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 คู่มือชุดการสอนฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2558 โดยจัดท าขึ้นที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเสนอ

แนวความคิดและวิธีการไปสู่แนวปฏิบัติในการด าเนินการเตรียมการสอน (รายวิชาปฏิบัติ) ส าหรับอาจารย์ที่จะ

ท าการวางแผนการสอนได้อย่างเป็นระบบ  

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือชุดการสอนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการเตรียมการเรียนการ

สอน ส าหรับอาจารย์และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความต้องการในการพัฒนาตนเอง ให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
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ชุดการสอน (Instructional Package)1  
แนวคิดและหลักการของชุดการสอน 
1. การประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2. ความพยายามที่จะเปลี่ยนแนวการเรียนการสอน จากการยึดครูเป็นหลักมาเป็นจัดประสบการณ์ให้

ผู้เรียนเรียนเอง เปลี่ยนจากการใช้สื่อเพ่ือช่วยผู้สอน มาเป็นใช้สื่อการสอนเพ่ือช่วยผู้เรียนเรียน 
3. ยึดทฤษฎีกระบวนการกลุ่มมาใช้ในการจัดระบบการผลิตสื่อในรูปของชุดการสอน ยึดหลักจิตวิทยา

การเรียนมาใช้ 
ประเภทของชุดการเรียนการสอน 
1. ชุดการสอนประกอบค าบรรยาย หรือชุดการสอนส าหรับครู 
เป็นชุดการสอนส าหรับใช้สอนผู้เรียนเป็นกลุ่มใหญ่ ภายในกล่องจะประกอบด้วยสื่อการสอนที่ใช้

ประกอบการบรรยาย เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากยิ่งขึ้น โดยจะแบ่งเนื้อหา
ตามหัวข้อที่จะบรรยายและประกอบกิจกรรมตามล าดับขั้น ดังนั้น สื่อที่ใช้ควรเป็นสื่อที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน หรือได้ยินกันอย่างทั่วถึง เช่น แผ่นภาพโปร่งใส สไลด์ แผนภูมิ แผนภาพ โทรทัศน์ เอกสาร
ประกอบการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนได้อภิปรายตามปัญหาและหัวข้อที่ผู้สอนก าหนดไว้ 

2. ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม หรือชุดการสอนที่ใช้กับศูนย์เรียน 
เป็นชุดการสอนแบบกิจกรรม ที่สร้างขึ้นโดยอาศัยระบบการผลิตสื่อการสอนตามหน่วยและหัวเรื่อง โดย

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมประกอบกิจกรรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 5 - 7 คนในห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน 
ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มนี้ ประกอบด้วยชุดย่อย ๆ ตามจ านวนศูนย์ในแต่ละหน่วย ในแต่ละศูนย์จะจัดสื่อ
การสอนไว้ในรูปของสื่อประสม อาจเป็นสื่อรายบุคคล หรือสื่อส าหรับกลุ่มผู้เรียนทั้งศูนย์ใช้ร่วมกัน 

3. ชุดการสอนแบบรายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตภาพหรือชุดการเรียน 
เป็นชุดการสอนที่มีการจัดระบบเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองตามล าดับขั้นที่ระบุไว้ โดยผู้เรียน

สามารถเรียนด้วยตนเองตามความสนใจและตามอัตราการเรียนรู้ของแต่ละคน ผู้เรียนสามารถประเมินผลการ
เรียนด้วยตนเอง ชุดการสอนประเภทนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า หรือศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมด้วย
ตนเอง หรือผู้เรียนอาจน าชุดการสอนประเภทนี้ ไปศึกษาเองที่บ้านได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม และฝึกฝนให้
ผู้เรียนรู้จักศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

องค์ประกอบของชุดการสอน 
1. คู่มือและแบบปฏิบัติ ส าหรับครูผู้ใช้ชุดการสอนและผู้เรียนที่ต้องเรียนจากชุดการสอน 
2. ค าสั่งหรือการมอบหมายงาน เพ่ือก าหนดแนวทางของการเรียนให้นักเรียน 
3. เนื้อหาสาระ ซึ่งบรรจุอยู่ในรูปของสื่อประสม และกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งก าหนดไว้ตาม

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 
 

                                                           
1 http://www.st.ac.th/av/inno_inspackage.htm 
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4. การประเมินผล เป็นการประเมินผลของกระบวนการ และผลของการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนการใช้ดังนี้ 
   4.1 ขั้นทดสอบก่อนเรียน ควรจะมีการตรวจสอบความรู้พื้นฐานในเรื่องที่จะ เรียนก่อน 
 4.2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ในขั้นนี้ผู้สอนควรน าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือเป็นการเตรียมตัวผู้เรียนก่อนเรียน 
 4.3 ขั้นประกอบกิจกรรม ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง เพราะจะ

ช่วยให้ผู้เรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี แต่ค าสั่งที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามนั้น
ควรมีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย 

 4.4 ขั้นสรุปและทดสอบหลังเรียน เพ่ือให้ทราบว่าหลังจากที่ผู้เรียนเรียนแล้วเกิดการเรียนรู้ในเรื่อง
หรือไม่ และ ยังท าให้ทราบความก้าวหน้าทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

ใบช่วยสอน (Instruction Sheet)2  
 หมายถึง  สื่อประเภทสิ่งพิมพ์เฉพาะเรื่องท่ีช่วยหรือ ใช้เสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ความส าคัญของใบช่วยสอน  
 1. ผู้สอนจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการสอน  
 2. ผู้เรียนใช้ประกอบการเรียน  
 3. ผู้เรียนใช้เพ่ือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ประเภทของใบช่วยสอนภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย  

1. ใบงาน (Job Sheet) เป็นเอกสารที่ก าหนดวัตถุประสงค์และมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติตามใบ
งาน โดยระบุถึงกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ ก าหนดขนาดและรูปร่างของงาน ระบุถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ
งาน ตลอดจนขั้นตอนการท างานให้กับผู้เรียนและแหล่งค้นคว้า 

2. ใบตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน ผู้เรียนควรผ่านการท าแบบตรวจสอบก่อนปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบพ้ืน
ฐานความรู้เดิมที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน แต่หากไม่จ าเป็นต้องใช้สามารถข้ามไปใช้ใบความรู้ได้เลย 

3. ใบความรู้ (Information Sheet) ระบุเกี่ยวกับความรู้ เทคนิค ขั้นตอนการท างานตามใบงาน ความ
ปลอดภัยในการตรวจสอบขนาดของชิ้นงานเป็นระยะๆ ผู้เรียนควรศึกษาจากใบความรู้เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
ตามใบงานได ้

4. ใบแบบฝึกหัด เมื่อศึกษาจากใบความรู้แล้ว ผู้เรียนต้องท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนความรู้  โดยใบ
แบบฝึกหัดฉบับของผู้สอนต้องมีใบเฉลยและค าอธิบายค าตอบอย่างชัดเจนเพ่ือให้ผู้สอนท่านอ่ืนสามารถ
น าไปใช้ได้ ในปัจจุบันผู้สอนอาจใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย โดยให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดผ่านผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
เช่น Google Sheet   

5. ใบข้อสอบ ผู้เรียนต้องผ่านใบข้อสอบ เพ่ือประเมินผลความรู้หลังจากท าแบบฝึกหัดแล้วว่ามี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ โดยข้อค าถามมาจากต าราที่อ้างอิงหรือ จากใบความรู้ก็ได้ โดยเกณฑ์
การประเมินได้ก าหนดไว้ว่าต้องผ่านเกณฑ์ 90 เปอร์เซ็นต์ ถ้าไม่ผ่านต้องศึกษาทบทวนใหม่ ใบข้อสอบฉบับของ
ผู้สอนต้องมีใบเฉลยและค าอธิบายค าตอบอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้สอนท่านอ่ืนสามารถน าไปใช้ได้ 

                                                           
2 เอกสารประกอบโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาใบช่วยสอน ปี 2557 โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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6. ใบวางแผนการท างานและความปลอดภัย (Work Sheet) ผู้เรียนต้องน าความรู้ที่ได้เรียนมา 
พิจารณาตัดสินใจวางแผนการท างานตามล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม รวมถึงตรวจสอบความปลอดภัยในส่วนที่
ปฏิบัติงาน ด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ถ้ามีส่วนที่ต้องแก้ไข ต้องท าการแก้ไขก่อนปฏิบัติงาน เมื่อท าเสร็จแล้ว
ต้องให้ผู้สอนตรวจสอบใบวางแผนการท างาน 

7. ใบปฏิบัติงาน (Operation Sheet) ผู้เรียนต้องกรอกขั้นตอนการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์มที่ให้ไว้ 
อย่างละเอียด ตรวจสอบความปลอดภัยในการลงมือปฏิบัติงาน พร้อมระบุต าแหน่งตรวจสอบแต่ละจุด แล้วให้
ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องผู้เรียนต้องน าไปแก้ไขปรับปรุงใหม่ แล้วน ามาให้ผู้สอนตรวจสอบอีก
ครั้ง นักศึกษาต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้เขียนไว้ตามล าดับอย่างปลอดภัย และได้งานที่มีคุณภาพน าไป
ประเมินผลต่อไป ข้อควรระวัง ต้องมีการก าหนดค าสั่งการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

8. ใบประเมินผล เป็นเอกสารที่ระบุจุดประเมินผลของงาน ตลอดจนเกณฑ์การประเมินผลผู้เรียน
สามารถประเมินผลงานของตนเองด้วยความซื่อสัตย์ เพ่ือพิจารณาว่าส่วนใดควรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตาม
เกณฑ์การประเมิน ข้อควรระวัง เกณฑ์ให้คะแนนต้องละเอียดและถูกต้อง 

9. ใบรายงานความก้าวหน้า ชุดการสอนจะสมบูรณ์เมื่อมีการติดตามความก้าวหน้าของงานที่ปฏิบัติ 
คะแนนที่ได้ และจ านวนชิ้นงานที่ท าเพ่ือพิจารณาดูผลงานของผู้เรียนว่าดีขึ้นหรือไม่ ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
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ขั้นตอนการใช้ชุดการสอนภาคปฏิบัติ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

No 

No 

3.ใบความรู้ 

2.ใบตรวจสอบก่อนการปฏิบตัิงาน Yes 

Yes 

1.ใบงาน 

6.ใบวางแผนการท างานและความปลอดภยั 

4.แบบฝึกหดั 

5.ข้อสอบ 

7.ใบปฏิบตัิงาน 

8.ใบประเมินผล 

9.ใบรายงานความก้าวหน้า 
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1. ใบงาน (Job Sheet) เป็นเอกสารที่ก าหนดวัตถุประสงค์และมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
แสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด รวมถึงก าหนดขนาดและรูปร่างของงาน ระบุถึง
เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุงาน และแหล่งค้นคว้าให้กับผู้เรียน 

ส่วนประกอบของใบงาน 
- ชื่อวิชา 
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้  
- ชื่องาน  
- จุดประสงค์การเรียนรู้  
- ระยะเวลาที่ใช้  
- ระยะเวลามอบงาน  

- ค าสั่ง / แนวทางการปฏิบัติงาน 
- ค าถาม / ปัญหา 
- แหล่งค้นคว้า / เอกสารอ้างอิง 
- เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  
- ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ภาพประกอบ     
ข้อควรระวัง ข้อเสนอแนะ)  

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ใบงาน ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

รหัสวิชา 3232101 
ช่ือวิชา การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์พื้นฐานด้วยคอมพิวเตอร ์
หัวข้อ วิธีเขียนกราฟจากฟังก์ชันคณิตศาสตร ์

วันมอบงาน …………………………… 
ผู้สอน ดร.เฉียบวุฒิ รตันวิไลสกลุ 

 
ช่ือ-นามสกลุ .................................................................................  

 

ค าน า  
            การเขียนโปรแกรมสร้างกราฟจากฟังก์ชันคณิตศาสตรด์้วยภาษา JAVA เนื่องจาก JAVA เป็นภาษาที่นิยมน ามาให้การพัฒนา
โปรแกรม มี Library เป็นจ านวนมาก การพัฒนาโปรแกรมง่าย และเป็น Open Source ท าให้มีผู้ศึกษาและผู้พัฒนานยิมใช้ภาษา 
JAVA ในการเขียนโปรแกรมต่างๆ รวมถึงการเขียนโปรแกรมสร้างกราฟจากฟังก์ชันคณิตศาสตร ์

จุดประสงค์ 
   1.1 เพื่อให้เข้าใจข้ันตอนการเขยีนโปรแกรมสร้างกราฟจากฟังก์ชันคณิตศาสตร ์
   1.2 เพื่อให้เขียนโปรแกรมสร้างกราฟจากฟังก์ชันคณิตศาสตร ์

ค าสั่ง 
   1. ศึกษาฟังก์ชันคณิตศาสตร ์
   2. เขียนโปรแกรมฟังก์ชันคณิตศาสตร ์
   3. เขียนโปรแกรมสร้างกราฟจากฟังก์ชันคณิตศาสตร์ในข้อ 2 

การค้นคว้า 
   เอกสาร อรพิน ประวัตบิรสิทธ์ิ. 2552. คู่มือเรียนภาษาซี (ฉบับปรบัปรุงใหม่). โปรวิช่ัน, บจก. 
   เอกสาร วรรณิกา เนตรงาม. 2545. คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA ฉบับผู้เริม่ต้น. อินโฟเพรส. 
   เอกสาร วาสนา เหง้าเกษ. 2558  เขียน JAVA GUI และ JSP ด้วย NETBEANS. ศูนย์หนังสือแห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย.  
 

รูปที่ 1 ตัวอย่างใบงาน  

ควรมีคู่มือค้นคว้าอย่างน้อย 3 เล่ม 

ภาพประกอบแบบงาน (ถ้าม)ี ต้อง
ชัดเจน ระบุอัตราส่วนและชื่อ
ชิ้นงาน 
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2. ใบตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน ผู้เรียนต้องผ่านการท าแบบตรวจสอบก่อนปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบพ้ืน
ฐานความรู้เดิมที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ถ้าขาดความรู้พ้ืนฐานส่วนใดผู้สอนจะเพ่ิมเติมให้ แต่หากไม่
จ าเป็นต้องใช้สามารถข้ามไปใช้ใบความรู้ได้เลย 

ส่วนประกอบของใบตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน 
- ชื่อวิชา 
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้  
- วันที่ท าแบบตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน 

- ชื่อ นามสกุลผู้เรียน 
- ค าถาม 
- เฉลย  

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ใบตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

รหัสวิชา 3232101 
ช่ือวิชา การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์พื้นฐานด้วยคอมพิวเตอร ์
หัวข้อ วิธีเขียนกราฟจากฟังก์ชันคณิตศาสตร ์

วันมอบงาน …………………………. 
ผู้สอน ดร.เฉียบวุฒิ รตันวิไลสกลุ 

 
ช่ือ-นามสกลุ .................................................................................  

จุดประสงค์   
แบบฝึกหัดจดัท าเพื่อประเมินผลความรู้ ของนักศึกษาก่อนเรียนวิชาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์พื้นฐานด้วยคอมพิวเตอร ์

ค าสั่ง   
จงแสดงผลลัพธ์ (Output) ของโปรแกรมนี ้ 
        int x[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0}; 
        int y = 0; 
        int n = 10; 
        for (int i=0;i<n;i++) 
        { 
           y = y + x[i];   
        } 
        System.out.println(y); 
        System.out.println(Math.log10(100.0)); 
        System.out.println(Math.pow(10.0,3.0)); 
        System.out.println( Math.sqrt(900.0)); 
        System.out.println(Math.abs(-25.25)); 
        double z = 10.0; 
        System.out.println(((z+10)*(z-5))/(z*5)); 
______________________________________________________________________________________________ 
 

รูปที่ 2 ตัวอย่างใบตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน (1) 
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 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ใบตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

รหัสวิชา 3-232-101 
ช่ือวิชา การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์พื้นฐานด้วยคอมพิวเตอร ์
หัวข้อ วิธีเขียนกราฟจากฟังก์ชันคณิตศาสตร ์

วันมอบงาน ............................. 
ผู้สอน ดร.เฉียบวุฒิ รตันวิไลสกลุ 

 
ช่ือ-นามสกลุ ................................................................................. 

 
เฉลย 
      45 
      2.0 
      1000.0 
      30.0 
      25.25 
      2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ตัวอย่างใบตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน (2) 



8 
 

3. ใบความรู้ (Information Sheet) ระบุเกี่ยวกับความรู้ เทคนิค ขั้นตอนการท างานตามใบงาน 
ความปลอดภัยในการตรวจสอบขนาดของชิ้นงานเป็นระยะๆ ผู้เรียนรู้จากใบความรู้เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม
ใบงานได ้

ส่วนประกอบของใบความรู้ 
- ชื่อวิชา 
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้  
- ชื่อใบความรู้ 
- จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- เนื้อหาสาระ 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ใบความรู้ ภาควิชา ครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 

รหัสวิชา 3-122-311 
ช่ือวิชา ปฏิบัติการท าความเย็นและปรับอากาศ 
ช่ือหน่วย การท าสูญญากาศและการเตมิสารท าความเย็น 
หัวข้อย่อยการท าสญูญากาศและการเตมิสารท าความเย็น 

(ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 
ผู้สอน นางสาว ชนิดา ป้อมเสน 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายหลักการท าสูญญากาศและการเตมิสารท าความเย็นในระบบท าความเย็นได้ 
2. บอกข้ันตอนการท าสูญญากาศและการเติมสารท าความเย็นในระบบท าความเย็นได้ 
3. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าสูญญากาศและการเตมิสารท าความเย็นในระบบท าความเย็นได้ 

1. การท าสุญญากาศ 
การท าสุญญากาศคือการใช้เครื่องท าสุญญากาศดูดอากาศและความช้ืนออกจากระบบเพื่อให้ภายในระบบเกิดเนื้อที่ว่างที่จะใช้บรรจุสารท าความ

เย็นและเพื่อไม่ให้มีอากาศหรือความช้ืนปนอยู่ในระบบดังนั้นหลังจากเครื่องท าความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศถูกประกอบขึ้นใหม่มีการตรว จซ่อม
หรือติดตั้งใหม่ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวมีโอกาสที่จะท าให้อากาศและความช้ืนเข้าไปในระบบได้จึงต้องมีการท าสุญญากาศทุกครั้งก่อนเติมสารท าความ
เย็นเข้าในระบบเนื่องจากในระบบท าความเย็นที่ผ่านการตรวจซ่อมประกอบหรือท าการติดตั้งใหม่จะมีอากาศและความช้ืนอยู่ภายในระบบซึ่งทั้ง
อากาศและความชื้นท่ีอยู่ในระบบมีผลต่อการท างานดังน้ี 

1.1 ผลของอากาศที่ปนอยู่ในระบบจะท าให้เนื้อที่ว่างที่จะบรรจุสารท าความเย็นเสียไปจึงไม่สามารถเติมสารท าความเย็นเข้าระบบได้เต็มตาม
ก าหนดและเนื่องจากอากาศซึ่งประกอบด้วยไนโตรเจนและออกซิเจนซึ่งเป็นแก๊สที่ไม่สามารถกลั่นตัวเป็นของเหลวได้ในสภาพความดันและอุณหภูมิ
ท างานปกติของระบบท าความเย็นดังน้ันอากาศท่ีปนอยู่ในระบบจะท าให้เกิดความดันสูงผิดปกติได้ในขณะท างาน 

1.2 ผลของความช้ืนซึ่งอาจจะปนอยู่ในระบบในลักษณะที่เป็นไอน้ าปนอยู่ในอากาศหรืออยู่ในสภาวะของน้ าปนอยู่ภายในระบบซึ่งจะมีผลต่อการ
ท างานของระบบท าความเย็นคือความช้ืนอาจกลายเป็นน้ าแข็งอุดตันที่ลิ้นลดความดันหรือท่อรูเข็มได้นอกจากนี้ ไฮโดรเจนจากน้ าจะท าปฏิกิริยากับ
คลอรีนจากสารท าความเย็นเกิดเป็นกรดเกลือกัดท่อทางเดินของสารท าความเย็นและอุปกรณ์ภายในระบบโดยเฉพาะจะท าให้ฉนวนที่เคลือบขดลวด
ของมอเตอร์ส าหรับขับคอมเพรสเซอร์ไหม้ได้ 
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2. เคร่ืองท าสุญญากาศ 
เครื่องท าสุญญากาศคือเครื่องมือที่ใช้ส าหรับดูดอากาศและความช้ืนออกจากระบบผ่านแมนิโฟลด์เกจและวาล์วที่ติดตั้งในระบบที่ใช้ทั่วไปมี  2 

ชนิดคือ 

2.1 แบบช้ันเดียวใช้ส าหรับเครื่องท าความเย็นขนาดเล็กทั่วไปท าสุญญากาศได้ไม่ดีนักจึงควรท าสุญญากาศโดยใช้วิธีท าซ้ าหลายครั้งคือท า
สุญญากาศจนความดันลดลงต่ าสุดเท่าที่จะสามารถท าได้เติมสารท าความเย็นเข้าในระบบให้ได้ความดันประมาณ  0 Psig หลังจากนั้นให้ท า
สุญญากาศใหม่สลับจนครบ 3 ครั้งจึงจะได้สุญญากาศท่ีสมบูรณ์เราเรียกการท าสุญญากาศวิธีนี้ว่า Triple evacuating method  

2.2 แบบสองช้ันคือเครื่องที่ท าสุญญากาศได้ต่ ามาก (Deep vacuum) คือท าสุญญากาศได้ถึง 500 ไมครอน(0.5 มม.ปรอท) หรือต่ ากว่าซึ่งต่ า
พอที่จะให้ความชื้นในระบบเดือดกลายเป็นไอและถูกดูดออกจากระบบได้จึงสามารถท าสุญญากาศได้โดยวิธีการท าเพียงครั้งเดียว  (Deep vacuum 
method)  

 
รูปที่ 1 เคร่ืองท าสุญญากาศ 

3. ขั้นตอนการท าสุญญากาศ 
การท าสุญญากาศในท่ีนี้จะกล่าวถึงการท าสุญญากาศเครื่องท าความเย็นขนาดเล็กได้แก่ตู้ท าน้ าเย็นตู้เย็นตู้แช่ 
3.1 ต่อสายด้านความดันต่ าสีน้ าเงินเข้ากับท่อทางดูดและสายเส้นกลางสีเหลืองของแมนิโฟลด์เกจเข้ากับเครื่องท าสุญญากาศ 
3.2 อ่านค่าความดันจากแมนิโฟลด์เกจจะต้องมีค่าความดันในระบบไม่สูงกว่าความดันบรรยากาศ 
3.3 ให้เครื่องท าสุญญากาศเริ่มท างานเริ่มเปิดวาล์วควบคุมที่แมนิโฟลด์เกจสังเกตดูเข็มที่เกจวัดสุญญากาศจะค่อยๆช้ีต่ าลงทางด้านที่เป็น

สุญญากาศจนกระทั่งในระบบเป็นสุญญากาศเข็มจะชี้ท่ีประมาณ 30 นิ้วปรอท 
3.4 ตรวจสอบการรั่วของระบบโดยการปิดวาล์วควบคุมที่แมนิโฟลด์เกจก่อนให้เครื่องท าสุญญากาศหยุดท างานโดยใช้เวลาทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า  20 

นาทีสังเกตดูเข็มชี้ท่ีเกจสุญญากาศ 
3.5 ถ้าความดันเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการรั่วในระบบต้องตรวจหารอยรั่วก่อนหลังจากนั้นท าการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนท าสุญญากาศใหม่อีกครั้ง 
3.6 ตามขั้นตอนที่กล่าวมาถ้าความดันไม่เพิ่มขึ้นแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบแล้วให้เครื่องท าสุญญากาศท างานต่อไปโดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า  30 

นาทีจึงจะถือว่าเสร็จสิ้นข้ันตอนของการท าสุญญากาศ 
3.7 ปิดวาล์วควบคุมที่แมนิโฟลด์เกจทั้งสองด้านหยุดเครื่องท าสุญญากาศถอดสายเส้นกลางออกจากเครื่องท าสุญญากาศเพื่อเตรียมการเติมสาร

ท าความเย็นต่อไป 
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รูปที่ 2 การท าสุญญากาศระบบท าความเย็น 

ข้อสังเกต 
ขณะเดินเครื่องท าสุญญากาศถ้าเข็มช้ีที่เกจสุญญากาศลดค่าจาก 0 ถึง 30 นิ้วปรอทในทันทีแสดงว่ามีการอุดตันที่สายน้ ายาหรืออาจจะเกิดจาก

การต่อสายน้ ายาสลับด้านให้ท าการตรวจสอบก่อนตรงกันข้ามถ้าเดินเครื่องท าสุญญากาศเป็นเวลานานแต่ไม่สามารถดึงความดันในระบบให้เป็น
สุญญากาศได้แสดงว่าอาจมีการรั่วที่ส่วนหนึ่งส่วนใดให้ท าการตรวจหารอยรั่วก่อนในกรณีที่ในระบบมีความช้ืนสูงขณะท าสุญญากาศควรท าการอบ
หรือให้ความร้อนกับระบบโดยใช้หลอดไฟหรือขดลวดความร้อนช่วยเพิ่มอุณหภูมิเพื่อไล่ความช้ืนในระบบซึ่งจะท าให้ใช้เวลาในการท าสุญญากาศ
น้อยลง 

 
4. การเติมสารท าความเย็น 

การเติมสารท าความเย็นเขาในระบบ ( Charging the system) คือ การปฏิบัติเพื่อน าสารท าความเย็นเขาไปใชงานเพื่อสรางความเย็นในระบบ 
เนื่องจากระบบท าความเย็นจะอาศัยสารท าความเย็นเปนตัวกลางในการรับความรอนจากภายในไปถายเทออกมาภายนอก สารท าความเย็นในระบบ
จะตองมีปริมาณถูกตอง เพื่อไมใหเกิดความเสียหายหรือไมไดความเย็นตามตองการ จึงตองศึกษาวิธีปฏิบัติในการเติมสารท าความเย็นใหถูกตอง 

4.1 การเติมสารท าความเย็นในสถานะที่เปนแกส  ( Vapor refrigerant charging) 
คือวิธีการเติมสารท าความเย็นจากถังบรรจุสารท าความเย็นเข้าในระบบ โดยสารท าความเย็นมีสถานะเป็นแก๊ส ซึ่งสามารถเติมเข้าได้ ทั้ง

ทางด้านความดันต่ า และด้านความดันสูง เมื่อระบบหยุดท างาน หรือเติมเข้าในระบบได้เฉพาะด้านความดันต่ าเมื่อระบบท างาน เนื่องจากการเติมวิธี
นี้สารท าความเย็นจะถูกปล่อยออกจากถังในสภาพที่เป็นแก๊สตลอดเวลา ความดันภายในถังจะลดลง สารท าความเย็นเหลวในถังจึงเดือดกลายเป็นไอ 
ท าให้อุณหภูมิและความดันภายในถังลดลงจนไม่สามารถเติมเข้าระบบต่อไปได้ จึงควรแก้ไขเพื่อเพิ่มความดันภายในถังโดยการแช่ถังน้ ายาไว้ในน้ าอุ่น
อุณหภูมิประมาณ 90 °F ตลอดเวลาที่ท าการเติมสารท าความเย็น ห้ามใช้เปลวไฟจากหัวเช่ือมในการเพิ่มความดันให้สารท าความเย็นในถัง 

4.2 ขั้นตอนการการเติมสารท าความเย็นในสถานะที่เป็นแกส๊ มีวิธีปฏิบัติตามล าดับ ดังนี้  
1) หลังจากการท าสุญญากาศในระบบ ถอดสายน้ ายาเส้นกลางท่ีต่ออยู่กับเครื่องท าสุญญากาศออกและต่อเข้ากับถังที่บรรจุสารท าความเย็น 
2) เปิดวาล์วถังที่บรรจุสารท าความเย็นโดยวางถังให้อยู่ในแนวตั้ง ในกรณีที่ถังมีวาล์วทั้งที่เป็นแก๊ส (Vapor valve) และของเหลว (Liquid 

valve) ให้เปิดวาล์วแก๊สเพื่อให้สารท าความเย็นออกจากถังไปใช้งานวนสถานะท่ีเป็นแก๊สเท่าน้ัน  
3) คลายข้อต่อที่ต่อระหว่างสายเส้นกลางกับแมนิโฟลด์เกจประมาณ 2 – 3 วินาที เพื่อให้สารท าความเย็นไล่อากาศที่ค้างในสายเส้นกลาง

ออก (air purging) หลังจากนั้นขันข้อต่อสายให้แน่น  
4) ปรับวาล์วควบคุมที่แมนิโฟลด์เกจด้านแรงดันต่ าเพื่อเปิดให้สารท าความเย็นในสถานะที่เป็นแก๊สถูกเติมเข้าในระบบส่วนหนึ่งก่อน โดย

ในช่วงนี้ยังไม่ต้องให้ระบบท างาน จนสารท าความเย็นเข้าในระบบได้ใกล้เคียงกับปริมาณที่ต้องการ จึงปิดวาล์วเพื่อหยุดการเติมสารท าความเย็นเข้า
ในระบบ 
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รูปที่ 3 การเติมสารท าความเย็นที่เป็นแก๊ส 

 
5) เริ่มให้ระบบท างาน ขณะนี้สังเกตเข็มของเกจความดันต่ าจะช้ีค่าความดันลดต่ าลง ถ้าความดันต่ ากว่าค่าท่ีต้องการ หรือปริมาณสารท าความ

เย็นยังไม่เต็มตามก าหนดให้เติมสารท าความเย็น โดยเปิดวาล์วควบคุมเฉพาะด้านความดันต่ าที่แมนิโฟล์ดเกจสลับกับการปิดวาล์วควบคุมเพื่อตรวจดู
ปริมาณสารท าความเย็นทุกระยะจนกระทั่งสารท าความเย็นเต็มระบบ ปิดวาล์วควบคุมที่แมนิโฟลด์เกจถอดสายน้ ายาออกโดยปฏิบัติตามขั้นตอนให้
ถูกต้อง  

6) กรณีที่วาล์วบริการติดตั้งอยู่ท่ีทางเข้าและทางออกของคอมเพรสเซอร์ การปฏิบัติเพื่อการเติมสารท าความเย็นในสถานะที่เป็นแก๊ส มีล าดับ
ขั้นการปฏิบัติเช่นเดียวกับเครื่องท าความเย็นที่มีวาล์วบริการติดตั้งอยู่ที่ท่อสารท าความเย็นดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จะแตกต่างกันเฉพาะต าแหน่งการ
ติดตั้งแมนิโฟล์ดเกจเข้ากับระบบ 

7) วิธีปฏิบัติเพื่อถอดสายน้ ายาออกจากวาล์วบริการ เนื่องจากสายน้ ายาด้านความดันสูงนอกจากจะอยู่ภายใต้ความดันสูงมากแล้วยังมีสารท า
ความเย็นเหลวบรรจุอยู่ จึงห้ามถอดสายน้ ายาออกขณะระบบก าลังท างาน เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากสารท าความเย็นเหลวในสายน้ ายา โดยมีวิธี
ปฏิบัติที่ถูกต้องดังนี ้

(1) กรณีที่วาล์วบริการเป็นชนิดวาล์วลูกศร ให้ถอดสายน้ ายาด้านความดันต่ าก่อนในขณะระบบก าลังท างาน หลังจากนั้นให้ระบบหยุด
ท างาน ปล่อยให้ด้านความดันสูงลดลงจนต่ าสุดก่อนจึงถอดสายน้ ายาด้ายความดันสูง 

(2) กรณีที่วาล์วบริการเป็นชนิดปรับด้วยมือ ก่อนถอดสายน้ ายาทั้งสองด้านออกให้ปฏิบัติตามล าดับ คือ ขั้นแรกให้ปรับวาล์วบริการด้าน
ความดันสูงโดยคลายวาล์วออกด้านนอกสุด (back seated) เพื่อปิดช่องบริการ จากนั้นให้เปิดวาล์วควบคุมทั้งสองที่แมนิโฟลด์เกจเพื่อให้
คอมเพรสเซอร์ดูดสารท าความเย็นเหลวที่ค้างในสายน้ ายาเข้าในระบบ จนความดันในสายน้ ายาทั้งสองด้านลดลงเท่ากับด้านความดันต่ าของระบบ 
ปิดวาล์วบริการด้านความดันต่ าเพื่อปิดช่องบริการ หลังจากน้ันให้ระบบหยุดท างานและถอดสายน้ ายาทั้งสองด้านออกจากระบบ 

 
 

รูปที่ 5 ตัวอย่างใบความรู้ (1) 
 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ใบความรู้ ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ 
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รหัสวิชา 3-012-312 
ช่ือวิชา แม่พิมพ์โลหะ     
เร่ือง   การผลติแมพ่ิมพ์โลหะ 

(ระยะเวลา  1 ชัว่โมง.)  
ผู้สอน ผศ. กงัวาล  นาคศภุรังษี 

และ นางสาวมนฤดี  ผาบสมิมา                 

แผนการสอน 
1. ขั้นน า                          ใช้เวลา    10  นาที 
2. ขั้นให้เนื้อหา                  ใช้เวลา   40   นาที 
3. ขั้นสรุป                        ใช้เวลา  10   นาที 

1. ขั้นน า 
      ในกระบวนการตัดชิ้นงานท้ังหมดสิ่งทีไ่ด้ออกมามี 2 กรณีคือ สิง่ที่จะน าไปใช้งานเราจะเรียกว่าช้ินงาน 
( Banking)และสิ่งที่ได้ออกมาไม่ใช้งานเราเรียกว่าเศษ ( Piercing )  ดังนั้นการตัดเฉือน(Shearing) คือ   การตัดโลหะออกจากกัน
โดยใช้คมตดัของ  punch  และ  die  กดโลหะจนเลยจุด ultimate  strength  ซึ่งจะท าให้โลหะฉีกขาดออกจากกัน 

2. ขั้นให้เนื้อหา 
ขั้นตอนในการตัดเริ่มจาก  การที่  punch  กดลงบนโลหะ  และพาเนื้อโลหะเข้าไปในช่องว่างของ  die  จนเลยจดุ  elastic  limit  
ของโลหะช่วงนี้ทางผิดด้านล่างของโลหะจะเริม่ย้อยเข้าไปใน  die  และทางผิวดา้นบนก็จะถูก  punch  กดลง  เมื่อแรงกดเพิ่มขึ้น  
punch  จะเจาะเข้าไปในเนื้อโลหะ  โดยความลึกของส่วนท่ีถูกกดทางผิวด้านบนจะเท่ากับส่วนท่ีถูกกดลงใน  die  ทางผิวด้านล่าง  
เมื่อแรงกดเพิ่มขึ้นจนเลยจุด  ultimate  strength  ของโลหะแล้ว  โลหะจะฉีกขาดออกจากกันรายละเอียดของขั้นตอนในการตดั
ดูไดด้ังรูป 
 จากรูป    a  punch  เริ่มกดลงบนเนื้อโลหะ 
   b  punch  เพิ่มแรงกดลงบนเนื้อโลหะ 
   c  โลหะเริ่มฉีกตัว 
   d  การฉีกของโลหะเกดิขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  
การฉีกของโลหะจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ  clearance  ระหว่าง  punch  กับ  die  ถ้า  clearance  มากไปหรือน้อยไป  จะท า
ให้เพิ่มแรงท่ีมากระท าต่อ  punch  และ  die  ท าให้สึกเร็ว  นอกจากนั้น  ยังท าให้รอยฉีกไม่เรียบร้อยด้วย 
 Clearance  คือ  ช่องห่างระหว่าง punch  กับ dieซึ่งจะบอกเป็นค่าของผลต่างของรัศมีของ punch กับ die 
ดังรูป 

 

                                   
 
มาตรฐาน  Clearance  ของวัสดุชนิดต่างๆ  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความหนาของโลหะ 
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       Clearance  จะแตกต่างกันไปตามชนิดของโลหะ,  ความหนาและรูปร่างของช้ินงานก็มีส่วนส าคญัการก าหนดขนาด
ของ  clearance  ด้วย  โดยชิ้นงานยิ่งมีความหนามากเท่าไร  clearance  ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น 

 สภาพของ  Clearance 
         เราสามารถที่จะทราบว่า  clearance  ระหว่าง  punch  กับ  die  นั้นมีค่ามากไป  น้อยไปหรือว่าเหมาะสมดีแล้ว  โดยดไูด้
จากสภาพรอยตดัของช้ินงาน  ดังนี้ 

1. กรณีที่  clearance  พอดีหรือเหมาะสมนั้น  cut  band  จะมีความกว้างประมาณ  1/3  ของ 
ความหนาของโลหะ  และ  burr  จะเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ  

 2.  กรณีที่  clearance  มากเกินไป  ที่  edge  radius  จะมีความโค้งมาก  cut  band  จะแคบ   
รอยฉีกจะไม่เป็นระเบยีบ  และมี  burr  มาก 

3.  กรณีที่  clearance  น้อย และน้อยไป  ที่  cut  band  จะมีบรเิวณกว้าง  และอาจมีมากกว่า  2  แห่ง 
จากรูปแสดง  สภาพของรอยตัดจากการตัดด้วย  clearance  ต่างกัน 
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ประโยชน์ท่ีจะไดร้ับจากการตรวจดูสภาพของรอยตัดโดยดจูาก  cut  band  และส่วนอ่ืน ประกอบกันนี้  จะท าให้เราสามารถ
ทราบว่า  ต าแหน่งศูนย์กลางของ  punch  และ  die  นั้นอยู่ในแนวเดียวกันหรือไม่กรณีที่  punch  และ  die  เยื้องศูนย์กันแล้ว  
punch  และ  die  จะไดร้ับแรงกระท าไม่เท่ากันทุกจุดท าให้อายุการท างานของ  punch  และ  die  สั้นลง  ดังรูป 

                  
 
การก าหนดขนาดของ  Punch  และ  Die 
              ในการก าหนดขนาดของ  punch  และ  die  ว่าควรจะมีขนาดเท่าไรนั้น  ขึ้นอยู่กับประเภทของช้ินงานท่ีจะน าไปใช้  
เช่น  ถ้าต้องการใช้รู  ก็ก าหนดขนาดของ  punch ให้เท่ากับขนาดของรู  แล้วไปเพิ่มขนาดของ  die  ตาม  clearance  ที่หาได้  
(ดูรูปที่  6 a)  ถ้าต้องการใช้  blank  ให้ก าหนดขนาดของ  die  ตามขนาดของ  blank  แล้วลดขนาดของ  punch  ลงตาม  
clearance  (ดูรูปที่  6 b) 
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รูปที่  6a  ถ้าต้องการใช้รู  ก็ก าหนดขนาดของ  punch    รูปที่ 6b:ถ้าต้องการใช้  blank  ให้ก าหนดขนาดของ  die   
 
ทฤษฎีการขึน้รูปแม่พิมพ์โลหะ 

(ก) ปฏิกิริยาการตัดในพั้นซ์และดาย 
ผลของเราที่กระท าบนแผ่นวัสดุในงานแม่พิมพ์แบบ Blanking หรือ Piercing คือ การตัดวสัดุให้ขนาดจากกัน ซึ่งมีข้อควร
ค านึงถึง 3 ข้ันตอน ส าคัญส าหรับผู้ท าแม่พิมพ์ เพราะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดและคณุภาพของช้ินงานได้ ข้ันตอน
เหล่านี้แสดงถึงปฏิกิรยิาการเปลี่ยนแปลงของแผ่นวัตถุดิบตามล าดับ ดังแสดงในรูปด้านล่าง 

                                    
 

 (ข) ขั้นตอนการวิเคราะห์ปฏิกิริยาการตัดบนเนื้อโลหะในพ้ันซ์และดาย 
          ขั้นตอนท่ี 1 การเปลี่ยนรูปอยู่ในสภาวะพลาสติก (PLASTIC DEFORMATION) เมื่อ วัตถุดิบถูกวางอยู่บนดาย (DIE) การกดเริ่ม

ขึ้นโดยพั้นซ์ถูกขับลงมายังดาย สัมผัสและมีแรงดัดเกิดขึ้นบนแผ่นวัตถุดิบเกินจุดยืดหยุ่นของวัสดุ (ELASTIC LIMIT)  
          ขั้นตอนที่ 2 การกดลึก ในขณะที่แกนกระทุ้ง (RAM) ของเครื่องปั๊มท างานอย่างต่อเนื่องพั้นซ์จะมีแรงกดลึกลงบนเนื้อวัสดุ

เรื่อยๆ จนแผ่นช้ินงาน (BLANK) หรือเศษโลหะ (SCRAP) จะถูกดันลงไปในช่องดาย (DIE OPENIN) ตามสัดส่วน นั่นคือส่วนที่ถูก
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ตัดตามรอบของการตัด (CUTTING CYCLE)   
    ขั้นตอนท่ี 3 การฉีกขาด ในขณะที่มีแรงกดอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสาเหตทุ าให้เกิดรอยแตก ซึ่งแตกรอบ ๆขอบคมตัดของพั้นช์และ
ดาย ท่ีจุดนี้จะเกิดความเค้นขึ้นอย่างมาก ภายใต้สภาพการตัดที่ถูกต้องรอยแตกจะขยายวงกว้างออกไปจนมาบรรจบกัน ท าให้แผ่น
ช้ินงานหรือเศษโลหะแยกออกจากแผ่นวัตถุดิบและพั้นช์ยังคงมีแรงส่งลงไปในช่องดาย เพื่อดันแผ่นช้ินงานหรือเศษโลหะให้หลุด
ออกจากขอบคมตัดของดายสรุป ปฏิกิริยาการตัดทั้ง 3 ข้ันตอนท่ีกล่าวมาคือ ผลของการตัดซึ่งท าให้เกิดลักษณะพิเศษท่ีช้ินงานจาก
การออกแบลงก้ิงและการเพียดซิ่ง การตรวจสอบลักษณะของช้ินงานด้วยสายตาสามารถบอกได้ว่าใช้ช่องว่าง (CLWA RANCDE ) 
ที่พ้ันช์และดายเหมาะสมหรือไม่ หรือพ้ันช์และดายอยู่ในต าแหน่งแนวดิ่ง(ALEGNED) กันหรือไม่ 

3.ขั้นสรุป 
     ขั้นตอนของการตัดเฉือนม4ี ขั้นตอนคือ 

1.  punch  เริ่มกดลงบนเนื้อโลหะ 
2. punch  เพิ่มแรงกดลงบนเนื้อโลหะ 
3. โลหะเริ่มฉีกตัว 
4.  การฉีกของโลหะเกิดขึ้นอยา่งตอ่เนื่อง 

Clearance  คือ  ช่องห่างระหว่าง punch  กับ dieซึ่งจะบอกเป็นค่าของผลต่างของรัศมีของ punch กับ die 
ช่องว่างที่เกิดขึ้นแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 

1. ช่องว่างน้อยเกินไป 
2. ช่องว่างเหมาะสม 
3. ช่องว่างมากเกินไป 

 การพิจารณารอยการตดัแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ 
1. การกดลงในแม่พิมพต์ัวเมียในลักษณะการยืด 
2. ขอบตัดหรือเรียกว่า Cut  Band  
3. การฉีกขาด 

มุมหลบคือ มมุที่ท าขึ้นให้มีความลาดที่ด้านข้างผนังของช่องดาย เพื่อช่วยลดแรงกดภายในของช้ินงาน 
เอกสารอ้างอิง 

วัชระ  มีทอง.  การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) : 2534 .  
ศุภชัย  รมณย์านนท์. การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล : 2528 .  

 
 

รูปที่ 6 ตัวอย่างใบความรู้ (2) 
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4. ใบแบบฝึกหัด เมื่อศึกษาจากใบความรู้แล้ว ผู้เรียนต้องท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนความรู้หลังจาก
การศึกษาจบลงแล้ว โดยใบแบบฝึกหัดฉบับของผู้สอนต้องมีใบเฉลยและค าอธิบายค าตอบอย่างชัดเจนเพ่ือให้
ผู้สอนท่านอ่ืนสามารถน าไปใช้ได้ ในปัจจุบันผู้สอนอาจใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย โดยให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด
ผ่านผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น Google Sheet   

ส่วนประกอบของใบแบบฝึกหัด 
- ชื่อวิชา 
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้  
- วันที่ท าแบบฝึกหัด 
- ระยะเวลา 

- ชื่อ นามสกุลผู้เรียน 
- ค าถาม 
- เฉลย  

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ใบแบบฝึกหัด ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

รหัสวิชา 3-232-101 
ช่ือวิชา การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์พื้นฐานด้วยคอมพิวเตอร ์
หัวข้อ วิธีเขียนกราฟจากฟังก์ชันคณิตศาสตร ์

ระยะเวลา 15 นาที 
ผู้สอน ดร.เฉียบวุฒิ รตันวิไลสกลุ 

 
ช่ือ-นามสกลุ .................................................................................  
 
ค าสั่ง จงเติมช่องว่างแล้วท าให้ โปรแกรมฟังก์ชันคณติศาสตร ์สามารถท างานได ้

1. จงเขียนโปรแกรมฟังก์ชันคณิตศาสตร์  y =
(x+10)×(x−10) 

(x−4)−(x+10)
 

 int x = 5;  
 Double y = _______________________________________________________________________; 

 
2. จงเขียนโปรแกรมฟังก์ชันคณิตศาสตร์  𝑦 = 100 + 20𝑥 + 𝑥3 

 int x = 10;  
Double y = _______________________________________________________________________; 

3. จงเขียนโปรแกรมฟงัก์ชันคณิตศาสตร์  𝑦 =
10000√∑ |𝑥𝑖

4|𝑛
𝑖=1

∑ 5𝑥𝑖
3𝑛

𝑖=1

 

Double y = 0.0; 
     int x[] = {-1, 1, 2, -2, 3, -4, 4, 3, 1, 0}; 

for (int i=0;i<x.length;i++) 
{ 
     ____________________________________________________________________________; 
} 
y = ____________________________________________________________________________; 
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Double z = 0.0; 
for (int i=0;i<x.length;i++) 
{ 
     ____________________________________________________________________________; 
} 

       y = ______________________________________________________________________; 
   

รูปที่ 7 ตัวอย่างใบแบบฝึกหัด (1) 
 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ใบแบบฝึกหัด ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ 

รหัสวิชา 3-012-312 
ช่ือวิชา แม่พิมพ์โลหะ     
เร่ือง   การผลติแมพ่ิมพ์โลหะ 

ระยะเวลา 15 นาที 
ผู้สอน ดร.เฉียบวุฒิ รตันวิไลสกลุ 

 
ช่ือ-นามสกลุ ................................................................................. 
 
เฉลย 

 

1) ((X+10) * (x-10)) / ((x-4) - (x +10)) 
 
2) 100 + 20*x + Math.pow(x,3.0) 
 
3) y = y + Math.abs(Math.pow(x[i],4.0)) 
    10000* Math.sqrt(y) 
    z = z + 5 * Math.abs(Math.pow(x[i],3.0)) 
    y / z 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 ตัวอย่างใบแบบฝึกหัด (2) 
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5. ใบข้อสอบ ผู้เรียนต้องผ่านใบข้อสอบ เพ่ือประเมินผลความรู้หลังจากท าแบบฝึกหัดแล้วว่ามี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ โดยเกณฑ์การประเมินได้ก าหนดไว้ว่าต้องผ่านเกณฑ์ 90 เปอร์เซ็นต์ 
ถ้าไม่ผ่านต้องศึกษาทบทวนใหม่ ใบข้อสอบฉบับของผู้สอนต้องมีใบเฉลยและค าอธิบายค าตอบอย่างชัดเจน
เพ่ือให้ผู้สอนท่านอ่ืนสามารถน าไปใช้ได้ 

ส่วนประกอบของใบข้อสอบ 
- ชื่อวิชา 
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้  
- วันที่ท าข้อสอบ 
- ระยะเวลา 

- ชื่อ นามสกุลผู้เรียน 
- ค าถาม 
- เฉลย  

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ใบข้อสอบ ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ 

รหัสวิชา 3-012-312 

ช่ือวิชา แม่พิมพ์โลหะ     
เร่ือง   การผลติแมพ่ิมพ์โลหะ 
ผู้สอน ผศ. กงัวาล  นาคศภุรังษี และ นางสาวมนฤดี  ผาบสมิมา                 

วันท่ี .......................... 
ระยะเวลา 15 นาที 
คะแนน 20 คะแนน  

 
ช่ือ-นามสกลุ ................................................................................. 

ตอนที1่ 
ค าสั่ง   จงกาเครื่องหมายถูก( √)หน้าหัวข้อท่ีเห็นว่าถูกและกาเครื่องหมายผดิ(X)หน้าหัวข้อที่เห็นว่าผิด  
……….1. ในกระบวนการตดัชิ้นงานท้ังหมดสิ่งที่ได้ออกมาเป็น3 กรณีคือการยดื  การตดัและการฉีกขาด 
……….2.  แรงท่ีถูกกดลงใน  die  ทางผิวด้านล่าง ต้องออกแรงกดใหเ้ลยจดุ  ultimate  strength   
……….3.  กรณีที่  clearance  พอดีหรือเหมาะสมนั้น  cut  band  จะมีความกว้างประมาณ  1/4  ของความหนาของโลหะ   
..……..4.  กรณีที่  clearance  น้อย และน้อยไป  ที่  cut  band  จะมีบรเิวณกว้าง  และอาจมีมากวา่  2  แห่ง 
..……..5. เสี้ยนหรือครีบโลหะที่เกดิขึ้นบนขอบช้ินงาน อันเนื่องมาจากการใช้ช่องว่างตัดน้อยเกินไป 

      ..……..6.  ถ้าไม่มีมมุหลบในการลดแรงกด ช้ินงานจะเสียรูปและเกิดครีบในขณะทีผ่่านช่องดายลงมา ท าให้เกิดแรงสะสมอดัอยู่ใน
ช่องดาย 
..……..7. มุมหลบจะใช้อยู่ประมาณ1/4-2 องศา ต่อด้านขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่ตัด 
……….8. ช่องว่างในการตัดระหว่างพั้นช์และดายที่เรยีกว่า เคลียแรน็ซ์ (CLEARANCE) 

      ……….9. ขั้นตอนการตัดเฉือนของแม่พิมพ์ตัดโลหะเหล่านี้แสดงถึงปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของแผ่นวัตถุดิบตามล าดับ 
      ………10. มุมหลบคือ มุมที่ท าขึ้นให้มีความลาดที่ด้านข้างผนังของช่องดาย เพื่อช่วยลดแรงกดภายในของช้ินงาน 

ตอนที2่ 
ค าสั่ง  จงอธิบายข้อความมาพอเข้าใจให้ได้ใจความทีส่มบรูณ ์
1. จงอธิบาย ขั้นตอนของการตัดเฉือนมี4 ขั้นตอนมาพอสังเขป 
2. จงอธิบายรอยการตัดแบ่งออกเป็น3ส่วนมาพอสังเขป 

รูปที่ 9 ตัวอย่างใบข้อสอบ (1) 
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 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ใบข้อสอบ ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ 

รหัสวิชา 3-012-312 
ช่ือวิชา แม่พิมพ์โลหะ     
เร่ือง   การผลติแมพ่ิมพ์โลหะ 

วันท่ี .......................... 
ระยะเวลา 15 นาที 
คะแนน 20 คะแนน 

 
ช่ือ-นามสกลุ ................................................................................. 

เฉลยตอนที1่ 
ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ค าตอบ X √ X √ X √ √ √ √ √ 

 
เฉลยตอนที2่ 
1. ขั้นตอนของการตัดเฉือนมี4 ขัน้ตอน 

ขั้นตอนในการตัดเริ่มจาก  การที่  punch  กดลงบนโลหะ  และพาเนื้อโลหะเข้าไปในช่องว่างของ  die  จนเลยจุด  elastic  limit  
ของโลหะช่วงนี้ทางผิดด้านล่างของโลหะจะเริ่มย้อยเข้าไปใน  die  และทางผิวด้านบนก็จะถูก  punch  กดลง  เมื่อแรงกดเพิ่มขึ้น  
punch  จะเจาะเข้าไปในเนื้อโลหะ  โดยความลึกของส่วนท่ีถูกกดทางผิวด้านบนจะเท่ากับส่วนท่ีถูกกดลงใน  die  ทางผิวด้านล่าง  เมื่อ
แรงกดเพิ่มขึ้นจนเลยจุด  ultimate  strength  ของโลหะแล้ว  โลหะจะฉีกขาดออกจากกันรายละเอียดของขั้นตอนในการตัดดูได้ดังนี้ 

               1  punch  เริ่มกดลงบนเนื้อโลหะ 
   2  punch  เพิ่มแรงกดลงบนเนื้อโลหะ 
   3  โลหะเริม่ฉีกตัว 
   4  การฉีกของโลหะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

      2. การตัดบนเนื้อโลหะในพั้นซ์และดาย 
ขั้นตอนท่ี 1 การเปลี่ยนรปูอยู่ในสภาวะพลาสติก (PLASTIC DEFORMATION) เมื่อ วัตถุดิบถูกวางอยู่บนดาย (DIE) การกดเริม่

ขึ้นโดยพั้นซ์ถูกขับลงมายังดาย สมัผัสและมีแรงดัดเกิดขึ้นบนแผ่นวตัถุดิบเกินจุดยดืหยุ่นของวัสดุ (ELASTIC LIMIT) 
ขั้นตอนท่ี 2 การกดลึก ในขณะที่แกนกระทุ้ง (RAM) ของเครื่องปั๊มท างานอย่างต่อเนื่องพั้นซ์จะมีแรงกดลึกลงบนเนื้อวัสดเุรื่อยๆ 

จนแผ่นช้ินงาน (BLANK) หรือเศษโลหะ (SCRAP) จะถูกดันลงไปในช่องดาย (DIE OPENIN) ตามสดัสว่น นั่นคือส่วนท่ีถูกตัดตามรอบ
ของการตัด (CUTTING CYCLE)   

ขั้นตอนท่ี 3 การฉีกขาด ในขณะทีม่ีแรงกดอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดรอยแตก  
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 10 ตัวอย่างใบข้อสอบ (2) 
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6. ใบวางแผนการท างานและความปลอดภัย (Work Sheet) ผู้เรียนต้องน าความรู้ที่ได้เรียนมา 
พิจารณาตัดสินใจวางแผนการท างานตามล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม รวมถึงตรวจสอบความปลอดภัยในส่วนที่
ปฏิบัติงาน ด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ถ้ามีส่วนที่ต้องแก้ไข ต้องท าการแก้ไขก่อนปฏิบัติงาน เมื่อท าเสร็จแล้ว
ต้องให้ผู้สอนตรวจสอบใบวางแผนการท างาน 

ส่วนประกอบของใบวางแผนการท างานและความปลอดภัย 
- ชื่อวิชา 
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้  
- ชื่องาน 
- ระยะเวลาการท างาน 
- ชื่อ นามสกุลผู้เรียน  
- วัตถุประสงค์ของการท างาน  
- เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- วันที่ตรวจสอบความปลอดภัย 
- ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
- ข้อก าหนดที่ต้องตรวจสอบความปลอดภัย 
- ผลการตรวจสอบ 
- ข้อควรระวัง ข้อเสนอแนะ 
- ชื่อ นามสกุลผู้ตรวจสอบ 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ใบวางแผนการท างาน 
และความปลอดภัย 

ภาควิชา ครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

สาขาวิชา วิศวกรรมอตุสาหการ 

รหัสวิชา 3-111-105 
ช่ือวิชา งานฝึกฝีมือ 
ช่ืองาน ค้อนตีกริ๊บสายไฟ 

วันท่ี ........................... 

 
ช่ือ-นามสกลุ ................................................................................. 

 
แบบงาน 

ชื่องาน ค้อนตีกริ๊บสายไฟ 
วัตถุประสงค์ของการท างาน 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
วัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ์  
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
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ขั้นตอนการท างาน 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

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

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

.................................................................................................................................................................................................................. 
วันรับงาน ......................................................................... วันส่งงาน ......................................................................... 

รูปที่ 11 ตัวอย่างใบวางแผนการท างานและตรวจสอบความปลอดภยั (1) 
 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ใบวางแผนการท างาน 
และความปลอดภัย 

ภาควิชา ครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

สาขาวิชา วิศวกรรมอตุสาหการ 

รหัสวิชา 3-111-105 
ช่ือวิชา งานฝึกฝีมือ 
ช่ืองาน ค้อนตีกริ๊บสายไฟ 

วันท่ี ........................... 

ช่ือ-นามสกลุ ................................................................................. 

ค าสั่ง  
จงตรวจสอบความปลอดภับของวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ ์โดยกาเครือ่งหมายถูก ( √) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

ล าดับ รายการตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 
ผ่าน ต้องแก้ไข 

1. สภาพพื้นที่ปฏิบตัิงาน    
2. สภาพสายไฟ ปลั๊กไฟ    
3. สภาพวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ ์    

 

ข้อควรระวัง ข้อเสนอแนะ  

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

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

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

 
.................................................(ผู้ตรวจสอบ) 

 

รูปที่ 12 ตัวอย่างใบวางแผนการท างานและตรวจสอบความปลอดภยั (2) 

ระบุค าสั่งให้ชัดเจน 

ตรวจสอบความปลอดภัยเฉพาะของส่วนที่

ท างานนั้นๆ 
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7. ใบปฏิบัติงาน (Operation Sheet) ผู้เรียนต้องกรอกขั้นตอนการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์มที่ให้ไว้ 
อย่างละเอียด ตรวจสอบความปลอดภัยในการลงมือปฏิบัติงาน พร้อมระบุต าแหน่งตรวจสอบแต่ละจุด แล้วให้
ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องผู้เรียนต้องน าไปแก้ไขปรับปรุงใหม่ แล้วน ามาให้ผู้สอนตรวจสอบอีก
ครั้ง นักศึกษาต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้เขียนไว้ตามล าดับอย่างปลอดภัย และได้งานที่มีคุณภาพน าไป
ประเมินผลต่อไป 

ส่วนประกอบของใบปฏิบัติงาน 
- ชื่อวิชา 
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้  
- ชื่องาน  
- ระยะเวลาที่ใช้  

- จุดประสงค์การเรียนรู้  
- เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  
- ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ภาพประกอบ  
ข้อควรระวัง ข้อเสนอแนะ)  

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ใบปฏิบัติงาน ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ 

รหัสวิชา 3-012-312 
ช่ือวิชา แม่พิมพ์โลหะ     
เร่ือง   การผลติแมพ่ิมพ์โลหะ 
ผู้สอน ผศ.กังวาล นาคศุภรังษี และ นางสาวมนฤดี ผาบสมิมา 

ระยะเวลา  6 ชัว่โมง 
คะแนน 40 คะแนน 

 
 
ช่ือ-นามสกลุ ................................................................................. 
 
ค าสั่ง จงปฏิบัติงานตามขั้นตอนทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ใบปฏิบตังิานแม่พมิพ์ตวัเมีย           75                              6-2Hole  
                                                                              8.0                                           
 
                                                                                                                                    22 
                                                        50                                                                      
 
                              50                                                            100 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึง                                                     
1. จับช้ินงานเข้าหัวเครื่อง ตั้งความเร็วรอบ450rpm       
2. ประกอบอุปกรณ์และคตัเตอร์เข้าเครื่อง                      
3. กัดผิวช้ินงานท้ังหกด้านให้เรียบและได้ขนาด             

ก าหนดค าสั่งการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
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4. ร่างแบบระยะวงกลมตามขนาดแล้วตอกน าศูนย ์       
5. น าช้ินงานไปจับบนเครื่องเจาะแล้วเจาะรูตามขนาด  และน ายาทาร่างแบบ 
6. ที่รูตรงกลางส่วนใตล้่างให้เจาะรูผายปากใหญ่ขึ้น อีก1mm โดยรอบเจาะลึกใหเ้หลือ 3 mm                    
7. ส่วนด้านบนให้เจาะรผูายปากให้ใส่หัวสกรูฝังให้จม     
8. ตกแต่งช้ินงานให้เรียบร้อย                                       
9. น าไปประกอบ 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ  
1. เวอร์เนียคารล์ิปเปอร์ขนาด 15cm 
2. อุปกรณ์เครื่องกัด 
3. มีดกัด End  Millขนาดโต 10  mm 
4. แว่นตา  Safety 
5. ดอกสว่านขนาดโต  8,10,12,16 mm      
6. เวอร์เนียไฮเกจ               
7. ตัวตอกน าศูนย ์
ข้อควรระวัง 
ระยะศูนย์ทั้งหมดต้องได้ขนาดที่แม่นย าเนื่องจากจะต้องน าไปประกอบเข้ากับ Die  Holder 

รูปที่ 13 ตัวอย่างใบปฏิบัติงาน (1) 
 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ใบปฏิบัติงาน ภาควิชา ครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 

รหัสวิชา 3-122-311 
ช่ือวิชา ปฏิบัติการท าความเย็นและปรับอากาศ 
ช่ือหน่วย การท าสูญญากาศและการเตมิสารท าความเย็น 
หัวข้อย่อย การเตมิสารท าความเยน็ 

(ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง) 
ผู้สอน นางสาว ชนิดา ป้อมเสน 

 
ช่ือ-นามสกลุ ................................................................................. 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายหลักการเติมสารท าความเย็นระบบท าความเย็นได้ 
2. บอกข้ันตอนการเตมิสารท าความเย็นในระบบท าความเย็นได้ 
3. สามารถปฏิบัติการเติมสารท าความเย็นในระบบท าความเย็นได้ 

เคร่ืองมือการปฏิบัติงาน 
1. เครื่องท าสุญญากาศ 
2. แมนนิโฟลดเ์กจ 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
1. ชุดสาธิตการท าความเย็น 
2. สารท าความเย็น R-134a 
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การชาร์จน้ ายาเข้าระบบ (หลังจากท าสุญญากาศ) 

 
รูปที่ 1 การเติมสารท าความเย็น 

 
1. ถอดปลายสายกลางสีเหลืองของแมนิโฟลด์เกจออกจากเครื่องปั๊มสุญญากาศแล้วต่อเข้ากับวาล์วหัวถังน้ ายา ถังน้ ายาตั้งปกติให้

หัวตั้งอยู่ด้านบนเพ่ือให้น้ ายาสถานะแก๊สออกไปใช้งาน 

2. เปิดวาล์วหัวถังน้ ายาประมาณครึ่งรอบ 

3. ใช้น้ ายาในสายไล่อากาศที่ค้างอยู่ในสายกลางของแมนิโฟลด์เกจ โดยคลายปลายสายด้านที่ติดกับแมนิโฟลด์เกจเล็กน้อยปล่อย
ให้น้ ายาจากสายไล่อากาศออกท้ิง แล้วหมุนปลายสายกลับเข้าให้แน่นตามเดิม 

4. เปิดวาล์วด้านความดันต่ าสีน้ าเงินเล็กน้อย ให้น้ ายาสถานะแก๊สค่อยๆ ไหลเข้าระบบ จนอ่านค่าได้ประมาณ 10 PSI จึงปิดวาล์ว 

5. เสียบปลั๊ก เริ่มเดินคอมเพรสเซอร์ เข็มของเกจจะลดลง 

6. ค่อยๆ เปิดวาล์วสีน้ าเงินเพื่อชาร์จน้ ายาเพิ่มเข้าระบบทีจะน้อย ๆ โดยใช้วิธีเปิด - ปิดสลับกัน แล้วอ่านค่าท่ีเกจ ควรจะอยู่ในช่วง 
8 -12 PSI ถ้าต่ ากว่า 8 PSI ให้เปิดวาล์วเติมย้ ายาเข้าอีก จนค่าความดันคงท่ี อยู่ประมาณ 10 PSI หยุดเติม ปิดหัวถังและปิดวาล์ว 

7. ยังไม่ต้องถอดสายแมนิโฟลด์เกจออก ให้เดินเครื่องต่อไปประมาณ 30 นาที ตรวจความดันสารท าความเย็นควรอยู่ในระดับเดิม 
ใช้มือสัมผัสความร้อนที่แผงคอนเดนเซอร์สัมผัสความเย็นท่ีอีวาโพเรเตอร์ และสังเกตน้ าเกาะที่ปลายท่อซักช่ัน (คล้ายเหงื่อ) 
 
 
 

รูปที่ 14 ตัวอย่างใบปฏิบัติงาน (2) 
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8. ใบประเมินผล เป็นเอกสารที่ระบุจุดประเมินผลของงาน ตลอดจนเกณฑ์การประเมินผลผู้เรียน
สามารถประเมินผลงานของตนเองด้วยความซื่อสัตย์ เพ่ือพิจารณาว่าส่วนใดควรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตาม
เกณฑ์การประเมิน 

ส่วนประกอบของใบประเมินผล 
- ชื่อวิชา 
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้  
- ชื่องาน 
- ระยะเวลา 
- ชื่อ นามสกุลผู้เรียน 

- หัวข้อและรายละเอียดที่ต้องการประเมินผลงาน 
- ผลการประเมิน 
- ชื่อ นามสกุลผู้ประเมินผล 
- วันที่ท าการประเมิน 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ใบประเมินผล ภาควิชา ครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 

รหัสวิชา 3-122-311 
ช่ือวิชา ปฏิบัติการท าความเย็นและปรับอากาศ 
ช่ือหน่วย การท าสูญญากาศและการเตมิสารท าความเย็น 
หัวข้อย่อย การเตมิสารท าความเยน็ 

วันท่ี .............................. 
ผู้สอน นางสาว ชนิดา ป้อมเสน 

 
ช่ือ-นามสกลุ ................................................................................. 

ล าดับ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนเต็มที่ได้ 

1 กระบวนการปฏิบัติงาน   

 1.1 การเตรียมเครื่องมือ 5  

 1.2 การเรียกช่ือเครื่องมือตา่ง ๆ ได้ถูกต้อง 5  

 1.3 การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน 5  

 1.4 ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอน 5  

2 ผลงาน   

 2.1 อธิบายหน้าที่ของเครื่องมือต่าง ๆ ได ้ 10  

 2.2 อธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องมือได้ 10  

3 กิจนิสัยการปฏิบัติงาน   

 3.1 ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 5  

 3.2 ความสะอาดเรียบร้อยหลังปฏบิัติงาน 5  

 คะแนนรวม 50  

 
ผลการประเมินดีมาก        ดี        พอใช้        ต้องปรับปรุง        ต่ ากว่าเกณฑ ์

เกณฑ์ให้คะแนนต้องละเอียดและถูกต้อง 
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บันทึกเพ่ิมเติม 
……………………………………………......................... 
……………………………………………......................... 
……………………………………………......................... 
……………………………………………......................... 
……………………………………………......................... 
……………………………………………......................... 
……………………………………………......................... 
……………………………………………......................... 
……………………………………………......................... 
 

ผลการประเมิน 
ได้ร้อยละ 

 
 
 

น้อยกว่า 

 
80 – 100 
70 – 79 
60 – 69 
50 – 59 
50 

 
ดีมาก 
ด ี
พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 
ต่ ากว่าเกณฑ ์

 
ลงช่ือ……………………..…..ผู้ประเมนิ 

(…………………….………….) 
…………../…………../…………. 

 
รูปที่ 15 ตัวอย่างใบประเมินผล (1) 

 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ใบประเมินผล ภาควิชา ครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

สาขาวิชา วิศวกรรมอตุสาหการ 

รหัสวิชา 3-111-105 
ช่ือวิชา งานฝึกฝีมือ 
ช่ืองาน ค้อนตีกริ๊บสายไฟ 

วันท่ี ........................... 
ผู้สอน นายดสุิต สิงห์พรหมมาศ 

ช่ือ-นามสกลุ ................................................................................. เลขท่ี .......................................... 

ล าดับ จุดตรวจ 10 8 6 4 2 ผู้ตรวจ 

1 ความยาวรวม 250 มม.             

2 ความยาวด้าม 116 มม.             

3 ความยาวส่วนปลาย 134 มม.             

4 ความยาวส่วนท าเกลียว 24 มม.             

5 ความโตของด้าม n = 20 มม.             

6 ความโตก้านด้ามค้อน n = 15 มม.             

7 สภาพเกลียว M10x1.5 มม.             

8 การพิมพ์ลายส่วนด้าม             

9 ผิวงานโดยรวม              
 

ระบุหัวข้อและรายละเอียดที่ต้องการ

ประเมินให้ครอบคลุมเนื้อหา 
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รูปที่ 16 ตัวอย่างใบประเมินผล (2) 

 
9. ใบรายงานความก้าวหน้า ชุดการสอนจะสมบูรณ์เมื่อมีการติดตามความก้าวหน้าของงานที่ปฏิบัติ 

คะแนนที่ได้ และจ านวนชิ้นงานที่ท าเพ่ือพิจารณาดูผลงานของผู้เรียนว่าดีขึ้นหรือไม่ ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
ส่วนประกอบของใบรายงานความก้าวหน้า 
- ชื่อวิชา 
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้  
- ชื่องาน 
- ชื่อ นามสกุลผู้เรียน 
- หัวข้องานที่ปฏิบัติ 

- ความก้าวหน้าของงาน 
- คะแนนเต็ม 
- คะแนนที่ได้ 
- ชื่อ นามสกุลผู้ประเมินผล 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ใบงาน ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

รหัสวิชา 3232101 ช่ือวิชา การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์พื้นฐานด้วยคอมพิวเตอร ์
ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรยีน 2/2558 

ผู้สอน ดร. เฉียบวุฒิ รตันวิไลสกลุ 
 
วิธีใช้ ผู้สอนกรอกคะแนนเตม็และคะแนนที่นักศึกษาท าได้ในแต่ละหัวข้อ 

รายชื่อ / หัวข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ชื่อ-สกลุ                

นางสาว ปอแก้ว สมัครสมาน                  
นางสาว เปรมฤดี แซ่ลี ้                 
นาย คณุตฆ์ แซ่ม้า                  
นาย นพกร รักบุญ                  
นาย บวรรัตน ศักดิ์อุดมขจร                  
นาย สิทธิพร พรหมศริ ิ                 
นาย สุภัทร์ จันทร์ประสิทธ์ิ                  
นาย สุรชัย แซ่จ๋าว                  
นางสาว กันทิมา ศรีขจร                  

 

รูปที่ 17 ตัวอย่างใบรายงานความก้าวหน้า 

ระบุหัวข้องานที่ปฏิบัติสัปดาห ์

แจ้งผลคะแนนให้ผู้เรียนทราบ 


