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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 8  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้  สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย  งานเขียนแบบแผน่คล่ี คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเขียนแบบแผน่คล่ี จ านวนคาบ 4 

หัวข้อเร่ือง 
1. งานเขียนแบบแผน่คล่ี 
2. การเขียนแบบแผน่คล่ีอยา่งง่าย 
3. การเขียนแบบแผน่คล่ีดว้ยเส้นรัศมี 
4. การเขียนแบบแผน่คล่ีดว้ยเส้นขนาน 
5. การเขียนแบบแผน่คล่ีดว้ยเส้นสามเหล่ียม 

สาระส าคญั 
               การเขียนแบบแผน่คล่ีเป็นงานท่ีตอ้งการกระท าพร้อมกนัไปกบัการปฏิบติัดา้นโลหะแผน่การข้ึนรูป
แผน่โลหะใหเ้ป็นผลิตภณัฑจ์ะเกิดข้ึนไดต้อ้งเขียนแบบแผน่คล่ีข้ึนก่อน เช่นการเขียนแบบแผน่คล่ีอยา่งง่ายการ
เขียนแบบแผน่คล่ีดว้ยเส้นรัศมีการเขียนแบบแผน่คล่ีดว้ยเส้นขนานการเขียนแบบแผน่คล่ีดว้ยเส้นสามเหล่ียม 
การปฏิบติัตามขั้นตอน ดงันั้นผูป้ฏิบติังานควรมีการศึกษาก่อนเพื่อความเขา้ใจในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 
               1. เขียนแบบแผน่คล่ีในงานโลหะแผน่ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและไดป้ระสิทธิภาพของทุกขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      

(ด้านความรู้)   
            1.  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการเขียนแบบแผน่คล่ี 
                 (ด้านทักษะ) 
            2.  เพื่อใหมี้ทกัษะในการเขียนแบบแผน่คล่ี 
            (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
            3.  เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเขียนแบบแผน่คล่ีดว้ยความปลอดภยัลดค่าใชจ่้ายและคุม้ค่ากบัการท างาน
ในระยะยาวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 8  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่17-18  

ช่ือหน่วย  งานเขียนแบบแผน่คล่ี คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  งานเขียนแบบแผน่คล่ี จ านวนคาบ 4 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
          (ด้านความรู้) 

1. บอกวธีิการเขียนแบบแผน่คล่ีดว้ยวธีิต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
        (ด้านทักษะ) 
              2.     เขียนแบบแผน่คล่ีดว้ยวธีิเส้นรัศมี เส้นขนานและเส้นสามเหล่ียมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              3.     เลือกใชว้ธีิการเขียนแบบแผน่คล่ีใหเ้หมาะสมกบัช้ินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
         (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D) 
              4.   เลือกใชว้ธีิการเขียนแบบแผน่คล่ีไดถู้กตอ้งดว้ยความปลอดภยัลดค่าใชจ่้ายและคุม้ค่ากบัการท างานใน
ระยะยาวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลกัษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1.   ก าหนดวธีิและขั้นตอนวธีิการเขียนแบบแผน่คล่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.   ก าหนดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเขียนแบบแผน่คล่ีใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน 

• หลกัความมีเหตุผล 
1.   ใชว้ธีิการเขียนแบบแผน่คล่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
2.   มีหลกัการวธีิการเขียนแบบแผน่คล่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
3.   สามารถเลือกใชว้ธีิการเขียนแบบแผน่คล่ีถูกตอ้งตามล าดบัขั้นตอนการปฏิบติังาน 
4.   กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผลในการตอบค าถาม  

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1.  มีทกัษะในการเขียนแบบแผน่คล่ีอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
2.  ไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้งในการเลือกเทคนิควธีิการเขียนแบบแผน่คล่ี 
3.  สามารถน าไปใชใ้นวธีิการเขียนแบบแผน่คล่ีในการประกอบอาชีพ        
4.  มีความรอบคอบในการเลือกใชเ้ทคนิควธีิการเขียนแบบแผน่คล่ีในการน าไปใชง้านเช่ือมต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี 
5.  แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเอง 



 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 8 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 17-18  

ช่ือหน่วย  งานเขียนแบบแผน่คล่ี คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  งานเขียนแบบแผน่คล่ี จ านวนคาบ 4 

การตดัสินใจและการด าเนินกจิกรรมต่างๆให้อยู่ในระดบัพอเพยีงหรือตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดงันี ้
 

• เงือ่นไขความรู้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจในวธีิการเขียนแบบแผน่คล่ีดว้ยความรอบครอบ (ความสนใจใฝ่รู้   ความรอบ

รู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 
2.   มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการวธีิการเขียนแบบแผน่คล่ี 
3.   เลือกใชว้ธีิการเขียนแบบแผน่คล่ีดว้ยความละเอียดรอบคอบ 
 

• เงือ่นไขคุณธรรม 
1.  ใชว้ธีิการเขียนแบบแผน่คล่ีท่ีถูกตอ้งและปลอดภยัเหมาะสมกบังาน   
2.  เลือกใชช้นิดของอุปกรณ์การเขียนแบบแผน่คล่ีดว้ยความปลอดภยัง่ายต่อการปฏิบติังานอยา่งคุม้ค่า 
ประหยดัเวลา  (ความประหยดั) 
3.  ใชห้ลกัความปลอดภยัตรงตามมาตรฐานสากล (ความซ่ือสัตย ์  สุจริต) 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย   งานเขยีนแบบแผ่นคลี ่              คาบรวม  4 

  เนือ้หาเนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ด้านความรู้ / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง     

 1. งานเขยีนแบบแผ่นคลี ่ (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 

                   ในงานโลหะแผน่มีงานท่ีส าคญัอีกงานหน่ึง  คือ  งานเขียนแบบแผน่คล่ี   การใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัร  การพบั
ประกอบข้ึนรูปจะไม่เกิดข้ึนถา้ไม่มีการเขียนแบบแผน่คล่ีเสียก่อน  การคล่ีแบบก่อนอ่ืนตอ้งทราบผลิตภณัฑท่ี์ส าเร็จก่อนวา่มี
รูปร่างลกัษณะอยา่งไร  มีการประกอบยดึดว้ยวธีิใดแลว้จึงน ามาวางแผนการคล่ีและออกแบบรอยต่อ  เช่น  การคล่ีผลิตภณัฑรู์ป
ปริซึม  (Prism)  รูปท่อทรงกระบอก  (Cylinder)  รูปทรงพีระมิด   (Pyramid )  และรูปกรวย   (Cone)  เป็นตน้  ดงัแสดงในรูปท่ี  
8.1   

 

รูปท่ี  8.1  แสดงลกัษณะการคล่ีของแผน่คล่ีรูปปริซึม  ท่อทรงกระบอก  พรีะมิด  และกรวย 

จากวธีิการคล่ีภาพของผลิตภณัฑรู์ปร่างต่าง ๆ  สามารถแบ่งวธีิการคล่ีได ้ ดงัน้ี 

              1.  การคล่ีอยา่งง่าย  (Simple  Development) 
              2.  การคล่ีดว้ยเส้นรัศมี  (Radial  Line  Development) 
              3.  การคล่ีดว้ยเส้นขนาน  (Parallel  Line  Development) 
              4.  การคล่ีดว้ยวธีิการสร้างเส้นสามเหล่ียม  (Triangulation  Line  Development) 



 

 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย   งานเขยีนแบบแผ่นคลี ่              คาบรวม  4 

การเขียนแบบแผ่นคลีอ่ย่างง่าย  (Simple  development) 
                   เป็นวธีิการคล่ีท่ีง่าย  ขั้นแรก  ควรร่างแบบส่วนฐานของผลิตภณัฑน์ั้นก่อน  จากนั้นจึงคล่ีออกทาง
ดา้นขา้งทั้ง  4  ดา้น  โดยทัว่ไปจะใชค้ล่ีผลิตภณัฑท่ี์ไม่ซบัซอ้น  เช่น  ผลิตภณัฑรู์ปกล่อง  จานและถาด  ซ่ึงมี
ลกัษณะรูปส่ีเหล่ียม  เป็นตน้  ดงัแสดงในรูปท่ี  8.2 
วธีิการคลีก่ล่องหรือถาด  (Box  or  Tray)  ด้วยวธีิอย่างง่าย 
 

 

รูปท่ี  8.2  แสดงลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์ใชก้ารคล่ีดว้ยวธีิการคล่ีอยา่งง่าย (Simple  development)  

การเขียนแผ่นคลีด้่วยเส้นรัศมี  (Radial  line  development) 
                   เป็นการาคล่ีโดยใชรั้ศมีของวงเวยีนท าการคล่ีผลิตภณัฑน์ั้น ๆ  โดยทัว่ไปแลว้จะใชใ้นการคล่ี
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นรูปพีระมิด  (Pyramid)  และกรวย  (Cone)  ดงัแสดงในรูปท่ี  8.3 
 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย   งานเขยีนแบบแผ่นคลี ่              คาบรวม  4 

 

 

รูปท่ี  8.3  แสดงลักษณะของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ซึ่งใช้การคล่ีด้วยเส้นรัศมี 

การหาสูงจริงของผลิตภัณฑ์รูปทรงพีระมิด 

                   การคล่ีผลิตภณัฑรู์ปทรงพีระมิด  ตอ้งพิจารณาจากภาพดา้นหนา้และดา้นบน  บางคร้ังรูปของภาพ
ดา้นหนา้จะเป็นความยาวจริงท่ีสามารถน าไปเป็นรัศมีใชค้ล่ีได ้ บางคร้ังขอบรูปาของภาพดา้นหนา้ท่ีวางอยู่
ไม่ใช่ความยาวจริง  ไม่สามารถน าไปใชเ้ป็นรัศมีในการคล่ีได ้ จ าเป็นตอ้งหาความยาวจริง  เพื่อท่ีจะน าไปใช้
รัศมีในการคล่ีต่อไป  ดงัแสดงในรูปท่ี  8.4 

 
รูปที่  8.4  แสดงช้ินงานช้ินเดียวกนัแต่วางภาพต่างกนั 
 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย   งานเขยีนแบบแผ่นคลี ่              คาบรวม  4 

                   จากรูปท่ี  8.4  ก.  สูงจริงของพีระมิดอยูท่ี่เส้นเอียงของภาพดา้นหนา้  แต่รูปท่ี  8.4  ข.  เส้นเอียงของ
ภาพดา้นหนา้ไม่ใช่สูงจริงตอ้งหาสูงจริงใหม่  ดงัแสดงในรูปท่ี 8.5 

 

รูปท่ี  8.5  แสดงวธีิหาสูงจริงพรีะมิดหก 

                   ใชจุ้ดยอดของภาพดา้นบนเป็นจุดศูนยก์ลางของวงเวยีนรัศมีเท่ากบัเส้นท่ียาวท่ีสุด ของภาพดา้นบน   
หมุนใหอ้ยูใ่นแนวนอนแลว้ลากลงไปยงัภาพดา้นหนา้ไดจุ้ด  N  จากความสูงของภาพดา้นหนา้ลากไปยงัจุด  N 
เส้นทีไดน้ี้เป็นเส้นสูงจริงท่ีจะใชค้ล่ีภาพ 
 

วิธีการคล่ีผลิตภัณฑ์รูปกรวยกลมด้วยเส้นรัศมี 

 

รูปท่ี  8.6  แสดงการคลี่กรวยกลมดว้ยเส้นรัศมี 

 



 

 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย   งานเขยีนแบบแผ่นคลี ่              คาบรวม  4 



วิธีการคล่ีผลิตภัณฑ์รูปทรงพีระมิดด้วยเส้นรัศมี 

 

รูปท่ี  8.7  แสดงความสูงจริงการคลี่รูปทรงพรีะมิด 

  

•  ด้านทกัษะ / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง    

         การเขียนแบบแผ่นคลีด้่วยเส้นรัศมี       (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2) 

 

รูปที ่ 8.8  แสดงการคลีผ่ลติภัณฑ์รูปกรวยกลมตดัเฉียงด้วยเส้นรัศม ี

 

 

 

 

 

 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย   งานเขยีนแบบแผ่นคลี ่              คาบรวม  4 

วธีิการคลีพ่รีะมิดส่ีเหลีย่มจัตุรัสตัดเฉียงด้วยเส้นรัศมี  (Radial  Line  Development  Pyramid) 

 

รูปท่ี  8.9  แสดงการคลี่ผลิตภณัฑพ์รีะมิดตดัเฉียงดว้ยเส้นรัศมี 

 

 

 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย   งานเขยีนแบบแผ่นคลี ่              คาบรวม  4 

การเขยีนแบบแผ่นคลีด้่วยเส้นขนาน  (Parallel  Line  Development) 
                   การคล่ีแบบดว้ยวธีิน้ีจะใชว้ธีิการลากเส้นขนาน  จะใชก้ารคล่ีดว้ยวธีิน้ีกบัช้ินงานท่ีมีลกัษณะเป็น
แท่งปริซึม  (Prism)  ปริซึมตดัเฉียงงานทรงกระบอก  (Cylinder)  และทรงกระบอกตดัเฉียง  ดงัแสดงใน 

รูปท่ี  8.10 
 

 
 

รูปท่ี  8.10  แสดงลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์ใชว้ธีิการคลี่ดว้ยเส้นขนาน 

 

 

 

 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย   งานเขยีนแบบแผ่นคลี ่              คาบรวม  4 

วธีิการคลีข้่องอมุมฉาก  3  ช้ิน  (Three-Piece  Elbow) 
 

 

รูปท่ี  8.11  แสดงการคลี่ขอ้งอมุมฉาก 

 
          วธีิการคล่ีท่อช้ินท่ี  1 
                   1.  แบ่งวงกลมหรือความโตของท่อออกเป็น  12  ส่วนเท่า ๆ  กนั 

                   2.  คล่ีท่อช้ินท่ี  1  มีความยาวเท่ากบั  12  ส่วน  จากขอ้  1 
                   3.  ลากเส้นขนานจากรอยตดัเฉียงของท่อ 

                   4.  ก าหนดจุดตดั  และใชบ้รรทดัโคง้ทาบจุดตดันั้น  ดงัแสดงในรูปท่ี  8.11 

 

รูปท่ี  8.12  แสดงการคล่ีขอ้ต่อ 

 

                   5.  ท าการคล่ีท่อช้ินท่ี 2  และ  3  เช่นเดียวกบัการคล่ีท่อช้ินท่ี  1  หรือใชว้ธีิการถ่ายขนาด  aa, bb 
และ  cc  จากภาพดา้นหนา้ได ้ ดงัแสดงในรูปท่ี  8.12 
 
 
 
 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย   งานเขยีนแบบแผ่นคลี ่              คาบรวม  4 

วิธีการคล่ีท่อทรงกระบอก 

 

รูปท่ี  8.13  แสดงการคล่ีท่อทรงกระบอก 

การประกอบยดึกันด้วยตะเข็บ 

                   การเขียนแบบแผน่คล่ีผลิตภณัฑช้ิ์นหน่ึง ๆ  นั้น  เพื่อใหไ้ดแ้บบแผน่คล่ีท่ีสมบูรณ์  สามารถน าไปข้ึน
รูปประกอบเป็นผลิตภณัฑไ์ด ้ งานโลหะแผน่บางไม่สามารถต่อยดึกนัไดด้ว้ยวธีิการต่อชนท่ีนิยมใชย้ดึกนั
โดยทัว่ไป  นิยมต่อกนัดว้ยตะเขบ็เกย  (Lap  Seam)  ตะเขบ็ล็อก  (Grove  Seam)  และตะเขบ็สองชั้น  (Double  
Seam)  เป็นตน้  ดงัแสดงในรูปท่ี  8.14  และรูปท่ี  8.15 

 

รูปท่ี  8.14  แสดงการเผือ่ตะเขบ็เกย 

 

รูปท่ี  8.15  แสดงการเผือ่ตะเขบ็ลอ็ก 

 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย   งานเขยีนแบบแผ่นคลี ่              คาบรวม  4 

                   สูตร  ระยะเผือ่ตะเขบ็  (Groove  Seam)    =   2 w  (W  =  ความกวา้งตะเขบ็) 
                                                                                            2 
                            ตอ้งการตะเขบ็กวา้ง                              5  มม. 
                            แทนค่าสูตร                                      =   3x5      =   7.5  มม. 
                                                                                             2 
                   ดงันั้น  ควรเผือ่ขอบงานเพื่อท าตะเขบ็ล็อก  ขา้งละ  7.5  มม.  แต่พบัตะเขบ็ท่ีระยะ  5  มม.  น ามา 
เก่ียวกนัและย  ้าดว้ยเคร่ืองมือย  ้าตะเขบ็  (Hand  Grove)วธีิการคล่ีผลิตภณัฑรู์ปทรงกระบอกตดัเฉียง 

 

รูปท่ี  8.16  แสดงการคลี่แบบทรงกระบอกตดัเฉียงดว้ยวธีิเส้นขนาน 

วธีิการคลีผ่ลติภัณฑ์รูปปริซึมส่ีเหลีย่มตัดเฉียง 

 

รูปท่ี  8.17  แสดงวิธีการคล่ีแบบรูปปริซึมส่ีเหล่ียมตัดเฉียงด้วยวิธีเส้นขนาน 

 

 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย   งานเขยีนแบบแผ่นคลี ่              คาบรวม  4 

การเขยีนแบบแผ่นคลีด้่วยเส้นสามเหลีย่ม  (Triangulation  Line  Development) 
                   เป็นการคล่ีโดยการสร้างเส้นใหเ้ป็นรูปสามเหล่ียม  เพิ่มความยาวของแผน่คล่ีไปเร่ือย ๆ  จนกระทัง่
มีความยาวครบตามแบบและขนาดของผลิตภณัฑ ์ ปกติจะใชว้ธีิการคล่ีดว้ยวธีิน้ีกบัการคล่ีผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะ
แปลก ๆ  เช่น  ท่อลดจากเหล่ียมเป็นกลม  (Square  to  Round)  ท่อลดจากส่ีเหล่ียมเป็นหกเหล่ียม  (Square  to  
Hexagon)  ท่อลดจากส่ีเหล่ียมเป็นส่ีเหล่ียมหมุนกลบัดา้น  (Square  to  Revoled  Square)  ท่อลดจากส่ีเหล่ียม
เป็นแปดเหล่ียม  (Square  to  Octagonal)  ฝาครอบดูดควนั  (Smoke  Hood)  และกรวยกลมเยื้องศูนย ์ (Offset  
Cone)  เป็นตน้  ดงัแสดงในรูปท่ี  8.18 
 

 
 

รูปท่ี  8.18  แสดงผลิตภณัฑท่ี์ใชว้ธีิการคลี่ดว้ยการสร้างเส้นสามเหลี่ยม 

 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย   งานเขยีนแบบแผ่นคลี ่              คาบรวม  4 

วธีิการคลีท่่อลดส่ีเหลีย่มเป็นกลม  (Development  of  a  Square  to  Round)        

(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 3)           

 
รูปที ่ 8.19  แสดงวธีิการคลีท่่อลดส่ีเหลีย่มเป็นวงกลมด้วยวธิรการสร้างเส้นสามเหลีย่ม  

 
การคลีล่ดท่อส่ีเหลีย่มเป็นส่ีเหลีย่มหมุนกลบัด้าน  (Development  of  a  Square  to  Revolved  Square) 
                        ประกอบดว้ยสามเหล่ียมเล็ก  4  รูป  และสามเหล่ียมใหญ่  4  รูป 

 

รูปท่ี  8.20  แสดงการคล่ีท่อลดส่ีเหล่ียมเป็นส่ีเหล่ียมหมุนกลบัดา้ยซา้ยวธีิการสร้างเส้นสามเหล่ียม 

 
การคลีท่่อลดส่ีเหลีย่มเป็นหกเหลีย่ม  (Development  of  a Square  to Hexagonal) 

 

รูปท่ี  8.21  แสดงการคล่ีท่อลดส่ีเหล่ียมเป็นหกเหล่ียมดว้ยวธีิการสร้างเส้นสามเหล่ียม 



 

 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย   งานเขยีนแบบแผ่นคลี ่              คาบรวม  4 

วธีิคลีท่่อลดส่ีเหลีย่มเป็นแปดเหลีย่ม  (Development  of  a  Square  to  Octogonal) 

 

รูปท่ี  8.22  แสดงการคล่ีท่อลดส่ีเหล่ียมเป็นแปดเหล่ียมดว้ยวธีิการสร้างเส้นสามเหล่ียม 

 
การเผือ่ขนาดของแผ่นคลีเ่พือ่ท าการตะเข็บหรือขดลวด  (Allowance  Seam  and  Wire  Edge) 
                   การสร้างผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่  จะตอ้งเขียนแผน่คล่ี  (Development)  ของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ  แผน่คล่ี
เม่ือพบัข้ึนรูปและท าการประกอบยดึ  ขนาดจะตอ้งไม่เปล่ียนแปลงไปจากขนาดจริงของผลิตภณัฑที์ได้
ออกแบบไว ้ ดงันั้นเพื่อใหไ้ดแ้ผน่คล่ีท่ีสมบูรณ์  (Completed  Development)  จะตอ้งมีการเผือ่ตะเขบ็หรือเผือ่
การเขา้ขอบลวดลงบนแผน่คล่ีก่อนการข้ึนรูป  ดงัแสดงในรูป  8.23 
 
การเผือ่ตะเข็บเกยท่อ  (Lap  Seam) 

 

รูปท่ี  8.23  แสดงการเผือ่ตะเขบ็เกยของท่อ 

 

 

 

 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย   งานเขยีนแบบแผ่นคลี ่              คาบรวม  4 

การเผือ่ตะเข็บเกยกล่อง                    

 

รูปท่ี  8.24  แสดงการเผือ่ตะเขบ็เกยกล่องเหล่ียม 

การเผือ่ขอบช้ันเดียว  (Single  Hem)  กล่องหรือถาด 

 

รูปท่ี  8.25  แสดงการพบัขอบชั้นเดียวของกล่องหรือถาด 

 

 
รูปที ่ 8.26  แสดงการเผือ่พบัขอบช้ันเดียวและการเผือ่ตะเข็บเกยของแผ่นคลีรู่ปกล่องหรือถาด  

 
 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย   งานเขยีนแบบแผ่นคลี ่              คาบรวม  4 

 
รูปที ่ 8.27  แสดงการบากมุมในการเผือ่พบัขอบสองช้ัน  (Double  Seam) 

                   ใชส้ าหรับงานท่ีตอ้งการความแขง็แรงมากกวา่การพบัขอบชั้นเดียว  ซ่ึงจะพบเห็นกนับ่อย ๆ  ในการ 
ท าดา้มจบัของกรวย  กระป๋อง  หรือเคร่ืองใชต่้าง ๆ 
การเผือ่คลีใ่นการเข้าขอบลวด 

รูปที ่ 8.28  แสดงการเผือ่เข้าขอบลวดแผ่นคลีข่องกล่องหรือถาด 

 

รูปท่ี  8.29  แสดงการเขา้ขอบลวดในผลิตภณัฑต่์าง ๆ 

(ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีงและคุณลกัษณะ3D) 
              4.   เลือกใชว้ธีิการเขียนแบบแผน่คล่ีไดถู้กตอ้งดว้ยความปลอดภยัลดค่าใชจ่้ายและคุม้ค่ากบัการท างาน
ในระยะยาวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   
(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 4)           
 



ใบรายละเอยีดการสอน 

      วชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้     รหัสวชิา  2103 – 1005 
                             หน่วยที่        ช่ือหน่วย งานเขียนแบบแผน่คล่ี     ผู้สอน  นายมนูญ     วนิทะไชย 
             ============================================================================================ 

1. จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม (นกัศึกษาสามารถ....)    
          (ด้านความรู้) 

1. บอกวธีิการเขียนแบบแผน่คล่ีดว้ยวธีิต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
        (ด้านทักษะ) 
              2.     เขียนแบบแผน่คล่ีดว้ยวธีิเสน้รัศมี เสน้ขนานและเสน้สามเหล่ียมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              3.     เลือกใชว้ธีิการเขียนแบบแผน่คล่ีใหเ้หมาะสมกบัช้ินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
         (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D) 
              4.   เลือกใชว้ธีิการเขียนแบบแผน่คล่ีไดถู้กตอ้งดว้ยความปลอดภยัลดค่าใชจ่้ายและคุม้ค่ากบัการท างานในระยะยาว
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   
 2.  การน าเข้าสู่บทเรียน   (อุปกรณ์ช่วยสอน) 
          -    ส่ือ powerpoint , เคร่ืองฉายโปรเจทเตอร์ , หนงัสือเรียน วชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 
3. ปฏิบัตกิาร         

เวลา   -   นาที 10 40 10 150 20 10 หมายเหตุ 
จุดประสงค ์             

ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน             
ขั้นบอกกล่าว บรรยาย             

ถาม-ตอบ             
ศึกษาดว้ยตนเอง             
สรุป             

ขั้นบรรยาย แบบสาธิต             
แบบฝึกหดั             

       ขั้นส าเร็จ             
ระดบักิจกรรม
ของนกัเรียน
นกัศึกษา 

สูง             
ปานกลาง             
ต ่า             

 
 
 
 

อุปกรณ์ช่วยสอน 

เคร่ืองฉายโปรเจทเตอร์             
ใบความรู้             
ใบบอกกล่าว             
ใบงาน             
ใบทดสอบ             
ต ารา             
ของจริง,ตวัอยา่ง             
อุปกรณ์การทดลอง             
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร             
วสัดุฝึก             

 



ใบกจิกรรมการเรียนการสอน 

                                      วชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้     รหัสวชิา  2103 –1005 
                         หน่วยท่ี  8   ช่ือหน่วย   งานเขียนแบบแผน่คล่ี              ระดบั  ปวช 

ล าดับขั้นการสอน การเรียนการสอน 
รายการส่ือ, 
อุปกรณ์

,เคร่ืองมือ 
1. ขั้นสนใจ

ปัญหา 
(Motivation) 

 
 
 
2.  ขั้นศึกษา

ขอ้มูล 
 (Information) 

 
 
3. ขั้นพยายาม 

(Application) 
 
 
 
 
 
4. ขั้นส าเร็จผล 

(Progress) 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวดัความรู้พื้นฐาน 
2. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 8 งานเขียนแบบแผน่คล่ี              
และ การใหค้วามร่วมมือของนกัศึกษาในการท ากิจกรรม 
3.  ครูเล่าถึงการหลกัการเขียนแบบในงานโลหะแผน่ 
4.  ครูถามนกัเรียนถึงการเขียนแบบแผน่คล่ีในงานใหนบา้ง 

5. ผูเ้รียนมีการตอบค าถามการอิสระ(Democracy ดา้นประชาธิปไตย:3D)  
6. ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้เน้ือหาในหน่วยการเรียนท่ี 8 งานเขียนแบบแผน่คล่ี               

7.  ครูผูส้อนอธิบายเน้ือหาในหน่วยท่ี 8 ตามจุดประสงคก์ารการเรียนรู้เชิง
พฤติกรรม 
8.  ผูเ้รียนฟังครูค าบรรยายตามเน้ือหาในสไลดส่ื์อการเรียน 
 9.  ผูเ้รียนคิดตามและท าความเขา้ใจในเน้ือหางานเขียนแบบแผน่คล่ี               
10.  ครูอธิบายหลกัการและเทคนิคการเขียนแบบแผน่คล่ี               
 11.   ผูเ้รียนมีการถาม -ตอบภายในกลุ่มอยา่งอิสระ 
12.  ครูผูส้อนอธิบายเน้ือหาเพิ่มเติมในหน่วยท่ี 8  งานเขียนแบบแผน่คล่ี               
13.  ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นมีการตอบค าถามการอิสระ  
14.  ครูสรุปจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลพร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม และสรุป
เน้ือหาตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ตามหวัขอ้สาระส าคญัพร้อมทั้งปลูกฝังให้
นกัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสือและเอกสารประกอบการเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ และฝึกการคิดวเิคราะห์ส่งเสริมใหใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์   
(ส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยั
จากยาเสพติด : 3D 
 15.  ใหแ้ต่ละคนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 16.  ตรวจแบบทดสอบ 

 
- เคร่ืองฉายโป
รเจทเตอร์ 
-  หนงัสือเรียน
วชิา งานงาน
เช่ือมและโลหะ
แผน่เบ้ืองตน้      
- .ใบงาน 
-  ใบทดสอบ 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 8  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้      สอนสัปดาห์ที ่ 17-18  

ช่ือหน่วย  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            จ านวนคาบ 4 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
 
 

ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การท างานร่วมกนัโดยแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียน 
              3. การยกมือในการถาม-ตอบค าถาม 
 
 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1.  มีความตรงต่อเวลาในการเรียน (ความรับผดิชอบ) 
       2.  มีหลกัการและเทคนิคการงานเขียนแบบแผน่คล่ีอยา่งถูกตอ้งระเอียดรอบคอบ และประหยดัเวลาใน
การใชง้าน(ความประหยดั) 
    3.   มีความเพียรพยายามใฝ่เรียนรู้ในการเรียน (ความ ขยนั ความอดทน)  
       4. ใหค้วามร่วมมือและความสามคัคีกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม  
 
 

ด้านภูมิคุ้มกนัภยัจากยาเสพตดิ(Drug - Free)  
 ปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และฝึกการคิดวเิคราะห์ส่งเสริมให้
ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์   (ส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจาก
ยาเสพติด : 3D  
 
 
 
 



 
 
 
 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 8  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            จ านวนคาบ 4 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
 ก่อนเรียน 

             1. จดัเตรียมเอกสารประกอบการเรียน ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนและบทเรียนก าหนด   
             2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเร่ืองความรู้พื้นฐานงานเขียนแบบแผน่คล่ี แลว้เปล่ียนกนัตรวจค าตอบ 
             3. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 8    

 ขณะเรียน 
2. จากการจดบนัทึกการบรรยายและตามส่ือการเรียนการสอน  
3. จากการถาม – ตอบค าถาม 
4.   ร่วมกนัสรุปเน้ือหา งานเขียนแบบแผน่คล่ี               
5. การท าใบงาน  

 
 หลงัเรียน 

             1.  ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
             2.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 
 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1.   ใบงานท่ีไดรั้บมอบหมายของนกัเรียน 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 8  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            จ านวนคาบ 4 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
 1.  หนงัสือเรียนวชิา งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 1-5) 
             2.   แบบทดสอบก่อนเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นเตรียม ขอ้ 1 
             3.   แบบทดสอบหลงัเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นส าเร็จ ขอ้ 4 
             4.  แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป  ขอ้ 4 
             5. แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน  และแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน ใชป้ระกอบในขั้นเตรียมและ
ขั้นสรุป 
             6. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
             7. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 
 
 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
 

                         -- 
         
 
 
ส่ือของจริง 
 
                          _ 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 8  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 17-18  

ช่ือหน่วย  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            จ านวนคาบ 4 

แหล่งการเรียนรู้ 
    
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุด ตึกวทิยบริการ  ในหนงัสือวชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้, , งานโลหะแผน่
พื้นฐาน เป็นตน้ 

2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลทาง Internet 
 
    นอกสถานศึกษา 

1. การฝึกปฏิบติังานเช่ือมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในพื้นท่ี  

2. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 
 

            1.  บูรณาการกบัวชิางานเช่ือมโลหะ1 และงานเช่ือมโลหะ 2 
            2.  บูรณาการกบัวชิางานโลหะแผน่พื้นฐาน 
            3.  บูรณาการกบัวชิางานประกอบช้ินส่วนอุตสาหกรรม 
            4.   บูรณาการกบัวชิาวถีิธรรมวถีิไทย   ดา้นการพดู  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตน

ทางสังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้  
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 8  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            จ านวนคาบ 4 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

       ก่อนเรียน. 
                     ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 
            ขณะเรียน 

1. แบบประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 
2. สังเกตการท างานกลุ่มในการท างาน 

     
 
            หลงัเรียน 

1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
          
                   -   
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 8  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 17-18  

ช่ือหน่วย  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            จ านวนคาบ 4 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1 - 5) 
การวดัและประเมินผล 
1. การวดัผล  วดัผลโดยวธีิการดงัน้ี 

1.1 แบบฝึกหดัปรนยั  1   ตอน  ตอนละ  5  คะแนน  รวม  5  คะแนน 
1.2 การท าใบงาเป็นกลุ่ม  5  คะแนน (การเตรียมตวั  2 คะแนน,รูปแบบการน าเสนอ  3 คะแนน) 
1.3 แบบวดับูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม รอยขีด( / ) ละ  1  คะแนนสะสมปลายภาค  30  คะแนน 

2.  การประเมินผล การประเมินโดยถือเกณฑ์ 
เกณฑ ์( คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 
       คะแนนระหวา่ง  0 -7  คะแนน    อยูร่ะดบัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  (1) 
       คะแนนระหวา่ง  8 – 10 คะแนน อยูร่ะดบัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  (2) 
       คะแนนระหวา่ง  11 – 15 คะแนน อยูร่ะดบัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  (3) 
       คะแนนระหวา่ง  16 – 20 คะแนน อยูร่ะดบัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  (4) 
เกณฑก์ารแบ่งกลุ่มจากการทดสอบก่อนเรียน ( คะแนนเตม็  10 คะแนน) 
       คะแนนระหวา่ง  0 -2  คะแนน  จดัเป็นกลุ่มอ่อน 
       คะแนนระหวา่ง  3 – 4  คะแนน  จดัเป็นกลุ่มปานกลาง 
       คะแนนระหวา่ง   5 – 10    คะแนน  จดัเป็นกลุ่มเก่ง 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 8  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            จ านวนคาบ 4 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1  บอกวธีิการเขียนแบบแผน่คล่ีดว้ยวธีิต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. วธีิการประเมิน                      :     ทดสอบ                   

2. เคร่ืองมือ                               :      แบบฝึกหดั    ปรนยั    3  ขอ้ๆละ  1  คะแนน         

3.  เกณฑ์การให้คะแนน            :       อธิบายวธีิการเขียนแบบแผน่คล่ีได ้ 3  คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :       ผา่นระดบัร้อยละ  80   

   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2     เขียนแบบแผน่คล่ีดว้ยวธีิเส้นรัศมี เส้นขนานและเส้นสามเหล่ียมไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

   1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             

    2.เคร่ืองมือ                             :   แบบฝึกหดั       ปรนยั      3  ขอ้ๆละ  1  คะแนน                 

    3. เกณฑ์การให้คะแนน         :  เขียนแบบแผน่คล่ีได ้3  คะแนน    

    4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80   

   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่ 3   เลือกใชว้ธีิการเขียนแบบแผน่คล่ีใหเ้หมาะสมกบัช้ินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

        1. วธีิการประเมิน                :   ทดสอบ             

     2. เคร่ืองมือ                            :    แบบฝึกหดั       ปรนยั  3  ขอ้ๆละ  1  คะแนน                            

     3.  เกณฑ์การให้คะแนน         :  เลือกใชว้ธีิเขียนแบบแผน่คล่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะงานได ้3  คะแนน     

3  คะแนน    

    4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน   :   ผา่นระดบัร้อยละ  80    

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม       4.   เลือกใชว้ธีิการเขียนแบบแผน่คล่ีไดถู้กตอ้งดว้ยความปลอดภยัลดค่าใชจ่้ายและ
คุม้ค่ากบัการท างานในระยะยาวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   

1. แบบวดับูรณาการคุณธรรม  จริยธรรมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  รอยขีด 
( / ) ละ  1  คะแนนสะสมปลายภาค  30  คะแนน 
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 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที ่ 8  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 17-18  

ช่ือหน่วย  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            จ านวนคาบ 4 
ค าช้ีแจง  จงตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้องและสมบูรณ์ทีสุ่ด 
 
1.  จงบอกวธีิการเขียนแบบแผน่คล่ี? 
2.  จงบอกเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบแผน่คล่ี ? 
3.  จงบอกขั้นตอนการเขียนแบบแผน่คล่ีอยา่งไรบา้ง ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 แบบฝึกหัด หน่วยที ่ 8  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            จ านวนคาบ 4 
ค าช้ีแจง  จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1.  การคล่ีผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่  จะเลือกใชว้ธีิการใด  ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงมีวธีิการคล่ีก่ีวธีิ   
     วธีิใดบา้ง 

2.  จงอธิบายการเขียนแบบอยา่งง่าย 
3.  ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ซบัซอ้นมีอะไรบา้ง 
4.  จงอธิบายการคล่ีขอ้งอมุมฉาก  3  ช้ิน 
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 เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที ่ 8  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            จ านวนคาบ 4 

เฉลยแบบฝึกหัด 
1.  ตอบ  มี  4  วธีิ 
              1.  การคล่ีอยา่งง่าย 
              2.  การคล่ีดว้ยเส้นรัศมี 
              3.  การคล่ีดว้ยเส้นขนาน 
              4.  การคล่ีดว้ยวธีิการสร้างเส้นเป็นสามเหล่ียม 
2.  ตอบ  ขั้นแรกควรร่างแบบส่วนมาตรฐานของผลิตภณัฑน์ั้นก่อน  จากนั้นจึงคล่ีออกทางดา้นข้ าง
ทั้ง  4  ดา้น 
3.  ตอบ  ผลิตภณัฑรู์ปกล่อง  จาน  ถาด              
4.  ตอบ  1.  แบ่งวงกลมหรือความโตของท่อออกเป็น  12  ส่วนเท่า ๆ  กนั 
              2.  คล่ีท่อช้ินท่ี  1  มีความยาวเท่ากบั  12  ส่วน  จากขอ้  1 
              3.  ลากเส้นขนานจากรอยตดัเฉียงาของท่อ 
              4.  ก าหนดจุดตดัและใชบ้รรทดัโคง้ทาบจุดตดันั้น 
              5.  ท าการคล่ีช้ินท่ี  2  และ  3  เช่นเดียวกบัการคล่ีท่อช้ินท่ี  1  หรือใชว้ธีิการถ่ายขนาด  aa,  
bb  และ  cc 
                   จากดา้นหนา้ได ้
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 บันทึกหลงัการสอน หน่วยที ่ 8 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            คาบรวม   

ช่ือเร่ือง.  งานเขียนแบบแผน่คล่ี            จ านวนคาบ 4 
1.  ผลการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ปัญหาทีพ่บ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.  การแก้ไขปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
4.  เร่ืองทีน่ าไปสู่การวจัิยในช้ันเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….  
               
 …………………………..               ………………….................                   .............................................        
(  นายมนูญ  วนิทะไชย       )            (                                           )                     (                                       ) 
         ผูส้อน                                       หวัหนา้แผนกวชิาโลหะการ                    รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ                                                                                                               
  



 


