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แผนการจัดการเรียนรู ้ หน่วยที่ 3 

ชื่อวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น     รหัสวิชา 2100 – 1006 

สอนครั้งที่ 1 

ชื่อหน่วย  เทคนิคการบัดกร ี จ านวน 4 ชั่วโมง 

1. หัวข้อเรื่อง 

1 การบัดกรีคืออะไร 

2 หัวแร้งบัดกร ี

3 ตะกั่วบัดกร ี

4 เทคนิคในการบัดกรี 

5 การถอนบัดกร ี

2. สาระส าคัญ 

                 การประกอบวงจรด้านอิเล็กทรอนิกส์จ าเป็นต้องอาศัยการบัดกรรีเป็นพื้นฐาน โดย

ส่วนใหญ่พบว่าปัญหาเกี่ยวกับการประกอบวงจรแล้ววงจรไม่ท างาน เกือบ 90% เป็นปัญหาจากการ

บัดกรี ดังนั้นการฝึกการบัดกรีที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 

3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของการบัดกรีได้ถูกต้อง 

2. บอกชนิดของหัวแร้งที่ใช้ในงานบัดรีได ้

3. บอกเทคนิคในการบัดกรีช้ินงานได้ถูกต้อง 

4. บอกวิธีในการถอนบัดกรีได้ถูกต้อง 

5. มีทักษะในการบัดกรีชิ้นงาน 

     4.    เนื้อหาสาระ 

ใบเนื้อหาที่ 3 

การบัดกรีคืออะไร 

                การเชื่อมวัสดุเข้าด้วยกันอาจท าได้หลายวิธี  วิธีที่สะดวกและใช้กันมากคือการใช้กาว

เป็นตัวประสาน แต่อย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อด้วยวิธีนี้ มีจุดอ่อนในด้านความแข็งแรงในการเกาะยึด
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ตัวและการน าไฟฟ้า ดังนั้นในงานด้านโลหะจึงมักใช้วิธีการเช่ือมประสาน โดยการเช่ือมต่อ จะต้องใช้

ความร้อนสูงเพื่อหลอมโลหะเข้าด้วยกัน แต่ในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์นอกจากต้องการในด้านความ

แข็งแรงในการยึดเหนี่ยวแล้ว ยังต้องการการต่อเชื่อมกันทางไฟฟ้าด้วย และยังต้องการความสะดวก

ในการถอดถอนการเชื่อมต่อในภายหลัง จึงนิยมวิธี การบัดกรี ดังนั้นเราจึงอาจกล่าวได้ว่าการบัดกรี

คือ การเชื่อมต่อโลหะเข้าด้วยกันโดยใช้วัสดุตัวกลางซึ่งเป็นโลหะผสมของดีบุกและตะกั่วเป็น

ตัวเชื่อมประสาน เพื่อจุดประสงค์ให้มีการเชื่อมต่อกันทางไฟฟ้า และสะดวกต่อการถอดถอนใน

ภายหลัง 

                การบัดกรีจะต้องมีอุปกรณ์หลัก 2 อยา่งคือ หัวแร้งบัดกรี และ ตะกั่วบัดกรี โดยหัวแร้ง

บัดกรี จะใช้เพ่ือให้ความร้อนในการละลายตะกั่วบัดกรี ให้เชื่อมประสานกับชิ้นงาน ส่วนตะกั่วบัดกรี

จะมีส่วนผสมระหว่างดีบุกและตะกั่ว และจะมีฟลั๊กซ์ ซึ่งกันการเกิดอ๊อกไซด์ของโลหะ ซึ่งเป็น

อุปสรรคในการเช่ือมต่อในระหว่างการบัดกร ี

หัวแร้งบัดกร ี

               หัวแร้งบัดกรีที่ใช้ในงานบัดกรีด้านอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ มักจะเป็นหัวแร้งที่สร้าง

ความร้อนจากพลังงานไฟฟ้า เพื่อความสะดวกในการใช้งานซึ่งเรียกว่า หัวแร้งบัดกรีไฟฟ้า(Electric 

Soldering Iron) โดยทั่วไปจะมี 2 ชนิดคือ หัวแร้งปืน และหัวแร้งแช ่

                1. หัวแร้งปืน (Electric Soldering Gun) 

               เป็นหัวแร้งประเภทที่ใช้ความร้อนสูงและรวดเร็ว โดยการท างานของหัวแร้งชนิดนี้จะใช้

หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้า คือแปลงแรงดันไฟบ้าน ให้เป็นไฟฟ้าแรงดันต่ า แต่จ่ายกระแสได้สูง 

โดยภายในตัวหัวแร้งจะมีลักษณะเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมีขดลวด 3 ชุด พันอยู่บนแกนเหล็ก โดย

ชุดปฐมภูมิ จะพันด้วยลวดเส้นเล็กจ านวนรอบมาก ๆ น าไปต่อเข้ากับปลั๊กไฟบ้าน 220 V ส่วน

ทางด้านชุดทุติยภูมิจะมี 2 ขด คือ ขดเส้นลวดเล็ก พันให้ได้แรงดันไฟฟ้าประมาณ 2.2 โวลต์ เพื่อใช้

ไปจุดหลอดไฟขนาดเล็กเพื่อแสดงการท างาน และอีกขดจะพันด้วยลวดเส้นใหญ่โดยพัน 5-6 รอบ 

เพื่อให้ได้กระแสสูงมากและต่อเข้ากับชุดปลายหัวแร้ง เพื่อสร้างความร้อนในการบัดกรี การปิด-เปิด

การท างานจะใช้สวิตช์ ซึ่งท าลักษณะคล้ายไกปืน ในการเปิด-ปิดการให้ความร้อนในขณะใช้งาน 
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รูปที่ 3.1 หัวแร้งปืน 

ที่มา http://da.lnwfile.com/_/da/_raw/wk/w0/lp.jpg 

              หัวแร้งชนิดนี้จะให้ความร้อนสูงเหมาะส าหรับงานบัดกรีที่ต้องการความร้อนมาก ๆ เช่น 

การบัดกรีสายไฟกับหลักต่อสาย, การบัดกรีอุปกรณ์ตัวโต ๆ และการบัดกรีรอยต่อเพื่อถอดเปลี่ยน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แต่จะมีข้อเสียคือ ไม่เหมาะกับการบัดกรีอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ 

เพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดมีความไวต่อความร้อน ถ้าใช้ความร้อนสูงเกินไป อาจท าให้

อุปกรณ์ดังกว่าเสื่อมสภาพหรือเสียหายได้ นอกจากนี้ยังมีการแพร่สนามแม่เหล็ก จึงไม่ควรบัดกรี

อุปกรณ์ที่ท างานด้วยระบบแม่เหล็ก เช่น หัวเทป หรือสวิตช์แม่เหล็ก 

                2. หัวแร้งแช่ (Electric Soldering) 

                หัวแร้งชนิดนี้ เมื่อต้องการใช้งาน จะต้องเสียบปลั๊กทิ้งไว้ให้ร้อนตลอดเวลา เพราะไม่มี

สวิตช์ปิด-เปิด แบบหัวแร้งปืน โดยมากจะต้องเสียบเข้ากับปลั๊กไฟฟ้าตลอด จนกว่างานจะเสร็จ 

เนื่องจากเมื่อเสียบใหม่ จะต้องรอเป็นเวลานานพอควร หัวแร้งจึงจะร้อนถึงระดับใช้งาน โครงสร้าง

ภายในจะเป็นเส้นลวดความร้อน พันอยู่บนฉนวนที่ห่อหุ้มด้วยไมก้า และมีข้อต่อส าหรับเชื่อมต่อกับ

ปลายหัวแร้ง โดยความร้อนที่เกิดขึ้นจะเกิดจากกระแสที่ไหลผ่านขดลวดความร้อน ที่บริเวณปลาย

หัวแร้ง และถ่ายเทไปยังส่วนปลายหัวแร้งที่ใช้ส าหรับบัดกรี 

                                            
รูปที่ 3.2 หัวแร้งแช ่

ที่มา http://www.hy.co.th/images/Tools/HAKKO-980.jpg 
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                 หัวแร้งชนิดนี้มักนิยมใช้ในงานประกอบวงจรเพราะให้ความร้อนคงที่ เลือกขนาด

ได้มากและมีปลายหัวแร้งให้เลือกใช้หลายแบบ โดยมีตั้งแต่ขนาด 6 วัตต์ จนถึง 250 วัตต์ แต่ที่ใช้ใน

งานอิเล็กทรอนิกส์จะใช้ขนาด 15 – 30 วัตต์ ซึ่งให้ความร้อนไม่สูงมากนัก เหมาะกับการบัดกรี

อุปกรณ์บนแผ่นวงจรพิมพ์ นอกจากนี้ในบางรุ่นจะมีสวิตช์กดเพิ่มระดับความร้อนให้สูงได้ด้วย 

ส าหรับปลายบัดกรีของหัวแร้งแช่ จะมีทั้งชนิดที่ใช้แล้วสึกกร่อนหมดไป และ ชนิดเปลี่ยนปลายได ้

ตะกั่วบัดกรี 

                 ตะกั่วบัดกรีที่ใช้ มักนิยมใช้โลหะผสมระหว่างดีบุกกับตะกั่ว เพื่อให้หลอมเหลวได้ที่

อุณหภูมิต่ า ๆ โดยจะระบุส่วนผสมเป็น ดีบุก/ตะกั่ว เช่น ตะกั่วบัดกรีชนิด 60/40 จะมีส่วนผสมของ

ดีบุก 60% และตะกั่ว 40% นอกจากนี้แล้วในตัวตะกั่วบัดกรี จะมีการแทรกฟลั๊กซ์ (FLUX) ไว้

ภายใน ด้วยจ านวนที่พอเหมาะ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งหน้าที่ของฟลั๊กซ์คือ จะ

ดูดกลืนโลหะอ๊อกไซด์ ซึ่งเกิดจากการเข้าร่วมท าปฏิกริยา ของอ๊อกซิเจนในอากาศออกไป ท าให้

รอยต่อระหว่างตะกั่วกับโลหะติดแน่นยิ่งขึ้น โดยการแทรกฟลั๊กซ์นี้ไว้ตลอดความยาวซึ่งบางชนิดมีถึง 

5 แกนและเรียกกันตามผู้ผลิตว่า ตะก่ัวมัลติคอร์ (multi-core) 

 

 

                                     
รูปที่ 3.3 ตะกัว่บัดกรี 

ที่มา https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/fd9A87LLT/migrate/product-

20100805-214413.jpg 

เทคนิคในการบัดกรี 

การบัดกรีชิ้นงาน เริ่มต้นจะต้องเลือกใช้หัวแร้งให้เหมาะสมกับงาน ทั้งในส่วนของความร้อนและ

ปลายหัวแร้ง มีการเตรียมก่อนการบัดกรีดังนี้คือ 
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1. ท าความสะอาดปลายหัวแร้งด้วยผ้านุ่ม หรือฟองน้ าทนไฟ และในกรณีใช้หัวแร้งครั้งแรก

ควรเสียบหัวแร้งทิ้งไว้ให้ร้อนเต็มที่ แล้วใช้ตะกั่วไล้ที่ปลายหัวแร้ง เพื่อให้การใช้งานต่อ ๆ 

ไป ตะกั่วจะได้ติดปลายหัวแร้ง 

2. ก่อนท าการบัดกรีควรท าความสะอาดชิ้นงานเสียก่อน การจับหัวแร้ง ให้ใช้มือประคองหัว

แร้งโดยไม่ต้องออกแรงกด 

                                                             

 
1. ให้ความร้อนกับชิ้นงานทั้งสอง แล้วจ่ายตะกั่วบัดกรีระหว่างตัวช้ินงาน 

2. จ่ายตะกั่วให้กับชิ้นงาน 

3.  เมื่อตะกั่วหลอมละลาย จึงค่อยถอนตะกั่วออก 

4. จากนั้นจึงค่อยถอนหัวแร้งออกจากช้ินงานตามล าดับ 

                   หมายเหตุ ไม่ควรใช้วิธีน าหัวแร้งไปละลายตะกั่วแล้วน ามาพอกที่ชิ้นงานเพราะ

ตะกั่วจะไม่เกาะชิ้นงาน ท าให้ชิ้นงานที่บัดกรีมีปัญหา 

การบัดกรีอุปกรณ์เข้ากับแผ่นวงจรพิมพ์ 

1. ในกรณี แผ่นวงจรพิมพ์ที่ท าขึ้นเอง  เมื่อกัดเสร็จแล้วให้ล้างสีออกด้วยทินเนอร์  แล้วท า

ความสะอาดด้วยผงซักฟอก  ปล่อยให้แห้งสนิทแล้วทาด้วยยางสนผสมทินเนอร์  แต่ส าหรับ

แผ่นวงจรพิมพ์ที่เป็นชุดประกอบจากบริษัทสามารถบัดกรีได้ทันที 

2. ขาอุปกรณ์  ใช้กระดาษทรายละเอียด ๆ ถูเบา ๆ เอาฝุ่นและไขออก  หรือถ้าต้องการความ

สะดวกก็อาจใช้มีดขูดเบา ๆ ที่ขาอุปกรณ์แต่อย่าขูดแรงจนชั้นเคลือบดีบุกออกหมด  จะท า

ให้เชื่อมติดยาก 
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3. ให้ความร้อนกับแผ่นวงจรพิมพ์และขาอุปกรณ์ตรงส่วนที่จะบัดกรีพร้อม ๆ กัน 

4. จ่ายตะกั่วบัดกรีตรงบริเวณชิ้นงานเมื่อตะกั่วละลายได้ที่ ค่อยถอนตะกั่วบัดกรีและหัวแร้ง

ออกจากชิ้นงานเป็นอันเสร็จสิ้น 

การเชื่อมสายไฟกับแผ่นวงจรพิมพ์ 

1. ปอกสายไฟให้ได้ขนาดพอเหมาะ ไม่ควรปอกให้ยาวหรือสั้นเกินไป 

2. ไล้ตะกั่วเคลือบปลายสายไฟเสียก่อน เพ่ือให้บัดกรีเข้ากับแผ่นวงจรพิมพ์ได้ง่ายขึ้น 

3. น าสายไฟสอดเข้ากับแผ่นวงจร แล้วท าการบัดกรีเหมือนบัดกรีอุปกรณ์ 

การบัดกรีสายไฟกับหลัก (Terminal) 

1. พันสายไฟเข้ากับหลักให้เรียบร้อยเสียก่อน 

2. ใช้ปลายหัวแร้งแตะที่บริเวณรอยที่จะบัดกรี ทิ้งไว้สักครู่ จึงเอาตะกั่วแตะบริเวณที่บัดกรี 

ตะกั่วจะละลายติดรอยต่อ จากนั้น จึงถอนตะกั่วและหัวแร้งออก  

การปฏิบัติเมื่อปลายหัวแร้งสกปรก 

             ในขณะท าการบัดกรี หัวแร้งอาจมีสิ่งสกปรกเกาะติดอยู่ ท าให้การบัดกรีไม่ดีเท่าที่ควร 

จึงควรท าความสะอาดหัวแร้งโดยใช้ฟองน้ าทนไฟ หรือผ้าที่ไม่มีส่วนผสมของพลาสติก อย่าใช้วิธี

เคาะหัวแร้งให้ตะกั่วหลุด เพราะอาจท าให้ลวดความร้อนภายในหัวแร้งเสียหายได้ 

              นอกจากนี้เมื่อใช้งานบ่อย ๆ ปลายหัวแร้งที่เป็นทองแดงอาจจะสึกหรือทู่ใชง้านไม่

สะดวก วิธีแก้ไขก็คือใช้ตะไบหรือกระดาษทรายขัดถูตกแต่งให้ปลายแหลมเหมือนเดิม 

 

 

การจ่ายตะกั่วบัดกร ี

                 การจ่ายตะกั่วบัดกรีควรจ่ายให้พอเหมาะ ไม่จ่ายมากเกินไป หรือน้อยเกินไป จะได้

รอยต่อที่แนบแน่นและสวยงาม 

การถอนบัดกร ี
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                ในกรณีบัดกรีผิดพลาด หรือต้องการถอนการเชื่อมต่อในการบัดกรี เราสามารถท าได้

โดยใช้สายถักดูดตะกั่ว หรือ ที่ดูดตะกั่วมาช่วยในการถอนบัดกรี 

 

                        
                  รูปที่ 3.4  ที่ดดูตะกั่ว                            รูปที่ 3.5 แสดงการดูดตะกั่ว 

 

                                
รูปที่ 3.6 แสดงการดูดตะกั่วโดยใช้สายถัก 

ที่มา https://cu.lnwfile.com/_/cu/_raw/hx/hi/fc.jpg 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงการปฏิบัติงานบัดกรี 

https://cu.lnwfile.com/_/cu/_raw/hx/hi/fc.jpg
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1. เอาหัวแร้งจี้ขาของ LED หรือ R และ

ลายทองแดงพร้อมกัน ตามรูป จี้เป็นมุม 45

องศา 

2. จี้ 2 วินาที แล้วเอาเส้นตะกั่วจีปลายหัวแร้ง 

ตะกั่วจะละลายลงไปเคลือบที่ขา R แล

ลายทองแดงพร้อมกันทันที เมื่อได้ปริมาณ

ตะกั่วเป็นรูปฝาชีให้ดึงตะกั่วออก 

 

3. เอาหัวแร้งจี้ขาของ LED หรือ R และ

ลายทองแดงพร้อมกัน ตามรูป จี้เป็นมุม 45

องศา 

4. จี้ 2 วินาที แล้วเอาเส้นตะกั่วจีปลายหัวแร้ง 

ตะกั่วจะละลายลงไปเคลือบที่ขา R แล

ลายทองแดงพร้อมกันทันที เมื่อได้ปริมาณ

ตะกั่วเป็นรูปฝาชีให้ดึงตะกั่วออก 
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                          รูปที่ 3.7 ลักษณะรอยบัดกรีที่ถูกต้องและไม่ต้องถูกต้อง 

ที่มา http://upic.me/i/dz/solder01.gif 

5 กิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 

1.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน วัตถุประสงค์ที่ 1 – 5   

1.  จัดเตรียมเอกสาร แจ้งจุดประสงค์การเรียน 

พร้อมกับแนะน าวิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนหน่วยที่ 

3  เรื่อง เทคนิคการบัดกรี ใช้เวลาประมาณ 5 นาที 

2.   แสดงหัวแร้งแบบต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้งานในการ

บัดกรีจริงและอธิบายถึงการน าไปใช้งานใช้เวลาประมาณ 

5 นาที  

3.  ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วย

ที่ 3 เรื่อง เทคนิคการบัดกรี แล้วให้นักศึกษาสลับกันตรวจ

ค าตอบ และให้คะแนน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 

2.  ขั้นให้ความรู้  

1. ผู้สอนแจกใบเนื้อหาที่ 3  เรื่อง เทคนิคการบัดกรี  

ใช้เวลาประมาณ 2 นาที 

2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับ การบัดกรีคืออะไร 

หัวแร้งบัดกรี ตะกั่วบัดกรี เทคนิคในการบัดกรี การถอน

บัดกกรี ใช้เวลาประมาณ  50 นาที 

1.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน   

    1.ผู้ เรียนร่วมฟัง คิด และถาม – 

ตอบ 

   

 

 

 

 

 

 

2.  ขั้นให้ความรู้  

1. ผู้ เ รี ย น รั บ ใ บ เนื้ อ ห า เ พื่ อ

ประกอบการเรียนฟังการบรรยาย 

ซักถามข้อสงสัย 

2. ผู้เรียนรับใบงานที่ 3  

3. ผู้เรียนช่วยผู้สอนจัดเครื่องมือ 

อุปกรณ ์

ลักษณะรอยบดักรีที่ถูกต้อง 

 

ลักษณะรอยบดักรีที่ไม่ถูกต้อง 
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3. แจกใบงานที่ 3  ให้ผู้เรียน ใช้เวลาประมาณ 2 

นาที 

4. อธิบายชื่อเครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการใช้

จากนั้นสาธิตการใช้เครื่องมือและขั้นตอนการปฏิบัติใบ

งาน ใช้เวลาประมาณ 5 นาที 

5.จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือตามใบงาน ใช้เวลา

ประมาณ  5  นาที 

7. ผู้สอนชี้แจงให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานในใบงาน ใช้เวลาประมาณ  2 นาท ี

8. ผู้สอนแจกใบแบบฝึกหัดที ่ 3  เรื่อง เทคนิคการ

บัดกรี  ใช้เวลาประมาณ 2 นาที 

9. ผู้สอนแจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3 เรื่อง 

เทคนิคการบัดกรี  ใช้เวลาประมาณ 2 นาที 

3.  ขั้นพยายาม  

1. ผู้สอนคอยดูแล ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา 

ขณะผู้เรียนท าใบงานหน่วยที่ 3 เรื่อง เทคนคิการบัดกรี  

คอยตอบค าถาม ใช้เวลาประมาณ 75 นาท ี

2. ผู้สอนเก็บใบงานของแต่ละคน โดยตรวจเช็ค 

เป็นรายบุคคล ใช้เวลาประมาณ  15 นาที 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าใบแบบฝึกหัดที่  3 เรื่อง 

เทคนิคการบัดกรี ใช้เวลาประมาณ 15 นาที 

4.    แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  3  เรื่อง   

เทคนิคการบัดกรี  ใช้เวลาประมาณ 15 นาที 

4.  ขั้นส าเร็จผล  

1.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันตรวจผลการท า 

4. ผู้เรียนร่วมฟังและสอบถาม

ข้อสงสัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ขั้นพยายาม  

1. ผู้เรียนท าใบงานหน่วยที่ 3 

เรื่อง เทคนิคการบัดกรี  

2. ผู้เรียนส่งใบงาน 

3. ผู้ เรียนท าแบบฝึกหัดที่  3 

เรื่อง เทคนิคการบัดกรี 

4. ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลัง

เรียนหน่วยที่ 3 เรื่อง เทคนิคการบัดกรี 

 

 

4.  ขั้นส าเร็จผล  

   1.  ผู้เรียนรับฟังผลใบงานและ

ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัต ิ
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ใบงานและสรุปข้อผิดพลาดของผู้เรียนให้มีความเข้าใจใน

ทิศทางเดียวกัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 

2.   ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกันตรวจผลการท า

แบบฝึกหัด  ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 

3.   ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันตรวจแบบทดสอบ 

ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 

 

 

        2.  ร่วมกันในการตรวจเฉลย

ค าตอบของแบบฝึกหัด  

        3.   ผู้เรยีนน าคะแนนจาก

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

มาเปรียบเทียบกันว่าเป็นอย่างไรมี

ผลต่างกันอยา่งไรเพื่อดูความก้าวหน้า

ของตนเอง 

       6.  สื่อการเรยีนรู ้

     6.1  ใบเนือ้หาที่  3 

     6.2  ใบงานในเอกสารประกอบการเรียนหน้า 222 – 224   

     6.3  ใบแบบฝึกหัดในเอกสารประกอบการเรียนหน้า  226 – 227  

     6.4   เครือ่งมือและอุปกรณ์จริง 

       7.  การวัดและประเมนิผล 

           7.1  วัดผลจากการท าแบบทดสอบและประเมินจากคะแนนการท าแบบทดสอบ     

       8.  งานที่มอบหมาย 

            8.1  ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดในเอกสารประกอบการเรียน หน้า 226 – 227  
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