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แผนการจัดการเรียนรู.ท่ี 2.1 

เร่ือง กลไกและเคร่ืองมือพ้ืนฐาน 

จำนวน 2 ช่ัวโมง 

 

1.สาระสำคัญและความคิดรวบยอด 

 วัสดุแต+ละประเภทมีสมบัติแตกต+างกัน เช+น ไม=สังเคราะห@ โลหะ จึงต=องมีการวิเคราะห@สมบัติเพ่ือ

เลือกใช=ให=เหมาะสมกับลักษณะของานการสร=างขึ้นงานอาจใช=ความรู= เรื่องกลไก ไฟฟOา อิเล็กทรอนิกส@ เช+น 

LDR sensor เฟYอง รอก คาน วงจรสำเร็จรูป 

2.ตัวช้ีวัด/จุดประสงคLการเรียนรู. 

 ตัวช้ีวัด ว 4.1 ม.4/5 ใช=ความรู =และทักษะเกี ่ยวกับวัสดุ อุปกรณ@ เครื ่องมือ กลไก ไฟฟOาและ

อิเล็กทรอนิกส@ และเทคโนโลยีที่ซับซ=อนในการแก=ปaญหาหรือพัฒนางาน ได=อย+างถูกต=อง เหมาะสม และ

ปลอดภัย 

 จุดประสงคLการเรียนรู. 

 1. อธิบายลักษณะงานท่ีต=องใช=กลไกในการทำงานได= 

 2. เลือกใช=เคร่ืองมือพ้ืนฐานในการทำงานได=อย+างเหมาะสม 

 3. ประยุกต@ใช=ความรู=ในการเลือกใช=เคร่ืองมือและกลไกในการสร=างช้ินงานได= 

3.สาระการเรียนรู.  

- กลไก 

- เคร่ืองมือพ้ืนฐาน 

4.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการใช=เทคโนโลยี 

3. ความสามารถในการคิด 

4. ความสามารถในการแก=ปaญหา 

5. ความสามารถในการใช=ทักษะชีวิต 

5.คุณลักษณะอันพึงประสงคL 

1. มีวินัย 

 2. ใฝjเรียนรู= 

 3. มุ+งม่ันในการทำงาน 
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6.กิจกรรมการเรียนรู. (การสอนแบบใช=เกมการเรียนรู=) 

 ช่ัวโมงท่ี 1   

 ข้ันนำเข.าสูVบทเรียน 

1. ครูแนะนำบทเรียนที่ 2 เรื่องเครื่องมือพื้นฐาน ไฟฟOาและอิเล็กทรอนิกส@ สาระสำคัญของบทเรียน

นี้ และให=นักเรียนทำแบบทดสอบก+อนเรียน จำนวน 10 ข=อ เปnนเวลา 10 นาที จากเว็บไซต@ส่ือ

การสอน  

2. ครูให=นักเรียนร+วมกันตอบคำถามต+อไปน้ี 

- หากนักเรียนต=องการทำประตูข้ึนมาใช=งาน นักเรียนจะต=องรู= หรือมีข=อมูลอะไรบ=าง 

(แนวคำตอบ สถานที่ที่นำไปใช= ลักษณะของพื้นฐาน ลักษณะการใช=งาน วัสดุที่เหมาะสม กลไกท่ี

เหมาะสม) 

ข้ันสอน 

3. นักเรียนศึกษาเร่ืองกลไกจากเว็บไซต@ส่ือกาสอนท่ีครูสร=างข้ึน เปnนเวลา 10 นาที 

4. ครูสุ+มให=นักเรียนตอบคำถามต+อไปน้ี 

- ลักษณะของกลไกเฟYองมีก่ีแบบ แต+ละแบบเปnนอย+างไร 

- ลักษณะของกลไกรอกมีอะไรบ=าง แต+ละแบบเปnนอย+างไร 

5. ครูให=นักเรียนศึกษาเร่ืองเคร่ืองมือพ้ืนฐานจากเว็บไซต@ส่ือการสอนท่ีครูกำหนด เปnนเวลา 10 นาที  

6. ครูสุ+มให=นักเรียนตอบคำถามต+อไปน้ี 

- ไม=มีก่ีประเภทอะไรบ=าง 

- ไม=สังเคราะห@มีลักษณะเปnนอย+างไร มีก่ีประเภท 

- โลหะแต+ละประเภทมีคุณสมบัติเปnนอย+างไร 

- อัลลอยด@เกิดจากส+วนผสมของสารใด 

- ลักษณะของวัสดุประเภทนาโนเปnนอย+างไร 

7. ครูให=นักเรียนทำใบงานท่ี 2.1 เร่ืองเคร่ืองมือพ้ืนฐาน โดยเข=าเว็บไซต@ quizlet.com และเล+นเกม

ตามท่ีครูกำหนด เปnนเวลา 20 นาที โดยมีเปOาหมายคือตอบคำถามให=เร็วท่ีสุดภายในเวลา 10 

วินาที 

8. ครูมอบรางวัลหรือช่ืนชมกับนักเรียนท่ีตอบคำถามได=ถูกต=อง และนักเรียนท่ีตอบคำถามได=รวดเร็ว

ท่ีสุด 

ข้ันสรุป 

9. นักเรียนร+วมกันสรุปกลไลเฟYอง กลไกรอก วัสดุและเคร่ืองมือประเภทต+าง ๆ  

10. ครูสรุปในประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ียังไม+ครบถ=วน 
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7.การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑL 

ตรวจแบบทดสอบก+อนเรียน แบบทดสอบก+อนเรียน - 

ตรวจใบงาน ใบงานท่ี 2.1 เคร่ืองมือ

พ้ืนฐาน 

ผ+านเกณฑ@ร=อยละ 75 ของโรงเรียน 

ประเมินคุณลักษณะและ

ความสามารถ 

แบบประเมินคุณลักษณะและ

ความสามารถ 

ระดับคุณภาพต้ังแต+ 3.50 ข้ึนไป 

 

8.ส่ือและแหลVงเรียนรู. 

 1. เว็บไซต@ส่ือการเรียนการสอน www.dt.nattapon.com 

 2. หนังสือเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี (สสวท.) ม.4 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู. 

ผลการจัดการเรียนรู=     

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

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

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

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

ปaญหา และอุปสรรค 

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

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

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

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

แนวทางแก=ไข / แนวทางการพัฒนา 

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

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

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

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

 

      ลงช่ือ....................................ครูผู=สอน 

       ( นายณัฐพล บัวอุไร ) 

 

ความคิดเห็นของผู.นิเทศ 

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

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

ลงช่ือ............................................                                                                                                                                          

              (นางสาวจิรภิญญา วงษ@ตรีศรี)  

      ผู=นิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

1. นักเรียนร=อยละ 100 สามารถอธิบายลักษณะงานท่ีต=องใช=กลไกในการทำงานได= 

2. นักเรียนร=อยละ 85 สามารถเลือกใช=เคร่ืองมือพ้ืนฐานในการทำงานได=อย+างเหมาะสม 

3. นักเรียนร=อยละ 80 สามารถประยุกต@ใช=ความรู=ในการเลือกใช=เคร่ืองมือและกลไกในการสร=างช้ินงานได= 

 

1. นักเรียนร=อยละ 15 ไม+สามารถเลือกใช=เคร่ืองมือพ้ืนฐานในการทำงานได=อย+างเหมาะสม 

2. นักเรียนร=อยละ 20 ไม+สามารถประยุกต@ใช=ความรู=ในการเลือกใช=เคร่ืองมือและกลไกในการสร=างช้ินงาน

ได= 

 

1. ให=นักเรียนศึกษาคุณสมบัติของเคร่ืองมือพ้ืนฐานเพ่ิมเติม 

2. ให=นักเรียนทำใบงานอีกรอบเพ่ือทบทวนความรู= 

1. องค@ประกอบของแผนการสอนมีความครบถ=วนสมบูรณ@ 

2. สามารถนำไปใช=ในการจัดการเรียนการสอนได=จริง 
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แบบทดสอบกVอนเรียน 

เร่ือง เคร่ืองมือพ้ืนฐาน ไฟฟ_าและอิเล็กทรอนิกสL 

คำช้ีแจง  ให=นักเรียนเลือกคำตอบข=อท่ีถูกต=องมากท่ีสุด  

1. ข=อใดไม+ใช+ลักษณะสำคัญของโครงงาน 

 ก. ผลการทดลองเปnนไปตามสมมติฐาน 

 ข. เน=นกระบวนการคิด วางแผน และการแก=ปaญหา 

 ค. ศึกษา เรียนรู= ทดลอง โดยปฏิบัติด=วยตนเอง 

 ง. มีผู=เช่ียวชาญคอยให=คำปรึกษาหรือแนะนำ 

ตอบ ก. การทำโครงงานน้ันไม+จำเปnนเสมอไปท่ีผลการทดลองจะเปnนไปตามสมมติฐาน เพราะสมมติฐานเปnน

การคาดการณ@ผลลัพธ@เท+าน้ัน 

2. โครงงานประเภทใดท่ีมีการศึกษาผลของตัวแปรต=นท่ีส+งผลต+อตัวแปรอีกตัวหน่ึงท่ีต=องการศึกษา 

 ก. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข=อมูล 

 ข. โครงงานประเภททดลอง 

 ค. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ@ 

 ง. โครงงานประเภททฤษฎีหรืออธิบาย 

ตอบ ข. โครงงานประเภททดลอง เพราะเปnนโครงงานท่ีต=องออกแบบการทดลองเพ่ือศึกษาผลของตัวแปรต=นท่ี

ส+งผลต+อตัวแปรอีกตัวหน่ึงท่ีต=องการศึกษา 

3. หากนักเรียนทำโครงงานศึกษาสภาพแวดล=อมท่ีเหมาะสมและพัฒนาระบบอัตโนมัติในการควบคุม

สภาพแวดล=อมสำหรับการเล้ียงกุ=งเครฟ�ช โครงงานน้ีจัดเปnนโครงงานประเภทใด 

 ก. โครงงานประเภททดลองและนวัตกรรมใหม+ 

 ข. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ@และสำรวจ 

 ค. โครงงานประเภททดลองและทฤษฎี 

 ง. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ@และทดลอง 

ตอบ ง. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ@และทดลอง เพราะเปnนการพัฒนาเคร่ืองกรองน้ำซ่ึงเปnนส่ิงประดิษฐ@และมี

การนำส่ิงประดิษฐ@น้ันไปทดลองใช=เพ่ือหาประสิทธิภาพ 

4. ข=อใดไม+ใช+ลักษณะของโครงงานคณิตศาสตร@ 

 1. การศึกษาค=นคว=าทฤษฎีหรือบทนิยาม 

 2. การสร=างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม+ 

 3. การประยุกต@ใช=ความรู= 

 4. การแก=โจทย@ปaญหาท่ีความซับซ=อน 

 5. การสร=างโจทย@ปaญหาท่ีมีการประยุกต@หลายๆ องค@ความรู= 

 ก. ข=อ 1,2 และ 3    ข. ข=อ 2 และ 3 

 ค. ข=อ 3, 4 และ 5    ง. ข=อ 4 และ 5 
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ตอบ ง. ไม+ใช+ลักษณะของโครงงานคณิตศาสตร@ โดยโครงงานคณิตศาสตร@มีลักษณะสำคัญดังข=อ 1, 2 และ 3 

5. นักเรียนทำโครงงานคณิตศาสตร@โดยนำความรู=ทางคณิตศาสตร@เร่ืองรูปทรงและอัตราส+วนไปใช=ในการ

ออกแบบลายผ=า แสดงว+าโครงงานน้ันเปnนโครงงานคณิตศาสตร@ประเภทใด 

ก. การศึกษาค=นคว=าทฤษฎีหรือบทนิยาม 

 ข. การสร=างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม+ 

 ค. การประยุกต@ใช=ความรู= 

 ง. การแก=โจทย@ปaญหาท่ีความซับซ=อน 

ตอบ ค. การประยุกต@ใช=ความรู= เพราะเปnนการนำองค@ความรู=ทางคณิตศาสตร@ไปใช=ในการสร=างสรรค@ผลงาน 

6. ข=อใดไม+ใช+กระบวนการทางวิทยาศาสตร@  

 ก. เก็บรวบรวมข=อมูล 

 ข. กำหนดปaญหา 

 ค. ทดลอง 

 ง. นำเสนอ 

ตอบ ง. นำเสนอ ไม+ใช+กระบวนการทางวิทยาศาสตร@ แต+เปnนกระบวนการทำโครงงาน 

7. โครงงานเก่ียวกับการศึกษาการแปรสัญฐานของแผ+นธรณีในประเทศไทย จัดเปnนโครงงานวิทยาศาสตร@

ประเภทใด 

 ก. โครงงานวิทยาศาสตร@ประเภททฤษฎี 

 ข. โครงงานวิทยาศาสตร@ประเภทส่ิงประดิษฐ@ 

 ค. โครงงานวิทยาศาสตร@ประเภททดลอง 

 ง. โครงงานวิทยาศาสตร@ประเภทสำรวจ 

ตอบ ก. โครงงานวิทยาศาสตร@ประเภททฤษฎี เพราะเปnนการศึกษาข=อมูลท่ีมีอยู+มานำเสนอหลักการ แนวคิด

หรือทฤษฎีโดยมีเหตุผลสนับสนุน 

8. ข=อใดไม+ใช+ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร@ 

 ก. โครงงานพัฒนาส่ือเพ่ือการศึกษา 

 ข. โครงงานส่ิงประดิษฐ@ 

 ค. โครงงานพัฒนาเคร่ืองมือ 

 ง. โครงงานจำลองทฤษฎี 

ตอบ ข. โครงงานส่ิงประดิษฐ@ ไม+ใช+โครงงานคอมพิวเตอร@ เพราะส่ิงประดิษฐ@อาจจะไม+ได=ใช=องค@ความรู=ด=าน

คอมพิวเตอร@ในการทำโครงงานก็ได= 

9. โครงงานคอมพิวเตอร@ประเภทใดท่ีมีโอกาสต=องใช=องค@ความรู=ในศาสตร@สาขาอ่ืนๆ ในการทำโครงงานด=วย

มากท่ีสุด 

 ก. โครงงานพัฒนาส่ือเพ่ือการศึกษา 

 ข. โครงงานการประยุกต@ใช=งาน 
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 ค. โครงงานพัฒนาเคร่ืองมือ 

 ง. โครงงานจำลองทฤษฎี 

ตอบ โครงงานจำลองทฤษฎี เพราะจะต=องใช=องค@ความรู=หรือทฤษฎีท่ีเก่ียวข=องเพ่ือสร=างแบบจำลองให=ถูกต=อง

เหมาะสม 

10. ข=อใดเปnนโครงงานคอมพิวเตอร@ประเภทโครงงานการประยุกต@ใช=งาน 

 ก. เกมเพ่ือการเรียนรู=เร่ืองทฤษฎีบทพีทากอรัส 

 ข. โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได=บุคคลธรรมดา 

 ค. แอปพลิเคชันส่ือสังคมออนไลน@เพ่ือแบ+งปaนข=อมูลร+วมกัน 

 ง. แอปพลิเคชันสรุปเน้ือหาเร่ืองงานและพลังงาน 

ตอบ  ข. โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได=บุคคลธรรมดา เพราะเปnนโปรแกรมท่ีเข=ามาช+วยในการดำเนินชีวิตหรือ

การทำงานในชีวิตประจำวัน 
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ใบงานท่ี 2.1 

เร่ืองเคร่ืองมือพ้ืนฐาน 

 

คำช้ีแจง ให=นักเรียนเข=าเว็บไซต@และเล+นเกมตอบคำถาม โดยตอบคำถามก่ีคร้ังก็ได= จนกว+าจะตอบได=เร็วท่ีสุด

และถูกต=องท่ีสุด ภายในเวลา 20 นาที 
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แบบประเมินสมรรถนะผู.เรียน 5 ด.าน 

คำช้ีแจง  ให=ผู=สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว+างการเรียนการสอนและนอกเวลาเรียน  

 แล=วทำเคร่ืองหมาย / ลงในช+องท่ีตรงกับระดับคะแนน  

 

สมรรถนะท่ีประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

 1 2 3 

1. ความสามารถในการส่ือสาร    

    1.1 มีความสามารถในการรับ-ส+งสาร    

    1.2 มีความสามารถในการถ+ายทอดความรู=  ความคิด ความเข=าใจ

ของตนเองโดยใช=ภาษาอย+างเหมาะสม 

   

   1.3 ใช=วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม    

2. ความสามารถในการคิด    

    2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห@ เพ่ือการสร=างองค@ความรู=    

   2.2 มีความสามารถในการคิดเปnนระบบเพ่ือการสร=างองค@ความรู=    

3. ความสามารถในการแก=ปaญหา      

    3.1 แก=ปaญหาโดยใช=เหตุผล    

    3.2 แสวงหาความรู=มาใช=ในการแก=ปaญหา    

    3.3 ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบต+อตนเองและผู=อ่ืน    

4. ความสามารถในการใช=ทักษะชีวิต    

   4.1 ทำงานและอยู+ร+วมกับผู=อ่ืนด=วยความสัมพันธ@อันดี    

  4.2 มีวิธีแก=ไขความขัดแย=งอย+างเหมาะสม    

5. ความสามารถในการใช=เทคโนโลยี    

   5.1 เลือกใช=ข=อมูลในการพัฒนาตนเองอย+างเหมาะสม     

5.2 เลือกใช=ข=อมูลในการทำงานและอยู+ร+วมกันอย+างเหมาะสม    

เกณฑLการให.คะแนนพฤติกรรม       สรุปผลการประเมิน 

ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ 3  36 – 25  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติชัดเจนและบ+อยคร้ัง 2  24-13 คะแนน ดี 

ปฏิบัติบางคร้ัง 1   12-1 คะแนน พอใช= 

 


