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ความแข็งแรงของวัสดุ  (Strength of  Materials) 

20100202   3(3-0-6) 

วัตถุประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และคุณสมบัติดานความแข็งแรงของวัสดุ 

2. สามารถประยุกตใชหลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจ

ช้ินสวนโครงสรางและเครื่องจักรกล 

3. มีเจตคติท่ีดีในการสืบคนความรูและใชหลักเหตุผลของกลศาสตรของแข็งในการแกปญหา มี

ความตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุมคาของวัสดุ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของความเคน ความเครียดและสมบัติดานความแข็งแรงของ

วัสดุ 

2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของช้ินสวนเนื่องจากอุณหภูมิ การตอกัน

โดยใชแนวเช่ือและหมุดยํ้า 

3. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของภาชนะความดัน เพลารับแรงและ

ทอรกคานรับแรงและโมเมนตดัด 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและองคประกอบของความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวาง

ความเคนและความเครียดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุนของฮุก มอดูลัสความยืดหยุน ความเคนเนื่องจาก

อุณหภูมิเปล่ียนแปลงความเคนในวัสดุซ่ึงตอกันโดยการเช่ือมและโดยการใชหมุดยํ้า ความเคนในภาชนะ

ความดัน การบิดของเพลาทฤษฏีของคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด ความเคนดัดและความเคน

เฉือนในคาน การหาระยะแอนตัวของคานโดยวิธีโมเมนตรวมกับพ้ืนท่ี พ้ืนฐานการรวมความเคน การ

ประยุกตความรูในอาชีพ 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติวิชาความแข็งแรงของวัสดุ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาการกอสราง 

 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 1 

วิชาความแข็งแรงของวัสด ุ                                         สอนครั้งท่ี 1 

ชื่อหนวย  ความเคนและความเครียด 

ชื่อเรื่อง   ความเคนและความเครียด                                จํานวนคาบ  

หัวขอเรื่อง  

 1. ความเคน (Stress) 

 2. ความเครียด (Strain) 

 3. ความสัมพันธระหวางแรงดึงกับสวนท่ียืดออก หรือระหวาง Stress กับ Strain 

 4. Design stress และ Design factor 

 5. ความเคนท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ( Temperature stress) 

 6. ความเคนในวงแหวนกลมบาง  

 7. Statically  indeterminate  problems  in  tension  and  compression 

 8. Strain  energy  in tension  and  compression 

 9. แรงกระแทก (Impact loads) 

สาระสําคัญ 

 ในการออกแบบโครงสราง และชิ้นสวนเครื่องมือกลตางๆ จะตองพิจารณา 2 อยาง คือ 1) ชิ้นสวนนั้น

แข็งแรงพอท่ีจะรับแรงท่ีจะมากระทําไดหรือไม 2) ชิ้นสวนนัน้จะแข็งแรงพอท่ีจะไมเปลี่ยนแปลงขนาดมาก

เกินไปหรือไม    

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความเคนและความเครียด 
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธระหวางแรงดึงกับสวนท่ียืดออก 



3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ Design stress และ Design factor 
4. เขาใจถึงความเคนท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ( Temperature stress) 
5. เขาใจถึงความเคนในวงแหวนกลมบาง 
6. เขาใจถึง Statically  indeterminate  problems  in  tension  and  

compression 
7. เขาใจถึง Strain  energy  in tension  and  compression 
8. เขาใจถึงแรงกระแทก (Impact loads) 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 

 ดานความรู 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความเคนและความเครียด 
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธระหวางแรงดึงกับสวนท่ียืดออก 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ Design stress และ Design factor 
4. เขาใจถึงความเคนท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ( Temperature stress) 
5. เขาใจถึงความเคนในวงแหวนกลมบาง 
6. เขาใจถึง Statically  indeterminate  problems  in  tension  and  

compression 
7. เขาใจถึง Strain  energy  in tension  and  compression 
8. เขาใจถึงแรงกระแทก (Impact loads) 

  ดานทักษะและกระบวนการ 

1. สามารถอธิบายเก่ียวกับความเคนและความเครียดได 
2. สามารถอธิบายถึงความสัมพันธระหวางแรงดึงกับสวนท่ียืดออกได 
3. สามารถ Design stress และ Design factor ได 
4. อธิบายถึงความเคนท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ( Temperature 

stress) ได 
5. สามารถอธิบายถึงความเคนในวงแหวนกลมบางได 
6. สามารถอธิบายถึง Statically  indeterminate  problems  in  tension  and  

compression ได 
7. สามารถอธิบายถึง Strain  energy  in tension  and  compression ได 
8. สามารถอธิบายถึงแรงกระแทก (Impact loads) ได 

 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 



           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับเก่ียวกับความเคนและความเครียด 

 2. อธิบายความหมายและความสําคัญเก่ียวกับความเคนและความเครียด 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 1 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงขอแตกตางระหวางความเคนและความเครียด 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิเคราะหขอแตกตางระหวางความเคนและความเครียด 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับเก่ียวกับความเคนและความเครียด 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

 1. ศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD เก่ียวกับความเคนและความเครียด 

 2. อาคาร 

 3. แบบฝกหัด 

 

 



กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับความเคนและ

ความเครียด 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับความเคนและ

ความเครียด 

- อธิบายถึงความสําคัญ

เก่ียวกับความเคนและ

ความเครียด 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

- สามารถ
ปฏิบัติงานเปน
กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 2 

วิชาความแข็งแรงของวัสด ุ                                         สอนครั้งท่ี 2 

ชื่อหนวย  ความเคน 

ชื่อเรื่อง   ความเคน                                                จํานวนคาบ  

หัวขอเรื่อง  

 1. ประวัติความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรม 

 2. ความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตร 

 3. พืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 4. ความสําคัญของพืช 

สาระสําคัญ 

 อาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพท่ีกอใหเกิดปจจัยตางๆ     ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตมนุษย  ซ่ึงไดแก  

อาหาร   ท่ีอยูอาศัย   เครื่องนุงหมและยารักษาโรค   อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพท่ีมีมาตั้งแตโบราณกาล      

ซ่ึงสมัยกอนั้นมนุษยยังดํารงชีวิตเรรอนหาของกิน เชน   ผลไมตางๆ    เผือก มัน และเนื้อสัตวดํารงชีวิตไปวัน 

ๆ  ตอมามนุษยรูจักคิด  จึงนําเมล็ดพืช หรือสวนท่ีเหลือจากกินมาปลูก และนําสัตวท่ีเหลือกินและยังมีชีวิตอยู

มาเลี้ยงไว  ทําใหมนุษยรูจักปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

9. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรม 
10. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตร 
11. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
12. เขาใจถึงความสําคัญของพืช 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 

 ดานความรู 

        1. เขาใจเก่ียวกับความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรมได 

                             2. อธิบายถึงความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตรได 



                             3. อธิบายถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชได 

  ดานทักษะและกระบวนการ 

          1. สามารถอธิบายเก่ียวกับอาชีพเกษตรกรรมได 

          2. ยกตัวอยางความสําคัญและประโยชนของการทําอาชีพเกษตรกรรมได 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับการประกอบอาชีพโดยท่ัว ๆ ไป ของทางบาน 

 2. อธิบายความหมายของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 1 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิเคราะหขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

 1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 



 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว 

 2. แปลงทดลองปลูกพืช 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการปลูกพืช 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการเริ่มตนการ

ปลูกพืช 

- อธิบายถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูก

พืช 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

- สามารถ
ปฏิบัติงานเปน
กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 2 

วิชาความแข็งแรงของวัสด ุ                                         สอนครั้งท่ี 2 

ชื่อหนวย  ความเครียด 

ชื่อเรื่อง   ความเครียด                                                จํานวนคาบ 1 

หัวขอเรื่อง  

 1. ประวัติความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรม 

 2. ความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตร 

 3. พืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 4. ความสําคัญของพืช 

สาระสําคัญ 

 อาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพท่ีกอใหเกิดปจจัยตางๆ     ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตมนุษย  ซ่ึงไดแก  

อาหาร   ท่ีอยูอาศัย   เครื่องนุงหมและยารักษาโรค   อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพท่ีมีมาตั้งแตโบราณกาล      

ซ่ึงสมัยกอนั้นมนุษยยังดํารงชีวิตเรรอนหาของกิน เชน   ผลไมตางๆ    เผือก มัน และเนื้อสัตวดํารงชีวิตไปวัน 

ๆ  ตอมามนุษยรูจักคิด  จึงนําเมล็ดพืช หรือสวนท่ีเหลือจากกินมาปลูก และนําสัตวท่ีเหลือกินและยังมีชีวิตอยู

มาเลี้ยงไว  ทําใหมนุษยรูจักปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

13. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรม 
14. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตร 
15. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
16. เขาใจถึงความสําคัญของพืช 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 

 ดานความรู 

        1. เขาใจเก่ียวกับความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรมได 

                             2. อธิบายถึงความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตรได 



                             3. อธิบายถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชได 

  ดานทักษะและกระบวนการ 

          1. สามารถอธิบายเก่ียวกับอาชีพเกษตรกรรมได 

          2. ยกตัวอยางความสําคัญและประโยชนของการทําอาชีพเกษตรกรรมได 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับการประกอบอาชีพโดยท่ัว ๆ ไป ของทางบาน 

 2. อธิบายความหมายของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 1 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิเคราะหขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

 1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 



 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว 

 2. แปลงทดลองปลูกพืช 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการปลูกพืช 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการเริ่มตนการ

ปลูกพืช 

- อธิบายถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูก

พืช 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ
ในการปฏบิัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

- สามารถ
ปฏิบัติงานเปน
กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 3 

วิชาความแข็งแรงของวัสด ุ                                         สอนครั้งท่ี 3 

ชื่อหนวย  กฎของฮุก ทฤษฎีพลังงานความเครียดและความเคนเขมขน 

ชื่อเรื่อง   กฎของฮุก ทฤษฎีพลังงานความเครียดและความเคนเขมขน   

                                                                         จํานวนคาบ 1                               

หัวขอเรื่อง  

 1. ประวัติความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรม 

 2. ความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตร 

 3. พืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 4. ความสําคัญของพืช 

สาระสําคัญ 

 อาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพท่ีกอใหเกิดปจจัยตางๆ     ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตมนุษย  ซ่ึงไดแก  

อาหาร   ท่ีอยูอาศัย   เครื่องนุงหมและยารักษาโรค   อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพท่ีมีมาตั้งแตโบราณกาล      

ซ่ึงสมัยกอนั้นมนุษยยังดํารงชีวิตเรรอนหาของกิน เชน   ผลไมตางๆ    เผือก มัน และเนื้อสัตวดํารงชีวิตไปวัน 

ๆ  ตอมามนุษยรูจักคิด  จึงนําเมล็ดพืช หรือสวนท่ีเหลือจากกินมาปลูก และนําสัตวท่ีเหลือกินและยังมีชีวิตอยู

มาเลี้ยงไว  ทําใหมนุษยรูจักปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

17. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรม 
18. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตร 
19. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
20. เขาใจถึงความสําคัญของพืช 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 

 ดานความรู 

        1. เขาใจเก่ียวกับความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรมได 



                             2. อธิบายถึงความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตรได 

                             3. อธิบายถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชได 

  ดานทักษะและกระบวนการ 

          1. สามารถอธิบายเก่ียวกับอาชีพเกษตรกรรมได 

          2. ยกตัวอยางความสําคัญและประโยชนของการทําอาชีพเกษตรกรรมได 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับการประกอบอาชีพโดยท่ัว ๆ ไป ของทางบาน 

 2. อธิบายความหมายของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 1 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิเคราะหขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 



 1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว 

 2. แปลงทดลองปลูกพืช 

 3. แบบฝกหัด 

กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการปลูกพืช 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการเริ่มตนการ

ปลูกพืช 

- อธิบายถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูก

พืช 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

- สามารถ

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 



ปฏิบัติงานเปน
กลุมได 

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 4 

วิชาความแข็งแรงของวัสด ุ                                         สอนครั้งท่ี 4 

ชื่อหนวย  ความเขมความเครียดเม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง และความเคนในวัสดุ  

             ท่ีทําการตอกัน 

ชื่อเรื่อง    ความเขมความเครียดเม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง และความเคนในวัสดุ  

             ท่ีทําการตอกัน                                             จํานวนคาบ 1                                           

หัวขอเรื่อง  

 1. ประวัติความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรม 

 2. ความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตร 

 3. พืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 4. ความสําคัญของพืช 

สาระสําคัญ 

 อาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพท่ีกอใหเกิดปจจัยตางๆ     ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตมนุษย  ซ่ึงไดแก  

อาหาร   ท่ีอยูอาศัย   เครื่องนุงหมและยารักษาโรค   อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพท่ีมีมาตั้งแตโบราณกาล      

ซ่ึงสมัยกอนั้นมนุษยยังดํารงชีวิตเรรอนหาของกิน เชน   ผลไมตางๆ    เผือก มัน และเนื้อสัตวดํารงชีวิตไปวัน 

ๆ  ตอมามนุษยรูจักคิด  จึงนําเมล็ดพืช หรือสวนท่ีเหลือจากกินมาปลูก และนําสัตวท่ีเหลือกินและยังมีชีวิตอยู

มาเลี้ยงไว  ทําใหมนุษยรูจักปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 

จุดประสงคการเรียนรู 



 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

21. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรม 
22. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตร 
23. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
24. เขาใจถึงความสําคัญของพืช 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 

 ดานความรู 

        1. เขาใจเก่ียวกับความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรมได 

                             2. อธิบายถึงความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตรได 

                             3. อธิบายถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชได 

  ดานทักษะและกระบวนการ 

          1. สามารถอธิบายเก่ียวกับอาชีพเกษตรกรรมได 

          2. ยกตัวอยางความสําคัญและประโยชนของการทําอาชีพเกษตรกรรมได 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับการประกอบอาชีพโดยท่ัว ๆ ไป ของทางบาน 

 2. อธิบายความหมายของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 



  1. แจกใบความรูท่ี 1 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิเคราะหขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

 1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว 

 2. แปลงทดลองปลูกพืช 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการปลูกพืช 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการเริ่มตนการ

ปลูกพืช 

- อธิบายถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูก

พืช 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

- สามารถ
ปฏิบัติงานเปน
กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 5 

วิชาความแข็งแรงของวัสด ุ                                         สอนครั้งท่ี 5 

ชื่อหนวย  การบิดของเพลาและความเคนภายในผนังบาง 

ชื่อเรื่อง   การบิดของเพลาและความเคนภายในผนังบาง      จํานวนคาบ 1                                        

หัวขอเรื่อง  

 1. ประวัติความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรม 

 2. ความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตร 

 3. พืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 4. ความสําคัญของพืช 

สาระสําคัญ 

 อาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพท่ีกอใหเกิดปจจัยตางๆ     ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตมนุษย  ซ่ึงไดแก  

อาหาร   ท่ีอยูอาศัย   เครื่องนุงหมและยารักษาโรค   อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพท่ีมีมาตั้งแตโบราณกาล      

ซ่ึงสมัยกอนั้นมนุษยยังดํารงชีวิตเรรอนหาของกิน เชน   ผลไมตางๆ    เผือก มัน และเนื้อสัตวดํารงชีวิตไปวัน 

ๆ  ตอมามนุษยรูจักคิด  จึงนําเมล็ดพืช หรือสวนท่ีเหลือจากกินมาปลูก และนําสัตวท่ีเหลือกินและยังมีชีวิตอยู

มาเลี้ยงไว  ทําใหมนุษยรูจักปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

25. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรม 
26. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตร 
27. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
28. เขาใจถึงความสําคัญของพืช 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 

 ดานความรู 

        1. เขาใจเก่ียวกับความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรมได 

                             2. อธิบายถึงความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตรได 



                             3. อธิบายถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชได 

  ดานทักษะและกระบวนการ 

          1. สามารถอธิบายเก่ียวกับอาชีพเกษตรกรรมได 

          2. ยกตัวอยางความสําคัญและประโยชนของการทําอาชีพเกษตรกรรมได 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับการประกอบอาชีพโดยท่ัว ๆ ไป ของทางบาน 

 2. อธิบายความหมายของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 1 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิเคราะหขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

 1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 



 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว 

 2. แปลงทดลองปลูกพืช 

 3. แบบฝกหัด 

กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการปลูกพืช 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการเริ่มตนการ

ปลูกพืช 

- อธิบายถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูก

พืช 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

- สามารถ
ปฏิบัติงานเปน
กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 



ประสงค 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 6 

วิชาความแข็งแรงของวัสด ุ                                         สอนครั้งท่ี 6 

ชื่อหนวย  แผนการแรงเฉือนแบะโมเมนตัมบนคาน 

ชื่อเรื่อง    แผนการแรงเฉือนแบะโมเมนตัมบนคาน            จํานวนคาบ 1                                    

หัวขอเรื่อง  

 1. ประวัติความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรม 

 2. ความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตร 

 3. พืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 4. ความสําคัญของพืช 

สาระสําคัญ 

 อาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพท่ีกอใหเกิดปจจัยตางๆ     ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตมนุษย  ซ่ึงไดแก  

อาหาร   ท่ีอยูอาศัย   เครื่องนุงหมและยารักษาโรค   อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพท่ีมีมาตั้งแตโบราณกาล      

ซ่ึงสมัยกอนั้นมนุษยยังดํารงชีวิตเรรอนหาของกิน เชน   ผลไมตางๆ    เผือก มัน และเนื้อสัตวดํารงชีวิตไปวัน 

ๆ  ตอมามนุษยรูจักคิด  จึงนําเมล็ดพืช หรือสวนท่ีเหลือจากกินมาปลูก และนําสัตวท่ีเหลือกินและยังมีชีวิตอยู

มาเลี้ยงไว  ทําใหมนุษยรูจักปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

29. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรม 
30. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตร 
31. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 



32. เขาใจถึงความสําคัญของพืช 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 

 ดานความรู 

        1. เขาใจเก่ียวกับความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรมได 

                             2. อธิบายถึงความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตรได 

                             3. อธิบายถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชได 

  ดานทักษะและกระบวนการ 

          1. สามารถอธิบายเก่ียวกับอาชีพเกษตรกรรมได 

          2. ยกตัวอยางความสําคัญและประโยชนของการทําอาชีพเกษตรกรรมได 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับการประกอบอาชีพโดยท่ัว ๆ ไป ของทางบาน 

 2. อธิบายความหมายของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 1 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิเคราะหขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 



 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

 1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว 

 2. แปลงทดลองปลูกพืช 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการปลูกพืช 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการเริ่มตนการ

ปลูกพืช 

- อธิบายถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูก

พืช 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

- สามารถ
ปฏิบัติงานเปน
กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ      หนวยท่ี 7 

วิชาความแข็งแรงของวัสด ุ                                         สอนครั้งท่ี 7 

ชื่อหนวย  การโกงของของตัวคานและความเคนเฉือนในคาน 

ชื่อเรื่อง   การโกงของของตัวคานและความเคนเฉือนในคาน    จํานวนคาบ 1 

หัวขอเรื่อง  

 1. ประวัติความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรม 

 2. ความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตร 

 3. พืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 4. ความสําคัญของพืช 

สาระสําคัญ 

 อาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพท่ีกอใหเกิดปจจัยตางๆ     ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตมนุษย  ซ่ึงไดแก  

อาหาร   ท่ีอยูอาศัย   เครื่องนุงหมและยารักษาโรค   อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพท่ีมีมาตั้งแตโบราณกาล      

ซ่ึงสมัยกอนั้นมนุษยยังดํารงชีวิตเรรอนหาของกิน เชน   ผลไมตางๆ    เผือก มัน และเนื้อสัตวดํารงชีวิตไปวัน 

ๆ  ตอมามนุษยรูจักคิด  จึงนําเมล็ดพืช หรือสวนท่ีเหลือจากกินมาปลูก และนําสัตวท่ีเหลือกินและยังมีชีวิตอยู

มาเลี้ยงไว  ทําใหมนุษยรูจักปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

33. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรม 
34. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตร 
35. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
36. เขาใจถึงความสําคัญของพืช 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 

 ดานความรู 

        1. เขาใจเก่ียวกับความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรมได 

                             2. อธิบายถึงความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตรได 



                             3. อธิบายถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชได 

  ดานทักษะและกระบวนการ 

          1. สามารถอธิบายเก่ียวกับอาชีพเกษตรกรรมได 

          2. ยกตัวอยางความสําคัญและประโยชนของการทําอาชีพเกษตรกรรมได 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับการประกอบอาชีพโดยท่ัว ๆ ไป ของทางบาน 

 2. อธิบายความหมายของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 1 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิเคราะหขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

 1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 



 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว 

 2. แปลงทดลองปลูกพืช 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการปลูกพืช 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการเริ่มตนการ

ปลูกพืช 

- อธิบายถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูก

พืช 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

- สามารถ
ปฏิบัติงานเปน
กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 8 

วิชาความแข็งแรงของวัสด ุ                                         สอนครั้งท่ี 8 

ชื่อหนวย  การรวมความเคน การออกแบบคานและเพลา 

ชื่อเรื่อง  การรวมความเคน การออกแบบคานและเพลา      จํานวนคาบ 1 

หัวขอเรื่อง  

 1. ประวัติความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรม 

 2. ความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตร 

 3. พืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 4. ความสําคัญของพืช 

สาระสําคัญ 

 อาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพท่ีกอใหเกิดปจจัยตางๆ     ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตมนุษย  ซ่ึงไดแก  

อาหาร   ท่ีอยูอาศัย   เครื่องนุงหมและยารักษาโรค   อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพท่ีมีมาตั้งแตโบราณกาล      

ซ่ึงสมัยกอนั้นมนุษยยังดํารงชีวิตเรรอนหาของกิน เชน   ผลไมตางๆ    เผือก มัน และเนื้อสัตวดํารงชีวิตไปวัน 

ๆ  ตอมามนุษยรูจักคิด  จึงนําเมล็ดพืช หรือสวนท่ีเหลือจากกินมาปลูก และนําสัตวท่ีเหลือกินและยังมีชีวิตอยู

มาเลี้ยงไว  ทําใหมนุษยรูจักปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

37. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรม 
38. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตร 
39. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
40. เขาใจถึงความสําคัญของพืช 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 

 ดานความรู 

        1. เขาใจเก่ียวกับความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรมได 

                             2. อธิบายถึงความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตรได 



                             3. อธิบายถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชได 

  ดานทักษะและกระบวนการ 

          1. สามารถอธิบายเก่ียวกับอาชีพเกษตรกรรมได 

          2. ยกตัวอยางความสําคัญและประโยชนของการทําอาชีพเกษตรกรรมได 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับการประกอบอาชีพโดยท่ัว ๆ ไป ของทางบาน 

 2. อธิบายความหมายของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 1 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิเคราะหขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

 1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 



 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว 

 2. แปลงทดลองปลูกพืช 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการปลูกพืช 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการเริ่มตนการ

ปลูกพืช 

- อธิบายถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูก

พืช 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

- สามารถ
ปฏิบัติงานเปน
กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 9 

วิชาความแข็งแรงของวัสด ุ                                         สอนครั้งท่ี 9 

ชื่อหนวย  พฤติกรรมของวัสดุ 

ชื่อเรื่อง   พฤติกรรมของวัสดุ                                       จํานวนคาบ 1 

หัวขอเรื่อง  

 1. ประวัติความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรม 

 2. ความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตร 

 3. พืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 4. ความสําคัญของพืช 

สาระสําคัญ 

 อาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพท่ีกอใหเกิดปจจัยตางๆ     ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตมนุษย  ซ่ึงไดแก  

อาหาร   ท่ีอยูอาศัย   เครื่องนุงหมและยารักษาโรค   อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพท่ีมีมาตั้งแตโบราณกาล      

ซ่ึงสมัยกอนั้นมนุษยยังดํารงชีวิตเรรอนหาของกิน เชน   ผลไมตางๆ    เผือก มัน และเนื้อสัตวดํารงชีวิตไปวัน 

ๆ  ตอมามนุษยรูจักคิด  จึงนําเมล็ดพืช หรือสวนท่ีเหลือจากกินมาปลูก และนําสัตวท่ีเหลือกินและยังมีชีวิตอยู

มาเลี้ยงไว  ทําใหมนุษยรูจักปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

41. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรม 
42. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตร 
43. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
44. เขาใจถึงความสําคัญของพืช 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 

 ดานความรู 

        1. เขาใจเก่ียวกับความเปนมาของอาชีพเกษตรกรรมได 

                             2. อธิบายถึงความหมายท่ีสําคัญทางการเกษตรได 



                             3. อธิบายถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชได 

  ดานทักษะและกระบวนการ 

          1. สามารถอธิบายเก่ียวกับอาชีพเกษตรกรรมได 

          2. ยกตัวอยางความสําคัญและประโยชนของการทําอาชีพเกษตรกรรมได 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับการประกอบอาชีพโดยท่ัว ๆ ไป ของทางบาน 

 2. อธิบายความหมายของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 1 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิเคราะหขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอแตกตางระหวางการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

 1. ลงแปลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 



 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว 

 2. แปลงทดลองปลูกพืช 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการปลูกพืช 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการเริ่มตนการ

ปลูกพืช 

- อธิบายถึงความสําคัญ

และประโยชนของการปลูก

พืช 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

- สามารถ
ปฏิบัติงานเปน
กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 

 


