
 
 
 

 

แผนการสอน / การเรียนรู้สมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  

 
รหัสวิชา  20100-1002  วิชา  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม 
 
 
 

จัดท าโดย 
นายอุทัย    มาก๋อง 

 
 
 
 
 

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2    ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 



 

แผนการสอน / การเรียนรู้สมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
รหัสวิชา  20100-1002  วิชา  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โดย 
นายอุทัย    มาก๋อง 
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 
 



 

 
 

 
 

แผนการสอน / การเรียนรู้สมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  

 
รหัสวิชา  2100-1002  วิชา  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 

ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม 
 

จัดท าโดย 
     
           นายอุทัย    มาก๋อง 
 
 
 

 

ลงช่ือ...............................................หัวหน้าแผนกวิชา 

        (นายมงคล         ปัญญา) 
                                          ........./.........../............... 
 

ลงช่ือ..............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                          ( ……………………………….) 
                                             ........./.........../............... 

 



 

ค าน า 

พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ไดป้ระกาศใชต้ั้งแต่เดือนสิงหาคม 2542 เป็นตน้มา ไดเ้นน้
ให้ครู-อาจารยแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหลายจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนส าคญัที่สุด ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่จดั ควรมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 
 

1. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบตัิจริง 
2. ผูเ้รียนมีโอกาสเลือกเรียนรู้ในส่ิงที่ตนถนดัและสนใจ 
3. ผูเ้รียนไดม้ีโอกาสแสวงหาความรู้และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตวัเอง 
4. ผูเ้รียนไดม้ีโอกาสที่จะน าความรู้ไปปฏิบตัิใชจ้ริงในชีวิตประจ าวนั 
5. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ด้วยการบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นรายวิชา และในการคิดกิจกรรมที่จะส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามพระราชบญัญตัิ   การศึกษาแห่งชาติให้เป็นรูปธรรม จึงไดจ้ดัท า  แผนการสอนเล่มนี้  เพื่อ
ประกอบหนังสือเรียนวิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัส  20100-1002  2-0-2 ซ่ึงประกอบดว้ย 
 

 โครงการสอนที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 ขอขอบพระคณุผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง และมีส่วนช่วยท าให้แผนการสอนเล่มน้ีมีความสมบูรณ์ ส าเร็จลุล่วง 
มาไดด้ว้ยดี   
 
 
                                      นายอุทยั    มาก๋อง 
                                        วิทยาลยัเทคนิคน่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
จุดประสงค์รายวิชา 

1.  เพ่ือให้มีความเขา้ใจหลกัการพ้ืนฐานในการจ าแนก  ชนิด  ลกัษณะ  มาตรฐานการใชง้านของ 
      วสัดุช่างอุตสาหกรรม 
2.เพื่อให้สามารถเลือกวสัดุอุตสาหกรรมมาใชแ้ละการจดัเก็บไดต้รงตามมาตรฐาน 
3.เพื่อให้ตระหนกัถึงคุณค่าของวสัดุ  น าวสัดุมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขา้ใจหลกัการพ้ืนฐานในการจ าแนก  ชนิดลกัษณะ  สมบตัิ  มาตรฐาน  การใชง้านวสัดุอุตสาหกรรม 

                2. เลือกวสัดุอุตสากรรมตามแบบส่ังงาน 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาลกัษณะ  ชนิด  มาตรฐาน  กรรมวิธีการผลิต  การใชง้าน  การจดัเก็บ  วสัดุในงานอุตสาหกรรม
ประกอบดว้ย  โลหะ  อโลหะ  โลหะผสม       อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม  เช้ือเพลิง   วสัดุหล่อลื่นและวสัดุ
หล่อเยน็    วสัดุก่อสร้าง   วสัดุการกดักร่อนและสังเคราะห์   วสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การป้องกนั  การ
ตรวจสอบ  วสัดุเบื้องตน้  พลงังานในอนาคต 

 

ช่ือหน่วย 
จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา 

1 2 3 1 2 

1. พ้ืนฐานวสัดุช่างอุตสาหกรรม ✓  ✓ ✓ ✓ 
2. โลหะเหล็กธรรมดา ✓  ✓ ✓  
3. โลหะเหล็กผสม ✓  ✓ ✓  
4. โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ✓  ✓ ✓  
5. โลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ด ✓  ✓ ✓  
6. อโลหะ ✓  ✓ ✓  
7. วสัดุเช้ือเพลิง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
8. วสัดุหล่อลื่นและวสัดุหล่อเยน็ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
9. วสัดุก่อสร้าง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
10. วสัดุสังเคราะห์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
11. วสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
12. การสึกหรอและการกดักร่อน ✓  ✓ ✓ ✓ 
13. การตรวจสอบวสัดุเบื้องตน้ ✓  ✓ ✓ ✓ 
14. พลงังานในอนาคต ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 



 

 

 

ตารงวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนและการออกข้อสอบ 

ระดบัพฤติกรรม  ความรู้ ทกัษะ กิจนิสัย 

จ า
นว

นข
อ้ส

อบ
 

หน่วย
ที ่

ช่ือหน่วย / หัวขอ้การสอน 
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1 พ้ืนฐานวสัดุช่างอุตสาหกรรม 2 1 2 1 - - - - 3 - 3 

2 โลหะเหล็กธรรมดา  2 1 2 2 - - - - 2 - 2 
3 โลหะเหล็กผสม  4 1 2 2 - - - - 2 - 2 
4 โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก  4 1 2 3 - - - - 2 - 2 
5 โลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก  2 1 2 3 - - - - 2 - 2 

6 อโลหะ  2 1 2 3 - - - - 2 - 2 
7 วสัดุเช้ือเพลิง  2 1 2 2 - - - - 2 - 2 

8 วสัดุหล่อลื่นและวสัดุหล่อเยน็  2 1 2 2 - - - - 2 - 2 
9 วสัดุก่อสร้าง  4 1 2 2 - - - - 2 - 2 
10 วสัดุสังเคราะห์  2 1 2 1 - - - - 2 - 2 
11 วสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

  

2 1 2 2 - - - - 2 - 2 

12 การสึกหรอและการกดักร่อน 
 

2 1 2 1 - - - - 2 - 2 
13 การตรวจสอบวสัดุเบื้องตน้ 

 
2 1 2 1 - - - - 2 - 2 

14 ก   พลงังานในอนาคต 2 1 2 3 - - - - 4 - 4 

รวม 32                  100 



 

 
โครงการสอนที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รหัส  20100 – 1002  2-0-2  วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 

สัปดาห์
ที่ 

หน่วย 
ที่ 

ช่ัวโมง 
ที่ 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
1 1 1-2 พื้นฐานวัสดุช่างอุตสาหกรรม 

1. ความหมายของวสัดุช่าง 
2. ประเภทของวสัดุช่าง 
3. คุณสมบติัพ้ืนฐาน 
4. แนวทางการเลือกใช ้
5. การจดัเก็บและดูแลรักษา 
6.  สญัลกัษณ์ของธาตุโลหะ อโลหะ และ

สารประกอบ 

1. อธิบายความหมายของวสัดุ
ช่างไดถู้กตอ้ง 

2. จ าแนกประเภทของวสัดุช่าง
อุตสาหกรรมได ้

3. บอกคุณสมบติัพ้ืนฐานของ
วสัดุช่างอุตสาหกรรมได ้

4. เลือกวสัดุช่างเพ่ือใชใ้นงาน
อุตสาหกรรมไดเ้หมาะสม 

5. จดัเก็บและดูแลรักษาวสัดุ
ช่างไดถู้กวิธี 

ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 
ความมีวินยั 
ความรับผิดชอบ 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามคัค ี
ความกตญัญูกตเวที 

2 2 3-4 โลหะเหล็กธรรมดา 
1. สินแร่เหล็กและกรรมวิธีการผลิต 
2. ชนิดของโลหะเหล็ก 

2.1 เหล็กดิบ (Pig Iron) 
2.2 เหล็กอ่อน (Wrought Iron) 
2.3 เหล็กกลา้ (Steel) 
2.4 เหล็กหล่อ (Cast Iron) 

 
1. บอกชนิดของสินแร่เหล็กได ้
2. อธิบายกรรมวิธีผลิตเหล็กได ้
3. เปรียบเทียบขอ้แตกต่างของ

เหล็กชนิดต่างๆ ได ้
4. เลือกเหล็กไปใชง้านไดอ้ย่าง

เหมาะสม 
5. ยกตวัอย่างงานท่ีผลิตจาก

เหล็กชนิดต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 



 

3-4 3 5-8 โลหะเหล็กผสม 
1. เหล็กกลา้ผสม (Alloy Steel) 

1.1 เหล็กกลา้ผสมต ่า 
1.2 เหล็กกลา้ผสมสูง 

1. เหล็กกลา้ไร้สนิม 
2. เหล็กกลา้รอบสูง 
3. เหล็กกลา้ผสมความแข็งแรงสูง 
4. เหล็กกลา้ทนแรงดึงสูง 
5. เหล็กกลา้ทนการสึกหรอ 
6. เหล็กกลา้หล่อผสม 
7. เหล็กกา้นลิ้น 
8. เหล็กสปริง 
9. เหล็กแม่เหลก็ถาวร 

 

 
1. บอกชนิดของเหล็กผสมได ้ 
2. อธิบายคุณสมบตัิของสสาร

ผสมท่ีใชผ้สมเหล็กได ้
3. บอกคุณสมบตัิของเหล็ก

ผสมชนิดต่างๆ ได้ 
4. บอกแนวทางในการน าเหล็ก

ผสมไปใชง้านไดอ้ย่าง    
เหมาะสม 

5. อธิบายวิธีผลิตเหล็กผสม 
ชนิดต่างๆ โดยสังเขปได ้

สัปดาห์ท่ี 
หน่วย 
ท่ี 

ช่ัวโมง 
ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
   โลหะเหล็กผสม (ต่อ) 

2.  เหล็กหล่อผสม (Alloy Case iron) 
2.1 เหล็กหล่อผสม      ทนร้อน 
2.2 เหล็กหล่อผสมทน การสึกหรอ 
2.3 เหล็กหล่อผสมทน การกดักร่อน 

3. โลหะซินเตอร์ 

 ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 
ความมีวินยั 
ความรับผิดชอบ 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามคัค ี



 

5-6 4 9-12 โลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก 
1. โลหะหนกั 

1.1 ทองแดง 
1.2 ตะกัว่ 
1.3 ดีบุก 
1.4 สักกะสี 
1.5 เงิน 
1.6 ทองค า 
1.7 ปรอท 
1.8 โครเมียม 
1.9 ทงัสเตน 
1.10 นิกเกิล 
1.11 โคบอลต ์
1.12 โมลิบดีนมั 
1.13 วาแนเดียม 
1.14 แทนทาลมั 
1.15 แคดเมียม 
1.16 ทองค าขาว 
1.17 พลวง 
1.18 แมงกานีส 
1.19 มิสมทั 
1.20 เยอรมนัเนียม 

2. โลหะเบา 
2.1 อะลูมิเนียม 
2.2 แมกนีเซียม 
2.3 ไททาเนียม 
2.4 เบริลเลียม 
2.5 เซอร์โคเนียม 

 
1. บอกช่ือและลกัษณะพ้ืนฐาน

ของโลหะท่ีไม่ใช่เหล็กได ้
2. อธิบายคุณสมบตัิเฉพาะของ

โลหะท่ีไม่ใช่เหล็กได ้
3. อธิบายกรรมวิธีผลิตโลหะท่ี

ไม่ใช่เหล็กโดยสังเขปได ้
4. บอกประโยชน์ของโลหะท่ี

ไม่ใช่เหล็กได ้
5. บอกวิธีเลอืกโลหะท่ีไม่ใช่

เหล็กไปใชง้านไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

ความกตญัญูกตเวที 

 
 
 
 

สัปดาห์ท่ี 
หน่วย 
ท่ี 

ช่ัวโมง 
ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 



 

7 5 13-14 โลหะผสมท่ีไม่ใช่เหล็ก 
1. ทองแดงผสม  
2. สังกะสีผสม  
3. ดีบุกผสม 
4. ตะกัว่ผสม 
5. อะลูมิเนียมผสม 
6. แมกนีเซียมผสม 

 
1. บอกช่ือและลกัษณะพ้ืนฐานของโลหะผสมได ้
2. อธิบายคุณสมบตัิเฉพาะของโลหะผสมชนิด

ต่างๆ ได ้
3. อธิบายกรรมวิธีผลิตโลหะผสมชนิดต่างๆ ได ้
4. บอกประโยชน์ของโลหะผสมได ้
5. บอกวิธีเลือกโลหะผสมไปใช้งานไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 
ความมีวินยั 
ความรับผิดชอบ 
ความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามคัค ี
ความกตญัญูกตเวที 

8 6 15-16 อโลหะ 
1. ไม ้(Wood) 
2. ยางธรรมชาติ 

(Rubber) 
3. แกว้ (Glass) 
4. หนงั 
5. ส่ิงทอ 
6. คาร์บอน 

 
1. บอกช่ือและลกัษณะพ้ืนฐานของอโลหะได ้
2. อธิบายคุณสมบตัิเฉพาะของอโลหะชนิดต่างๆ 

ได ้
3. อธิบายวิธีผลิตอโลหะชนิดต่างๆ ได ้
4. บอกประโยชน์ของอโลหะได ้
5. บอกวิธีเลอืกอโลหะไปใชง้านไดอ้ย่างเหมาะสม 

9 7 17-18 วัสดุเช้ือเพลิง 
1. ความหมายของ

เช้ือเพลิง 
2. ประเภทของเช้ือเพลิง 
3. เช้ือเพลิงแข็ง 

 (Solid Fuels)  
4. เช้ือเพลิงเหลว 

(Liquid Fuels) 
5. เช้ือเพลิงแก๊ส 

(Gas Fuels) 

 
1. อธิบายประเภทและกรรมวิธีผลิตเช้ือเพลิงได ้
2. บอกประเภทและกรรมวิธีผลิตเช้ือเพลิงได ้
3. บอกประโยชน์ของเช้ือเพลิงได ้
4. บอกแนวทางในการเลือกใชเ้ช้ือเพลิงไดอ้ย่าง

เหมาะสม 
5. อธิบายถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการใช้

เช้ือเพลิง 

10 8 19-20 วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อ
เย็น 
1.  หนา้ท่ีและความหมาย

ของวสัดุหล่อลื่น 
2.  ส่วนประกอบและ

ชนิดของวสัดุหล่อลื่น 
3. จาระบี (Greases) 
4. น ้ามนัเคร่ือง (Oil) 

 
1. อธิบายความหมายและหนา้ท่ีของวสัดุหล่อลื่น

ได ้
2. บอกประเภทและกรรมวิธีผลิตวสัดุหล่อลื่นได้ 
3. อธิบายความหมายและหนา้ท่ีของวสัดุหล่อเยน็

ได ้
 
 
 

สัปดาห์ท่ี 
หน่วย 
ท่ี 

ช่ัวโมง 
ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 



 

   วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อ
เย็น(ต่อ) 
5. น ้ามนัเกียร์และเฟือง

ทา้ย  
6. น ้ามนัเบรกและคลตัช์  
7. น ้ามนัไฮดรอลิก  
8.  น ้ามนัหลอ่เยน็  

 
 
4. บอกประโยชน์ของวสัดุ 

หล่อลื่นและหล่อเยน็ได ้
5. บอกแนวทางในการเลือกใชว้สัดุหล่อลื่นและ

หล่อเยน็ไดอ้ย่างเหมาะสม 

ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 
ความมีวินยั 
ความรับผิดชอบ 
ความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามคัค ี
ความกตญัญูกตเวที 

11-12 9 21-24 วัสดุก่อสร้าง 
1. ไม ้(Wood) 
2. หิน (Stone) 
3. ทราย (Sand) 
4. ปูนซีเมนต ์(Cement) 
5. อิฐ (Brick) 
6. กระเบ้ือง 
7. เหล็ก (Iron) 
8. อะลูมิเนียม 
9. สี (Colour) 
10. กระจก 
11. เคร่ืองสุขภณัฑ ์
12. ท่อ (Pipe) 
13. ไมโครไฟเบอร์ 
14.วสัดุก่อสร้างอื่นๆ 

 
1. อธิบายความหมายและหนา้ท่ีของวสัดุกอ่สร้าง

ได ้
2. บอกประเภทและกรรมวิธีผลิตวสัดุก่อสร้างได ้
3. บอกประโยชน์การใชง้านของวสัดุก่อสร้างได ้
4. บอกแนวทางในการเลือกวสัดุกอ่สร้างไปใชง้าน

ไดอ้ย่างเหมาะสม 
5. อธิบายวิธีประยุกตใ์ชว้สัดุทดแทนกรณีขาด

แคลนได ้

13 10 25-26 วัสดุสังเคราะห์ 
1. พลาสติก  

1.1 ไนลอน 
1.2 ไวนีล 
1.3 อาครีลิก 
1.4 เซลลูลอยด ์
1.5 โพลีเอททีลีน 
1.6 เบเกอไลต ์
1.7 อีพอ็กซ่ี 
1.8 ไฟเบอร์กลาส 
1.9 โฟร์ไมกา้ 
1.10 ยูรีเทน 
1.11 ซิลิโคน 

 

 
1. อธิบายความหมายของวสัดสุังเคราะห์ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ท่ี 
หน่วย 
ท่ี 

ช่ัวโมง 
ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 



 

   วัสดุสังเคราะห์ (ต่อ) 
2. ยางสังเคราะห์หรือ 

ยางเทียม 
3. ส่ิงทอ 
4. หนงัเทียม 

 
2. บอกประเภทและกรรมวิธีผลิตวสัดุสังเคราะห์

ได ้
3. บอกประโยชน์การใชง้านของวสัดุสังเคราะห์ได ้
4. อธิบายวิธีเลือกผลิตภณัฑจ์ากวสัดุสังเคราะห์ไป

ใชง้านไดอ้ย่างเหมาะสม 
5. บอกผลกระทบจากการใชว้สัดุสังเคราะห์ท่ีมีต่อ

สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มได ้

ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 
ความมีวินยั 
ความรับผิดชอบ 
ความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามคัค ี
ความกตญัญูกตเวที 

14 11 27-28 วัสดุไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
1. พลงังานไฟฟ้า 

(Electrical Energy) 
2. ชนิดของวสัดุไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส ์
3. อุปกรณ์ไฟฟ้า 
4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
5. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

 
1. อธิบายการก าเนิด ชนิด และหน่วยวดัทางไฟฟ้า

ได ้
2. อธิบายความหมายของตวัน า ฉนวน และวสัดุก่ึง

ตวัน าได ้
3. อธิบายคุณสมบตัิของวสัดุ  ตวัน า ฉนวน และ

วสัดุก่ึง   ตวัน าได ้
4. เลือกวสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปใชง้านได้

อย่างเหมาะสม 
5. ใชง้านอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้

อย่าง    ปลอดภยั 
15 12 29-30 การสึกหรอและการกัด

กร่อน 
1. การสึกหรอ 

1.1 ความหมายของ    
การสึกหรอ 

1.2 ลกัษณะและชนิด
ของการสึกหรอ 

1.3 การแกไ้ขและการ
ป้องกนัการสึก
หรอ 

2. การกดักร่อน 
2.1 ความหมายของ    

การกดักร่อน 
2.2 ลกัษณะและชนิด

ของการกดักร่อน  
2.3 การแกไ้ขและการ

ป้องกนัการกดั
กร่อน 

 
1. อธิบายความหมายของการสึกหรอและการกดั

กร่อนได ้
2. บอกลกัษณะของการสึกหรอและการกดักร่อน

ได ้
3. บอกสาเหตุของการสึกหรอและการกดักร่อน

ได ้
4. อธิบายวิธีแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการสึกหรอ

และ    การกดักร่อนได ้
5. ป้องกนัการสึกหรอและการกดักร่อนท่ีเกิดจาก

การใชง้านไดถู้กวิธี 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ท่ี 
หน่วย 
ท่ี 

ช่ัวโมง 
ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 



 

16 13 31-32 การตรวจสอบวัสดุ
เบื้องต้น 
1. การตรวจสอบแบบไม่

ท าลายสภาพ 
2. การตรวจสอบแบบ

ท าลายสภาพ 

 
1. บอกความจ าเป็นในการตรวจสอบวสัดุเบ้ืองตน้

ได ้
2. บอกวิธีตรวจสอบวสัดุแบบไม่ท าลายสภาพได้ 
3. บอกวิธีตรวจสอบวสัดุแบบท าลายสภาพได้ 
4. เปรียบเทียบขอ้แตกต่างของวสัดุจากการ

ตรวจสอบได ้
5.  เลือกวสัดุท่ีไดจ้ากการตรวจสอบคุณสมบตัิไปใช้

งานไดอ้ย่างเหมาะสม 

ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 
ความมีวินยั 
ความรับผิดชอบ 
ความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามคัค ี
ความกตญัญูกตเวที 

17 14 33-34 พลังงานในอนาคต 
1. พลงังานแสงแดด 
2. พลงังานลม 
3. พลงังานจากน ้า 
4. พลงังานจากพืช 
5. พลงังานแก๊สจากส่ิง

ปฏิกูล (แก๊สชีวภาพ) 

 
1. อธิบายความหมายของ    พลงังานในอนาคตได้ 
2. บอกประเภทและลกัษณะของพลงังานท่ีใชอ้ยู่ใน

ปัจจุบนัได้ 
3. อธิบายถึงสาเหตุท่ีท าให้  พลงังานธรรมชาติท่ีใช้

อยู่ปัจจุบนัก าลงัจะหมดจากโลกได ้
4. บอกประเภทและลกัษณะ พลงังานทดแทนใน

อนาคตได ้
5. บรรยายถึงแนวความคิดท่ีน าพลงังานทดแทนมา

ใชง้านได้ 
18 - 35-36 สอบปลายภาค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 1 หน่วยที่  1 
รหัสวิชา  20100-1002   วิชา  วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม สอนคร้ังที่  1-2 
ช่ือหน่วย  พ้ืนฐานวสัดุช่างอุตสาหกรรม จ านวน 2 ช.ม. 

   
แนวคิด 

การน าวสัดุช่างมาใช้ในงานอุตสาหกรรม จ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจพ้ืนฐานเก่ียวกบัประเภทและ
คุณสมบัติพ้ืนฐานของวสัดุนั้นเพ่ือเป็นแนวทางกวา้งๆ ในการเลือกใช้ การจัดเก็บ และการดูแลรักษา ท าให้
สามารถน าวสัดุไปใชไ้ดเ้หมาะสมกบังาน ใชว้สัดุไดคุ้ม้ค่า ใชแ้ละเก็บรักษาวสัดุไดอ้ย่างปลอดภยั ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของวสัดุช่าง 
2. ประเภทของวสัดุช่าง 
3. คุณสมบติัพ้ืนฐาน 
4. แนวทางการเลือกใช ้
5. การจดัเก็บและดูแลรักษา 
6. สัญลกัษณ์ของธาตุโลหะ อโลหะ และสารประกอบ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 ทั่วไป 

เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจ ความหมาย ประเภท คุณสมบติัพ้ืนฐานแนวทางการเลือกใชแ้ละดูแล
รักษาวสัดุช่างอุตสาหกรรม 

 เชิงพฤติกรรม 
     ด้านความรู้   

1. อธิบายความหมายของวสัดุช่างไดถู้กตอ้ง 
2. บอกคุณสมบติัพ้ืนฐานของวสัดุช่างอุตสาหกรรมได ้

     ด้านทักษะ 
3. จ าแนกประเภทของวสัดุช่างอุตสาหกรรมได ้

           4. เลือกวสัดุช่างเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมไดเ้หมาะสม 
5. จดัเก็บและดูแลรักษาวสัดุช่างไดถู้กวิธี 

       ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่ครูสามารถสังเกตเห็นได้ใน

ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความ
รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวท ี



 

 
 
 
 
 
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  
          1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. ปฏิบตัิงานไดเ้หมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมิน 
 3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งประหยดัคุม้ค่า 
หลักความมีเหตุผล 
 1. เห็นประโยชน์ของการปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีเหตุผลและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานและ
ชีวิตประจ าวนัได ้
 3. กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
 4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 5. ใชว้สัดุ อุปกรณ์ ถูกตอ้งเหมาะสมกบังาน 
 6. มีความคิดวิเคราะห์แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
หลักความมภีูมิคุ้มกัน 
 1. มีทกัษะในการท างาน 
 2. นกัเรียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งปฏิบติัไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการ 
 3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน 
 4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ 
 
การตดัสินใจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
เง่ือนไขความรู้ 
 1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการปฏิบตัิงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้  รอบคอบระมดัระวงั ) 
 2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการท างาน 
 3. ปฏิบตัิงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ 
 4. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ปฏิบตัิงานที่ไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผิดชอบ) 
 2. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบตัิงาน (ขยนั อดทน) 



 

ให้ความร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ้ื่น (แบ่งปัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมนักเรียน 

1 ทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนกัเรียนก่อนเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนบทเรียน 

2 เก็บคะแนนและประเมินผลเมื่อพิจารณา
แบ่งกลุ่ม 

 

3 แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน นกัเรียนจดักลุ่ม 4-5 คน/กลุ่มและ
ก าหนดรหัสประจ าตวัของแต่ละคน 
เช่น A1, A2,A3,A4,A5 

4 ครูผูส้อนน าเขา้สูบทเรียน น าเสนอเน้ือหาแบบ
ถามตอบ ประกอบการใชส่ื้อแบบบูรณาการ  
ให้ค าแนะน าและมอบหมายกิจกรรมตามใบ
มอบงาน 

นกัเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนดว้ยวิธี
ถาม-ตอบทบทวนวิธีปฏิบตัิกิจกรรม
ขอ้ควรระวงัและขอ้เสนอแนะตามใบ
มอบงาน 

5 ร่วมเตรียมพ้ืนที่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัด ุ นกัเรียนเตรียมพ้ืนที่เคร่ืองมืออุปกรณ์
และวสัดุ 

6 ครูคอยดูแล ให้ค าแนะน า ปรึกษา นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

7 ครูคอยดูแลและตรวจสอบ นกัเรียนน าผลการปฏิบตัิไปกรอก
ขอ้มูลลงในใบมอบงาน 

8 ประเมินผลและเก็บผลงานนกัเรียน นกัเรียนน าใบมอบงานและผลงานส่ง
ครูผูส้อน 

9 ทดสอบความรู้ของนกัเรียนหลงับทเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 



 

10 วดัผลและประเมินผลรวมเก็บผลงานทั้งหมด  
11 ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการเรียน ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการ

เรียนรู้ 
12 บนัทึกหลงัสอน  

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. ใบความรู้ ใบมอบงานเร่ืองพ้ืนฐานวสัดุช่างอุตสาหกรรม 
2. แผ่นใส แผนภูมิ รูปภาพ ตวัอยา่งของจริง 
3. แหล่งความรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัดุที่ก  าหนดไวใ้นใบมอบงาน หน่วยที่ 1 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบงาน 
2. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานที่  
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บั 

การประเมินตามสภาพจริง  
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เก็บผลงานจากใบงานไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหน่ึงในปลายภาค 
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เกณฑผ่์าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑผ่์าน ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เกณฑผ่์าน 50% ขึ้นไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการประเมินตาม
สภาพจริง 



 

 
กิจกรรมมอบหมาย 

มอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มไปศกึษาใบความรู้ ใบมอบงาน หน่วยที่ 2 ดว้ยตนเอง แลว้เตรียมเน้ือหา 
ส่ือ และค าถามส าหรับน าเสนอผลงานกลุ่มหนา้ชั้นเรียนในการเรียนคร้ังต่อไป 
 
 
 
 
 
  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 2 หน่วยที่  2 
รหัสวิชา  20100-1002   วิชา  วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม สอนคร้ังที่  3-4 
ช่ือหน่วย  โลหะเหล็กธรรมดา จ านวน 2 ช.ม. 

   
แนวคิด 

โลหะที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในปัจจุบัน  คือ เหล็ก เน่ืองจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
แข็งแรง ทนทาน สามารถรับแรงกระท าจากภายนอกในรูปแบบต่างๆ ไดสู้ง ราคาค่อนขา้งถูก เหล็กถูกพฒันาให้มี
คุณสมบตัิที่หลากหลาย สามารถเลือกใชไ้ดเ้หมาะสมกบังานในรูปแบบต่างๆ ตามตอ้งการ 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. สินแร่เหล็กและกรรมวิธีการผลิต 
2. ชนิดของโลหะเหล็ก 

2.1 เหล็กดิบ (Pig Iron) 
2.2 เหล็กอ่อน (Wrought Iron) 
2.3 เหล็กกลา้ (Steel) 
2.4  เหล็กหล่อ (Cast Iron) 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 ทั่วไป 

เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ชนิด กรรมวิธีผลิต ขอ้แตกต่างและเลอืกใชเ้หล็กไดเ้หมาะสมกบังาน 
 เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 

1. บอกชนิดของสินแร่เหล็กได ้
2. อธิบายกรรมวิธีผลิตเหล็กได ้

ด้านทักษะ 
3. เปรียบเทียบขอ้แตกต่างของเหล็กชนิดต่างๆ ได ้
4. เลือกเหล็กไปใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5. ยกตวัอยา่งงานที่ผลิตจากเหล็กชนิดต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
6. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่ครูสามารถสังเกตเห็นได้ใน

ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความ
รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวท ี

 
 



 

 
 
 
 
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  
          1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. ปฏิบตัิงานไดเ้หมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมิน 
 3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งประหยดัคุม้ค่า 
หลักความมีเหตุผล 
 1. เห็นประโยชน์ของการปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีเหตุผลและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานและ
ชีวิตประจ าวนัได ้
 3. กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
 4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 5. ใชว้สัดุ อุปกรณ์ ถูกตอ้งเหมาะสมกบังาน 
 6. มีความคิดวิเคราะห์แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
หลักความมภีูมิคุ้มกัน 
 1. มีทกัษะในการท างาน 
 2. นกัเรียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งปฏิบติัไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการ 
 3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน 
 4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ 
 
การตดัสินใจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
เง่ือนไขความรู้ 
 1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการปฏิบตัิงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้  รอบคอบระมดัระวงั ) 
 2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการท างาน 
 3. ปฏิบตัิงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ 
 4. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ปฏิบตัิงานที่ไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผิดชอบ) 
 2. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบตัิงาน (ขยนั อดทน) 
ให้ความร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ้ื่น (แบ่งปัน) 



 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมนักเรียน 

1 ทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนกัเรียนก่อนเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนบทเรียน 

2 เก็บคะแนนและประเมินผลเมื่อพิจารณาแบ่งกลุม่  
3 แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน นกัเรียนจดักลุ่ม 4-5 คน/กลุ่มและก าหนด

รหัสประจ าตวัของแต่ละคน เช่น A1, 
A2,A3,A4,A5 

4 ครูผูส้อนร่วมประเมินผลการน าเสนอผลงานคอย
ให้ค าแนะน า และมอบหมายกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

นกัเรียนน าเสนอเน้ือหาจากใบความรู้ 
ประกอบส่ือแบบบูรณาการเป็นรายกลุ่ม 
และรับมอบหมายกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

5 ร่วมเตรียมพ้ืนที่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัด ุ นกัเรียนเตรียมพ้ืนที่เคร่ืองมืออุปกรณ์และ
วสัดุ 

6 ครูคอยดูแล ให้ค าแนะน า ปรึกษา นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามใบมอบงาน 
7 ครูคอยดูแลและตรวจสอบ นกัเรียนน าผลการปฏิบตัิไปกรอกขอ้มลู

ลงในใบมอบงาน 
8 ประเมินผลและเก็บผลงานนกัเรียน นกัเรียนน าใบมอบงานและผลงานส่ง

ครูผูส้อน 
9 ทดสอบความรู้ของนกัเรียนหลงับทเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

10 วดัผลและประเมินผลรวมเก็บผลงานทั้งหมด  
11 ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการเรียน ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการ

เรียนรู้ 
12 บนัทึกหลงัสอน  



 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. ใบความรู้ ใบมอบงานเร่ืองโลหะเหล็กธรรมดา 
2. แผ่นใส แผนภูมิ รูปภาพ ตวัอยา่งของจริง 
3. แหล่งความรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัดุที่ก  าหนดไวใ้นใบมอบงาน หน่วยที่ 2 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบงาน 
2. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานที่  
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บั 

การประเมินตามสภาพจริง  
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เก็บผลงานจากใบงานไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหน่ึงในปลายภาค 
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เกณฑผ่์าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑผ่์าน ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เกณฑผ่์าน 50% ขึ้นไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการประเมินตาม
สภาพจริง 

 



 

กิจกรรมมอบหมาย 
 มอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มไปศกึษาใบความรู้ ใบมอบงาน หน่วยที่ 3 ดว้ยตนเอง แลว้เตรียมเน้ือหา 
ส่ือ และค าถามส าหรับน าเสนอผลงานกลุ่มหนา้ชั้นเรียนในการเรียนคร้ังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 3-4 หน่วยที่  3 
รหัสวิชา  20100-1002   วิชา  วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม สอนคร้ังที่  5-8 
ช่ือหน่วย  โลหะเหล็กผสม จ านวน 4 ช.ม. 

   
แนวคิด 

เหล็กดิบที่ไดจ้ากการถลุงจะมีสารเจือปนอยู่ คือ คาร์บอน ซิลิกอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส ก ามะถนั ฯลฯ 
สารเหล่าน้ีจะท าให้คุณสมบติัของเหล็กเปลี่ยนไป เพื่อให้ไดค้วามเข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกบัลกัษณะงานที่จะ



 

น าไปใชจึ้งมีการน าสารอื่น เช่น โครเมียม นิกเกิล โมลิบดีนมั วาเนเดียม ทงัสเตน โคบอลต ์ฯลฯ มาผสมเพ่ือเพ่ิม
คุณสมบตัิดา้นต่างๆ ให้ดีขึ้น จึงเรียกเหล็กชนิดน้ีว่าเหล็กผสม 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. เหล็กกลา้ผสม (Alloy Steel) 
1.1 เหล็กกลา้ผสมต ่า 
1.2 เหล็กกลา้ผสมสูง 

1. เหล็กกลา้ไร้สนิม 6. เหล็กกลา้หล่อผสม 
2. เหล็กกลา้รอบสูง 7. เหล็กกา้นลิ้น 
3. เหล็กกลา้ผสมความแข็งแรงสูง 8. เหล็กสปริง 
4. เหล็กกลา้ทนแรงดึงสูง 9. เหล็กแม่เหล็กถาวร 
5. เหล็กกลา้ทนการสึกหรอ 

2. เหล็กหล่อผสม (Alloy Cast iron) 
2.1 เหล็กหล่อผสมทนร้อน 
2.2 เหล็กหล่อผสมทนการสึกหรอ 
2.3 เหล็กหล่อผสมทนการกดักร่อน 

3. โลหะซินเตอร์ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ทั่วไป 

เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ชนิด กรรมวิธีผลิต คุณสมบตัิของเหล็ก คุณสมบตัิของสารผสม  
ขอ้แตกต่าง จุดสังเกต และสามารถเลือกเหล็กผสมไปใชไ้ดเ้หมาะสมกบังาน 
 เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 

1. บอกชนิดของเหล็กผสมได ้ 
2. อธิบายคุณสมบตัิของสสารผสมที่ใชผ้สมเหล็กได ้
3. บอกคุณสมบตัขิองเหล็กผสมชนิดต่างๆ ได ้

ด้านทักษะ 
4. แสดงแนวทางในการน าเหล็กผสมไปใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5. แสดงตวัอยา่งเหล็กผสมชนิดต่างๆ โดยสังเขปได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
6. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่ครูสามารถสังเกตเห็นได้ใน

ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความ
รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวท ี

การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 

   หลักความพอประมาณ  
          1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. ปฏิบตัิงานไดเ้หมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมิน 
 3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งประหยดัคุม้ค่า 
หลักความมีเหตุผล 
 1. เห็นประโยชน์ของการปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีเหตุผลและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานและ
ชีวิตประจ าวนัได ้
 3. กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
 4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 5. ใชว้สัดุ อุปกรณ์ ถูกตอ้งเหมาะสมกบังาน 
 6. มีความคิดวิเคราะห์แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
หลักความมภีูมิคุ้มกัน 
 1. มีทกัษะในการท างาน 
 2. นกัเรียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งปฏิบติัไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการ 
 3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน 
 4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ 
 
การตดัสินใจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
เง่ือนไขความรู้ 
 1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการปฏิบตัิงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้  รอบคอบระมดัระวงั ) 
 2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการท างาน 
 3. ปฏิบตัิงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ 
 4. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ปฏิบตัิงานที่ไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผิดชอบ) 
 2. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบตัิงาน (ขยนั อดทน) 
ให้ความร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ้ื่น (แบ่งปัน) 

 
 
 
 
 



 

 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมนักเรียน 

1 ทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนกัเรียนก่อนเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนบทเรียน 

2 เก็บคะแนนและประเมินผลเมื่อพิจารณาแบ่งกลุม่  
3 แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน นกัเรียนจดักลุ่ม 4-5 คน/กลุ่มและ

ก าหนดรหัสประจ าตวัของแต่ละคน 
เช่น A1, A2,A3,A4,A5 

4 ครูผูส้อนร่วมประเมินผลการน าเสนอผลงานคอย
ให้ค าแนะน า และมอบหมายกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

นกัเรียนน าเสนอเน้ือหาจากใบความรู้ 
ประกอบส่ือแบบบูรณาการเป็นราย
กลุ่ม และรับมอบหมายกิจกรรมตาม
ใบมอบงาน 

5 ร่วมเตรียมพ้ืนที่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัด ุ นกัเรียนเตรียมพ้ืนที่เคร่ืองมืออุปกรณ์
และวสัดุ 

6 ครูคอยดูแล ให้ค าแนะน า ปรึกษา นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

7 ครูคอยดูแลและตรวจสอบ นกัเรียนน าผลการปฏิบตัิไปกรอก
ขอ้มูลลงในใบมอบงาน 

8 ประเมินผลและเก็บผลงานนกัเรียน นกัเรียนน าใบมอบงานและผลงานส่ง
ครูผูส้อน 

9 ทดสอบความรู้ของนกัเรียนหลงับทเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
10 วดัผลและประเมินผลรวมเก็บผลงานทั้งหมด  
11 ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการเรียน ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการ

เรียนรู้ 
12 บนัทึกหลงัสอน  

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. ใบความรู้ ใบมอบงานเร่ืองโลหะเหล็กผสม 
2. แผ่นใส แผนภูมิ รูปภาพ ตวัอยา่งของจริง 



 

3. แหล่งความรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัดุที่ก  าหนดไวใ้นใบมอบงาน หน่วยที่ 3 
การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบงาน 
2. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานที่  
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บั 

การประเมินตามสภาพจริง  
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เก็บผลงานจากใบงานไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหน่ึงในปลายภาค 
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เกณฑผ่์าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑผ่์าน ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เกณฑผ่์าน 50% ขึ้นไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการประเมินตาม
สภาพจริง 

 
กิจกรรมมอบหมาย 

 มอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มไปศกึษาใบความรู้ ใบมอบงาน หน่วยที่ 4 ดว้ยตนเอง แลว้เตรียมเน้ือหา 
ส่ือ และค าถามส าหรับน าเสนอผลงานกลุ่มหนา้ชั้นเรียนในการเรียนคร้ังต่อไป 
 
  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 5-6 หน่วยที่  4 
รหัสวิชา  20100-1002   วิชา  วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม สอนคร้ังที่  9-12 
ช่ือหน่วย  โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก จ านวน 4 ช.ม. 

   
แนวคิด 

ในงานอุตสาหกรรม นอกจากใชโ้ลหะเหล็กเป็นหลกัแลว้ ส่วนหน่ึงของงานจะใชโ้ลหะอื่นๆ เช่น อะลูมิเนียม 
ทองแดง ดีบุก ตะกัว่ ทงัสเตน สังกะสี ฯลฯ โดยค านึงถึงความเหมาะสมดา้นความแข็งแรง การทนความร้อน  ทน
การเสียดสี ทนการกดักร่อน การน าไฟฟ้า การขึ้นรูป คุณสมบตัิทางกล คุณสมบตัิทางเคมี ฯลฯ ในหน่วย การเรียน
น้ี จะกล่าวถึงเฉพาะโลหะหลกัที่นิยมใชใ้นงานอตุสาหกรรมเท่านั้น 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. โลหะหนกั 
1.1 ทองแดง 1.8 โครเมียม 1.15 แคดเมียม 
1.2 ตะกัว่ 1.9 ทงัสเตน 1.16 ทองค าขาว 
1.3 ดีบุก 1.10 นิกเกิล 1.17 พลวง 
1.4 สังกะสี 1.11 โคบอลต ์ 1.18 แมงกานีส 
1.5 เงิน 1.12 โมลิบดีนมั 1.19 บิสมทั 
1.6 ทองค า 1.13 วาเนเดียม 1.20 เยอรมนัเนียม 
1.7 ปรอท 1.14 แทนทาลมั 

2. โลหะเบา 
2.1 อะลมูิเนียม 2.3 ไททาเนียม 2.5 เซอร์โคเนียม 
2.2 แมกนีเซียม 2.4 เบริลเลียม 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 ทั่วไป 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ชนิด ลกัษณะพ้ืนฐาน คุณสมบติัเฉพาะกรรมวิธีผลิตโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 
และสามารถน าไปใชไ้ดเ้หมาะสมกบังาน 
 เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 

1. บอกช่ือและลกัษณะพ้ืนฐานของโลหะทีไ่ม่ใช่เหล็กได ้
2. อธิบายคุณสมบตัิเฉพาะของโลหะที่ไม่ใช่เหล็กได ้
3. อธิบายกรรมวิธีผลิตโลหะที่ไม่ใช่เหล็กโดยสังเขปได ้

ด้านทักษะ 
4. บอกประโยชน์ของโลหะที่ไม่ใช่เหล็กได ้
5. เลือกโลหะที่ไม่ใช่เหล็กไปใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 



 

คุณธรรม จริยธรรม/การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
6. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่ครูสามารถสังเกตเห็นไดใ้น

ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความ
รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 

 
 
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  
          1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. ปฏิบตัิงานไดเ้หมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมิน 
 3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งประหยดัคุม้ค่า 
หลักความมีเหตุผล 
 1. เห็นประโยชน์ของการปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีเหตุผลและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานและ
ชีวิตประจ าวนัได ้
 3. กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
 4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 5. ใชว้สัดุ อุปกรณ์ ถูกตอ้งเหมาะสมกบังาน 
 6. มีความคิดวิเคราะห์แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
หลักความมภีูมิคุ้มกัน 
 1. มีทกัษะในการท างาน 
 2. นกัเรียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งปฏิบติัไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการ 
 3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน 
 4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ 
 
การตดัสินใจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
เง่ือนไขความรู้ 
 1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการปฏิบตัิงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้  รอบคอบระมดัระวงั ) 
 2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการท างาน 
 3. ปฏิบตัิงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ 
 4. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ปฏิบตัิงานที่ไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผิดชอบ) 



 

 2. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบตัิงาน (ขยนั อดทน) 
ให้ความร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ้ื่น (แบ่งปัน) 

 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมนักเรียน 

1 ทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนกัเรียนก่อนเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน
บทเรียน 

2 เก็บคะแนนและประเมินผลเมื่อพิจารณาแบ่งกลุม่  
3 แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน นกัเรียนจดักลุ่ม 4-5 คน/กลุ่มและก าหนด

รหัสประจ าตวัของแต่ละคน เช่น A1, 
A2,A3,A4,A5 

4 ครูผูส้อนร่วมประเมินผลการน าเสนอผลงานคอย
ให้ค าแนะน า และมอบหมายกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

นกัเรียนน าเสนอเน้ือหาจากใบความรู้ 
ประกอบส่ือแบบบูรณาการเป็นรายกลุ่ม 
และรับมอบหมายกิจกรรมตามใบมอบงาน 

5 ร่วมเตรียมพ้ืนที่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัด ุ นกัเรียนเตรียมพ้ืนที่เคร่ืองมืออุปกรณ์และ
วสัดุ 

6 ครูคอยดูแล ให้ค าแนะน า ปรึกษา นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามใบมอบงาน 
7 ครูคอยดูแลและตรวจสอบ นกัเรียนน าผลการปฏิบตัิไปกรอกขอ้มลูลง

ในใบมอบงาน 
8 ประเมินผลและเก็บผลงานนกัเรียน นกัเรียนน าใบมอบงานและผลงานส่ง

ครูผูส้อน 
9 ทดสอบความรู้ของนกัเรียนหลงับทเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

10 วดัผลและประเมินผลรวมเก็บผลงานทั้งหมด  
11 ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการเรียน ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการเรียนรู้ 



 

12 บนัทึกหลงัสอน  
 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. ใบความรู้ ใบมอบงานเร่ืองโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 
2. แผ่นใส แผนภูมิ รูปภาพ ตวัอยา่งของจริง 
3. แหล่งความรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัดุที่ก  าหนดไวใ้นใบมอบงาน หน่วยที่ 4 

 
การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบงาน 
2. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
 
 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานที่  
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บั 

การประเมินตามสภาพจริง  
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เก็บผลงานจากใบงานไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหน่ึงในปลายภาค 
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เกณฑผ่์าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑผ่์าน ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เกณฑผ่์าน 50% ขึ้นไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการประเมินตาม
สภาพจริง 



 

กิจกรรมมอบหมาย 
 มอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มไปศกึษาใบความรู้ ใบมอบงาน หน่วยที่ 5 ดว้ยตนเอง แลว้เตรียมเน้ือหา 
ส่ือ และค าถามส าหรับน าเสนอผลงานกลุ่มหนา้ชั้นเรียนในการเรียนคร้ังต่อไป 
 
  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 7 หน่วยที่  5 
รหัสวิชา  20100-1002   วิชา  วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม สอนคร้ังที่  13-14 
ช่ือหน่วย  โลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก จ านวน 2 ช.ม. 

   
แนวคิด 

การผลิตโลหะผสมเป็นกรรมวิธีเพ่ิมคุณภาพของโลหะตามความเหมาะสมของลกัษณะการใช้งาน โดย
การน าจุดเด่นของโลหะแต่ละชนิดมาผสมในอตัราส่วนที่ก  าหนดเพ่ือให้ไดโ้ลหะผสมที่ดีที่สุดส าหรับงานนั้นๆ 
โลหะผสมที่นิยมใช้ในปัจจุบนั ไดแ้ก ่ทองเหลือง บรอนซ์ โลหะแบร่ิง โมเนล ดูราลูมิน ฯลฯ หน่วยการเรียนน้ีจะ
กล่าวถึงเฉพาะโลหะผสมที่นิยมใชใ้นงานอุตสาหกรรมเท่านั้น 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ทองแดงผสม  
2. สังกะสีผสม  
3. ดีบุกผสม 
4. ตะกัว่ผสม 
5. อะลมูิเนียมผสม 
6. แมกนีเซียมผสม 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 ทั่วไป 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ชนิด ลกัษณะพ้ืนฐาน คุณสมบตัิเฉพาะกรรมวิธีผลิตและสามารถเลือก
โลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็กไปใชไ้ดเ้หมาะสมกบังาน 
 เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 

1. บอกช่ือและลกัษณะพ้ืนฐานของโลหะผสมได ้
2. อธิบายคุณสมบตัิเฉพาะของโลหะผสมชนิดต่างๆ ได ้
3. อธิบายกรรมวิธีผลิตโลหะผสมชนิดต่างๆ ได ้
4. บอกประโยชน์ของโลหะผสมได ้

ด้านทักษะ 
5. เลือกโลหะผสมไปใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ด้านคุณธรรม  จริยธรรม /การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่ครูสามารถสังเกตเห็นไดใ้น

ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความ
รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 



 

 
 
 
 
 
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  
          1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. ปฏิบตัิงานไดเ้หมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมิน 
 3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งประหยดัคุม้ค่า 
หลักความมีเหตุผล 
 1. เห็นประโยชน์ของการปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีเหตุผลและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานและ
ชีวิตประจ าวนัได ้
 3. กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
 4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 5. ใชว้สัดุ อุปกรณ์ ถูกตอ้งเหมาะสมกบังาน 
 6. มีความคิดวิเคราะห์แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
หลักความมภีูมิคุ้มกัน 
 1. มีทกัษะในการท างาน 
 2. นกัเรียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งปฏิบติัไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการ 
 3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน 
 4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ 
 
การตดัสินใจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
เง่ือนไขความรู้ 
 1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการปฏิบตัิงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้  รอบคอบระมดัระวงั ) 
 2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการท างาน 
 3. ปฏิบตัิงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ 
 4. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ปฏิบตัิงานที่ไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผิดชอบ) 
 2. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบตัิงาน (ขยนั อดทน) 



 

ให้ความร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ้ื่น (แบ่งปัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมนักเรียน 

1 ทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนกัเรียนก่อนเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนบทเรียน 

2 เก็บคะแนนและประเมินผลเมื่อพิจารณา
แบ่งกลุ่ม 

 

3 แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน นกัเรียนจดักลุ่ม 4-5 คน/กลุ่มและ
ก าหนดรหัสประจ าตวัของแต่ละคน เช่น 
A1, A2,A3,A4,A5 

4 ครูผูส้อนร่วมประเมินผลการน าเสนอผลงาน
คอยให้ค าแนะน า และมอบหมายกิจกรรมตาม
ใบมอบงาน 

นกัเรียนน าเสนอเน้ือหาจากใบความรู้ 
ประกอบส่ือแบบบูรณาการเป็นรายกลุ่ม 
และรับมอบหมายกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

5 ร่วมเตรียมพ้ืนที่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัด ุ นกัเรียนเตรียมพ้ืนที่เคร่ืองมืออุปกรณ์
และวสัดุ 

6 ครูคอยดูแล ให้ค าแนะน า ปรึกษา นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามใบมอบงาน 
7 ครูคอยดูแลและตรวจสอบ นกัเรียนน าผลการปฏิบตัิไปกรอกขอ้มลู

ลงในใบมอบงาน 
8 ประเมินผลและเก็บผลงานนกัเรียน นกัเรียนน าใบมอบงานและผลงานส่ง

ครูผูส้อน 
9 ทดสอบความรู้ของนกัเรียนหลงับทเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

10 วดัผลและประเมินผลรวมเก็บผลงานทั้งหมด  



 

11 ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการเรียน ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการ
เรียนรู้ 

12 บนัทึกหลงัสอน  
 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. ใบความรู้ ใบมอบงานเร่ืองโลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก 
2. แผ่นใส แผนภูมิ รูปภาพ ตวัอยา่งของจริง 
3. แหล่งความรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัดุที่ก  าหนดไวใ้นใบมอบงาน หน่วยที่ 5 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบงาน 
2. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
 
 
 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานที่  
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บั 

การประเมินตามสภาพจริง  
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เก็บผลงานจากใบงานไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหน่ึงในปลายภาค 
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เกณฑผ่์าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑผ่์าน ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เกณฑผ่์าน 50% ขึ้นไป 



 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการประเมินตาม
สภาพจริง 

 
กิจกรรมมอบหมาย 

 มอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มไปศกึษาใบความรู้ ใบมอบงาน หน่วยที่ 6 ดว้ยตนเอง แลว้เตรียมเน้ือหา 
ส่ือ และค าถามส าหรับน าเสนอผลงานกลุ่มหนา้ชั้นเรียนในการเรียนคร้ังต่อไป 
 
  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 8 หน่วยที่  6 
รหัสวิชา  20100-1002   วิชา  วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม สอนคร้ังที่  15-16 
ช่ือหน่วย  อโลหะ จ านวน 2 ช.ม. 

   
แนวคิด 

วสัดุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ นอกจากโลหะแลว้ยงัมีอโลหะซ่ึงเป็นวสัดุที่ส่วนใหญ่นิยมใชท้ าเคร่ืองใชท้ั่วไป 
ฉนวนป้องกนัความร้อน ฉนวนป้องกนัไฟฟ้า (ยกเวน้คาร์บอน) โดยเลือกใช้ตามความเหมาะสมของลกัษณะงาน
และคุณสมบติัของอโลหะชนิดนั้นๆ ในหน่วยการเรียนน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะไม ้ยาง แกว้ หนัง ส่ิงทอและคาร์บอน 
ซ่ึงเป็นอโลหะที่นิยมใชใ้นงานอุตสาหกรรมปัจจุบนั 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ไม ้(Wood) 
2. ยางธรรมชาติ (Rubber) 
3. แกว้ (Glass) 
4. หนงั 
5. ส่ิงทอ 
6. คาร์บอน 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 ทั่วไป 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ชนิด ลกัษณะพ้ืนฐาน คุณสมบติัเฉพาะกรรมวิธีผลิต และสามารถน า
อโลหะไปใชไ้ดเ้หมาะสมกบังาน 
 เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 

1. บอกช่ือและลกัษณะพ้ืนฐานของอโลหะได ้
2. อธิบายคุณสมบตัิเฉพาะของอโลหะชนิดต่างๆ ได ้
3. อธิบายวิธีผลิตอโลหะชนิดต่างๆ ได ้

ด้านทักษะ 
4. เขียนผงัประโยชน์ของอโลหะได ้
5. เลือกอโลหะไปใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม / บูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่ครูสามารถสังเกตเห็นไดใ้น

ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความ
รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 



 

 
 
 
 
 

การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  
          1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. ปฏิบตัิงานไดเ้หมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมิน 
 3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งประหยดัคุม้ค่า 
หลักความมีเหตุผล 
 1. เห็นประโยชน์ของการปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งชัดเจน 
 2. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีเหตุผลและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานและ
ชีวิตประจ าวนัได ้
 3. กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
 4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 5. ใชว้สัดุ อุปกรณ์ ถูกตอ้งเหมาะสมกบังาน 
 6. มีความคิดวิเคราะห์แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
หลักความมภีูมิคุ้มกัน 
 1. มีทกัษะในการท างาน 
 2. นกัเรียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งปฏิบติัไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการ 
 3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน 
 4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ 
 
การตดัสินใจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
เง่ือนไขความรู้ 
 1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการปฏิบตัิงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้  รอบคอบระมดัระวงั ) 
 2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการท างาน 
 3. ปฏิบตัิงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ 
 4. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ปฏิบตัิงานที่ไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผิดชอบ) 
 2. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบตัิงาน (ขยนั อดทน) 



 

ให้ความร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ้ื่น (แบ่งปัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมนักเรียน 

1 ทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนกัเรียนก่อนเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนบทเรียน 

2 เก็บคะแนนและประเมินผลเมื่อพิจารณาแบ่งกลุม่  
3 แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน นกัเรียนจดักลุ่ม 4-5 คน/กลุม่และ

ก าหนดรหัสประจ าตวัของแต่ละคน 
เช่น A1, A2,A3,A4,A5 

4 ครูผูส้อนร่วมประเมินผลการน าเสนอผลงานคอย
ให้ค าแนะน า และมอบหมายกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

นกัเรียนน าเสนอเน้ือหาจากใบความรู้ 
ประกอบส่ือแบบบูรณาการเป็นราย
กลุ่ม และรับมอบหมายกิจกรรมตามใบ
มอบงาน 

5 ร่วมเตรียมพ้ืนที่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัด ุ นกัเรียนเตรียมพ้ืนที่เคร่ืองมืออุปกรณ์
และวสัดุ 

6 ครูคอยดูแล ให้ค าแนะน า ปรึกษา นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

7 ครูคอยดูแลและตรวจสอบ นกัเรียนน าผลการปฏิบตัิไปกรอก
ขอ้มูลลงในใบมอบงาน 

8 ประเมินผลและเก็บผลงานนกัเรียน นกัเรียนน าใบมอบงานและผลงานส่ง
ครูผูส้อน 

9 ทดสอบความรู้ของนกัเรียนหลงับทเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 



 

10 วดัผลและประเมินผลรวมเก็บผลงานทั้งหมด  
11 ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการเรียน ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการ

เรียนรู้ 
12 บนัทึกหลงัสอน  

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. ใบความรู้ ใบมอบงานเร่ืองอโลหะ 
2. แผ่นใส แผนภูมิ รูปภาพ ตวัอยา่งของจริง 
3. แหล่งความรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัดุที่ก  าหนดไวใ้นใบมอบงาน หน่วยที่ 6 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบงาน 
2. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานที่  
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บั 

การประเมินตามสภาพจริง  
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เก็บผลงานจากใบงานไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหน่ึงในปลายภาค 
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เกณฑผ่์าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑผ่์าน ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เกณฑผ่์าน 50% ขึ้นไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการประเมินตาม
สภาพจริง 



 

 
กิจกรรมมอบหมาย 

 มอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มไปศกึษาใบความรู้ ใบมอบงาน หน่วยที่ 7 ดว้ยตนเอง แลว้เตรียมเน้ือหา 
ส่ือ และค าถามส าหรับน าเสนอผลงานกลุ่มหนา้ชั้นเรียนในการเรียนคร้ังต่อไป 
 
  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 9 หน่วยที่  7 
รหัสวิชา  20100-1002   วิชา  วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม สอนคร้ังที่  17-18 
ช่ือหน่วย  วสัดุเช้ือเพลิง จ านวน 2 ช.ม. 

   
แนวคิด 

ตน้ก าเนิดพลงังานที่ใชส้ าหรับงานอุตสาหกรรมในปัจจุบนั ประมาณ 90% ไดม้าจากการเผาไหมข้อง
เช้ือเพลิง เช่น การให้ความร้อน การผลิตกระแสไฟฟ้า การท างานของเคร่ืองจกัรกลและเคร่ืองยนต์ ฯลฯ 
เช้ือเพลิงที่ให้พลงังานมีทั้ง 3 สถานภาพ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส แหล่งก าเนิดของเช้ือเพลิงส่วนใหญ่ไดม้า
จากธรรมชาติ การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงก่อให้เกิดความร้อนและมลพิษในอากาศ เพราะฉะนั้นการใชเ้ช้ือเพลิงจึงควร
ค านึงถึงความประหยดั การใชอ้ยา่งคุม้ค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และตอ้งให้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยที่สุด 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของเช้ือเพลิง 
2. ประเภทของเช้ือเพลิง 
3. เช้ือเพลิงแข็ง  (Solid Fuels) 
4. เช้ือเพลิงเหลว  (Liquid Fuels) 
5. เช้ือเพลิงแก๊ส  (Gas Fuels) 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ทั่วไป 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ประเภท กรรมวิธีผลิต ประโยชน์และเลือกใชเ้ช้ือเพลิงไดอ้ยา่งเหมาะสม
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 เชิงพฤติกรรม 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายประเภทและกรรมวิธีผลิตเช้ือเพลิงได ้
2. บอกประเภทและกรรมวิธีผลิตเช้ือเพลิงได ้
3. บอกประโยชน์ของเช้ือเพลิงได ้

ด้านทักษะ 
4. แนวทางในการเลือกใชเ้ช้ือเพลิงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม / การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เขียนผงัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการใชเ้ช้ือเพลิง 
6. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่ครูสามารถสังเกตเห็นไดใ้น

ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความ
รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 



 

 
 
 
 
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  
          1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. ปฏิบตัิงานไดเ้หมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมิน 
 3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งประหยดัคุม้ค่า 
หลักความมีเหตุผล 
 1. เห็นประโยชน์ของการปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีเหตุผลและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานและ
ชีวิตประจ าวนัได ้
 3. กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
 4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 5. ใชว้สัดุ อุปกรณ์ ถูกตอ้งเหมาะสมกบังาน 
 6. มีความคิดวิเคราะห์แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
หลักความมภีูมิคุ้มกัน 
 1. มีทกัษะในการท างาน 
 2. นกัเรียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งปฏิบติัไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการ 
 3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน 
 4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ 
 
การตดัสินใจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
เง่ือนไขความรู้ 
 1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการปฏิบตัิงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้  รอบคอบระมดัระวงั ) 
 2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการท างาน 
 3. ปฏิบตัิงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ 
 4. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ปฏิบตัิงานที่ไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผิดชอบ) 
 2. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบตัิงาน (ขยนั อดทน) 
ให้ความร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ้ื่น (แบ่งปัน) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมนักเรียน 

1 ทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนกัเรียนก่อนเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนบทเรียน 

2 เก็บคะแนนและประเมินผลเมื่อพิจารณา
แบ่งกลุ่ม 

 

3 แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน นกัเรียนจดักลุ่ม 4-5 คน/กลุ่มและ
ก าหนดรหัสประจ าตวัของแต่ละคน เช่น 
A1, A2,A3,A4,A5 

4 ครูผูส้อนร่วมประเมินผลการน าเสนอผลงาน
คอยให้ค าแนะน า และมอบหมายกิจกรรมตาม
ใบมอบงาน 

นกัเรียนน าเสนอเน้ือหาจากใบความรู้ 
ประกอบส่ือแบบบูรณาการเป็นรายกลุ่ม 
และรับมอบหมายกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

5 ร่วมเตรียมพ้ืนที่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัด ุ นกัเรียนเตรียมพ้ืนที่เคร่ืองมืออุปกรณ์
และวสัดุ 

6 ครูคอยดูแล ให้ค าแนะน า ปรึกษา นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามใบมอบงาน 
7 ครูคอยดูแลและตรวจสอบ นกัเรียนน าผลการปฏิบตัิไปกรอกขอ้มลู

ลงในใบมอบงาน 
8 ประเมินผลและเก็บผลงานนกัเรียน นกัเรียนน าใบมอบงานและผลงานส่ง

ครูผูส้อน 
9 ทดสอบความรู้ของนกัเรียนหลงับทเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

10 วดัผลและประเมินผลรวมเก็บผลงานทั้งหมด  



 

11 ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการเรียน ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการ
เรียนรู้ 

12 บนัทึกหลงัสอน  
 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. ใบความรู้ ใบมอบงานเร่ืองวสัดุเช้ือเพลิง 
2. แผ่นใส แผนภูมิ รูปภาพ ตวัอยา่งของจริง 
3. แหล่งความรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัดุที่ก  าหนดไวใ้นใบมอบงาน หน่วยที่ 7 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบงาน 
2. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานที่  
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บั 

การประเมินตามสภาพจริง  
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เก็บผลงานจากใบงานไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหน่ึงในปลายภาค 
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เกณฑผ่์าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑผ่์าน ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เกณฑผ่์าน 50% ขึ้นไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการประเมินตาม
สภาพจริง 



 

 
กิจกรรมมอบหมาย 

 มอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มไปศกึษาใบความรู้ ใบมอบงาน หน่วยที่ 8 ดว้ยตนเอง แลว้เตรียมเน้ือหา 
ส่ือ และค าถามส าหรับน าเสนอผลงานกลุ่มหนา้ชั้นเรียนในการเรียนคร้ังต่อไป 
 
  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 10 หน่วยที่  8 
รหัสวิชา  20100-1002   วิชา  วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม สอนคร้ังที่  19-20 
ช่ือหน่วย  วสัดุหล่อลื่นและวสัดุหล่อเยน็ จ านวน 2 ช.ม. 

   
แนวคิด 

การท างานของเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์ ช้ินส่วนต่างๆ มีการเคลื่อนไหว เกิดการเสียดสี เกิดความร้อนและ
การสึกหรอ จึงจ าเป็นตอ้งใชว้สัดุหล่อลื่นเพื่อลดอาการดงักล่าว วสัดุหล่อลื่นที่นิยมใชใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่ จาระบ ี
น ้ามนัเคร่ือง น ้ามนัเกียร์ น ้ามนัเฟืองทา้ย น ้ามนัหล่อลื่นเคร่ืองจกัร น ้ามนัเบรก-คลตัช์ และน ้ามนัไฮดรอลกิ-    
เพาเวอร์ เป็นตน้ ส่วนวสัดุหล่อเยน็ใชส้ าหรับลดอุณหภูมิการท างาน นิยมใชน้ ้ายาหล่อเยน็ ซ่ึงในปัจจุบนัผูผ้ลิต
นิยมท าให้สามารถป้องกนัสนิมไดด้ว้ย 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. หนา้ที่และความหมายของวสัดุหล่อลื่น 
2. ส่วนประกอบและชนิดของวสัดุหล่อลื่น 
3. จาระบี (Greases) 
4. น ้ามนัเคร่ือง (Oil) 
5. น ้ามนัเกียร์และเฟืองทา้ย (Gear and Differential Oils) 
6. น ้ามนัเบรกและคลตัช์ (Brake Fluid) 
7. น ้ามนัไฮดรอลกิ (Hydraulic Oil) 
8. น ้ามนัหลอ่เยน็ (Cooling Oil) 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 ทั่วไป 

เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมาย หนา้ที่ ประเภท กรรมวิธีผลิตประโยชน์และเลือกใชว้สัดุ
หล่อลื่น วสัดุหล่อเยน็ไดเ้หมาะสมกบังาน 
 เชิงพฤติกรรม 

ดา้นความรู้ 
1. อธิบายความหมายและหนา้ที่ของวสัดุหล่อลื่นได ้
2. บอกประเภทและกรรมวิธีผลิตวสัดุหล่อลื่นได ้
3. อธิบายความหมายและหนา้ที่ของวสัดุหล่อเยน็ได ้
ดา้นทกัษะ 
4. บอกประโยชน์ของวสัดุหล่อลื่นและหลอ่เยน็ได ้
5. บอกแนวทางในการเลือกใชว้สัดุหล่อลื่นและหลอ่เยน็ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม / การบูรณาการกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 

7. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่ครูสามารถสังเกตเห็นไดใ้น
ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความ
รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 

 
 
 
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  
          1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. ปฏิบตัิงานไดเ้หมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมิน 
 3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งประหยดัคุม้ค่า 
หลักความมีเหตุผล 
 1. เห็นประโยชน์ของการปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีเหตุผลและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานและ
ชีวิตประจ าวนัได ้
 3. กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
 4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 5. ใชว้สัดุ อุปกรณ์ ถูกตอ้งเหมาะสมกบังาน 
 6. มีความคิดวิเคราะห์แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
หลักความมภีูมิคุ้มกัน 
 1. มีทกัษะในการท างาน 
 2. นกัเรียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งปฏิบติัไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการ 
 3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน 
 4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ 
 
การตดัสินใจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
เง่ือนไขความรู้ 
 1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการปฏิบตัิงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้  รอบคอบระมดัระวงั ) 
 2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการท างาน 
 3. ปฏิบตัิงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ 
 4. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ปฏิบตัิงานที่ไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผิดชอบ) 



 

 2. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบตัิงาน (ขยนั อดทน) 
ให้ความร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ้ื่น (แบ่งปัน) 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมนักเรียน 

1 ทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนกัเรียนก่อนเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนบทเรียน 

2 เก็บคะแนนและประเมินผลเมื่อพิจารณาแบ่งกลุม่  
3 แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน นกัเรียนจดักลุ่ม 4-5 คน/กลุ่มและ

ก าหนดรหัสประจ าตวัของแต่ละคน 
เช่น A1, A2,A3,A4,A5 

4 ครูผูส้อนร่วมประเมินผลการน าเสนอผลงานคอย
ให้ค าแนะน า และมอบหมายกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

นกัเรียนน าเสนอเน้ือหาจากใบความรู้ 
ประกอบส่ือแบบบูรณาการเป็นราย
กลุ่ม และรับมอบหมายกิจกรรมตาม
ใบมอบงาน 

5 ร่วมเตรียมพ้ืนที่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัด ุ นกัเรียนเตรียมพ้ืนที่เคร่ืองมืออุปกรณ์
และวสัดุ 

6 ครูคอยดูแล ให้ค าแนะน า ปรึกษา นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

7 ครูคอยดูแลและตรวจสอบ นกัเรียนน าผลการปฏิบตัิไปกรอก
ขอ้มูลลงในใบมอบงาน 

8 ประเมินผลและเก็บผลงานนกัเรียน นกัเรียนน าใบมอบงานและผลงานส่ง
ครูผูส้อน 

9 ทดสอบความรู้ของนกัเรียนหลงับทเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
10 วดัผลและประเมินผลรวมเก็บผลงานทั้งหมด  



 

11 ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการเรียน ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการ
เรียนรู้ 

12 บนัทึกหลงัสอน  
 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. ใบความรู้ ใบมอบงานเร่ืองวสัดุหล่อลื่นและวสัดุหล่อเยน็ 
2. แผ่นใส แผนภูมิ รูปภาพ ตวัอยา่งของจริง 
3. แหล่งความรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัดุที่ก  าหนดไวใ้นใบมอบงาน หน่วยที่ 8 

 
การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบงาน 
2. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานที่  
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บั 

การประเมินตามสภาพจริง  
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เก็บผลงานจากใบงานไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหน่ึงในปลายภาค 
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เกณฑผ่์าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑผ่์าน ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เกณฑผ่์าน 50% ขึ้นไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการประเมินตาม
สภาพจริง 



 

 
กิจกรรมมอบหมาย 

 มอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มไปศกึษาใบความรู้ ใบมอบงาน หน่วยที่ 9 ดว้ยตนเอง แลว้เตรียมเน้ือหา 
ส่ือ และค าถามส าหรับน าเสนอผลงานกลุ่มหนา้ชั้นเรียนในการเรียนคร้ังต่อไป 
 
  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 11-12 หน่วยที่  9 
รหัสวิชา  20100-1002   วิชา  วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม สอนคร้ังที่  21-24 
ช่ือหน่วย  วสัดุก่อสร้าง จ านวน 4 ช.ม. 

   
แนวคิด 

ปัจจุบนัน้ีโลกเราเจริญกา้วหนา้ขึ้นทุกวนั และส่ิงที่ควบคู่มากบัความเจริญส่วนหน่ึงก็คืองานก่อสร้าง 
ที่อยูอ่าศยั ที่ท างาน อาคาร ร้านคา้ สถานบริการ รวมทั้งระบบอ านวยความสะดวกต่างๆ วสัดุก่อสร้าง เช่น ไม ้ หิน 
ทราย ปูนซีเมนต ์อิฐ กระเบื้อง เหล็ก อะลูมิเนียม สี กระจก เคร่ืองสุขภณัฑ ์ท่อ ไมโครไฟเบอร์ ฯลฯ ไดถู้กน ามาใช้
อยา่งแพร่หลาย วสัดุเหล่าน้ีมีทั้งวสัดุธรรมชาติและวสัดุที่เกิดจากการสังเคราะห์ซ่ึงสามารถเลือกใชไ้ดอ้ยา่ง
หลากหลายตามความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ไม ้(Wood) 8. อะลมูิเนียม 
2. หิน (Stone) 9. สี (Colour) 
3. ทราย (Sand) 10. กระจก 
4. ปูนซีเมนต ์(Cement) 11. เคร่ืองสุขภณัฑ ์
5. อิฐ (Brick) 12. ท่อ (Pipe) 
6. กระเบื้อง 13. ไมโครไฟเบอร์ 
7. เหล็ก (Iron) 14. วสัดุก่อสร้างอื่นๆ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ทั่วไป 

เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมาย หนา้ที่ ประเภท กรรมวิธีผลิต ประโยชน์การใช้งาน และ
เลือกใชว้สัดุก่อสร้างหรือวสัดุทดแทนไดเ้หมาะสมกบังาน 
 เชิงพฤติกรรม 

ดา้นความรู้ 
1. อธิบายความหมายและหนา้ที่ของวสัดุกอ่สร้างได ้
2. บอกประเภทและกรรมวิธีผลิตวสัดุก่อสร้างได ้
3. บอกประโยชน์การใชง้านของวสัดุก่อสร้างได ้
ดา้นทกัษะ 
4. เขียนผงัในการเลือกวสัดุก่อสร้างไปใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.   เลือกประยกุตใ์ชว้สัดุทดแทนกรณีขาดแคลนได ้
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม / การบูรณาการกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 

6. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่ครูสามารถสังเกตเห็นไดใ้น
ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความ
รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 

 
 
 
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  
          1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. ปฏิบตัิงานไดเ้หมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมิน 
 3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งประหยดัคุม้ค่า 
หลักความมีเหตุผล 
 1. เห็นประโยชน์ของการปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีเหตุผลและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานและ
ชีวิตประจ าวนัได ้
 3. กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
 4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 5. ใชว้สัดุ อุปกรณ์ ถูกตอ้งเหมาะสมกบังาน 
 6. มีความคิดวิเคราะห์แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
หลักความมภีูมิคุ้มกัน 
 1. มีทกัษะในการท างาน 
 2. นกัเรียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งปฏิบติัไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการ 
 3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน 
 4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ 
 
การตดัสินใจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
เง่ือนไขความรู้ 
 1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการปฏิบตัิงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้  รอบคอบระมดัระวงั ) 
 2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการท างาน 
 3. ปฏิบตัิงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ 
 4. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ปฏิบตัิงานที่ไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผิดชอบ) 



 

 2. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบตัิงาน (ขยนั อดทน) 
ให้ความร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ้ื่น (แบ่งปัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมนักเรียน 

1 ทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนกัเรียนก่อนเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนบทเรียน 

2 เก็บคะแนนและประเมินผลเมื่อพิจารณาแบ่งกลุม่  
3 แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน นกัเรียนจดักลุ่ม 4-5 คน/กลุ่มและ

ก าหนดรหัสประจ าตวัของแต่ละคน 
เช่น A1, A2,A3,A4,A5 

4 ครูผูส้อนร่วมประเมินผลการน าเสนอผลงานคอย
ให้ค าแนะน า และมอบหมายกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

นกัเรียนน าเสนอเน้ือหาจากใบความรู้ 
ประกอบส่ือแบบบูรณาการเป็นราย
กลุ่ม และรับมอบหมายกิจกรรมตาม
ใบมอบงาน 

5 ร่วมเตรียมพ้ืนที่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัด ุ นกัเรียนเตรียมพ้ืนที่เคร่ืองมืออุปกรณ์
และวสัดุ 

6 ครูคอยดูแล ให้ค าแนะน า ปรึกษา นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

7 ครูคอยดูแลและตรวจสอบ นกัเรียนน าผลการปฏิบตัิไปกรอก
ขอ้มูลลงในใบมอบงาน 

8 ประเมินผลและเก็บผลงานนกัเรียน นกัเรียนน าใบมอบงานและผลงานส่ง
ครูผูส้อน 

9 ทดสอบความรู้ของนกัเรียนหลงับทเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 



 

10 วดัผลและประเมินผลรวมเก็บผลงานทั้งหมด  
11 ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการเรียน ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการ

เรียนรู้ 
12 บนัทึกหลงัสอน  

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. ใบความรู้ ใบมอบงานเร่ืองวสัดุก่อสร้าง 
2. แผ่นใส แผนภูมิ รูปภาพ ตวัอยา่งของจริง 
3. แหล่งความรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัดุที่ก  าหนดไวใ้นใบมอบงาน หน่วยที่ 9 

 
การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบงาน 
2. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานที่  
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บั 

การประเมินตามสภาพจริง  
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เก็บผลงานจากใบงานไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหน่ึงในปลายภาค 
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เกณฑผ่์าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑผ่์าน ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เกณฑผ่์าน 50% ขึ้นไป 



 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการประเมินตาม
สภาพจริง 

 
กิจกรรมมอบหมาย 

 มอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มไปศกึษาใบความรู้ ใบมอบงาน หน่วยที ่10 ดว้ยตนเอง แลว้เตรียมเน้ือหา 
ส่ือ และค าถามส าหรับน าเสนอผลงานกลุ่มหนา้ชั้นเรียนในการเรียนคร้ังต่อไป 
 
  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 13 หน่วยที่  10 
รหัสวิชา  20100-1002   วิชา  วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม สอนคร้ังที่  25-26 
ช่ือหน่วย  วสัดุสังเคราะห์ จ านวน 2 ช.ม. 

   
แนวคิด 

ปัจจุบนัมนุษยส์ามารถผลิตวสัดุชนิดใหม่ขึ้นใชใ้นงานอุตสาหกรรมไดม้ากมาย โดยการน าวสัดุจาก
ธรรมชาติมาผสมผสานดว้ยกรรมวิธีต่างๆ จึงเรียกวสัดุที่ไดน้ี้ว่าวสัดุสังเคราะห์ ซ่ึงไดแ้ก่ พลาสติก ยางสังเคราะห์
ส่ิงทอ หนงัเทียม แกว้ กระเบื้อง ปูนซีเมนต ์ฯลฯ วสัดุบางชนิดไดก้ล่าวในหน่วยการเรียนที่ผ่านมาแลว้ ในหน่วย
การเรียนน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะวสัดุสังเคราะห์ที่ยงัไม่ไดก้ล่าวถึงเพ่ิมเติมบางส่วน 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. พลาสติก (Plastic) 
1.1 ไนลอน 1.7 อีพอ็กซ่ี 
1.2 ไวนีล 1.8 ไฟเบอร์กลาส 
1.3 อาครีลิก 1.9 โฟร์ไมกา้ 
1.4 เซลลูลอยด ์ 1.10 ยรีูเทน 
1.5 โพลีเอททีลีน 1.11 ซิลิโคน 
1.6 เบเกอไลต ์ 1.12 เรซ่ิน 

2. ยางสังเคราะห์หรือยางเทียม 
3. ส่ิงทอ 
5. หนงัเทียม 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 ทั่วไป 

เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมาย ประเภท กรรมวิธีผลิต ประโยชน์การใชง้านและมีทกัษะใน
การเลือกวสัดุสังเคราะห์ไปใชไ้ดเ้หมาะสมกบังานโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
 เชิงพฤติกรรม 

ดา้นความรู้ 
1. อธิบายความหมายของวสัดุสังเคราะห์ได ้
2. บอกประเภทและกรรมวิธีผลิตวสัดุสังเคราะห์ได้ 
3. บอกประโยชน์การใชง้านของวสัดุสังเคราะห์ได ้
ดา้นทกัษะ 
4. เลือกผลิตภณัฑจ์ากวสัดุสังเคราะห์ไปใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5. เขียนแผนผงัผลกระทบจากการใชว้สัดุสังเคราะห์ที่มีต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มได ้
ดา้นคุธรรม จริยธรรม / การบูรณาการกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 

6. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่ครูสามารถสังเกตเห็นไดใ้น
ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความ
รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 

 
 
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  
          1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. ปฏิบตัิงานไดเ้หมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมิน 
 3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งประหยดัคุม้ค่า 
หลักความมีเหตุผล 
 1. เห็นประโยชน์ของการปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีเหตุผลและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานและ
ชีวิตประจ าวนัได ้
 3. กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
 4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 5. ใชว้สัดุ อุปกรณ์ ถูกตอ้งเหมาะสมกบังาน 
 6. มีความคิดวิเคราะห์แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
หลักความมภีูมิคุ้มกัน 
 1. มีทกัษะในการท างาน 
 2. นกัเรียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งปฏิบติัไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการ 
 3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน 
 4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ 
 
การตดัสินใจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
เง่ือนไขความรู้ 
 1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการปฏิบตัิงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้  รอบคอบระมดัระวงั ) 
 2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการท างาน 
 3. ปฏิบตัิงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ 
 4. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ปฏิบตัิงานที่ไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผิดชอบ) 
 2. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบตัิงาน (ขยนั อดทน) 



 

ให้ความร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ้ื่น (แบ่งปัน) 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมนักเรียน 

1 ทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนกัเรียนก่อนเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน
บทเรียน 

2 เก็บคะแนนและประเมินผลเมื่อพิจารณาแบ่งกลุม่  
3 แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน นกัเรียนจดักลุ่ม 4-5 คน/กลุม่และก าหนด

รหัสประจ าตวัของแต่ละคน เช่น A1, 
A2,A3,A4,A5 

4 ครูผูส้อนร่วมประเมินผลการน าเสนอผลงานคอย
ให้ค าแนะน า และมอบหมายกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

นกัเรียนน าเสนอเน้ือหาจากใบความรู้ 
ประกอบส่ือแบบบูรณาการเป็นรายกลุ่ม 
และรับมอบหมายกิจกรรมตามใบมอบงาน 

5 ร่วมเตรียมพ้ืนที่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัด ุ นกัเรียนเตรียมพ้ืนที่เคร่ืองมืออุปกรณ์และ
วสัดุ 

6 ครูคอยดูแล ให้ค าแนะน า ปรึกษา นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามใบมอบงาน 
7 ครูคอยดูแลและตรวจสอบ นกัเรียนน าผลการปฏิบตัิไปกรอกขอ้มลูลง

ในใบมอบงาน 
8 ประเมินผลและเก็บผลงานนกัเรียน นกัเรียนน าใบมอบงานและผลงานส่ง

ครูผูส้อน 
9 ทดสอบความรู้ของนกัเรียนหลงับทเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

10 วดัผลและประเมินผลรวมเก็บผลงานทั้งหมด  
11 ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการเรียน ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการ

เรียนรู้ 
12 บนัทึกหลงัสอน  



 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. ใบความรู้ ใบมอบงานเร่ืองวสัดุสังเคราะห์ 
2. แผ่นใส แผนภูมิ รูปภาพ ตวัอยา่งของจริง 
3. แหล่งความรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัดุที่ก  าหนดไวใ้นใบมอบงาน หน่วยที่ 10 

 
การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบงาน 
2. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
 
 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานที่  
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บั 

การประเมินตามสภาพจริง  
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เก็บผลงานจากใบงานไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหน่ึงในปลายภาค 
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เกณฑผ่์าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑผ่์าน ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เกณฑผ่์าน 50% ขึ้นไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการประเมินตาม
สภาพจริง 

 



 

กิจกรรมมอบหมาย 
 มอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มไปศกึษาใบความรู้ ใบมอบงาน หน่วยที ่11 ดว้ยตนเอง แลว้เตรียมเน้ือหา 
ส่ือ และค าถามส าหรับน าเสนอผลงานกลุ่มหนา้ชั้นเรียนในการเรียนคร้ังต่อไป 
 
  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 14 หน่วยที่  11 
รหัสวิชา  20100-1002   วิชา  วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม สอนคร้ังที่  27-28 
ช่ือหน่วย  วสุัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 ช.ม. 

   
แนวคิด 

ไฟฟ้าเป็นพลงังานที่ถูกน ามาใชใ้นรูปแบบต่างๆ อยา่งแพร่หลาย เช่น การให้แสงสว่าง ให้ความร้อน ให้
ความเยน็ งานตน้ก าลงัขบัเคลื่อน ฯลฯ ไฟฟ้าถูกส่งไปใชง้านโดยผ่านวสัดุตวัน า และถูกป้องกนัไม่ให้เป็นอนัตรายต่อ
มนุษยด์ว้ยวสัดุฉนวน ปัจจุบนัการน าไฟฟ้าไปใชง้านไดม้ีวิวฒันาการกา้วหนา้ขึ้นมากไดม้ีการน าวสัดุก่ึงตวั
น ามาใชง้านเพ่ิมเติมในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะงานทางดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ วสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงถูก
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ วสัดุตวัน า วสัดุฉนวน และวสัดุก่ึงตวัน า 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. พลงังานไฟฟ้า (Electrical Energy) 
2. ชนิดของวสัดุไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
3. อุปกรณ์ไฟฟ้า 
4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
5. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 ทั่วไป 

เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ การก าเนิด ชนิด หน่วยวดัทางไฟฟ้า วสัดุตวัน า วสัดุฉนวน วสัดุก่ึงตวัน า 
และมีทกัษะในการเลือก วสัดุไฟฟ้า วสัดุอิเล็กทรอนิกส์ไปใชง้านไดเ้หมาะสมและปลอดภยั 
 เชิงพฤติกรรม 

ดา้นความรู้ 
1. อธิบายการก าเนิด ชนิด และหน่วยวดัทางไฟฟ้าได ้
2. อธิบายความหมายของตวัน า ฉนวน และวสัดุก่ึงตวัน าได ้
3. อธิบายคุณสมบตัิของวสัดุตวัน า ฉนวน และวสัดุก่ึงตวัน าได ้
ดา้นทกัษะ 
4. เลือกวสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5. ใชง้านอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไดอ้ยา่งปลอดภยั 
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม / การบูรณาการกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่ครูสามารถสังเกตเห็นไดใ้น

ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความ
รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 



 

 
 
 
 
 
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  
          1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. ปฏิบตัิงานไดเ้หมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมิน 
 3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งประหยดัคุม้ค่า 
หลักความมีเหตุผล 
 1. เห็นประโยชน์ของการปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีเหตุผลและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานและ
ชีวิตประจ าวนัได ้
 3. กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
 4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 5. ใชว้สัดุ อุปกรณ์ ถูกตอ้งเหมาะสมกบังาน 
 6. มีความคิดวิเคราะห์แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
หลักความมภีูมิคุ้มกัน 
 1. มีทกัษะในการท างาน 
 2. นกัเรียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งปฏิบติัไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการ 
 3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน 
 4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ 
 
การตดัสินใจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
เง่ือนไขความรู้ 
 1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการปฏิบตัิงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้  รอบคอบระมดัระวงั ) 
 2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการท างาน 
 3. ปฏิบตัิงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ 
 4. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ปฏิบตัิงานที่ไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผิดชอบ) 
 2. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบตัิงาน (ขยนั อดทน) 



 

ให้ความร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ้ื่น (แบ่งปัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมนักเรียน 

1 ทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนกัเรียนก่อนเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน
บทเรียน 

2 เก็บคะแนนและประเมินผลเมื่อพิจารณาแบ่งกลุม่  
3 แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน นกัเรียนจดักลุ่ม 4-5 คน/กลุ่มและก าหนด

รหัสประจ าตวัของแต่ละคน เช่น A1, 
A2,A3,A4,A5 

4 ครูผูส้อนร่วมประเมินผลการน าเสนอผลงานคอย
ให้ค าแนะน า และมอบหมายกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

นกัเรียนน าเสนอเน้ือหาจากใบความรู้ 
ประกอบส่ือแบบบูรณาการเป็นรายกลุ่ม 
และรับมอบหมายกิจกรรมตามใบมอบงาน 

5 ร่วมเตรียมพ้ืนที่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัด ุ นกัเรียนเตรียมพ้ืนที่เคร่ืองมืออุปกรณ์และ
วสัดุ 

6 ครูคอยดูแล ให้ค าแนะน า ปรึกษา นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามใบมอบงาน 
7 ครูคอยดูแลและตรวจสอบ นกัเรียนน าผลการปฏิบตัิไปกรอกขอ้มลูลง

ในใบมอบงาน 
8 ประเมินผลและเก็บผลงานนกัเรียน นกัเรียนน าใบมอบงานและผลงานส่ง

ครูผูส้อน 
9 ทดสอบความรู้ของนกัเรียนหลงับทเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

10 วดัผลและประเมินผลรวมเก็บผลงานทั้งหมด  
11 ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการเรียน ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการเรียนรู้ 



 

12 บนัทึกหลงัสอน  
 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. ใบความรู้ ใบมอบงานเร่ืองวสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
2. แผ่นใส แผนภูมิ รูปภาพ ตวัอยา่งของจริง 
3. แหล่งความรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัดุที่ก  าหนดไวใ้นใบมอบงาน หน่วยที่ 11 

การวัดผลและประเมินผล 

 

วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบงาน 
2. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
 
 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานที่  
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บั 

การประเมินตามสภาพจริง  
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เก็บผลงานจากใบงานไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหน่ึงในปลายภาค 
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เกณฑผ่์าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑผ่์าน ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เกณฑผ่์าน 50% ขึ้นไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการประเมินตาม
สภาพจริง 



 

 
กิจกรรมมอบหมาย 

 มอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มไปศกึษาใบความรู้ ใบมอบงาน หน่วยที ่12 ดว้ยตนเอง แลว้เตรียมเน้ือหา 
ส่ือ และค าถามส าหรับน าเสนอผลงานกลุ่มหนา้ชั้นเรียนในการเรียนคร้ังต่อไป 
 
  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 15 หน่วยที่  12 
รหัสวิชา  20100-1002   วิชา  วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม สอนคร้ังที่  29-30 
ช่ือหน่วย  การสึกหรอและการกดักร่อน จ านวน 2 ช.ม. 

   
แนวคิด 

ผลกระทบที่มีต่อประสิทธิภาพการใชง้าน อายกุารใชง้าน และความปลอดภยัในการใชง้านมากที่สุด  ส่วน
หน่ึงคือ การสึกหรอจากการใชง้านติดต่อกนันานๆ และการกดักร่อนเน่ืองจากการท าปฏกิิริยาระหว่างวสัดุนั้นกบั
สภาพส่ิงแวดลอ้ม เช่น ออกซิเจนในอากาศ น ้า กรด ด่างหรือความร้อนเป็นตน้ ในงานอุตสาหกรรมไดม้กีารคิดคน้
วิธีการและหาวสัดุป้องกนัการสึกหรอและการกดักร่อนทุกรูปแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  ยืดอายกุารใช้
งาน ใชง้านวสัดุนั้นไดอ้ยา่งคุม้ค่าและปลอดภยั 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. การสึกหรอ 
1.1 ความหมายของการสึกหรอ 
1.2 ลกัษณะและชนิดของการสึกหรอ 
1.3 การแกไ้ขและการป้องกนัการสึกหรอ 

2. การกดักร่อน 
2.1 ความหมายของการกดักร่อน 
2.2 ลกัษณะและชนิดของการกดักร่อน  
2.4 การแกไ้ขและการป้องกนัการกดักร่อน 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ทั่วไป 

เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมาย ลกัษณะ สาเหตุของการสึกหรอและการกดักร่อน  
มีทกัษะในการแกปั้ญหา การป้องกนัปัญหาที่เกิดจากการสึกหรอและการกดักร่อน 
 เชิงพฤติกรรม 

ดา้นความรู้ 
1. อธิบายความหมายของการสึกหรอและการกดักร่อนได ้
2. บอกลกัษณะของการสึกหรอและการกดักร่อนได ้
3. บอกสาเหตุของการสึกหรอและการกดักร่อนได ้
4. อธิบายวิธีแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสึกหรอและการกดักร่อนได ้
ดา้นทกัษะ 
5. ป้องกนัการสึกหรอและการกดักร่อนที่เกิดจากการใชง้านไดถู้กวิธี 
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม / การบูรณาการกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 

6. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่ครูสามารถสังเกตเห็นไดใ้น
ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความ
รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 

 
 
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  
          1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. ปฏิบตัิงานไดเ้หมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมิน 
 3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งประหยดัคุม้ค่า 
หลักความมีเหตุผล 
 1. เห็นประโยชน์ของการปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีเหตุผลและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานและ
ชีวิตประจ าวนัได ้
 3. กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
 4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 5. ใชว้สัดุ อุปกรณ์ ถูกตอ้งเหมาะสมกบังาน 
 6. มีความคิดวิเคราะห์แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
หลักความมภีูมิคุ้มกัน 
 1. มีทกัษะในการท างาน 
 2. นกัเรียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งปฏิบติัไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการ 
 3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน 
 4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ 
 
การตดัสินใจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
เง่ือนไขความรู้ 
 1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการปฏิบตัิงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้  รอบคอบระมดัระวงั ) 
 2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการท างาน 
 3. ปฏิบตัิงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ 
 4. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ปฏิบตัิงานที่ไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผิดชอบ) 
 2. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบตัิงาน (ขยนั อดทน) 



 

ให้ความร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ้ื่น (แบ่งปัน) 
 

 
 

 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมนักเรียน 

1 ทดสอบความรู้ของนกัเรียนก่อนเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนบทเรียน 

2 เก็บคะแนนและประเมินผลเมื่อพิจารณาแบ่งกลุม่  
3 แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน นกัเรียนจดักลุ่ม 4-5 คน/กลุ่มและ

ก าหนดรหัสประจ าตวัของแต่ละคน 
เช่น A1, A2,A3,A4,A5 

4 ครูผูส้อนร่วมประเมินผลการน าเสนอผลงานคอย
ให้ค าแนะน า และมอบหมายกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

นกัเรียนน าเสนอเน้ือหาจากใบความรู้ 
ประกอบส่ือแบบบูรณาการเป็นราย
กลุ่ม และรับมอบหมายกิจกรรมตาม
ใบมอบงาน 

5 ร่วมเตรียมพ้ืนที่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัด ุ นกัเรียนเตรียมพ้ืนที่เคร่ืองมืออุปกรณ์
และวสัดุ 

6 ครูคอยดูแล ให้ค าแนะน า ปรึกษา นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

7 ครูคอยดูแลและตรวจสอบ นกัเรียนน าผลการปฏิบตัิไปกรอก
ขอ้มูลลงในใบมอบงาน 

8 ประเมินผลและเก็บผลงานนกัเรียน นกัเรียนน าใบมอบงานและผลงานส่ง
ครูผูส้อน 

9 ทดสอบความรู้ของนกัเรียนหลงับทเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
10 วดัผลและประเมินผลรวมเก็บผลงานทั้งหมด  



 

11 ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการเรียน ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการ
เรียนรู้ 

12 บนัทึกหลงัสอน  
 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. ใบความรู้ ใบมอบงานเร่ืองการสึกหรอและการกดักร่อน 
2. แผ่นใส แผนภูมิ รูปภาพ ตวัอยา่งของจริง 
3. แหล่งความรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัดุที่ก  าหนดไวใ้นใบมอบงาน หน่วยที่ 12 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบงาน 
2. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานที่  
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บั 

การประเมินตามสภาพจริง  
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เก็บผลงานจากใบงานไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหน่ึงในปลายภาค 
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เกณฑผ่์าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑผ่์าน ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เกณฑผ่์าน 50% ขึ้นไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการประเมินตาม
สภาพจริง 

 



 

กิจกรรมมอบหมาย 
 มอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มไปศกึษาใบความรู้ ใบมอบงาน หน่วยที ่13 ดว้ยตนเอง แลว้เตรียมเน้ือหา 
ส่ือ และค าถามส าหรับน าเสนอผลงานกลุ่มหนา้ชั้นเรียนในการเรียนคร้ังต่อไป 
  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 16 หน่วยที่  13 
รหัสวิชา  20100-1002   วิชา  วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม สอนคร้ังที่  31-32 
ช่ือหน่วย  การตรวจสอบวสัดุเบื้องตน้ จ านวน 2 ช.ม. 

   
แนวคิด 

ก่อนที่จะเลือกวสัดุไปใชง้านในกรณีที่ไม่มีเอกสารหรือค่าก าหนดบ่งช้ี จ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบคุณสมบตัิ
ของวสัดุดว้ยวิธีพ้ืนฐานง่ายๆ เช่น การดูสี ดูผิว น ้าหนกั การตรวจสอบบนโต๊ะงาน การขูด การตะไบ  
การเจียระไน การใชแ้ม่เหล็กดูด รวมทั้งการตรวจสอบหาจุดบกพร่องรอยแตกร้าวดว้ยวิธีต่างๆ เพื่อให้สามารถรู้
ชนิดและคุณสมบติัพ้ืนฐานของวสัดุนั้นและสามารถน าไปใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. การตรวจสอบแบบไม่ท าลายสภาพ 
2. การตรวจสอบแบบท าลายสภาพ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ทั่วไป 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการตรวจสอบวัสดุเบื้องต้นและมีทักษะในการ
ตรวจสอบวสัดุเบื้องตน้ก่อนจะน าไปใชง้าน 
 เชิงพฤติกรรม 

 
ดา้นความรู้ 
1. บอกความจ าเป็นในการตรวจสอบวสัดุเบื้องตน้ได ้
2. บอกวิธีตรวจสอบวสัดุแบบไม่ท าลายสภาพได ้
3. บอกวิธีตรวจสอบวสัดุแบบท าลายสภาพได้ 
 
ดา้นทกัษะ 
4. เปรียบเทียบขอ้แตกต่างของวสัดุจากการตรวจสอบได ้
5. เลือกวสัดุที่ไดจ้ากการตรวจสอบคุณสมบตัิไปใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  
 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม / การบูรณาการกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่ครูสามารถสังเกตเห็นไดใ้น
ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความ
รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 

 



 

 
 
 
 
 
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  
          1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. ปฏิบตัิงานไดเ้หมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมิน 
 3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งประหยดัคุม้ค่า 
หลักความมีเหตุผล 
 1. เห็นประโยชน์ของการปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีเหตุผลและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานและ
ชีวิตประจ าวนัได ้
 3. กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
 4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 5. ใชว้สัดุ อุปกรณ์ ถูกตอ้งเหมาะสมกบังาน 
 6. มีความคิดวิเคราะห์แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
หลักความมภีูมิคุ้มกัน 
 1. มีทกัษะในการท างาน 
 2. นกัเรียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งปฏิบติัไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการ 
 3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน 
 4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ 
 
การตดัสินใจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
เง่ือนไขความรู้ 
 1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการปฏิบตัิงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้  รอบคอบระมดัระวงั ) 
 2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการท างาน 
 3. ปฏิบตัิงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ 
 4. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ปฏิบตัิงานที่ไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผิดชอบ) 
 2. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบตัิงาน (ขยนั อดทน) 



 

ให้ความร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ้ื่น (แบ่งปัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมนักเรียน 

1 ทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนกัเรียนก่อนเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนบทเรียน 

2 เก็บคะแนนและประเมินผลเมื่อพิจารณาแบ่งกลุม่  
3 แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน นกัเรียนจดักลุ่ม 4-5 คน/กลุ่มและ

ก าหนดรหัสประจ าตวัของแต่ละคน 
เช่น A1, A2,A3,A4,A5 

4 ครูผูส้อนร่วมประเมินผลการน าเสนอผลงานคอย
ให้ค าแนะน า และมอบหมายกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

นกัเรียนน าเสนอเน้ือหาจากใบความรู้ 
ประกอบส่ือแบบบูรณาการเป็นราย
กลุ่ม และรับมอบหมายกิจกรรมตาม
ใบมอบงาน 

5 ร่วมเตรียมพ้ืนที่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัด ุ นกัเรียนเตรียมพ้ืนที่เคร่ืองมืออุปกรณ์
และวสัดุ 

6 ครูคอยดูแล ให้ค าแนะน า ปรึกษา นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

7 ครูคอยดูแลและตรวจสอบ นกัเรียนน าผลการปฏิบตัิไปกรอก
ขอ้มูลลงในใบมอบงาน 

8 ประเมินผลและเก็บผลงานนกัเรียน นกัเรียนน าใบมอบงานและผลงานส่ง
ครูผูส้อน 

9 ทดสอบความรู้ของนกัเรียนหลงับทเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
10 วดัผลและประเมินผลรวมเก็บผลงานทั้งหมด  



 

11 ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการเรียน ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการ
เรียนรู้ 

12 บนัทึกหลงัสอน  
 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. ใบความรู้ ใบมอบงานเร่ืองการทดสอบวสัดุเบื้องตน้ 
2. แผ่นใส แผนภูมิ รูปภาพ ตวัอยา่งของจริง 
3. แหล่งความรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัดุที่ก  าหนดไวใ้นใบมอบงาน หน่วยที่ 13 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบงาน 
2. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานที่  
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บั 

การประเมินตามสภาพจริง  
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เก็บผลงานจากใบงานไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหน่ึงในปลายภาค 
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เกณฑผ่์าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑผ่์าน ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เกณฑผ่์าน 50% ขึ้นไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการประเมินตาม
สภาพจริง 

 



 

กิจกรรมมอบหมาย 
 มอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มไปศกึษาใบความรู้ ใบมอบงาน หน่วยที ่14 ดว้ยตนเอง แลว้เตรียมเน้ือหา 
ส่ือ และค าถามส าหรับน าเสนอผลงานกลุ่มหนา้ชั้นเรียนในการเรียนคร้ังต่อไป 
 
  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 17 หน่วยที่  14 
รหัสวิชา  20100-1002   วิชา  วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม สอนคร้ังที่  33-34 
ช่ือหน่วย  พลงังานในอนาคต จ านวน 2 ช.ม. 

   
แนวคิด 

จากอดีตถึงปัจจุบนั ช่วง 50 ปีที่ผ่านมามนุษยม์ีการใชพ้ลงังานจากทรัพยากรของโลกอยา่งมากมาย  
พลงังานดงักล่าวไดแ้ก่ น ้ามนั แก๊สธรรมชาติ ถ่านหินและแร่ธาตุต่างๆ ในไม่ชา้พลงังานเหล่าน้ีกจ็ะหมดไป   จาก
โลก จึงจ าเป็นตอ้งคิดคน้หาพลงังานมาทดแทนโดยเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป พลงังานที่ถกูมองอยูใ่นอนัดบั
ตน้ๆ ไดแ้ก่ แสงแดด ลม น ้า พืช แก๊สจากส่ิงปฏิกูล ฯลฯ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถน ามาใชเ้ป็นพลงังานใน   รูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือทดแทนพลงังานน ้ามนั แก๊สธรรมชาติ และถ่านหินทีก่  าลงัจะหมดไปจากโลก 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. พลงังานแสงแดด 
2. พลงังานลม 
3. พลงังานจากน ้า 
4. พลงังานจากพืช 
5. พลงังานแก๊สจากส่ิงปฏิกูล (แก๊สชีวภาพ) 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ทั่วไป 

เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมาย ประเภท ลกัษณะ การน าพลงังานมาใชใ้นปัจจุบนัและ
แนวทางในการที่จะน าพลงังานทดแทนมาใชใ้นอนาคต 
 เชิงพฤติกรรม 

ดา้นความรู้ 
1. อธิบายความหมายของพลงังานในอนาคตได ้
2. บอกประเภทและลกัษณะของพลงังานที่ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัได ้
3. อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้พลงังานธรรมชาติที่ใชอ้ยูปั่จจุบนัก าลงัจะหมดจากโลกได ้
4. บอกประเภทและลกัษณะพลงังานทดแทนในอนาคตได ้
 
ดา้นทกัษะ 
5. เขียนแผนผงัแนวความคิดที่น าพลงังานทดแทนมาใชง้านได ้

  
 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม / การบูรณาการกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 

6. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่ครูสามารถสังเกตเห็นไดใ้น
ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความ
รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 

 
 
 
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  
          1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. ปฏิบตัิงานไดเ้หมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมิน 
 3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งประหยดัคุม้ค่า 
หลักความมีเหตุผล 
 1. เห็นประโยชน์ของการปฏิบตัิตามใบงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีเหตุผลและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานและ
ชีวิตประจ าวนัได ้
 3. กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
 4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 5. ใชว้สัดุ อุปกรณ์ ถูกตอ้งเหมาะสมกบังาน 
 6. มีความคิดวิเคราะห์แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
หลักความมภีูมิคุ้มกัน 
 1. มีทกัษะในการท างาน 
 2. นกัเรียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งปฏิบติัไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามหลกัการ 
 3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน 
 4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อย่างถูกกาลเทศะ 
 
การตดัสินใจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
เง่ือนไขความรู้ 
 1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในการปฏิบตัิงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้  รอบคอบระมดัระวงั ) 
 2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการท างาน 
 3. ปฏิบตัิงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ 
 4. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
 1. ปฏิบตัิงานที่ไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผิดชอบ) 



 

 2. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบตัิงาน (ขยนั อดทน) 
ให้ความร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ้ื่น (แบ่งปัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรมครูผู้สอน กิจกรรมนักเรียน 

1 ทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนกัเรียนก่อนเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนบทเรียน 

2 เก็บคะแนนและประเมินผลเมื่อพิจารณาแบ่งกลุม่  
3 แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน นกัเรียนจดักลุ่ม 4-5 คน/กลุ่มและ

ก าหนดรหัสประจ าตวัของแต่ละคน 
เช่น A1, A2,A3,A4,A5 

4 ครูผูส้อนร่วมประเมินผลการน าเสนอผลงานคอย
ให้ค าแนะน า และมอบหมายกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

นกัเรียนน าเสนอเน้ือหาจากใบความรู้ 
ประกอบส่ือแบบบูรณาการเป็นราย
กลุ่ม และรับมอบหมายกิจกรรมตาม
ใบมอบงาน 

5 ร่วมเตรียมพ้ืนที่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัด ุ นกัเรียนเตรียมพ้ืนที่เคร่ืองมืออุปกรณ์
และวสัดุ 

6 ครูคอยดูแล ให้ค าแนะน า ปรึกษา นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามใบมอบ
งาน 

7 ครูคอยดูแลและตรวจสอบ นกัเรียนน าผลการปฏิบตัิไปกรอก
ขอ้มูลลงในใบมอบงาน 

8 ประเมินผลและเก็บผลงานนกัเรียน นกัเรียนน าใบมอบงานและผลงานส่ง
ครูผูส้อน 

9 ทดสอบความรู้ของนกัเรียนหลงับทเรียน นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 



 

10 วดัผลและประเมินผลรวมเก็บผลงานทั้งหมด  
11 ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการเรียน ร่วมกนัสรุปบทเรียนและสรุปผลการ

เรียนรู้ 
12 บนัทึกหลงัสอน  

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. ใบความรู้ ใบมอบงานเร่ืองพลงังานในอนาคต 
2. แผ่นใส แผนภูมิ รูปภาพ ตวัอยา่งของจริง 
3. แหล่งความรู้ในทอ้งถิ่นและวสัดุที่ก  าหนดไวใ้นใบมอบงาน หน่วยที ่14 

การวัดผลและประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. ตรวจใบงาน 
2. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. ใบงานที่  
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บั 

การประเมินตามสภาพจริง  
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เก็บผลงานจากใบงานไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหน่ึงในปลายภาค 
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เกณฑผ่์าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึ้นไป 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑผ่์าน ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เกณฑผ่์าน 50% ขึ้นไป 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนขึ้นอยูก่บัการประเมินตาม
สภาพจริง 



 

 
กิจกรรมมอบหมาย 

 มอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มไปจดัท าบอร์ดแผนภูมิของพลงังานทดแทนในอนาคต กลุม่ละ 1 อยา่ง 
 
  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 18 หน่วยที่  - 
รหัสวิชา  2100-1002   วิชา  วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม สอนคร้ังที่  35-36 
ช่ือหน่วย  สอบปลายภาค จ านวน 2 ช.ม. 

   
แนวคิด 

- 
 
สาระการเรียนรู้ 

สอบปลายภาค 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

มีการพฒันาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่        ครู
สามารถสังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 



 

ภาคผนวก ก 
ตัวอย่าง 

แบบประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 
ประเมินจากผลงานที่นกัเรียนจดัท าและน ามาจดัเก็บไวใ้นแฟ้ม แฟ้มนั้นจะประกอบดว้ย 

1. ปก 
2. ค าน า 
3. ขอ้มูลส่วนตวั 
4. สารบญั 
5. จุดประสงค์ 
6. เกณฑก์ารประเมินงาน 
7. งานทั้งหมด 
8. แบบทดสอบต่างๆ 
9. งานที่มอบหมาย/ใบงาน 

10. การประเมินตนเอง/เพื่อน/ผูส้อน/ผูป้กครอง 
11. ความคิดเห็นต่อวิชา 

 
ตัวอย่างข้อมลูส่วนตัว 

1.
 ช่ือ………………………………………………………………………………………………
………. 

2. เกิดวนัที่…………………………เดือน………………………………พ.ศ. ………………….……… 
3. ช่ือบิดา…………………………………………ช่ือ

มารดา……………………………………………. 
 พี…่…………………………………………คน 

 นอ้ง…………………………...………………คน 
4. ที่

อยู…่………………………………………………………………………………………………….. 
5. วิชาที่

ชอบ………………………………………………………………………………………………. 
6. กิจกรรมที่

ชอบ…………………………………………………………………………………………. 
7. ส่ิงที่ประทบัใจในการ

เรียน……………………………………………………………………………... 



 

8. รางวลัที่เคย
ไดรั้บ………………………………………………………………………………………. 

9. ความสามารถ
พิเศษ……………………………………………………………………………………. 

10. อุดมคติของการ
ท างาน………………………………………………………………………………… 

11. ผลงานที่
สะสม………………………………………………………………………………………….. 

 
หมายเหตุ  : สะสมงานไดทุ้กหน่วย นกัเรียนน าผลงานที่พอใจใส่แฟ้มสะสมไว ้



 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่าง 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ที่ 
 

พฤติกรรม 
 
 

ช่ือ-สกลุ 

ความสนใจ 
การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอม    
รับฟังคน

อื่น 

ท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       
                       

                       
                       
                       
                       
                       

                       
                       

                       
                       

 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดบัคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดงัน้ี 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลบั ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกตอ้ง ท างานส่งครบตรง
เวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยูใ่นเกณฑป์ระมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยูใ่นเกณฑป์ระมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เขา้ชั้นเรียน แต่การแสดงออกนอ้ยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

 
ลงช่ือ……………………………….ผู้สังเกต 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 



 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่าง 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่มที่……………ช้ัน/แผนก……………… 
 

ล าดั
บ 
ที่ 

ช่ือ-สกลุ 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รว
ม 

ความ
ร่วมมือ 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความต้ังใจ
ในการ
ท างาน 

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       

10                       
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ดีมาก = 4 ประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ์ 90-100% หรือปฏิบติับ่อยคร้ัง 
 ดี = 3 ประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ์ 70-89% หรือปฏิบติับางคร้ัง 
 ปานกลาง = 2 ประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ์ 50-69% หรือปฏิบติัคร้ังเดียว 
 ปรับปรุง = 1 ประสิทธิภาพต ่ากว่าเกณฑ ์ 50%  หรือไม่ปฏิบตัิเลย 
 

ลงช่ือ………………………………ผู้สังเกต 
 (…………………………….) 
 ………./……………/……… 



 

ภาคผนวก ง 
ตัวอย่าง 

แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายบุคคล 
 

พฤติกรรม 
 
 

ช่ือ-สกลุ 

บุคลิก 
การแต่ง
กาย 

มารยาทใน
การพูด 

การใช้ 
ภาษา 

วิธีการ    
น าเสนอ 

เนื้อหาที ่
น าเสนอ 

รวม 

10 10 10 10 10 50 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       

 
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………
……. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……. 
 
เกณฑ์ผ่าน 25 คะแนน 
 
เกณฑ์การสังเกต 

บุคลิก การแต่งกาย : มีความเช่ือมัน่ในตนเอง แต่งกายสะอาด ถกูระเบียบ เส้ือไม่หลุดลุ่ย 
มารยาทในการพูด : มองหนา้และสบตาผูฟั้ง ไม่เหน็บแนม เสียดสีผูอ้ื่น 
การใชภ้าษา : ชดัเจน ตามหลกัภาษา ตวั ร ล ค าควบกล ้า ถอ้ยค าขอ้ความสุภาพ 
วิธีการน าเสนอ : น่าสนใจหลากหลาย เช่น ใชแ้ผ่นใส รูปภาพ ตั้งค าถาม เล่นเกม ไม่เย่ินเยอ้ 
เน้ือหาที่น าเสนอ : มีสาระส าคญั ตรงกบัหัวขอ้เร่ือง ใช้เวลาตามที่ก  าหนด 

 
ลงช่ือ……………………………….ผู้สังเกต 



 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 



 

ภาคผนวก จ 
ตัวอย่าง 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ช่ือผู้ประเมิน/กลุ่ม
ประเมิน………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือกลุ่มรับการ
ประเมิน……………………………………………………………………………………………… 
ประเมินผลคร้ังที…่………………....…….. วันที่ ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……...….…... 
เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………………
…. 

ที ่ คุณลักษณะ/พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดับพฤติกรรม 

คะแนนที่ได้ ใช้ได้  
= 1 

ควร
ปรับปรุง  

=  0 
1 ความมีมนุษยสัมพนัธ ์

 แสดงกิริยาท่าทางสุภาพต่อผูอ้ื่น 
 ให้ความร่วมมือกบัผูอ้ื่น 

   
 

2 ความมีวินยั 
 ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ

ขอ้ตกลงต่างๆ ของวิทยาลยั ไดแ้ก่ แต่งกาย
ถูกตอ้งตามระเบียบและขอ้บงัคบั ตรงต่อ
เวลา  

   

3 ความรับผิดชอบ 
 มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและ

การปฏิบตัิงาน 
 ปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจ 
 มีความเพียรพยายามในการเรียนและการ

ปฏิบตัิงาน 

   

4 ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

   
 

5 ความสนใจใฝ่รู้ 
 ซกัถามปัญหาขอ้สงสัย 

   
 

6 ความรักสามัคคี 
 ร่วมมือในการท างาน 

   
 



 

7 ความกตัญญูกตเวท ี
 มีสัมมาคารวะต่อครู-อาจารยอ์ยา่งสม ่าเสมอ  

ทั้งต่อหนา้และลบัหลงั 

   
 

 
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด  = …………… คะแนน 

หมายเหตุ  : แบบประเมินน้ีใช้แบบเดียวกนัทั้งครูและประธานกลุ่ม และประเมินคุณลกัษณะดงักล่าวตลอดภาค
การศึกษา 

ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่าง 

แบบรวมคะแนนการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ช่ือ-สกลุ…………………………………………………………....รหัส
ประจ าตัว………………………………… 
ระดับช้ัน……………………….……..…..กลุ่ม…………………………...แผนกวิชา…………………….……… 
 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

คร้ังที่ประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 
หา

รจ
 าน
วน

ครั้
งท

ี่
ปร

ะเม
ิน 

คะ
แน

นท
ี่ได

 ้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

คะแนนที่ได้    
1. ความมีมนุษย

สัมพนัธ์ 
                     

2. ความมีวินยั                      
3. ความรับผิดชอบ                      
4. ความเช่ือมัน่ใน

ตนเอง 
                     

5. ความสนใจใฝ่รู้                      
6. ความรักสามคัค ี                      
7. ความกตญัญู

กตเวที 
                     

 
 



 

ลงช่ือ…………………………….ผู้ประเมนิ 
(…………………………….) 
.………/…………/………. 

 
 
หมายเหตุ : แบบรวมคะแนนน้ีใชแ้บบเดียวกนัทั้งครูและประธานกลุ่ม 



 

ภาคผนวก ช 
ตัวอย่าง 

แบบสรุปผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ภาคเรียนที่…………………ปีการศึกษา…………………. 

รหัสวิชา…………………………………….. 

ช่ือวิชา……………………………………… 

ระดับช้ัน…………………………………… 

แผนก/กลุ่ม…………………………….…. คว
าม
มีม

นุษ
ยส

ัมพ
นัธ

 ์
คว

าม
มีวิ

นยั
 

คว
าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 
คว

าม
เชื่อ

มัน่
ใน

ตน
เอง

 
คว

าม
สน

ใจ
ใฝ่
รู้ 

คว
าม
รัก
สา
มคั

ค ี
คว

าม
กต

ญัญ
ูกต

เวท
ี 

รว
ม 

 (ใ
นส่

วน
ขอ

งผู
ส้อ

น)
 

รว
ม 

(ใน
ส่ว

นข
อง
ปร

ะธ
าน

กล
ุ่ม)

 
รว
มค

ะแ
นน

ที่ไ
ดจ้

าก
ทั ้ง

 2 
ส่ว

น 

ล าดับ 
ที่ 

รหัส 
ประจ าตั
ว 

ช่ือ-สกุล 2 1 3 1 1 1 1 10 10 20 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
ภาคผนวก ฌ 



 

ตัวอย่าง 
บันทึกหลังการสอน 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………
……………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………… 

ผลการเรียนของนกัเรียน 
……………………………………………………………………………………………………
……………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………… 



 

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

 
ลงช่ือ……………………………….ผู้บันทึก 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 

หมายเหตุ : บนัทึกน้ีใชบ้นัทึกทุกแผนการจดัการเรียนรู้ 
ภาคผนวก ญ 
ตัวอย่าง 

บันทึกหลังการสอน 
 
ช่ือผู้สอน……………………………………….………….. รหัส  2100-1002   วิชา วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 
ภาคเรียนที่…………………………………………........... ปีการศึกษา………………………………………….. 
 

ห้องเรียน วัน/เดือน/ปี เวลา บันทึกความคิดเห็น หมายเหตุ 
     



 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

หมายเหตุ  : บนัทึกน้ีใชบ้นัทึกทา้ยสุดของทุกแผนการจดัการเรียนรู้ 
 
 


