบริลเลียม                
ค.  ไทเทเนียม                                                  ง.  แมกนีเซียม 
จ. โพแทสเซียม 

10.  ใช้ในการทำโครงสร้างจรวด  ยานอวกาศ   คือข้อใด 
ก.  เซอร์โคเนียม                                              ข.  เบริลเลียม                
ค.  ไทเทเนียม                                                 ง.  แมกนีเซียม 
จ. โปรโซเทียม 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  8  โลหะผสม จำนวน  2  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.1 บอกความหมายโลหะผสมได้อย่างถูกต้อง 
 1.2 จำแนกชนิดของโลหะผสมได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 เลือกใช้โลหะผสมสอดคล้องกับการใช้งาน 
3. เนื้อหา 
 โลหะผสมเป็นโลหะตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปนำมาหลอมละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกันในอัตราส่วนที่เท่าหันหรือ

แตกต่างกัน โลหะที่มีปริมาณส่วนผสมมากกว่า คือ โลหะกลักในการผสม โลหะผสมผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับการ

ใช้งานในอตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงและคุณสมบัติต่างๆ ให้ดีขึ้น 

 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโลหะผสม 
2. เลือกใช้โลหะผสมได้สอดคล้องกับการใช้งาน 
3. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เคร ื ่องม ือในการว ัดประเมินผลการเร ียนร ู ้และส ังเกต
พฤติกรรมผู ้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ำ 

 
  5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

2/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะนำรายวิชา  วิธีการให้คะแนน
และการประเมินผล 
2. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำ
หน่วยที่ 8 โลหะผสม 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทด 
สอบก่อนเรียนหน่วยที่ 8 โลหะผสม  

- หนังสือเรียน 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้     2 คะแนน 
 ทักษะ     1.5 คะแนน 
 จิตพิสัย     1.5 คะแนน 

  รวม       5 คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 8 โลหะผสม 
2. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาในหน่วยที่ 8 โลหะผสม 
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยที่ 8 โลหะผสม 

พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

• สรุปผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 



 

 

7. เครื่องมือวัดผล 
7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 8 โลหะผสม 
1. โลหะผสมไม่ใช่เหล็กแบ่งได้กี่ชนิด 

ก.  1 ชนิด                                                    ข.  2   ชนิด              
ค.  3 ชนิด                                                    ง.  4  ชนิด 
จ.  5 ชนิด 

2. โลหะผสม  หมายถึงข้อใด 
ก.  โลหะผสมของอลูมิเนียม                               ข.  โลหะผสมของทองแดง           
ค.  โลหะผสมของสังกะสี                                   ง.   โลหะผสมของนิกเกิล 
จ.   โลหะผสมของทองแดง 

3. ทองเหลืองเป็นโลหะผสม   หมายถึงข้อใด 
ก.  ทองแดง+ตะกั่ว                                         ข.  ทองแดง+ดีบุก                  
ค.  ทองแดง+สังกะสี                                        ง.  ทองแดง+นิกเกิล 
จ.  ทองแดง+อะลูมิเนียม 

4. ทองเหลืองนิยมใช้งานประเถทใด 
ก.  คาบูเรเตอร์รถยนต์                                     ข.  ปัม้น้ำมันเชื้อเพลิง              
ค.  มือจับดึงประตู                                          ง. พันทุ่นอาร์เมเจอร์ 
จ.  กลอนประตู                                           

5. บรอนซ์ดีบุก  ปริมาณดีบุกที่ผสมอยู่เท่าไร 
ก.  ไม่เกิน  10%                                              ข.  ไม่เกิน  12%              
ค. ไม่เกิน    15%                                    ง.  ไม่เกิน  20%      
จ.  ไม่เกิน  25%      

6. บรอนซ์เบริลเลียม   มีส่วนผสมของทองแดง   กับเบริลเลียม  ประมาณเท่าใด 
ก.  0.5   -  1.25%                                            ข. 1025   -   1.75%                 
ค.  1.75    -   2.5%                                          ง. 2.5   -  4.5% 
จ. 3.5   -  4.5% 

7.  โลหะผสมของสังกะสี   ชนิดรีดจะมีอลูมิเนียม  ประมาณก่ีเปอร์เซ็น 
ก. 1    -  4%                                                   ข.    4    -  12%              
ค. 12    -  15%                                                ง.  15   -  20% 
จ. 25   -  28% 

8.  โลหะผสมของตะกั่ว   มีพรวงผสมประมาณกี่เปอร์เซ็น 
ก. 1  -  5%                                                      ข. 5-25%             
ค. 25   -   50%                                                 ง. 50   -  75% 
จ. 70   -  95% 



 

 

9. โครเมียมผสมนิกเกิลอยู่เท่าไร  ถึงจะทำให้การขึ้นรูปปาดผิวลำบาก 
ก.  25%                                                           ข.  30%                
ค.   35%                                                          ง.  40% 
จ.  50% 

10. โลหะผสมของแมกนีเซียมชนิดใด   ที่ใช้ทำถังน้ำมันเครื่องบิน 
ก.  Gattung    Mg+ Mn                                      ข. Gattung   Mg+  Al             
ค.  Gattung   Mg+  Zn                                       ง.  Gattung   Mg+  Ni 
จ.  Gattung   Me+  Ni 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  9  วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน  2  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.1 อธิบายความหมายของวัสดุเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้อง 
 1.2 จำแนกประเภทของวัสดุเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้อง 
 1.3 อธิบายความหมายเชื้อเพลิงแข็ง (Solid Fuels) ได้อย่างถูกต้อง 
 1.4 จำแนกประเภทของเชื้อเพลิงแข็ง (Solid Fuels) ได้อย่างถูกต้อง 
 1.5 อธิบายความหมายเชื้อเพลิงเหลว(Liquid Fuels) ได้อย่างถูกต้อง 
 1.6 จำแนกประเภทของเชื้อเพลิงเหลว (Liquid Fuels) ได้อย่างถูกต้อง 
 1.7 อธิบายความหมายเชื้อเพลิงก๊าซ (Gaseous Fuels) ได้อย่างถูกต้อง 
 1.8 จำแนกประเภทของเชื้อเพลิงก๊าซ (Gaseous Fuels) ได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 จำแนกวัสดุเชื้อเพลิงตรงตามมาตรฐาน 
 2.2 เลือกใช้วัสดุเชื้อเพลิงตรงตามมาตรฐาน 
3. เนื้อหา 
 วัสดุเชื้อเพลิงเป็นวัสดุใดๆ ที่ให้พลังงานความร้อนเมื่อถูกเผาไหม้ มี 3 ประเภท ได้แก่ เชื้อเพลิงแข็ง (Solid 

Fuels) เชื้อเพลิงเหลว (Liquid Fuels) และเชื้อเพลิงก๊าซ (Gaseous Fuels) 

 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุเชื้อเพลิง 
2. เลือกใช้วัสดุเชื้อเพลิงได้สอดคล้องกับการใช้งาน 
3. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ำ 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

3/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
๑. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะนำรายวิชา  วิธีการให้คะแนน
และการประเมินผล 

- หนังสือเรียน 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้     2 คะแนน 
 ทักษะ     1.5 คะแนน 
 จิตพิสัย     1.5 คะแนน 

  รวม       5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำ
หน่วยที่ 7 วัสดุเชื้อเพลิง 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทด 
สอบก่อนเรียนหน่วยที่ 9 วัสดุ
เชื้อเพลิง  
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 9 วัสดุเชื้อเพลิง 
2. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาในหน่วยที่ 9 วัสดุเชื้อเพลิง 
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยที่ 9 วัสดุเชื้อเพลิง 

- ใบงาน • ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

• สรุปผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 



 

 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 9 วัสดุเชื้อเพลิง 
1. เชื้อเพลิงประเภทใดเป็นแหล่งพลังงานที่มีคุณภาพดีที่สุด 
 ก. พีต 
 ข. ลิกไนต์ 
 ค. ซับบิทูมินัส 
 ง. บิทูมินัส 
 จ. แอนทราไซต์ 
2. ในกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบข้อใดที่ไม่ใช่ผลผลิต 
 ก. ก๊าด 
 ข. ทาร์ 
 ค. ยางมะตอน 
 ง. พาราฟิน 
 จ. แก๊สหุงต้ม 
3. เชื้อเพลิง  แบ่งแยกตามลักษณะได้กี่ชนิด 
 ก.   2     ชนิด                                                   ข.  3   ชนิด              
 ค.  4     ชนิด                                                    ง.  5   ชนิด 
 จ.  6   ชนิด 
4.   วัสดุเชื้อเพลิง    หมายถึง 
 ก.  วัสดุที่ให้ความร้อนได้                                       ข.  วัสดุที่ใช้ทำถ่านหินได้          
 ค. เป็นวัสดุที่ประกอบด้วยไนโตรเจน                         ง.   วัสดุที่ลุกไหม้  เมื่อทำปฏิกิริยากับออกซิเจน 
 จ.  วัสดุที่ใช้ทำแร่          
5. เชื้อเพลิงมีองค์ประกอบของธาตุใด 
 ก.  ไฮโดรเจนและออกซิเจน                                   ข. ออกซิเจนและคาร์บอน                  
 ค.  ไนโตรเจนและออกซิเจน                                   ง. คาร์บอนและไฮโดรเจน 
 จ. ออกซิเจนและคาร์บอนมอน็อคไซค์                 
6.   ถ่านโค้กในข้อใด  มีอายุน้อยที่สุด 
 ก.  ถ่านพีต                                                       ข. ถ่านบิทูมินัส                 
 ค.  ถ่านแอนทราไซต์                                            ง. ถ่านลิกไนต์ 
 จ. ถ่านบิทูมินัสทราไซต์                                                         
7.  ถ่านหินในข้อใด  มีอายุมากที่สุด 
 ก.  ถ่านพีต                                                       ข. ถ่านบิทูมินัส                 
 ค.  ถ่านแอนทราไซต์                                            ง. ถ่านลิกไนต์ 
 จ. ถ่านซัลเฟส 



 

 

8.  ถ่านหินในข้อใดนิยมใช้ในอุตสาหกรรมถลุงแร่มากท่ีสุด 
ก.  ถ่านพีส                                                       ข. ถ่านบิทูมินัส                 
ค.  ถ่านแอนทราไซต์                                            ง. ถ่านลิกไนต์ 
จ. ถ่านซัลเฟส 

9.  น้ำมันเบนซินพิเศษจะมีค่าออกเทนอย่างต่ำเท่าไร 
ก.   47                                                                   ข.    50             
ค.   85                                                                   ง.    95 
จ.   100            

10.  ก๊าซที่ใช้หุงต้ม   ประกอบด้วย 
ก.  บิวเทน -  โพรเพน                                                  ข.  มีเทน  -  บิวเทน               
ค.   เอทิลีน  -  มีเทน                                                   ง.  โพรเทน  -  มีเทน 
จ.  โพรเทน  -  มีเทน – เอทีลีน 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  10  วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น จำนวน  2  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.1 อธิบายความหมายของวัสดุหล่อลื่นได้อย่างถูกต้อง 
 1.2 บอกหน้าที่ของวัสดุหล่อลื่นได้อย่างถูกต้อง 
 1.3 จำแนกประเภทของวัสดุหล่อลื่นได้อย่างถูกต้อง 
 1.4 อธิบายความหมายของวัสดุหล่อเย็นได้อย่างถูกต้อง 
 1.5 บอกหน้าที่ของวัสดุหล่อเย็นได้อย่างถูกต้อง 
 1.6 จำแนกประเภทของวัสดุหล่อเย็นได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 จำแนกหน้าที่ของวัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็นอย่างครบถ้วนปลอดภัยตามมาตรฐาน 
 2.2 เลือกใช้วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็นอย่างปลอดภัย 
3. เนื้อหา 

วัสดุหล่อลื ่น  หมายถึง  วัสดุที ่ผลิตขึ ้นมาเพื ่อจุดประสงค์ในการลดความฝืดและการสึกหรอ   ทำให้
เครื่องมือ เครื่องจักรกล  ทำงานได้อย่างมี ลักษณะงานของเครื่องมือเครื่องจักรที่ต้องใช้วัสดุหล่อลื่น   เช่น  แบ
ริ่ง  (Bearing)  เฟือง  (Gears)  ชนิดต่าง ๆ ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนที่ต้องมีวัสดุหล่อลื่นบริเวณผิวสัมผัส  
วัสดุหล่อเย็น  หมายถึง  วัสดุที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือจุดประสงค์หลัก  คือ  ระบายความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตด้วย
เครื่องมือตัด  เช่น  งานกลึงโลหะ  งานตัด  งานเจียรไน   ส่วนใหญ่คือน้ำมันหล่อเย็น 

 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุหล่อลื่นและวัสดุ
หล่อเย็น 
2. เลือกใช้วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็นอย่างปลอดภัย 
3. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่าง
ต่ำ 

 

 

 

 

 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

3/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะนำรายวิชา  วิธีการให้คะแนน
และการประเมินผล 
2. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำ
หน่วยที่ 10 วัสดุหล่อลื่นและวัสดุ
หล่อเย็น 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทด 
สอบก่อนเรียนหน่วยที่ 10 วัสดุหล่อ
ลื่นและวัสดุหล่อเย็น  
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 10 วัสดุหล่อลื่นและวัสดุ
หล่อเย็น 
2. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาในหน่วยที่ 10 วัสดุหล่อลื่น
และวัสดุหล่อเย็น 
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยที่ 10 วัสดุหล่อลื่น
และวัสดุหล่อเย็น 

- หนังสือเรียน 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

• สรุปผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้     2 คะแนน 
 ทักษะ     1.5 คะแนน 
 จิตพิสัย     1.5 คะแนน 

  รวม       5 คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………  
 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………  
  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยท่ี 10 วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น 
1. เครื่องยนต์ขาดการหล่อลื่น   จะมีผลอย่างไร 

ก.  ใช้กำลังน้อย                                                         ข.   ชิ้นสว่นมีการหดตัว               
ค.  ชิ้นส่วนมีการขยายตัว                                              ง.  มีอุณหภูมิต่ำลง 
จ.  มีอุณหภูมิสูงขึ้น 

2. ใช้สำหรับหยอดน้ำมันจักรใช้น้ำมันหล่อลื่น   ชนิดไหน 
ก.  SAE  50                                                             ข.  SAE   40            
ค.  SAE   20                                                            ง.  SAE   10 
จ.  SAE   15 

3.  จาระบีผสมสบู่แคลเซียม   ทนความร้อนที่อุณหภูมิใด 
ก.  66    องศาเซลเซียส                 
ข.  82     องศาเซลเซียส                                       
ค.  125  องศาเซลเซียส                     
ง.  150   องศาเซลเซียส         
จ.  250   องศาเซลเซียส         

4. จาระบีผสมสบู่โซเดียมหรือโซดา   ทนความร้อนร้อนที่อุณหภูมิใด 
ก.  66     องศาเซลเซียส                 
ข.   82     องศาเซลเซียส                                       
ค.  125   องศาเซลเซียส                     
ง.  150    องศาเซลเซียส          
จ.  250   องศาเซลเซียส         

5.   จาระบีผสมอะลูมิเนียม   ทนความร้อนที่อุณหภูมิใด 
ก.  66     องศาเซลเซียส                 
ข.   82     องศาเซลเซียส                                       
ค.  125   องศาเซลเซียส                     
ง.  150    องศาเซลเซียส      
จ.  250   องศาเซลเซียส                          

6.   จาระบีผสมสบู่ลิเทียม     ทนความร้อนที่อุณหภูมิใด 
 ก.  66      องศาเซลเซียส                                                                                                                                                                                                                           
ข.  82      องศาเซลเซียส     
ค. 125    องศาเซลเซียส     
ง.  150    องศาเซลเซียส                   
จ. 150    องศาเซลเซียส                            



 

 

7.  วัสดุหล่อลื่นประเภทแข็ง   หมายถึงข้อใด 
ก.   แกรไฟต์                                                            ข.  ตะก่ัว   บรอนซ์      
ค.   หินสบู่                                                               ง.  บรอนซ ์
จ.  ถูกทุกข้อ 

8. การแบ่งน้ำมันหล่อลื่นแบ่งออกเป็นก่ีชนิด 
ก.  2  ชนิด                                               ข.  3  ชนิด                  
ค.   4  ชนิด                                                 ง.  5  ชนิด        
จ.  6 ชนิด                              

9. สารหล่อเย็นที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานคือ 
ก.  ลักษณะของการทำงาน                                         ข.   เวลาในการทำงาน               
ค.  เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต                                        ง.  ชนิดของโลหะท่ีจะทำการผลิต 
จ. คุณภาพของขั้นตอนการผลิต 

10. คุณสมบัติที่ไม่ดีของสารหล่อเย็นคือ 
ก.  ป้องกันสนิมได้ดี                                                  ข.   ผสมเข้ากับน้ำได้ง่าย               
ค.  ช่วยให้ผิวงานที่แตะขรุขระเรียบขึ้น                            ง.  แยกสิ่งสกปรกออกและตกตะกอนได้ง่าย 

          จ. ป้องกันความร้อนได้ดี 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

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

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

ยึด
มัน่

ใน
สถ

าบ
นัฯ

 

ละ
เว้น

อบ
าย

มุข
 

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย์ 

.สุภ
าพ

 

ตร
งต

่อเ
วล

า 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  11  พลาสติก จำนวน  2  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.1 อธิบายความเป็นมาของพลาสติกได้อย่างถูกต้อง 
 1.2 อธิบายความหมายของพลาสติกได้อย่างถูกต้อง 
 1.3 จำแนกประเภทของพลาสติกได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 จำแนกพลาสติกได้อย่างครบถ้วน 
 2.2 เลือกใช้พลาสติกอย่างปลอดภัย 
3. เนื้อหา 
 พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ได้มาจากสารอินทรีย์ คุณสมบัติบางอย่างดีเลิศ เช่น ไม่เกิดการกัดกร่อน เป็น

ฉนวนไฟฟ้า แข็งแรง เหนียวทนต่อสารเคมี มี 2 ประเภท คือ เทอร์มอพลาสติก (Thermoplastic) และ เทอร์มอเซต

ติง (Thermosetting) 

 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติก 
2. เลือกใช้พลาสติกได้สอดคล้องกับการใช้งาน 
3. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่าง
ต่ำ 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

3/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะนำรายวิชา  วิธีการให้คะแนน
และการประเมินผล๒. ผู้สอนชี้แจง
เรื่องท่ีจะศึกษาและจุดประสงค์เชิง

- หนังสือเรียน 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้     2 คะแนน 
 ทักษะ     1.5 คะแนน 
 จิตพิสัย     1.5 คะแนน 

  รวม       5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมประจำหน่วยที่ 11 
พลาสติก 
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทด 
สอบก่อนเรียนหน่วยที่ 11 พลาสติก  
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 11 พลาสติก 
2. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาในหน่วยที่ 11 พลาสติก 
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยที่ 11 พลาสติก 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

• สรุปผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 



 

 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 11 พลาสตกิ 
1. พลาสติกสังเคราะห์ชนิดใดเป็นชนิดแรกของโลก 

ก.  Celluloid 
ข.   Bakelite    
ค.   Parkesine 
ง.   Polymer 
จ.  Bakymer 

2. พลาสติกสังเคราะห์ชนิดใดที่ใช้ทำฟิล์มถ่ายรูป 
ก.  Celluloid 
ข.   Bakelite    
ค.   Parkesine 
ง.   Polymer 
จ.  Bakymer 

3. สารตั้งต้นที่ใช้ผลิตพลาสติก เป็นสารชนิดใด 
ก. อีเทน  
ข.โพรเพน 
ค. LPG, NGL 
ง. Condensate 
จ. ถูกทุกข้อ 

4. ธาตุที่สำคัญท่ีประกอบเป็นพลาสติกได้แก่ 
ก. C ,H ,O ,Cl ,N 
ข. Co2 ,H2 ,O2 ,Cl , 
ค. C ,H ,O2 ,Cl ,N2 ,A 
ง. C ,H ,O ,Cl ,N ,A 
จ. C ,H ,O ,Cl ,N ,A ,Co2 

5. พลาสติกอ่อนที่ใช้งานในชีวิตประจำวันมากที่สุดได้แก่ 
ก. PVC    ข. PS 
ค. PE     ง. AB 
จ. ABS 
 
 
 
 



 

 

6. พลาสติกใสชนิดใดที่แข็งแรงที่สุด 
ก. PE 
ข. PC 
ค. PE  
ง. PVC 
จ. ABS 

7. ถ้านักศึกษาเจอสัญลักษณ์นี้        บนภาชนะ สามารถบอกได้ว่าเป็นพลาสติกชนิดใด 
ก. LDPE 
ข. PS 
ค. PP  
ง. AB 
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

8. ถ้วยชามเมลามีน เป็นพลาสติกประเภทเดียวกันกับ 
ก. Polycarbonate 
ข. Polyester 
ค. Polyamide  
ง. Polyvinyl Chloride 
จ. Polyvinyl Polyester Chloride 

9. พลาสติกชนิดใดที่ Recycle ไม่ได้ 
ก. สายยางรดน้ำต้นไม้ 
ข. ฟอร์ไมก้า 
ค. หมวกกันน็อค 
ง. แปรงสีฟัน 
จ. กล่องใส่อาหาร 

10. พลาสติกชนิดใดที่เป็นข่าวไปทั่วโลก  ซึ่งมนุษย์นำไปใช้ผิดประเภทโดยนำไปผสมอาหาร ซึ่งเป็น  
อันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง เป็นจำนวนมาก  

ก. Epoxy             ข. PC  
ค. MF    ง. PET 
จ. ABS 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  12  วัสดุก่อสร้าง จำนวน  2  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.1 อธิบายความหมายของไม้ได้อย่างถูกต้อง 
 1.2 จำแนกประเภทของไม้ได้อย่างถูกต้อง 
 1.3 อธิบายความหมายของปูนซีเมนต์ได้อย่างถูกต้อง 
 1.4 จำแนกประเภทของปูนซีเมนต์ได้อย่างถูกต้อง 
 1.5 อธิบายความหมายของหินได้อย่างถูกต้อง 
 1.6 จำแนกประเภทของหินได้อย่างถูกต้อง 
 1.7 อธิบายความหมายของทรายได้อย่างถูกต้อง 
 1.8 จำแนกประเภทของทรายได้อย่างถูกต้อง 
 1.9 อธิบายความหมายของน้ำได้อย่างถูกต้อง 
 1.10 อธิบายความหมายของคอนกรีตได้อย่างถูกต้อง 
 1.11 อธิบายความหมายของอิฐได้อย่างถูกต้อง 
 1.12 จำแนกประเภทของอิฐได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 จำแนกประเภทของวัสดุก่อสร้างอย่างครบถ้วน 
 2.2 เลือกใช้วัสดุก่อสร้างอย่างปล้อดภัย 
3. เนื้อหา 
 วัสดุก่อสร้าง เป็นสิ่งต่างๆ ที่ได้จากธรรมชาติและได้จากการสังเคราะห์ขึ้น ได้แก่ ไม้ ปูนซีเมนต์ สี แก้ว 

มนุษย์นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของงานทางสถาปัตยกรรมที่ได้สร้างสรรค์นั้นเพื่อความสะดวกสบายหรือเพ่ือ

ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ เช่น อาคารที่พักอาศัย ศาลา สะพาน วิหาร โบสถ์ ถนน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 

เป็นต้น 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง 
2. เลือกใช้วัสดุก่อสร้างอย่างปลอดภัย 
3. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่าง
ต่ำ 

 



 

 

 5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้     2 คะแนน 
 ทักษะ     1.5 คะแนน 
 จิตพิสัย     1.5 คะแนน 

  รวม       5 คะแนน 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

3-4/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
๑. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะนำรายวิชา  วิธีการให้คะแนน
และการประเมินผล 
๒. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำ
หน่วยที่ 12 วัสดุก่อสร้าง 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทด 
สอบก่อนเรียนหน่วยที่ 12 วัสดุ
ก่อสร้าง  
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 

๑. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 12 วัสดุก่อสร้าง 
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 

๑. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาในหน่วยที่ 12 วัสดุก่อสร้าง 
๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยที่ 12 วัสดุก่อสร้าง 

- หนังสือเรียน 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

• สรุปผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 



 

 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………  
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………   



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 12 วัสดุก่อสร้าง 
1. ไม้เนื้อแข็ง ได้แก่ 

ก.  ไม้ตะแบก                              ข.   ไม้มะค่า               
ค.  ไม้กระบาก                             ง.   ไม้ยาง 
จ.  ไม้มะค่า 

2. ไม้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ป้องกันมอด ปลวก คือ 
ก.  ไม้ตะแบก                              ข.   ไม้เต็ง               
ค.  ไม้สัก                                    ง.  ไม้พยุง 
จ. ไม้มะค่า 

3. ปูนซีเมนต์ที่ใช้สำหรับก่ออิฐและฉาบผนัง คือ  
ก.  ปูนซีเมนต์ขาว                                        ข.   ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 4 
ค.  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 3         ง.   ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 2 
จ.  ปูนซีเมนต์ผสม 

4. สำหรับงานก่อสร้างอาคารที่อยู่ใกล้ทะเล  ควรใช้ปูนซีเมนต์ประเภทไหน 
ก.   ปูนซีเมนต์ผสม                                      ข.   ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 
ค.  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 3              ง.   ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 4 
จ.   ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 5 

5. คอนกรีตสำหรับรับงานที่ต้องการรับแรงได้สูง จะต้องมส่วนผสมเท่าไร 
ก.  1:4:2                                     ข.   1:3:5                  
ค.  1:2:4                                     ง.   1:2:5                  
ง.   1:1:2                 

6. ปูนซีเมนต์ทำการผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายมนเวลาเท่าไร 
ก.   20 นาที                                 ข.  30 นาที             
ค.  40 นาที                                  ง.  50 นาที          
ง.  60 นาที          

7. ทรายที่ไม่สามารถนำมาก่อสร้างได้คือ  
ก.  ทรายทะเล                              ข.   ทรายบก              
ค.  ทรายย่อย                               ง.  ทรายแม่น้ำ 
จ. ทรายแดง 

8. โบสถ์ วัดต่างๆ ใช้วัสดุมุงหลังคาประเภทใด 
ก.  ดินเผา                                           ข.   ธรรมชาติ 
ค.  พลาสติก                                        ง.   ซีเมนต์ผสมทราย 
จ. ดินสังเคราะห์ 



 

 

9. วัสดุปูพ้ืนในห้องน้ำที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ 
ก.  ปาแก้                                            ข.  โมเสก 
ค.  เซรามิก                                         ง.  หินขัด    
จ.  กระเบื้อง       

10.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุดิบในการผสมปูนซีเมนต์ 
ก. หินปูน, ดินดา 
ข. ยิปซั่ม, ดินแดง 
ค. ศิลาแลง, ดินดาน  
ง. ดินดา, ดินแดง 
จ. พลาสติก, ดินปลวก             



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  13  วัสดุช่างทั่วไป   จำนวน  2  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.1 อธิบายความหมายของสีได้อย่างถูกต้อง 
 1.2 จำแนกประเภทของสีได้อย่างถูกต้อง 
 1.3 อธิบายความหมายของยางได้อย่างถูกต้อง 
 1.4 จำแนกประเภทของยางได้อย่างถูกต้อง 
 1.5 อธิบายความหมายของวัสดุประสานได้อย่างถูกต้อง 
 1.6 จำแนกประเภทของวัสดุประสานได้อย่างถูกต้อง 
 1.7 อธิบายความหมายของหนังได้อย่างถูกต้อง 
 1.8 จำแนกประเภทของหนังได้อย่างถูกต้อง 
 1.9 เขียนผังมโนทัศน์เรื่องวัสดุช่างทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 จำแนกประเภทวัสดุช่างทั่วไปอย่างครบถ้วน 
 2.2 เลือกใช้วัสดุช่างทั่วปอย่างปลอดภัย 
3. เนื้อหา 
 วัสดุช่างทั ่วไป เป็น วัสดุที ่มนุษย์นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของงานทางสถาปัตยกรรมหรือปกป้อง

สิ่งก่อสร้าง หรือชิ้นงานนั้นๆ รวมทั้งใช้เป็นชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ สี ยาง วัสดุประสาน หนัง ด้จาก

ธรรมชาติและท่ีได้จากการสังเคราะห์ขึ้น 

 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุช่างทั่วไป 
2. เลือกใช้วัสดุช่างทั่วไปได้อย่างปลอดภัย 
3. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่าง
ต่ำ 

 
 
 
 



 

 

 5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้     2 คะแนน 
 ทักษะ     1.5 คะแนน 
 จิตพิสัย     1.5 คะแนน 

  รวม       5 คะแนน 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

4/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
๑. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะนำรายวิชา  วิธีการให้คะแนน
และการประเมินผล 
๒. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำ
หน่วยที่ 13 วัสดุช่างทั่วไป 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทด 
สอบก่อนเรียนหน่วยที่ 13 วัสดุช่าง
ทั่วไป  
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 

๑. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 13 วัสดุช่างทั่วไป 
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 

๑. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาในหน่วยที่ 13 วัสดุช่างทั่วไป 
๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยที่ 13 วัสดุช่างทั่วไป 

- หนังสือเรียน 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

ผลการประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

• สรุปผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 



 

 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 13 วัสดุช่างทั่วไป 
1. สีน้ำพลาสติก  โดนทำให้เจือจางได้อย่างไร 

ก.  น้ำ                                                            ข.  น้ำมันสน                  
ค.  น้ำมันวานิช                                                 ง. ทินเนอร์ 

2.   Pigmen  +หมายถึง 
ก.  สารเพ่ิมคุณสมบัติ                                          ข.  ตัวทำให้เกิดสี           
ค.  ตัวทำละลาย                                                ง.  ตัวทำให้สีจาง                                              

3. สีจัดอยู่ในสารประเภทใด 
ก.  สารธรรมชาติ                                               ข. สารสังเคราะห์              
ค.  ธาตุไม่ใช่เหล็ก                                              ง.  ธาตุโลหะผสม 

4. องค์ประกอบของสีมีกี่อย่าง 
ก.     2   อย่าง                                                 ข.  3   อย่าง               
ค.     4  อย่าง                                                  ง.   5  อย่าง 

5. ยางธรรมชาติ หมายถึงน้ำยางที่ได้จากต้นอะไร 
ก. ต้นมะละกอ        ข. ต้นยางนา 
ค. ต้นยางแดง        ง. ต้นยางพารา 

6. ยางสังเคราะห์ชนิดใดไม่สามารถเย็บเป็นตะเข็บได้ 
ก. ยาง GR-S                 ข. ยางบูน่าเกรด S 
ค. ยางบูน่า เกรด B                           ง. ยางบทูิล 

7. หนังกลองทำมาจากหนังชนิดใด 
ก. หนังดิบ                            ข. หนังฟอก 
ค. หนังเทียมประเภทเลียนแบบหนังเท้               ง. หนังเทียมประเภททดแทนหนังแท้ 

8. วัสดุประสานธรรมชาติ ที่ได้จากโปรตีนจากกากถ่ัวคือกาวอะไร 
ก. กาวพืช                            ข. กาวยาง 
ค. กาวเคซีน                  ง. กาวหนัง 

9. หนัง หมายถึงอะไร 
ก. วัสดุอินทรีย์ มีลักษณะเป็นแผ่น มีความยืดหยุ่นตัว    ข. วัสดุที่ใช้ประสานวัตถุ ชิน้ให้ติดกัน 
ค. วัสดุที่มีคุณสมบัติแข็งตัวได้ดีกว่าวัสดุช่างอย่างอ่ืน       ง. วัสดุที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นตัวได้ดีกว่าวัสดุช่างอ่ืน 

10. ยางสังเคราะห์ที่คล้ายคลึงกับยางธรรมชาติมากท่ีสุดคือยางอะไร 
ก. ยาง GR-S                 ข. ยางบูน่าเกรด S 
ค. ยางบูน่า เกรด B                           ง. ยางบทูิล 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  14  เซรามิกและแก้ว จำนวน  2  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.1 อธิบายความหมายของเซรามิกได้ อย่างถูกต้อง 
 1.2 บอกชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเซรามิกได้อย่างถูกต้อง 
 1.3 จำแนกประเภทของเซรามิกได้อย่างถูกต้อง 
 1.4 บอกกรรมวิธีขึ้นรูปเซรามิกได้อย่างถูกต้อง 
 1.5 อธิบายความหมายของแก้วได้อย่างถูกต้อง 
 1.6 จำแนกประเภทของแก้วได้อย่างถูกต้อง 
 1.7 อธิบายหน่วยของกระจกแผ่นได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 จำแนกประเภทของเซรามิกและแก้วได้อย่างครบถ้วน 
 2.2 เลือกใช้เซรามิกและแก้วได้อย่างปลอดภัย 
3. เนื้อหา 
 เซรามิก เป็น เครื่องปั้นดินเผา เป็นวัสดุประเภทอโลหะ จัดอยู่ในกลุ่มของวัสดุอนินทรีย์ (Inorganic) เป็น

วัสดุที่มนุษย์ได้คิดค้นและสร้างขึ้นมา เพ่ือใช้ประโยชน์ เช่น ถ้วยชาม รวมทั้งในงานอุตสาหกรรมและไฟฟ้า อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนแก้ว เป็นวัสดุที่จัดอยู่ในกลุ่มของเซรามิก มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากวัสดุอื่นๆ คือ มี

ความโปร่งใส มีความแข็งที่อุณหภูมิปกติ มีความแข็งแรงและมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนได้ดีมาก  

 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเซรามิกและแก้ว 
2. เลือกใช้เซรามิกและแก้วได้อย่างปลอดภัย 
3. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่าง
ต่ำ 

 

 

 

 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 

 
 
 
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

4/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะนำรายวิชา  วิธีการให้คะแนน
และการประเมินผล 
2. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำ
หน่วยที่ 14 เซรามิกและแก้ว 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทด 
สอบก่อนเรียนหน่วยที่ 14 เซรามิกและ
แก้ว  
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 14 เซรามิกและแก้ว 
2. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาในหน่วยที่ 14 เซรามิกและ
แก้ว 
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยที่ 14 เซรามิกและ
แก้ว 

- หนังสือเรียน 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

• สรุปผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้     2 คะแนน 
 ทักษะ     1.5 คะแนน 
 จิตพิสัย     1.5 คะแนน 

  รวม       5 คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 14 เซรามิกและแก้ว 
1. คำว่า “เซรามิกส์” หมายถึงอะไร 

ก.ผลิตภัณฑ์ทำด้วยดินที่ผ่านการล้างน้ำสะอาดแล้ว 
ข. ผลิตภัณฑ์ทำด้วยดินที่ผ่านการทำลายแล้ว 
ค ผลิตภัณฑ์ทำด้วยดินที่ผ่านการเผาแล้ว 
ง. ผลิตภัณฑ์ทำด้วยหินที่ผ่านการเคลือบแล้ว 

2.  ข้อใดไม่ใช่อุตสาหกรรมเซรามิก 
ก. อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์ 
ข. อุตสาหกรรมซีเมนต์ 
ค. อุตสาหกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
ง. ไม่มีข้อถูก 

3. กระบวนการเตรียมดินที่จะนำมาใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกใช้ดินจากแหล่งใดต่อไปนี้ 
  ก. น้ำตกขุนกร 
  ข. ปูนซีเมนต์จากโรงงาน 
  ค. น้ำเน่าเสียที่โรงงานปล่อยมา 
  ง. สินแร่จากธรรมชาติ 
 จ. บ่อบำบัดนำเสีย 
4. อุตสาหกรรมเซรามิกโดยทั่วไปมีอันตรายหรือไม่ อย่างไร 

  ก. มี จากกระบวนการผลิตและสารเคมีที่ใช้ในการผลิต 
  ข. มี จากคนท่ีชอบพูดจุกจิก สั่งงานคนโน้นที คนนี้ที จนก่อเกิดความน่ารำคาญ 
  ค. ไม่มี เพราะผู้ผลิต (ช่าง) และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (ผู้ซื้อ) หน้าตาดี อันตรายไม่อาจทำร้ายได้ 
  ง. ไม่มี เพราะมีการควบคุมดูแลความปลอดภัยเป็นระยะๆ 

5. การข้ึนรูปผลิตภัณฑ์เซรามิก ขึ้นรูปโดยใช้  
  ก. จานอาหารหมุนได้ 
  ข. โต๊ะอาหารชนิดวงกลมเลื่อนหมุนได้ 
  ค. แป้นหมุน 
  ง. แป้นวงกลมบางๆ หมุนได้ 360 องศา 

6. ธาตุในข้อใดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก 
 ก. Pb 
 ข. Sb 
 ค. Cd 
 ง. Zr 

 



 

 

7. แก้วแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม 
 ก. 2 กลุ่ม    ข. 3 กลุ่ม 

ค. 4 กลุ่ม    ง. 5 กลุ่ม 
8. หีบมาตรฐาน ของกระจก จะถือเอากระจกแผ่นหนาเท่าใดเป็นมาตรฐานในการคิด 

ก. 1 ม.ม.    ข. 2 ม.ม. 
ค. 3 ม.ม.    ง. 4 ม.ม. 

9. กระจกที่นิยมนำมาใช้กับสถานที่ต้องการความปลอดภัยจากเพลิงไหม้และการโจรกรรมคือกระจกคือข้อใด 
ก. กระจกโฟลต   ข. กระจกเสริมลวด 
ค. กระจกดอกลวดลาย  ง. กระจกสีตัดความร้อน 

10. กระจกที่ช่วยในด้านการประหยัดพลังงานคือกระจกในข้อใด 
 ก. กระจกโฟลต   ข. กระจกฉนวน 

ค. กระจกดอกลวดลาย  ง. กระจกสีตัดความร้อน 
 
 
 



 

 

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              
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  15  วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  2  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.1 อธิบายความหมายของตัวนำไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 
 1.2 จำแนกประเภทของตัวนำไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 
 1.3 อธิบายความหมายของฉนวนต้านทานไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 
 1.4 อธิบายความหมายของวัสดุต้านทานไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 
 1.5 จำแนกประเภทของวัสดุในงานอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 จำแนกประเภทของวัสดุไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 
 2.2 จำแนกประเภทของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง 
 2.3 เลือกใช้วัสดุไฟฟ้าได้เหมาะสมกับงาน 
3. เนื้อหา 
 วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นวัสดุที่นำมาเป็นส่วนประกอบผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งวัสดุต่างๆ เหล่านั้นจะ

มีคุณสมบัติเฉพาะตัว เช่น เป็นตัวนำไฟฟ้า เป็นฉนวนไฟฟ้า เป็นวัสดุต้านทานไฟฟ้า เป็นวัสดุกึ่งตัวนำ และเป็น

แม่เหล็ก ปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ผลิตขึ้นมาใช้งานในชีวิตประจำวัน เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย และนำมา

ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมมากขึ้น 

 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. เลือกใช้วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
ปลอดภัย 
3. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่าง
ต่ำ 

 

 

 

 

 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 

 
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

4/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะนำรายวิชา  วิธีการให้คะแนน
และการประเมินผล 
2. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำ
หน่วยที่ 15 วัสดุไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทด 
สอบก่อนเรียนหน่วยที่ 15 วัสดุไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์  
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 15 วัสดุไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาในหน่วยที่ 15 วัสดุไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยที่ 15 วัสดุไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- หนังสือเรียน 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียนปฏิบัติงาน
ตามใบงาน 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและประเมิน
ลงแบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

• สรุปผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้     2 คะแนน 
 ทักษะ     1.5 คะแนน 
 จิตพิสัย     1.5 คะแนน 

  รวม       5 คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………  
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 15 วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
1. คุณสมบัติวัสดุฉนวนไฟฟ้าอย่างไร 

    ก.  ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ             
      ข. วัสดุที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน                              
    ค.  วสัดุที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านยาก             
    ง.  วัสดุที่มีความต้านทานน้อย   
      จ.  วสัดุที่มีความต้านทานสูง  

2. ตัวนำที่ดีที่สุดที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน คือ  
     ก.  ตะกั่ว                                                       
     ข.  เงิน              
              ค.  ทองแดง                                                  
      ง.  อะลูมิเนียม 
              จ.  สังกะสี 
3. ฉนวนไฟฟ้าที่ดี คือข้อใด  
    ก.  นำความร้อนได้เร็ว                                  
    ข.  นำความร้อนได้ดี   
             ค.  ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูง                             
    ง.  เมื่อเกิดความร้อนต้องยืดหยุ่นได้ 
             จ.  ระบายความร้อนได้เร็ว 
4. วงจรอินทิเกรต เซอร์กิต มาใช้งานข้อใด 
              ก.  คอมพิวเตอร์                                            
     ข.  เครื่องรับโทรทัศน์ 
     ค.  วงจรนาฬิกา                                             
               ง.  ถูกทุกข้อ 
               จ.  ถูกเฉพาะข้อ ก เท่านั้น                                             
5. วัสดุที่ใช้ทำสวิตช์ใหญ่ ๆ ที่นิยมใช้กันในระบบไฟฟ้าแรงสูง คือข้อใด 
    ก.  วุลแฟรมผสมนิกเกิล                               
    ข.  วลุแฟรมผสมโครเมียม                   
              ค.  วุลแฟรมผสมทองแดง                             
     ง.  วุลแฟรมผสมเงิน 
              จ.  วุลแฟรมผสมเหล็ก 
 
 



 

 

6. ใช้ก๊าชชนิดไหนอัดเข้าไปเพ่ือเป็นฉนวนไฟฟ้า ในสายไฟฟ้าแรงสูง 
     ก. ฮีเลียม                                                      
              ข.  ไนโตรเจน             
     ค.  ไฮโดรเจน                                                
     ง.  ก๊าชฟรีออน    
               จ.  ก๊าชไฮโดรเจนฟอสเฟส    
7. ใช้ก๊าชใดเพื่อทำหน้าที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ในเครื่องเอกซเรย์ 
     ก.  ฮีเลียม                                                     
     ข.  ไนโตรเจน                                
     ค.  ไฮโดรเจน                                                
              ง.  ก๊าชฟรีออน     
              จ.  ก๊าชไฮโดรเจนฟอสเฟส                               
8. สารกึ่งตัวนำที่นิยมใช้กันมากท่ีสุด คือข้อใด  
               ก.  วิลิคอน                                                    
     ข.  นิกเกิล 
     ค.  โครเมียม 
              ง.  ถูกเฉพาะข้อ ค                                                                     
     จ.  ถูกทุกข้อ 
9. สารกึ่งตัวนำถ้าหลอมเหลวผสมกับประเภทสารหนู คือข้อใด 
               ก.  P – Type                                                
     ข.  N- Type 
     ค.  A – Type                                                
     ง.  B – Type 
               จ.  ฉ – Type 
10. แม่เหล็กแบ่งออกเป็นกี่ชนิด 
     ก.  5 ชนิด                                                    
     ข.  4 ชนิด 
     ค.  3 ชนิด                                                    
              ง.  2 ชนิด 
              จ.  4 ชนิด                                                    
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  16  การกัดกร่อนและการป้องกัน จำนวน  2  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.1 อธิบายความหมายของการกัดกร่อนของโลหะได้อย่างถูกต้อง 
 1.2 อธิบายสาเหตุของการกัดกร่อนได้อย่างถูกต้อง 
 1.3 จำแนกประเภทของสภาวะแวดล้อมของการกัดกร่อนได้อย่างถูกต้อง 
 1.4. จำแนกประเภทของปฏิกิริยาการกัดกร่อนได้อย่างถูกต้อง 
 1.5 จำแนกประเภทของรูปแบบของการกัดกร่อนได้อย่างถูกต้อง 
 1.6 อธิบายการป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 จำแนกสาเหตุของการกัดกร่อนได้อย่างครบถ้วน 
 2.2 จำแนกประเภทของสภาวะแวดล้อมของการกัดกร่อนอย่างครบถ้วน 
 2.3 จำแนกประเภทของปฏิกิริยาการกัดกร่อนอย่างครบถ้วน 
3. เนื้อหา 

การกัดกร ่อนและการป ้องก ัน  ในสภาพแวดล ้อมโดยท ั ่ วไปสาเหต ุการก ัดกร ่อนเก ิดได ้หลาย
อย่างเช่น ปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี หรืออาจเกิดจากปฏิกิริยาทางกายภาพของวัตถุนั้นเอง ลักษณะการกัด
กร่อนที่พบเราสามารถแบ่งออกเป็นหลายแบบ เช่น แบ่งตามกลไกของการกัดกร่อน เป็นต้น 

 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการกัดกร่อนและการ
ป้องกัน 
2. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่าง
ต่ำ 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1


 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 

 
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

5/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะนำรายวิชา  วิธีการให้คะแนน
และการประเมินผล 
2. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำ
หน่วยที่ 16 การกัดกร่อนและการ
ป้องกัน 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทด 
สอบก่อนเรียนหน่วยที่ 16 การกัด
กร่อนและการป้องกัน  
ขัน้ศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 16 การกัดกร่อนและการ
ป้องกัน 
2. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาในหน่วยที่ 16 การกัดกร่อน
และการป้องกัน 
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยที่ 16 การกัดกร่อน
และการป้องกัน 

- หนังสือเรียน 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการ
ปฏิบัติงาน
ตามใบงาน 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

• สรุปผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้     2 คะแนน 
 ทักษะ     1.5 คะแนน 
 จิตพิสัย     1.5 คะแนน 

  รวม       5 คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………  
 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 16 
1. ข้อใดมีผลต่อการผุกร่อนของเหล็ก 

     ก.  ทำปฏิกิริยากับอากาศ 
     ข.  ทำปฏิกิริยากับน้ำ 
     ค.  ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน 
     ง.  ทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจน 

2. การใช้น้ำมันเคลือบผิวเพ่ือป้องกันการกัดกร่อนใช้กับงานใด 
     ก.  เคลือบผิวของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
     ข.  ยานพาหนะ 
     ค.  เครื่องใช้ในครัวเรือน 
     ง.  ภาชนะบรรจุอาหาร 

3. ออกไซด์ของโลหะต่อไปนี้ ข้อใดแตกต่าง คือ 
 ก.  เหล็กออกไซด์                                              
 ข.  ทองเหลืองออกไซด์              
 ค.  ทองแดงออกไซด์                                    
 ง.  อะลูมิเนียมออกไซด์  
4. คุณสมบัติโลหะเมื่อเกิดการกัดกร่อนในเนื้อโลหะ คือข้อใด 
 ก.  ความเหนียวเพ่ิมข้ึน                                       ข. ความแข็งเพ่ิมขึ้น                 
 ค.  มีความแข็งแรงทนทาน                                   ง.  รับแรงน้อยลง 
5. การกัดกร่อนเกิดจากสาเหตุใด 
 ก.  เกิดจากโครงสร้างของเนื้อโลหะ 
 ข.  โลหะนั้นมีธาตุซึ่งเป็นตัวการกัดกร่อนผสมอยู่               
           ค.  ออกซิเจนทำปฏิกิริยากับการเกิดออกไซร์ 
  ง.  โลหะได้รับอุณหภูมิสูง จะทำปฏิกิริยาและการกัดกร่อน 
6. ลักษณะการผุกร่อนของโลหะ คือข้อใด 
          ก.  2 แบบ                                                         ข.  3 แบบ                  
 ค.  4 แบบ                                                         ง.  5 แบบ 
7. โลหะที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้เร็วที่สุด คือข้อใด 

                ก.  เหล็ก                                                           ข.  สังกะสี              
              ค.  อะลูมิเนียม                                                    ง.  ทองแดง 

8. การป้องกันการกัดกร่อน โดยการอาบโลหะหลอมเหลว คือข้อใด  
              ก.  กระป๋องบรรจุอาหาร                                        ข.  ท่อประปา                 
            ค.  สังกะสีมุงหลังคา                                            ง.   ก๊อกน้ำ 



 

 

9. การกัดกร่อนที่เกิดจากค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของโ,หะท่ีแตกต่าง 2 ชนิด เป็นการกัดกร่อนประเภทใด 
 ก. การกัดกร่อนในช่องว่าง                    ข. การกัดกร่อนแบบสม่ำเสมอ 
 ค. การกัดกร่อนแบบเกิดหลุม                    ง. การกัดกร่อนแบบกัลวานิก 
10. ช้อน ปิ่นโตนิยมการป้องกันการเกิดการกัดกร่อน ด้วยวิธีใด 
 ก. เคลือบผิวด้วยเซรามิก                   ข. เคลือบผิวด้วยพลาสติก 
 ค. เคลือบผิวด้วยปฏิกิริยาเคมี                  ง. เคลือบผิวด้วยโลหะที่ทนต่อการกัดกร่อน 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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18              
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  17  การตรวจสอบวัสดุอุตสาหกรรม จำนวน  2  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1.1 อธิบายความหมายของการตรวจสอบแบบไม่ทำลายได้อย่างถูกต้อง 
 1.2 จำแนกประเภทของการตรวจสอบแบบไม่ทำลายได้อย่างถูกต้อง 
 1.3 อธิบายความหมายของการตรวจสอบแบบทำลายได้อย่างถูกต้อง 
 1.4 จำแนกประเภทของการตรวจสอบแบบทำลายได้อย่างถูกต้อง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 จำแนกประเภทของการตรวจสอบแบบไม่ทำลายอย่างครบถ้วน 
 2.2 จำแนกประเภทของการตรวจสอบแบบทำลายอย่างครบถ้วน 
 2.3 เลือกใช้การตรวจสอบแบบไม่ทำลายอย่างปลอดภัย 
 2.4 เลือกใช้การตรวจสอบแบบทำลายอย่างปลอดภัย 
3. เนื้อหา 
 การตรวจสอบวัสดุอุตสาหกรรม เป็นวิธีการทดสอบ วัดค่า และตรวจคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุ ได้แก่ 
คุณสมบัติทางกล (Mechanical Properties) คุณสมบัติทางเคมี (Chemical Properties)  คุณสมบัติทางฟิสิกส์ 
(Physical Properties) โดยใช้การตรวจสอบแบบไม่ทำลายและแบบทำลาย 
 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบวัสดุ
อุตสาหกรรม 
2. เลือกใช้การตรวจสอบวัสดุอุตสาหกรรมอย่าง
ปลอดภัย 
3. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย ปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่าง
ต่ำ 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

5/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) - หนังสือเรียน 
- Power Point 
- Internet 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้     2 คะแนน 
 ทักษะ     1.5 คะแนน 
 จิตพิสัย     1.5 คะแนน 

  รวม       5 คะแนน 

1. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะนำรายวิชา  วิธีการให้คะแนน
และการประเมินผล 
2. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำ
หน่วยที่ 17 การตรวจสอบวัสดุ
อุตสาหกรรม 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทด 
สอบก่อนเรียนหน่วยที่ 17 การ
ตรวจสอบวัสดุอุตสาหกรรม  
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 17 การตรวจสอบวัสดุ
อุตสาหกรรม 
3. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาในหน่วยที่ 17 การตรวจสอบ
วัสดุอุตสาหกรรม 
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยที่ 17 การตรวจสอบ
วัสดุอุตสาหกรรม 

- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

• สรุปผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 



 

 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 17 การตรวจสอบวัสดุอุตสาหกรรม 
1. การทดสอบวัสดุ คือข้อใด 

                        ก. ต้องการทราบความแข็งต่าง ๆ               
                        ข. ต้องการทราบความเหนียวต่าง ๆ 
                        ค. ต้องการทราบความแข็งผิวต่าง ๆ 
                        ง. ต้องการทราบคุณสมบัติความบกพร่องต่าง ๆ 

2. สามารถแบ่งการทดสอบได้กี่วิธี 
                        ก.  2 วธิี                                                           ข.  3 วธิี              
            ค.  4 วิธี                                                           ง.  5 วิธี   

3. การทดสอบวัสดุโดยใช้ของเหลวแทรกซึมเป็นการทดสอบงานลักษณะไหน 
                        ก.  ความแข็งแกร่งของเนื้อวัสดุ                       
                        ข.  รอยแตกร้าว บริเวณผิววัสดุ            
                        ค. ฟองอากาศ รูพรุนภายในเนื้อวัสดุ               
                        ง.  ชนิดของวัสดุที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน     

4.  การทดสอบที่ต้องอาศัยความชำนาญ ของผู้ทดสอบ 
              ก.  การดูด้วยตา                                                   ข. การใช้คลื่นอุลตราโซนิค 
                        ค.   การทดสอบโดยการ X- Ray                               ง.  การใช้สนามแม่เหล็ก 

5.  ข้อใดไม่ใช่วิธีการตรวจสอบวัสดุ 
 ก.  การคัดเลือกชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากกลุ่ม 
 ข.  การนำวัสดุไปใช้งานในกรณีท่ีไม่มีเอกสารหรือข้อกำหนดบ่งชี้ 
 ค.  การทดสอบเพ่ือทราบสมบัติ เฉพาะตัวของวัสดุ 
 ง.  เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกใช้วัสดุ 
6. ข้อใด ไม่ใช่ การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย 
 ก. การตรวจสอบโดยการฉายรังสี  ข. การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม 
 ค. การตรวจสอบโดยสนามแม่เหล็ก ง. การตรวจสอด้วยเครื่องตรวจสอบการล้าตัว       
7. เหล็กกล้าคาร์บอนสูงสังเกตลักษณะของประกายไฟจากการเจียระไนจะมีสีอะไร 
 ก. สีส้ม  ข. สีเหลือง ค. สีเหลืองเข้มจนเกือบแดง ง. สีเหลืองสว่างจนเกือบขาว       
8. การตรวจสอบแรงกระแทกมีก่ีแบบ 
 ก. 2 แบบ ข. 3 แบบ ค. 4 แบบ ง. 5 แบบ   
9. BHN หมายถึงอะไร 
 ก. ค่าความแข็งร็อคเวล   ข. ค่าความแข็งบริเนล 
 ค. ค่าความแข็งชอร์   ง ค่าความแข็งวิคเกอร์ 



 

 

10. เหล็กรอบสูงสังเกตลักษณะของประกายไฟจากการเจียระไนจะมีสีอะไร 
 ก. สีส้ม  ข. สีเหลือง ค. สีเหลืองเข้มจนเกือบแดง ง. สีเหลืองสว่างจนเกือบขาว       
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

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

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

ยึด
มัน่

ใน
สถ

าบ
นัฯ

 

ละ
เว้น

อบ
าย

มุข
 

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย์ 

.สุภ
าพ

 

ตร
งต

่อเ
วล

า 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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


