
 

 
 
 

 

 
แผนการสอน / การเรียนรู้สมรรถนะอาชีพ 

บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง / คุณลักษณะ 3D 
 

รหัสวิชา  20100-1003 วิชา  งานฝึกฝีมือ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562  

ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม 
 

จัดท าโดย 
นายอัชฌาวินทร์   สายะพงษ์ 

  
 
 

 
 

 
 

แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน    วิทยาลยัเทคนิคน่าน 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2    ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

แผนการสอน / การเรียนรู้สมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / คุณลักษณะ 3D 

 
รหัสวิชา  20100-1003 วิชา  งานฝึกฝีมือ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
นายอัชฌาวินทร์   สายะพงษ์ 
แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน     
 
 



 
 

 

แผนการสอน / การเรียนรู้สมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง / คุณลักษณะ 3D 

 
รหัสวิชา  20100-1003 วิชา  งานฝึกฝีมือ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม 

 
จัดท าโดย 

นายอัชฌาวินทร์   สายะพงษ์ 
 
 
 

ลงช่ือ...............................................หัวหน้าแผนกวิชา 
        (นายมงคล  ปัญญา) 
                                          ........./.........../............... 
 

ลงช่ือ..............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                             (……………………………) 
                                             ........./.........../............... 

 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

 แผนการสอนเล่มน้ี  จดัท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้  ครู อาจารยผู์ส้อนรายวิชางานฝึกฝีมือ   ไดม้ี
เอกสารบ่งบอกแนวทางในการเรียนการสอนที่เป็นระบบสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัทุกเร่ือง  รวมทั้งแสดง  ขั้นตอน
กระบวนการสอนที่กอ่ให้เกิดสัมฤทธ์ิผลที่ดีแก่ทุกฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นครูผูส้อนหรือผูเ้รียน 
 แผนการสอนเล่มน้ีมีทั้งหมด  12  หน่วยการเรียน  ใช้เวลาในการสอนทั้งหมด  54  ชัว่โมง  วิธีการ   และ
รูปแบบในการสอนมีหลายวิธี  เช่น  การบรรยาย  การอธิบาย  การสาธิต  การศึกษาใบงาน  การฝึกท าใน  ใบ
ความรู้  โดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ และไดป้ฏิบตักิิจกรรมกลุ่ม   ส่ือการสอนที่ใชเ้ป็นส่ือหลกั ไดแ้ก ่  
หนงัสือเรียน วิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหรรม  และภาพโปรสเตอร์ประกอบการสอน  เป็นตน้   การวดัผล
ประเมินผล  จะเนน้การสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน  ความสนใจ  การสอบเก็บคะแนน   และการสรุป  ผลจาก
การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   การตอบค าถาม   การท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ (แบบฝึกหัดทา้ยบท)  ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  และผ่านตามเกณฑก์ าหนดไว ้
 ขอขอบพระคณุผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง และมีส่วนช่วยท าให้แผนการสอนเล่มน้ีมีความสมบูรณ์          ส าเร็จ
ลุล่วง มาไดด้ว้ยดี   

 
 
                             วิทยำลัยเทคนิคน่ำน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
             หนา้ท่ี 

ค ำนิยม              ก 
ค ำน ำ                                                                                                                                                ข 
สารบัญ                                                                                                                                             ค 
แผนการสอนรายวิชา             1   
แผนการสอนรายวิชา              

- แผนการสอน  (ปฐมนิเทศ)            
- แผนการสอน  หน่วยที่ 1  ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน        

 - แผนการสอน  หน่วยที่  2  เคร่ืองมือเล็กทัว่ไป           
 - แผนการสอน  หน่วยที่  3  งานวดัและตรวจสอบ        
 - แผนการสอน  หน่วยที่  4  งานร่างแบบ            
 - แผนการสอน  หน่วยที่  5  งานตะไบ       
 - แผนการสอน  หน่วยที่  6  งาน   เลื่อย        
 - แผนการสอน  หน่วยที่  7  งานสกดั        
 - แผนการสอน  หน่วยที่  8  งานเจาะ           
 - แผนการสอน  หน่วยที่  9  งานท าเกลียว             
 - แผนการสอน  หน่วยที่  10 งานกลึงเบื้องตน้        
 - แผนการสอน  หน่วยที่  11 งานลบัคมตดั            

- แผนการสอน  หน่วยที่  12 งานประกอบ          
 - แผนการสอน  (ปัจฉิมนิเทศ)           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอน / แผนการเรียนรู้รายวิชา 

 

ช่ือรายวิชา   งานฝึกฝีมือ         รหัสวิชา 20100 - 1003      

ระดับช้ัน    ปวช.   แผนกวิชา   ช่างเทคนิคพื้นฐาน   จ านวน    2     หน่วยกิต  จ านวนคาบรวม  108     คาบ 

ทฤษฏี    -     คาบ / สัปดาห์    ปฏิบัติ    6     คาบ / สัปดาห์   
 

จุดประสงค์รายวิชา 
  

เพื่อให้มีความเขา้ใจในการใช ้การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองกลเบื้องตน้ 

เพ่ือให้มีความสามารถในการใช ้การบ ารุงรักษา เคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบื้องตน้ 

เพ่ือให้มีความสามารถในการปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 

เพื่อให้ปฏิบตัิงานดว้ยความปลอดภยั ผลงานประณีตเรียบร้อย รู้จกัแกปั้ญหาและน าไปประยกุตใ์ชก้บั
งานอื่นได ้ 
เพ่ือให้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค ์ซ่ึงไดแ้ก่ การตรงต่อเวลา มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตยข์ยนัและอดทน 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใช ้การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ และเคร่ืองกลเบื้องตน้ ความปลอดภยัใน
การปฏิบตัิงาน งานวดัและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานตดั งานตะไบ งานเจาะ งานลบัคมตดั งานท าเกลียว 
งานประกอบ 
 
 

สมรรถนะของรายวิชา 
 1.  ปฏิบตัิงานในงานช่างอุตสาหกรรมอยา่งปลอดภยั 

 2.  ใชแ้ละบ ารุงรักษา เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ และ เคร่ืองกลเบื้องตน้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบังาน 

 3.  ใชเ้คร่ืองมือวดั  - ตรวจสอบ และเคร่ืองมือร่างแบบช้ินงานอยา่งเที่ยงตรง 

 4. แปรรูป ช้ินงานโลหะดว้ยเคร่ืองมือทัว่ไปและเคร่ืองมือกลเบื้องตน้อยา่งประณีตเรียบร้อย 
  



รายการหน่วย  ช่ือหน่วย  และสมรรถนะประจ าหน่วย 
 

ช่ืองาน สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หน่วยที่ 1  ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน สมรรถนะ  ปฏิบตัิงานในงานช่างอุตสาหกรรมอยา่ง
ปลอดภยั 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
     ด้านความรู้   

1. บอกความหมายของความปลอดภยัและอุบตัิเหตุ 
2. จ าแนกสาเหตุในการเกิดอุบตัิเหตุ 
3. อธิบายการป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุในการ

ปฏิบตัิงาน 
4. อธิบายหลกัการปฏิบตัิงานให้เกิดความปลอดภยั 
5. บอกความหมายของสีและสัญลกัษณ์ เคร่ือง

หมายความปลอดภยั 
6. บอกกฎความปลอดภยัในโรงงาน 

     ด้านทักษะ 
7. บรรยายความหมายของความปลอดภยัและ

อุบตัิเหตุ 
8. เขียนแผนภูมิแสดงสาเหตุของการเกิดอุบตัิเหตุ 
9. บรรยายเก่ียวกบัประโยชน์ของความปลอดภยัใน

การปฏิบตัิงาน 
10. ปฏิบตัิงานในงานช่างอุตสาหกรรมดว้ยความ

ปลอดภยั 
     ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 

11. จดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส าหรับการ
ปฏิบตัิงานเพื่อให้เกิดความปลอดภยัตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 3D  

12. ผูเ้รียนมีความตรงต่อเวลา  ปฏิบตัิตนตามกฏความ
ปลอดภยัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลกัษณะ 3D  
 



หน่วยที่ 2  เคร่ืองมือเล็กทัว่ไป สมรรถนะ  ใชแ้ละบ ารุงรักษา เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ และ 
เคร่ืองกลเบื้องตน้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบังาน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
     ด้านความรู้   

1. บอกประเภท ชนิด ลกัษณะ  เคร่ืองมือเล็กทัว่ไป 
2. บอกวิธีการใชแ้ละการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเล็ก

ทัว่ไป 
     ด้านทักษะ 

3.  เลือกใชเ้คร่ืองมือเล็กทัว่ไปปฏิบติังานไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมกบังาน 

4. บ ารุงรักษาและจดัเก็บเคร่ืองมือเล็กทัว่ไปได้
ถูกตอ้งเรียบร้อย 

     ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 

5.  จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ สอดคลอ้งกบั
งาน ใชว้สัดุ อุปกรณ์อยา่งประหยดัคุม้ค่าตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 3D 

6. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งส าเร็จภายในเวลาที่
ก  าหนดอยา่งมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ 3D 

หน่วยที่ 3  งานวดัและตรวจสอบ สมรรถนะ  ใชเ้คร่ืองมือวดั  - ตรวจสอบ และเคร่ืองมือร่าง
แบบช้ินงานอยา่งเที่ยงตรง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
     ด้านความรู้   

1. บอกความหมาย ความส าคญัของการวดัและการ
ตรวจสอบไดถู้กตอ้ง 

2. บอกระบบและหน่วยของการวดัที่ไดม้าตรฐานได้
ถูกตอ้ง 

3. ผูเ้รียนบอกชนิด ประเภทและลกัษณะของ
เคร่ืองมือวดัและตรวจสอบ 

     ด้านทักษะ 
4. เปรียบเทียบหน่วยระหว่างระบบเมตริกกบัระบบ

องักฤษไดถู้กตอ้ง 



5. ปฏิบติังานวดัและการตรวจสอบช้ินงานไดถู้กตอ้ง 
6. บ ารุงรักษาเคร่ืองมือวดัและตรวจสอบ 

     ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 

7. จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ สอดคลอ้งกบั
งาน ใชว้สัดุ อุปกรณ์อยา่งประหยดัคุม้ค่าตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 3D 

8. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งส าเร็จภายในเวลาที่
ก  าหนดอยา่งมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ 3D 

หน่วยที่ 4  งานร่างแบบ สมรรถนะ  ใชเ้คร่ืองมือวดั  - ตรวจสอบ และเคร่ืองมือร่าง
แบบช้ินงานอยา่งเที่ยงตรง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
     ด้านความรู้   

1.   บอกความหมาย ความส าคญัของการร่างแบบได้
ถูกตอ้ง 

2. ผูเ้รียนสามารถบอกประเภท ชนิด ลกัษณะ  และ
การใชง้านเคร่ืองมือร่างแบบแต่ล่ะชนิดไดถู้กตอ้ง 

     ด้านทักษะ 
3. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ ส าหรับงาน

ร่างแบบไดถู้กตอ้ง 
4. ปฏิบติังานร่างแบบ ร่างแบบลงบนช้ินงานได้

ถูกตอ้ง 
5. บ ารุงรักษาและจดัเก็บ เคร่ืองมือร่างแบบได้

ถูกตอ้ง 
       ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 

6.  จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ สอดคลอ้งกบั
งาน ใชว้สัดุ อุปกรณ์อยา่งประหยดัคุม้ค่าตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 3D 

7. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งส าเร็จภายในเวลาที่
ก  าหนดอยา่งมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ 3D 



หน่วยที่ 5  งานตะไบ สมรรถนะ  แปรรูป ช้ินงานโลหะดว้ยเคร่ืองมือทัว่ไปและ
เคร่ืองมือกลเบื้องตน้อยา่งประณีตเรียบร้อยจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 
     ด้านความรู้   

1. บอกความหมาย ความส าคญัของตะไบ 
2. บอกช่ือและส่วนประกอบของตะไบ 
3. อธิบายลกัษณะ และชนิดของตะไบ 
4. อธิบายลกัษณะของคมตะไบแต่ละชนิด 

     ด้านทักษะ 
       5.  เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ ส าหรับงาน 
ตะไบไดถู้กตอ้ง 

6.   เลือกใชช้นิดของตะไบไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบังาน 
       7.  ปฏิบตัิงานตะไบดว้ยลกัษณะท่าทางถกูตอ้งตาม
หลกัของการตะไบ  

8.   บ ารุงรักษาตะไบไดถู้กตอ้ง 
     ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 

9. จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ  อุปกรณ์ สอดคลอ้งกบั
งาน ใชว้สัดุ  อุปกรณ์อยา่งประหยดัคุม้ค่าตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 3D 

10. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งส าเร็จภายในเวลาที่
ก  าหนดอยา่งมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ 3D คุณธรรม จริยธรรม/
บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลกัษณะ 3D 

หน่วยที่ 6  งานเลื่อย สมรรถนะ  แปรรูป ช้ินงานโลหะดว้ยเคร่ืองมือทัว่ไปและ
เคร่ืองมือกลเบื้องตน้อยา่งประณีตเรียบร้อย 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
     ด้านความรู้   

1. บอกความหมาย ความส าคญัของงานเลือ่ย 
2. บอกช่ือและส่วนประกอบของเลื่อยมือ 
3. อธิบายลกัษณะ และชนิดของใบเลื่อย 

     ด้านทักษะ 



4. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ ส าหรับงาน 
เลื่อยไดถู้กตอ้ง 

5. เลือกใชช้นิดของใบเลื่อยไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบั
งาน 

       6.  ประกอบใบเลื่อยเขา้กบัโครงเลื่อยไดถู้กตอ้ง 
7.  ปฏิบตัิงานเลื่อยดว้ยลกัษณะท่าทางที่ถูกตอ้งตาม
หลกัของการเลื่อย  
8.   บ ารุงรักษาเลื่อยมือไดถู้กตอ้ง 

     ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 

9. จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ  อุปกรณ์ สอดคลอ้งกบั
งาน ใชว้สัดุ  อุปกรณ์อยา่งประหยดัคุม้ค่าตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 3D 

10. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งส าเร็จภายในเวลาที่
ก  าหนดอยา่งมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ 3D คุณธรรม  

หน่วยที่ 7  งานสกดั สมรรถนะ   แปรรูป ช้ินงานโลหะดว้ยเคร่ืองมือทัว่ไปและ
เคร่ืองมือกลเบื้องตน้อยา่งประณีตเรียบร้อย 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
     ด้านความรู้   

1. บอกความหมาย ความส าคญัของงานสกดัได้
ถูกตอ้ง 

2. บอกช่ือและส่วนประกอบของสกดัไดถ้กูตอ้ง 
3. อธิบายลกัษณะ และชนิดของสกดัไดถู้กตอ้ง 

     ด้านทักษะ 
4. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ ส าหรับงาน 

สกดัไดถู้กตอ้ง 
5. เลือกใชช้นิดของสกดัไดเ้หมาะสมกบังาน 
6.    ปฏิบตัิงานสกดัดว้ยลกัษณะท่าทางที่ถูกตอ้งตาม
หลกัของการสกดั  
7.    บ ารุงรักษาสกดัไดถู้กตอ้ง 

     ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 



8. จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ  อุปกรณ์ สอดคลอ้งกบั
งาน ใชว้สัดุ  อุปกรณ์อยา่งประหยดัคุม้ค่าตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 3D 

9. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งส าเร็จภายในเวลาที่
ก  าหนดอยา่งมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ 3D คุณธรรม จริยธรรม/
บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลกัษณะ 3D 

หน่วยที่ 8  งานเจาะ สมรรถนะ   แปรรูป ช้ินงานโลหะดว้ยเคร่ืองมือทัว่ไปและ
เคร่ืองมือกลเบื้องตน้อยา่งประณีตเรียบร้อย 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
     ด้านความรู้   

1. บอกความหมาย ความส าคญัของงานเจาะ 
2. อธิบายลกัษณะ และชนิดของเคร่ืองเจาะ 
3. บอกช่ือและส่วนประกอบของเคร่ืองเจาะ 
4. บอกช่ือ ชนิด ลกัษณะ ของอุปกรณ์ที่ใชร่้วมกบั

เคร่ืองเจาะ 
     ด้านทักษะ 

5. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ ส าหรับงาน 
เจาะไดถู้กตอ้ง 

      6 .  ปรับตั้งความเร็วรอบของเคร่ืองเจาะให้เหมาะสม
กบัขนาดของดอกสว่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

7.  สามารถปฏิบตัิงานเจาะไดอ้ยา่งถูกตอ้งปลอดภยั 
8.  บ ารุงรักษาเคร่ืองเจาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 

10. จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ  อุปกรณ์ สอดคลอ้งกบั
งาน ใชว้สัดุ  อุปกรณ์อยา่งประหยดัคุม้ค่าตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 3D 

11. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งส าเร็จภายในเวลาที่
ก  าหนดอยา่งมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ 3D คุณธรรม จริยธรรม/



บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลกัษณะ 3D 

หน่วยที่ 9  งานท าเกลียว สมรรถนะ   แปรรูป ช้ินงานโลหะดว้ยเคร่ืองมือทัว่ไปและ
เคร่ืองมือกลเบื้องตน้อยา่งประณีตเรียบร้อย 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
     ด้านความรู้   

1. บอกความหมาย ความส าคญัของงานเกลียวได้
อยา่งถูกตอ้ง 

2. อธิบายลกัษณะ  ทิศทางและชนิดของเกลียวได้
อยา่งถูกตอ้ง 

3. บอกช่ือและส่วนประกอบของเกลียวไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

4. บอกช่ือ ชนิด ลกัษณะ ของเคร่ืองมือท าเกลียวดว้ย
มือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. อธิบายขั้นตอนการท าเกลียวดว้ยมือไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

     ด้านทักษะ 
6. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ ส าหรับงาน ท า

เกลียวไดถู้กตอ้ง 
       7.  เตรียมช้ินงานส าหรับงานท าเกลียวได ้
       8.  สามารถปฏิบตัิงานท าเกลียวดว้ยมือไดด้ว้ยความ
ปลอดภยั 

9.  บ ารุงรักษาเคร่ืองมือท าเกลียวไดไ้ดถู้กตอ้ง 
          ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 

10.  จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ  อุปกรณ์ สอดคลอ้งกบั
งาน ใชว้สัดุ  อุปกรณ์อยา่งประหยดัคุม้ค่าตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 3D 
11. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งส าเร็จภายในเวลาที่

ก  าหนดอยา่งมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ 3D คุณธรรม จริยธรรม/
บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลกัษณะ 3D 



หน่วยที่ 10  งานกลึงเบื้องตน้ สมรรถนะ   แปรรูป ช้ินงานโลหะดว้ยเคร่ืองมือทัว่ไปและ
เคร่ืองมือกลเบื้องตน้อยา่งประณีตเรียบร้อย 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
     ด้านความรู้   

1. บอกความหมาย ความส าคญัของงานกลึงได้
ถูกตอ้ง 

2. อธิบายลกัษณะ และชนิดของเคร่ืองกลึงไดถู้กตอ้ง 
3. บอกช่ือ  ส่วนประกอบของเคร่ืองกลึงไดถ้กูตอ้ง 
4. บอกช่ือ ชนิด ลกัษณะ ของอุปกรณ์ที่ใชร่้วมกบั

เคร่ืองกลึงไดถู้กตอ้ง 
5. อธิบายการใชง้านเคร่ืองกลึงและอุปกรณ์ได้

ถูกตอ้ง 
     ด้านทักษะ 
       6. เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ส าหรับงานกลึงไดถู้กตอ้ง 
      7. ใชค้วามเร็วรอบของเคร่ืองกลึงไดเ้หมาะสมกบัวสัดุ
งาน 

8.  สามารถปฏิบตัิงานกลึงเบื้องตน้ (กลึงปาดหนา้กลึง
ปอก ) ไดถู้กตอ้งปลอดภยั 
9.  บ ารุงรักษาเคร่ืองกลึงไดถู้กตอ้ง 

     ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 
         10. จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ  อุปกรณ์ สอดคลอ้งกบั
งาน ใชว้สัดุ  อุปกรณ์อยา่งประหยดัคุม้ค่าตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 3D 
        11. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งส าเร็จภายในเวลาที่
ก  าหนดอยา่งมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลกัษณะ 3D คุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 3D 

หน่วยที่ 11  งานลบัคมตดั สมรรถนะ   แปรรูป ช้ินงานโลหะดว้ยเคร่ืองมือทัว่ไปและ
เคร่ืองมือกลเบื้องตน้อยา่งประณีตเรียบร้อย 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
     ด้านความรู้   

1. บอกความหมาย ความส าคญัของงานลบั 



คมตดัไดถ้กูตอ้ง 
2. อธิบายลกัษณะ และชนิดของเคร่ืองเจียระไนได้

ถูกตอ้ง 
3. บอกช่ือ  ส่วนประกอบของเคร่ืองเจียระไนได้

ถูกตอ้ง 
4. อธิบายการลบัมีดกลึงปอกขวา มีดกลึงปาดได้

หนา้ และ ดอกสว่านไดถู้กตอ้ง 
 ด้านทักษะ 

        5. เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ส าหรับงานลบัคมตดัมีด
กลึงปอกขวา มีดกลึงปาดหนา้ และ ดอกสว่าน ไดถู้กตอ้ง 
        6. ปฏิบตัิงานลบัมีดกลึงปอกขวา มีดกลึงปาดหนา้ 
และ ดอกสว่านไดถู้กตอ้งปลอดภยั 
3.  บ ารุงรักษาเคร่ืองเจียระไนไดไ้ดถู้กตอ้ง 
     ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 
         7. จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ  อุปกรณ์ สอดคลอ้งกบั
งาน ใชว้สัดุ  อุปกรณ์อยา่งประหยดัคุม้ค่าตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 3D 
        8. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งส าเร็จภายในเวลาที่
ก  าหนดอยา่งมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลกัษณะ 3D คุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 3D 

หน่วยที่ 12  งานประกอบ สมรรถนะ   แปรรูป ช้ินงานโลหะดว้ยเคร่ืองมือทัว่ไปและ
เคร่ืองมือกลเบื้องตน้อยา่งประณีตเรียบร้อย 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
     ด้านความรู้   

1. บอกความหมาย ความส าคญัของการประกอบได้
ถูกตอ้ง 

2. อธิบายลกัษณะ และชนิดของการประกอบได้
ถูกตอ้ง 

3. อธิบายความหมายของภาพประกอบและภาพแยก
ช้ินไดถู้กตอ้ง 



4. บอกช่ือ ชนิด ลกัษณะ เคร่ืองมอือุปกรณ์ที่ใชใ้น
งานประกอบไดถู้กตอ้ง 

ด้านทักษะ 
5. เตรียมเคร่ืองมือในงานประกอบไดถ้กูตอ้ง 
6. อ่านแบบภาพประกอบ ภาพแยกช้ินไดถู้กตอ้ง 
7. ปฏิบตัิงานประกอบไดถู้กตอ้งปลอดภยั 

     ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 3D 
        8.  จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ  อุปกรณ์ สอดคลอ้งกบั
งาน ใชว้สัดุ  อุปกรณ์อยา่งประหยดัคุม้ค่าตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 3D 
       9. ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งส าเร็จภายในเวลาที่
ก  าหนดอยา่งมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลกัษณะ 3D คุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 3D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอน / แผนการเรียนรู้รายวิชา 
 

ช่ือรายวิชา   งานฝึกฝีมือ         รหัสวิชา 20100 - 1003      
ระดับช้ัน    ปวช.   แผนกวิชา   ช่างเทคนิคพื้นฐาน   จ านวน    3     หน่วยกิต  จ านวนคาบรวม  108     คาบ 

ทฤษฏี    -     คาบ / สัปดาห์    ปฏิบัติ    6     คาบ / สัปดาห์   



 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน

คำบ (ชม.) 

1 ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 4 
2 เครื่องมือทั่วไป 4 
3 งานวดัและตรวจสอบ 3 
4 งานรา่งแบบ 3 
5 งานตะไบ 4 
6 งานเล่ือย 2 
7 งานสกดั 2 
8 งานเจาะ 4 
9 งานท าเกลียว 2 
10 งานเครื่องมือกลเบือ้งตน้ 4 
11 งานลบัคมตดั 4 
12 งานประกอบ 2 
13 งานปฏิบติั  

 - คอ้น 30 

 -ซ-ีแคลม้ป์ 40 

รวม 108 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา     20100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ1 
หน่วยที่  1-2                                 ชื่อหน่วย ความปลอดภัยท่ัวไปเครื่องมือท่ัวไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
 
 

สาระสำคัญ 
การปฏิบัติงานท่ีต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ผู้ปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เพื่อ

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นปัญหาของผู้บริหารโรงงาน เพราะการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง นอกจากจะทำให้งาน
ผลิตหยุดชะงักแล้วยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน ดังนั้นผู้บริหารโรงงานต้องติดต้ังอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานในขณะเดียวกันในส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานด้วยความระมัดระวงั และปฏิบัติตามกฎของ
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
 

สาระการเรียนรู้ 

ด้านความรู้      
1.  ความปลอดภัยทั่วไป 
2.  เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 

ด้านทักษะ 
3. จำแนกลักษณะการทำงานที่ก่อให้เกิดปลอดภัย 
4. จำแนกและใช้งานเครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
5. ความรับผิดชอบ  ประหยัด  ขยันอดทน 
6. สนใจใฝ่รู้    รอบรู้    ละเอียดรอบคอบ  ระมัดระวัง 

สมรถนะอาชีพประจำหน่วย  
....................... 

จุดประสงค์การสอน/การเรียน 
  จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยในการทำงานและสัญลักษณ์ความปลอดภัย 

2. เพ่ือให้มีทักษะในการจำแนกลักษณะเครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไปและเลือกใช้งาน 

3. เพ่ือให้มีเจคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องสำเร็จในเวลาท่ี
กำหนด  มีเหตุมีผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม /บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านความรู้   

1. บอกความเป็นมา ความปลอดภัยในการทำงานและสัญลักษณ์ความปลอดภัยได้ 
2. จำแนกลักษณะเครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไปได้ 

 ด้านทักษะ 
1. เลือกใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไปได้อย่างปลอดภัย 



     ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลาปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของห้องเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เน้ือหาสาระ 
ด้านความรู้  (งานฝึกฝีมือ  : นริศ  ศรีเมฆ ) 

1. ความปลอดภัยท่ัวไปในการปฏิบัติงาน(จุดประสงค์พฤติกรรมด้านความรู้ ข้อท่ี 1 )  

- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

- เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย 

- สัญลักษณ์ความปลอดภัย 
2. เครื่องมือท่ัวไปและเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านความรู้ ข้อท่ี 2 ) 

- เครื่องมือท่ัวไป   

- เครื่องมือกลเบ้ืองต้น 
 
ด้านทักษะ(จุดประสงค์พฤติกรรมด้านทักษะ ข้อ ท่ี 1 ) 

1.  เลือกใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไปได้อย่างปลอดภัย 

2. แบบฝักหัดท้ายบทเรียน 
 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ข้อที่ 1,2 ) 

1. การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ นักเรียนต้องมีความรู้จักใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมมีคุณภาพ นำมาใช้งาน และรู้
ถึงการเก็บรักษา วัสดุเหล่าน้ันอย่างฉลาด รอบคอบ รู้จักการประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติอย่าง
สูงสุด  งานจะสำเร็จได้น้ันนักเรียนต้องมีความเพียรพยายาม มานะ อดทน ตรงเวลา  กระตือรือร้น ในการเรียนและ
ปฏิบัติงาน รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปัน อาสาทำกิจกรรมของส่วนร่วม ช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น  ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

2. ความมีเหตุผลในการปฏิบัติงาน  นักเรียนจะต้องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน และขยันฝึกฝน
ตนเองสม่ำเสมอมีความ ละเอียดรอบคอบ   ระมัดระวัง  รู้จักแก้ปัญหา   

 
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   หลักความพอประมาณ  
1. ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบงานได้อย่างเหมาะสม 
2. ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การประเมิน 
3. ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1. เห็นประโยชน์ของปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
2. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้ 
3. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 



5. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
6. มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
2. นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติงานได้ครบถ้วนถูกต้อง 
3.  มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
4. กล้าซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างถูกกาลเทศะ 

การตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังน้ี 

 
เง่ือนไขความรู้ 
1. ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการปฏิบัติงาน(ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบระมัดระวัง ) 
2. มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแบบงาน 
3. ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด (ความรับผิดชอบ) 
2. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบัติงาน (ขยัน อดทน) 
3. ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น (แบ่งปัน) 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักศึกษา การบูรณาการ/การสอดแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ขั้นเตรียม 

 จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียน
การสอนท่ีเกี่ยวกับ ความปลอดภัย
ท่ัวไปเครื่องมือท่ัวไป และเครื่องมือ
กลเบื้องต้น 

1. แนะนำวิธีเรียนการมอบหมาย
งานและวิธีวัดผล 

2. ทดสอบก่อนเรียนและให้
นักเรียน สลับกันตรวจคำตอบและให้
คะแนน 

3. แจ้งจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วย และการให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน 

ข้ันการเรียนการสอน 
1.อธิบายและยกตัวอย่าง ความ
ปลอดภัยทั่วไปเครื่องมือทั่วไป และ
เครื่องมือกลเบื้องต้น 
2.บรรยาย ลักษณะความปลอดภัย
ทั่วไปเครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม 

 
 

 

 
 
 

 
ขั้นเตรียม 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียน
ตามท่ีผู้สอนและบทเรียนกำหนด 
เตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน 

2.ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและสลับกัน
ตรวจ 
 
 
3.ทำความเข้าใจเก่ียวกับจุดประสงค์การ
เรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 
   ขั้นการเรียน การสอน                                                                                     
1.ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกต
พร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อ
มีข้อสงสัยเก่ียวกับความปลอดภัยทั่วไป
เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกลเบื้องต้น
งานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

 
หลักความพอประมาณ 
1.เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ได้สอดคล้องกับ
งาน 
 
 
หลักความมีเหตุผล 
1.มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและ
การปฏิบัติงาน 
 
หลักความพอประมาณ 
1.นักเรียนรู้จักใช้และจัดสรรวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.เห็นประโยชน์ของการเขียนแบบได้อย่าง
ชัดเจน 
2.กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
3.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.กล้าถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ 
อย่างถูกกาลเทศะ 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมครู กิจกรรมครู กิจกรรมครู 
ขั้นทำกิจกรรมปฏิบัติ 
3.มอบหมายงานให้นักเรียนสร้าง
แผนภูมิ mind map ting  อย่างอิสระ 
จำแนกลักษณะการทำงานใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
ในงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันลงใน
แบบงาน คนละ 1 แบบ โดยใช้กระดาษ
เขียนแบบขนาด A 3 ของทางวิทยาลัย
โดยนักเรียนสามารถที่ ซักถาม และ
แลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็น
ภายในห้องเรียนได้ 

ขั้นสรุป 
1. ครู และ นักศึกษาสรุปน้ือหา

ร่วมกันโดยวิธีการอภิปรายและ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีความละเอียด
รอบคอบเอาใจใส่การเรียนรู้   ฝึก
ปฏิบัติงานอยู่เสมอและส่งเสริมให้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

1. แจกแบบทดสอบหลังเรียน 
2. ตรวจแบบทดสอบพร้อมบันทึก

คะแนน 
3. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้าย

บทเรียน 
 

 
3.นักเรียนสร้างแผนภูมิ mind map ting  
อย่างอิสระ จำแนกลักษณะการทำงานใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ทั่วไปและเครื่องมือกล
เบื้องต้น ในงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
ลงในแบบงาน คนละ 1 แบบ โดยใช้
กระดาษเขียนแบบขนาด A 3 ของทาง
วิทยาลัยโดยนักเรียนสามารถที่ ซักถาม 
และแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็น
ภายในห้องเรียนได้ 

 
ขั้นสรุป 

1.นักเรียนรับฟังคำสรุปและข้อแนะนำ
จากครูพร้อมทัง้จดบันทึกข้อมูล และ
ซักถามหรือตอบคำถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจพร้อมทั้งรับ
การปลูกฝังเรื่องการทำงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบเอาใจใส่การเรียนรู้   
ฝึกปฏิบัติงานอยู่เสมอและส่งเสริมให้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
3.เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน 

4.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

หลักความพอประมาณ 
1.ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบ
งานได้อย่างเหมาะสม 
2.ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การ
ประเมิน 
3.ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2.ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
3.มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
เง่ือนไขความรู้ 
1.ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการ
ปฏิบัติงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้
รอบคอบระมัดระวัง ) 
2.มีความรู้ความเข้าใจในงานเขียนแบบ 
3.ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
4.มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
1.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตาม
กำหนด(ความรับผิดชอบ) 
2.มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นใน
การเรียนและปฏิบัติงาน (ความขยัน  อดทน) 

3.ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของ
ส่วนรวมอาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น
(แบ่งปัน) 

 
สื่อการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพ์  
1. หนังสือเรียน วิชา งานฝึกฝีมือ    นริศ      ศรีเมฆ 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. แบบทดสอบหลังเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  
6. แบบประเมินผลงานตามใบงาน 



 
สื่อโสตทัศน์   

  1.     เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
  2.     จอรับภาพ 
  3.     แผ่นใส 
  4.     ไวท์บอร์ด 

 
หุ่นจำลองหรือของจริง    

1.  วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
แหล่งการเรียนรู ้
       1.  ในสถานศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัย  ดูตัวอย่างแบบงาน จากหนังสือเขียนแบบเทคนิค   
       2.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet 
 
งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 
      ก่อนเรียน 

เพื่อให้การทำกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนตามท่ี
ผู้สอนและบทเรียนกำหนดเตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
จุดประสงค์การเรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 

  

   ขณะเรียน 
        ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกตพร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อมีข้อสงสัย   นักเรียนสร้างแผนภูมิ mind map 
ting  จำแนกลักษณะการทำงานใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น ในงานอุตสาหกรรมลงในแบบงาน คนละ 1 
แบบ โดยใช้กระดาษเขียนแบบขนาด A 3 ของทางวิทยาลัยโดยนักเรียนสามารถที่ ซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความ
คิดเห็นภายในห้องเรียนได้ 
   
 หลังเรียน 

1. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
2. เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า เตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 

 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 

4  แผนภูมิ mind map ting  จำแนกลักษณะการเขียนแบบ 
 
หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 
ก่อนเรียน 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
 



ขณะเรียน 
 
ด้านความรู้  

     ใช้คำถามในขณะทำการบรรยาย   ไม่มีเกณฑ์การตัดสินแต่จะสังเกตความสนใจในเน้ือหาที่นักเรียนได้รับจากการตอบ
คำถาม 

ด้านทักษะ 
ตรวจผลงาน แผนภูมิ mind map ting  จำแนกลักษณะการเขียนแบบ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
สังเกตการณ์ทำงาน การถามตอบ ของนักเรียนขณะทำการเรียน การสอน 

 
หลังเรียน 

1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
       ตรวจแบบงาน แผนภูมิ mind map ting  จำแนกลักษณะการเขียนแบบ 

 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา     20100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ1 
หน่วยที่     2                                 ชื่อหน่วย เครื่องมือท่ัวไป 
 
 

สาระสำคัญ 
การปฏิบัติงานท่ีต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ผู้ปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เพื่อ

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นปัญหาของผู้บริหารโรงงาน เพราะการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง นอกจากจะทำให้งาน
ผลิตหยุดชะงักแล้วยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน ดังนั้นผู้บริหารโรงงานต้องติดต้ังอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานในขณะเดียวกันในส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานด้วยความระมัดระวงั และปฏิบัติตามกฎของ
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
 

สาระการเรียนรู้ 

ด้านความรู้      
เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 



ด้านทักษะ 
1.จำแนกลักษณะการทำงานที่ก่อให้เกิดปลอดภัย 
2.จำแนกและใช้งานเครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
3.ความรับผิดชอบ  ประหยัด  ขยันอดทน 
4.สนใจใฝ่รู้    รอบรู้    ละเอียดรอบคอบ  ระมัดระวัง 

สมรถนะอาชีพประจำหน่วย  
           ใช้และบำรุงรักษา เครื่องมือ  อุปกรณ์ และ เครือ่งกลเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมกับงาน 

จุดประสงค์การสอน/การเรียน 
  จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพ่ือให้มีทักษะในการจำแนกลักษณะเครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไปและเลือกใช้งาน 
2.เพ่ือให้มีเจคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องสำเร็จในเวลา
ที่กำหนด  มีเหตุมีผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม /บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านความรู้   

3. จำแนกลักษณะเครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไปได้ 
 ด้านทักษะ 

4. เลือกใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไปได้อย่างปลอดภัย 
     ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลาปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของห้องเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
เน้ือหาสาระ 
ด้านความรู้  (งานฝึกฝีมือ  : นริศ  ศรีเมฆ ) 

    เครื่องมือท่ัวไปและเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านความรู้ ข้อท่ี 2 ) 

- เครื่องมือท่ัวไป   

- เครื่องมือกลเบ้ืองต้น 
 
ด้านทักษะ(จุดประสงค์พฤติกรรมด้านทักษะ ข้อ ท่ี 1 ) 
1. เลือกใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไปได้อย่างปลอดภัย 

2.แบบฝักหัดท้ายบทเรียน 
 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ข้อที่ 1,2 ) 
1.การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ นักเรียนต้องมีความรู้จักใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมมีคุณภาพ นำมาใช้งาน และรู้ถึงการ
เก็บรักษา วัสดุเหล่าน้ันอย่างฉลาด รอบคอบ รู้จักการประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างสูงสุด  งานจะ



สำเร็จได้น้ันนักเรียนต้องมีความเพียรพยายาม มานะ อดทน ตรงเวลา  กระตือรือร้น ในการเรียนและปฏิบัติงาน รู้จักการ
ช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปัน อาสาทำกิจกรรมของส่วนร่วม ช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.ความมีเหตุผลในการปฏิบัติงาน  นักเรียนจะต้องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน และขยันฝึกฝนตนเอง
สม่ำเสมอมีความ ละเอียดรอบคอบ   ระมัดระวัง  รู้จักแก้ปัญหา   
 
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   หลักความพอประมาณ  
3.ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบงานได้อย่างเหมาะสม 
4. ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การประเมิน 
5. ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
6.เห็นประโยชน์ของปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
7. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้ 
8. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
9. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
10. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
11. มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 

1. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
2. นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติงานได้ครบถ้วนถูกต้อง 
3.  มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
4. กล้าซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างถูกกาลเทศะ 

การตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังน้ี 

 
เง่ือนไขความรู้ 
5. ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการปฏิบัติงาน(ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบระมัดระวัง ) 
6. มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแบบงาน 
7. ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
8. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เง่ือนไขคุณธรรม 
9. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด (ความรับผิดชอบ) 
10. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบัติงาน (ขยัน อดทน) 
11. ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น (แบ่งปัน) 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักศึกษา การบูรณาการ/การสอดแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ขั้นเตรียม 

 จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียน
การสอนท่ีเกี่ยวกับ เครื่องมือท่ัวไป 
และเครื่องมือกลเบื้องต้น 

4. แนะนำวิธีเรียนการมอบหมาย
งานและวิธีวัดผล 

5. ทดสอบก่อนเรียนและให้
นักเรียน สลับกันตรวจคำตอบและให้
คะแนน 

6. แจ้งจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วย และการให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน 

ขั้นการเรียนการสอน 
1.อธิบายและยกตัวอย่างเครื่องมือทั่วไป 
และเครื่องมือกลเบื้องต้น 
2.บรรยาย ลักษณะความปลอดภัย
ทั่วไปเครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม 

 
 

 

 
 
 

 
ขั้นเตรียม 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียน
ตามท่ีผู้สอนและบทเรียนกำหนด 
เตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน 

2.ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและสลับกัน
ตรวจ 
 
 
3.ทำความเข้าใจเก่ียวกับจุดประสงค์การ
เรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 
   ขั้นการเรียน การสอน                                                                                     
1.ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกต
พร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อ
มีข้อสงสัยเก่ียวกับเครื่องมือทั่วไป และ
เครื่องมือกลเบื้องต้นงานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

 
หลักความพอประมาณ 
1.เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ได้สอดคล้องกับ
งาน 
 
 
หลักความมีเหตุผล 
1.มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและ
การปฏิบัติงาน 
 
หลักความพอประมาณ 
1.นักเรียนรู้จักใช้และจัดสรรวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.เห็นประโยชน์ของการเขียนแบบได้อย่าง
ชัดเจน 
2.กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
3.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.กล้าถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ 
อย่างถูกกาลเทศะ 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมครู กิจกรรมครู กิจกรรมครู 
ขั้นทำกิจกรรมปฏิบัติ 
3.มอบหมายงานให้นักเรียนสร้าง
แผนภูมิ mind map ting  อย่างอิสระ 
จำแนกลักษณะการทำงานใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
ในงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันลงใน
แบบงาน คนละ 1 แบบ โดยใช้กระดาษ
เขียนแบบขนาด A 3 ของทางวิทยาลัย
โดยนักเรียนสามารถที่ ซักถาม และ
แลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็น
ภายในห้องเรียนได้ 

ขั้นสรุป 
2. ครู และ นักศึกษาสรุปน้ือหา

ร่วมกันโดยวิธีการอภิปรายและ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีความละเอียด
รอบคอบเอาใจใส่การเรียนรู้   ฝึก
ปฏิบัติงานอยู่เสมอและส่งเสริมให้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

4. แจกแบบทดสอบหลังเรียน 
5. ตรวจแบบทดสอบพร้อมบันทึก

คะแนน 
6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้าย

บทเรียน 
 

 
3.นักเรียนสร้างแผนภูมิ mind map ting  
อย่างอิสระ จำแนกลักษณะการทำงานใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ทั่วไปและเครื่องมือกล
เบื้องต้น ในงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
ลงในแบบงาน คนละ 1 แบบ โดยใช้
กระดาษเขียนแบบขนาด A 3 ของทาง
วิทยาลัยโดยนักเรียนสามารถที่ ซักถาม 
และแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็น
ภายในห้องเรียนได้ 

 
ขั้นสรุป 

1.นักเรียนรับฟังคำสรุปและข้อแนะนำ
จากครูพร้อมทัง้จดบันทึกข้อมูล และ
ซักถามหรือตอบคำถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจพร้อมทั้งรับ
การปลูกฝังเรื่องการทำงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบเอาใจใส่การเรียนรู้   
ฝึกปฏิบัติงานอยู่เสมอและส่งเสริมให้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
3.เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน 

4.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

หลักความพอประมาณ 
1.ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบ
งานได้อย่างเหมาะสม 
2.ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การ
ประเมิน 
3.ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2.ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
3.มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
เง่ือนไขความรู้ 
1.ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการ
ปฏิบัติงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้
รอบคอบระมัดระวัง ) 
2.มีความรู้ความเข้าใจในงานเขียนแบบ 
3.ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
4.มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
1.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตาม
กำหนด(ความรับผิดชอบ) 
2.มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นใน
การเรียนและปฏิบัติงาน (ความขยัน  อดทน) 

3.ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของ
ส่วนรวมอาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น
(แบ่งปัน) 

 
สื่อการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพ์  
1. หนังสือเรียน วิชา งานฝึกฝีมือ    นริศ      ศรีเมฆ 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. แบบทดสอบหลังเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  
6. แบบประเมินผลงานตามใบงาน 



 
สื่อโสตทัศน์   

  1.     เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
  2.     จอรับภาพ 
  3.     แผ่นใส 
  4.     ไวท์บอร์ด 

 
หุ่นจำลองหรือของจริง    

วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
แหล่งการเรียนรู ้
       1.  ในสถานศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัย  ดูตัวอย่างแบบงาน จากหนังสืองานฝึกฝีมือ   
       2.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet 
 
งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 
      ก่อนเรียน 

เพื่อให้การทำกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนตามท่ี
ผู้สอนและบทเรียนกำหนดเตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
จุดประสงค์การเรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 

  

   ขณะเรียน 
        ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกตพร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อมีข้อสงสัย   นักเรียนสร้างแผนภูมิ mind map 
ting  จำแนกลักษณะการทำงานใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น ในงานอุตสาหกรรมลงในแบบงาน คนละ 1 
แบบ โดยใช้กระดาษเขียนแบบขนาด A 3 ของทางวิทยาลัยโดยนักเรียนสามารถที่ ซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความ
คิดเห็นภายในห้องเรียนได้ 
   
 หลังเรียน 

1. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
2. เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า เตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 

 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 

 แผนภูมิ mind map ting  จำแนกลักษณะการเขียนแบบ 
 

 
 
 
 



หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 
ก่อนเรียน 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

ขณะเรียน 
 
ด้านความรู้  

     ใช้คำถามในขณะทำการบรรยาย   ไม่มีเกณฑ์การตัดสินแต่จะสังเกตความสนใจในเน้ือหาที่นักเรียนได้รับจากการตอบ
คำถาม 

ด้านทักษะ 
ตรวจผลงาน แผนภูมิ mind map ting  จำแนกลักษณะการเขียนแบบ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
สังเกตการณ์ทำงาน การถามตอบ ของนักเรียนขณะทำการเรียน การสอน 

 
หลังเรียน 

1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
       ตรวจแบบงาน แผนภูมิ mind map ting  จำแนกลักษณะการเขียนแบบ 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

 
คำช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด โดยเขียนเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงในกระดาษคำตอบ 
1. ล้อหินเจียระไนเมื่อใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ด้านหน้าของล้อหินเจียระไนจะมีลักษณะมน การเจียระไนจะ

ทำให้เกิดการล่ืนไถล นักเรียนมีวิธีป้องกันอันตรายอย่างไร 
ก. สวมใส่แว่นตานิรภัย 
ข. เปล่ียนล้อหินใหม่ 
ค. ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
ง. ต้องแต่งหน้าหินด้วยอุปกรณ์แต่งหน้าล้อหินเจียระไน 

2. เพื่อความปลอดภัย ควรปรับต้ังล้อหินเจียระไนใหห้่างจากแท่นรองรับไม่เกินเท่าไร 
ก. 1 มม. ข. 2 มม. 
ค. 3 มม. ง. 4 มม. 

3. การคลายนัต เพื่อความปลอดภัยควรคลายลักษณะใด 
ก. ดึงประแจเข้าหาตัว 
ข. ดันประแจไปข้างหน้า 
ค. ใช้มือกำให้แน่นแล้วดันไปข้างหน้า 



ง. ถ้านัตยึดแน่นควรใช้ ท่อแป๊ปต่อด้ามประแจ 
4. การย้ายช้ินงานยาวๆ ควรถือในลักษณะใด 

ก. ถือในแนวนอนโดยมีคนคอยบอกทางตลอดเวลา 
ข. ถือในแนวเฉียงโดยมีคนประคองด้านหลังตลอดเวลา 
ค. ถือในแนวตั้ง 
ง. ช้ินงานท่ีมีน้ำหนักมากควรวางบนบ่า 

5. การเคล่ือนย้ายช้ินงานโดยมีรอกแขวนนั้น ควรเคล่ือนย้ายในลักษณะใด 
ก. ควรดันช้ินงานจากด้านหลัง 
ข. เพื่อให้ได้ทิศทางท่ีแน่นอนควรดึงจากด้านหน้า 
ค. ควรประคองทางด้านข้างขวาของช้ินงาน 
ง. ควรประคองทางด้านข้างซ้ายของช้ินงาน 

6. สัญลักษณ์ สีเหลือง มีความหมายอย่างไร 
ก. ใช้กับเครื่องหมายบังคับ ข. ใช้กับเครื่องหมายห้าม 
ค. ใช้กับเครื่องหมายปลอดภัย ง. ใช้กับเครื่องหมายให้ระวัง 

7. เป็นเครื่องหมายใด 
 

ก. ต้องสวมหมวกนิรภัย   ข. ต้องสวมหน้ากากป้องกันใบหน้า 
ค. ต้องสวมเครื่องกรองอากาศ ง. ต้องสวมหมวกกันน็อก 

8. เป็นเครื่องหมายใด 
 

ก. ระวังฟ้าฝ่า ข. ระวังไฟฟ้าแรงสูง 
ค. ระวังตก ง. ทางหนีไฟ 
 

9. เป็นเครื่องหมายใด 
ก. ระวังอนัตรายจากระเบิด ข. ระวังไฟฟ้าดูด 
ค. ระวังผีดุ ง. ระวังอนัตรายจากสารเคมี 

10. เครื่องหมายห้ามโดยท่ัวไปจะใช้สีอะไร 
ก. สีน้ำเงิน ข. สีเหลือง 
ค. สีส้ม ง. สีแดง 

11. ค้อนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
ก. ค้อนหัวอ่อน และค้อนหัวแข็ง ข. ค้อนหัวไม้ และค้อนหัวเหล็ก 
ค. ค้อนหัวกลม และค้อนหัวเหล่ียม ง. ค้อนงานหนัก และค้อนงานเบา 

12. ค้อนชนิดใดเป็นค้อนหัวอ่อน 
ก. ค้อนย้ำหมุด ข. ค้อนย้ำตะเข็บ 
ค. ค้อนเดินสายไฟ ง. ค้อนทองเหลือง 



 
13. ค้อนชนิดใดเคาะขึ้นรูปแผ่นเหล็กอาบสังกะสี 

ก. ค้อนไม้ ข. ค้อนหนัง 
ค. ค้อนพลาสติก ง. ถูกทุกข้อ 

14. ค้อนชนิดใดใช้หน้าตัดเป็นรูปแปดเหล่ียม 
ก. ค้อนย้ำตะเข็บ ข. ค้อนหงอน 
ค. ค้อนทองเหลือง ง. ค้อนปอนด์ 

15. ใช้งานเช่ือม และช้ินงานท่ีหนา เป็นคีมชนิดใด 
ก. คีมปากนกแก้ว ข. คีมปากจ้ิงจก 
ค. คีมปากแบน ง. คีมปากขยาย 

16. คีมตัดขวางกับด้าม ใช้สำหรับตัดลวด หรือถอนตะปูขนาดเล็กเป็นคีมชนิดใด 
ก. คีมปากแบน ข. คีมปากนกแก้ว   
ค. คีมปากขยาย ง. คีมยูนิเวอร์แซล 

17. ปากมีลักษณะแบบมีร่องฟัน ขอบด้านข้างมีคมตัด เป็นคีมชนิดใด 
ก. คีมปากแบน ข. คีมปากนกแก้ว   
ค. คีมปากขยาย ง. คีมยูนิเวอร์แซล 

18. ประแจปากตายจะออกแบบให้ช่องปากเอียงทำมุม กับด้ามกี่องศา 
ก. 10 องศา ข. 15 องศา 
ค. 20 องศา ง. 22 ½ องศา 

19. หัวของประแจแหวน จะถูกออกแบบให้เยื้องศูนย์ เพื่อหลบหัวนัตตัวอื่น หรือเพื่อให้มือสามารถจับได้ โดย
ออกแบบให้เยื้องศูนย์กับด้ามกี่องศา 

ก. 10 องศา ข. 15 องศา 
ค. 20 องศา ง. 22 ½ องศา 

20. ประแจชนิดใดสามารถปรับปากให้มีขนาดต่างๆ ให้สามารถใช้กับนัตได้หลายขนาด 
ก. ประแจกระบอก ข. ประแจแหวน 
ค. ประแจเล่ือน ง. ประแจแอล 

21. เป็นไขควงท่ีมีลักษณะส้ันมาก ใช้สำหรับขัน หรือคลายสกรู ในสถานท่ีแคบๆ บางครั้งใช้แทนไขควงเย้ืองศูนย์
ได้ 

ก. ไขควงสไปรอลแร็ตเซ็ต ข. ไขควงปากแฉก 
ค. ไขควงเย้ืองศูนย ์ ง. ไขควงสตับบ้ี 

22. กรรไกร ฮอคบิล เป็นกรรไกรชนิดใด 
ก. กรรไกรตัดตรง ข. กรรไกรตัดโค้ง 
ค. กรรไกรตัดผสม ง. กรรไกรตัดเหล็ก 

23. เป็นกรรไกรขนาดเล็ก แต่สามารถตัดแผ่นเหล็กได้หนาถึงประมาณ 1 มม. เนื่องจากได้รับการออกแบบให้มีจุด
หมุน 2 จุด สามารถช่วยผ่อนแรงได้ดี เป็นกรรไกรชนิดใด 

ก. กรรไกรฮอคบิล ข. กรรไกรอะเวียช่ัน 



ค. กรรไกรคมตัดคู่ ง. กรรไกรตัดผสม 
24. ใช้สำหรับตัดท่อยางได้ดี โดยไม่บิดเบี้ยว  เป็นกรรไกรชนิดใด 

ก. กรรไกรฮอคบิล ข. กรรไกรอะเวียช่ัน 
ค. กรรไกรคมตัดคู่ ง. กรรไกรตัดผสม 

25. ยันศูนย์หมุนเหมาะสำหรับใช้ยันศูนย์งานลักษณะใด 
ก. สำหรับใช้ยันศูนย์ เมื่อกลึงงานหนัก หรือปอ้นงานมาก 
ข. สำหรับกลึงช้ินงานท่ีมีความเร็วรอบสูง 
ค. สำหรับกลึงงานท่ีมีความแข็งแรง 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

 
1.    ง. 6.    ง. 11.   ก. 16.   ข. 21.   ง. 
2.    ข. 7.    ข. 12.   ง. 17.   ง. 22.   ข. 
3.    ก. 8.    ข. 13.   ง. 18.   ข. 23.   ข. 
4.    ค. 9.    ง. 14.   ง. 19.   ข. 24.   ค. 
5.    ก. 10.   ง. 15.   ง. 20.   ค. 25.   ข. 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา   20100-1003                                                             วิชา งานฝึกฝีมือ 
หน่วยที่  5                 ชื่อหน่วย งานตะไบ 
 
 

แนวคิด 
งานตะไบเป็นงานขั้นพื้นฐานอย่างหนึง่ ซึ่งช่างอตุสาหกรรมทุกสาขาจะต้องมีความรู้ และทักษะการใช้

ตะไบ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีเครื่องจักรท่ีทันสมัยแล้วก็ตาม แต่งานตะไบก็ยังมีความจำเป็นในการใช้งาน ตะไบเป็น
เครื่องมือท่ีปฏิบัติงานด้วยมือ ใช้สำหรับลดขนาดของช้ินงาน ตกแต่งผิวงานให้เรียบ และลบคมงานขั้นสำเร็จ ซึ่ง
การตัดเฉือนของตะไบนั้น อาศัยคมตัดท่ีเรียกว่าฟันตะไบ ซึ่งมีลักษณะคล้ายพีรามิดคว่ำลง 
 

สาระการเรียนรู้ 

ด้านความรู้      
1.  งานตะไบ 

ด้านทักษะ 
2. ใช้ตะไบปฏิบัติงานตะไบตามใบงานที่กำหนด 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
3. ความรับผิดชอบ  ประหยัด  ขยันอดทน 



4. สนใจใฝ่รู้    รอบรู้    ละเอียดรอบคอบ  ระมัดระวัง 

 
จุดประสงค์การสอน/การเรียน 
  จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับงานตะไบ 

4. เพ่ือให้มีทักษะในการตะไบ 

5. เพ่ือให้มีเจคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องสำเร็จในเวลาท่ี
กำหนด  มีเหตุมีผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม /บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านความรู้   

1. บอกส่วนต่าง ๆ ชนิด ลักษณะการใช้งาน ตะไบ ได้ 
ด้านทักษะ 

7. เลือกใช้ตะไบในการปฏิบัติงานตามใบงานได้อย่างปลอดภัย 
     ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
9. ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลาปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของห้องเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
เน้ือหาสาระ 
ด้านความรู้  (งานฝึกฝีมือ  : นริศ  ศรีเมฆ ) 

 งานตะไบ (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านความรู้ ข้อท่ี 1 )  

- ส่วนต่างๆ ของตะไบ 

- ชนิดของตะไบ และลักษณะการใช้งาน 

- การตะไบ 

- งานตะไบผิวราบ 

- การตะไบข้ึนรูป 
ด้านทักษะ(จุดประสงค์พฤติกรรมด้านทักษะ ข้อ ท่ี 1 ) 

1. เลือกใช้ตะไบในการปฏิบัติงานตามใบงานได้อย่างปลอดภัย 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ข้อที่ 1,2 ) 

2 การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ นักเรียนต้องมีความรู้จักใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมมีคุณภาพนำมาใช้งาน และรู้
ถึงการเก็บรักษา วัสดุเหล่าน้ันอย่างฉลาด รอบคอบ รู้จักการประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างสูงสุด  
งานจะสำเร็จได้น้ันนักเรียนต้องมีความเพียรพยายาม มานะ อดทน ตรงเวลา  กระตือรือร้น ในการเรียนและปฏิบัติงาน รู้จักการ
ช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปัน อาสาทำกิจกรรมของส่วนร่วม ช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  



3. ความมีเหตุผลในการปฏิบัติงาน  นักเรียนจะต้องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน และขยันฝึกฝน
ตนเองสม่ำเสมอมีความ ละเอียดรอบคอบ   ระมัดระวัง  รู้จักแก้ปัญหา   

การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  
1. ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบงานได้อย่างเหมาะสม 
2. ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การประเมิน 

3. ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 

1. เห็นประโยชน์ของปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
2. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้ 

3. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
5. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
6. มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 

7. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
8. นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติงานได้ครบถ้วนถูกต้อง 
9.  มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
10. กล้าซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างถูกกาลเทศะ 

การตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังน้ี 

 
เง่ือนไขความรู้ 

1. ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการปฏิบัติงาน(ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบระมัดระวัง ) 
2. มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแบบงาน 
3. ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เง่ือนไขคุณธรรม 

5. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด (ความรับผิดชอบ) 
6. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบัติงาน (ขยัน อดทน) 
7. ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น (แบ่งปัน) 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักศึกษา การบูรณาการ/การสอดแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ขั้นเตรียม 

 จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียน
การสอนท่ีเกี่ยวกับ งานตะไบ 

1. แนะนำวิธีเรียนการมอบหมายงาน
และวิธีวัดผล 

2. ทดสอบก่อนเรียนและให้นักเรียน 
สลับกันตรวจคำตอบและให้
คะแนน 

3. แจ้งจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วย และการให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน 

ขั้นการเรียนการสอน 
1.อธิบายและยกตัวอย่าง งานตะไบ 
2.บรรยาย ส่วนต่าง ๆ ชนิด และ
ลักษณะการใชง้าน การตะไบ งานตะไบ
ผิวราบ การตะไบข้ึนรูป 
3. สาธิตส่วนต่าง ๆ ชนิด และลักษณะ
การใช้งาน การตะไบ งานตะไบผิวราบ 
การตะไบข้ึนรูป 

 
 

 

 
 
 

 
ขั้นเตรียม 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียน
ตามท่ีผู้สอนและบทเรียนกำหนด 
เตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน 

2.ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและสลับกัน
ตรวจ 
 
3.ทำความเข้าใจเก่ียวกับจุดประสงค์การ
เรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 
   ขั้นการเรียน การสอน                                                                                     
1.ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกต
พร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อ
มีข้อสงสัยเก่ียวกับความปลอดภัยทั่วไป
เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกลเบื้องต้น
งานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

 
หลักความพอประมาณ 
1.เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ได้สอดคล้องกับ
งาน 
 
 
หลักความมีเหตุผล 
1.มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและ
การปฏิบัติงาน 
 
หลักความพอประมาณ 
1.นักเรียนรู้จักใช้และจัดสรรวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.เห็นประโยชน์ของการเขียนแบบได้อย่าง
ชัดเจน 
2.กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
3.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.กล้าถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ 
อย่างถูกกาลเทศะ 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมครู กิจกรรมครู กิจกรรมครู 
ขั้นทำกิจกรรมปฏิบัติ 

1. แจกชิ้นงานให้นักเรียนคนละ 
1 ชิ้น ตามแบบกำหนด และ
มอบหมายงานให้นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบงาน โดยการใช้
ตะไบ ตะไบข้ึนรูปชิ้นงาน ค้อนตอก
เข็มรัดสายไฟ สามารถที่ ซักถาม 
และแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความ
คิดเห็นได้ 

ขั้นสรุป 
1. ครู และ นักศึกษาสรุปเน้ือหา

ร่วมกันโดยวิธีการอภิปรายและ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีความละเอียด
รอบคอบเอาใจใส่การเรียนรู้   ฝึก
ปฏิบัติงานอยู่เสมอและส่งเสริมให้
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

2. แจกแบบทดสอบหลังเรียน 
3. ตรวจแบบทดสอบพร้อมบันทึก

คะแนน 
4. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้าย

บทเรียน 
 

 
3. นักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน โดย
การใช้ตะไบ ตะไบข้ึนรูปชิ้นงาน ค้อน
ตอกเข็มรัดสายไฟ สามารถที่ ซักถาม 
และแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็น
ได้ 

 
 
 

 
ขั้นสรุป 

1.นักเรียนรับฟังคำสรุปและข้อแนะนำ
จากครูพร้อมทัง้จดบันทึกข้อมูล และ
ซักถามหรือตอบคำถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจพร้อมทั้งรับ
การปลูกฝังเรื่องการทำงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบเอาใจใส่การเรียนรู้   
ฝึกปฏิบัติงานอยู่เสมอและส่งเสริมให้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
3.เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน 

4.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

หลักความพอประมาณ 
1.ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบ
งานได้อย่างเหมาะสม 
2.ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การ
ประเมิน 
3.ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2.ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
3.มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
เง่ือนไขความรู้ 
1.ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการ
ปฏิบัติงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้
รอบคอบระมัดระวัง ) 
2.มีความรู้ความเข้าใจในงานเขียนแบบ 
3.ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
4.มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
1.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตาม
กำหนด(ความรับผิดชอบ) 
2.มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นใน
การเรียนและปฏิบัติงาน (ความขยัน  อดทน) 

3.ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของ
ส่วนรวมอาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น
(แบ่งปัน) 

 
 

สื่อการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพ์  
หนังสือเรียน วิชา งานฝึกฝีมือ    นริศ      ศรีเมฆ 
แบบทดสอบก่อนเรียน   แบบทดสอบหลังเรียน   แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน   แบบ
ประเมินผลงานตามใบงาน 

 
สื่อโสตทัศน์   



  1.     เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
  2.     จอรับภาพ 
  3.     แผ่นใส 
  4.     ไวท์บอร์ด 

 
หุ่นจำลองหรือของจริง    

 วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
แหล่งการเรียนรู ้
       1.  ในสถานศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัย  ดูตัวอย่างแบบงาน จากหนังสืองานฝึกฝีมือ   
       2.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet 
 
งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 
      ก่อนเรียน 

เพื่อให้การทำกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนตามท่ี
ผู้สอนและบทเรียนกำหนดเตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
จุดประสงค์การเรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 

    ขณะเรียน 
        ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกตพร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อมีข้อสงสัย   นักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน โดย
การใช้ตะไบ ตะไบข้ึนรูปชิ้นงาน ค้อนตอกเข็มรัดสายไฟ สามารถที่ ซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็นได้ 
หลังเรียน 

1. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
2. เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า เตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 

 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 

         ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 
 
หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 
ก่อนเรียน 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขณะเรียน 

ด้านความรู้  
       ใช้คำถามในขณะทำการบรรยาย   ไม่มีเกณฑ์การตัดสินแต่จะสังเกตความสนใจในเน้ือหาที่นักเรียนได้รับจากการ
ตอบคำถาม 
ด้านทักษะ 
ตรวจผลงาน ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 



สังเกตการณ์ทำงาน การถามตอบ ของนักเรียนขณะทำการเรียน การสอน 
หลังเรียน 

1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  

 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 

       ตรวจแบบงาน ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 

 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด โดยเขียนเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงใน
กระดาษคำตอบ 
1. มุมคายของฟันตะไบมีค่าอย่างไร 

ก. มีค่าเป็นลบ ข. มีค่าเป็นบวก 
ค. มีค่า 30 องศา ง. มีค่า 15 องศา 

2. ตะไบลายตัดเด่ียว แต่ละลายตัดจะทำให้เกิดคมตัดลักษณะใด 
ก. เป็นรูปพีรามิด ข. เป็นรูปปริซึม 
ค. เป็นรูปสามเหล่ียม ง. เป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมู 

3. ตะไบคมตัดเด่ียว เหมาะสำหรับตะไบโลหะชนิดใด 
ก. อลูมิเนียม ข. เหล็กหล่อ 
ค. เหล็กเหนียว ง. เหล็กกล้า 

4. ตะไบลายไขว้ หรือตะไบคมตัดคู่ เกิดจากแนวตัด 2 แนวตัดกันทำให้เกิดฟันตะไบ มีลักษณะใด 
ก. เป็นรูปพีรามิด ข. เป็นรูปปริซึม 
ค. เป็นรูปสามเหล่ียม ง. เป็นรูปส่ีเหลียมคางหมู 

5. ตะไบลายไขว้ หรือตะไบคมตัดคู่ เหมาะสำหรับตะไบโลหะชนิดใด 
ก. อลูมิเนียม ข. ดีบุก 
ค. ตะกั่ว ง. เหล็กกล้า 

6. แนวตัดกันของฟันเล่ือย จะมีลักษณะใด 
ก. จะมีร่องตัดท่ีลึกกว่า ข. จะมีร่องตัดท่ีต้ืนกว่า 
ค. จะทำมุมกับแกนตะไบน้อยกว่า ง. ถูกต้องท้ัง  ก และ ค 

7. ตะไบทำจากเหล็กชนิดใด 
ก. เหล็กหล่อ ข. เหล็กกล้าคาร์บอน 
ค. เหล็กเหนียว ง. เหล็กผสมสูง 

8. ตะไบหนามหรือบุ้ง ใช้สำหรับตะไบวัสดุชนิดใด 
ก. พลาสติก ข. กระดาษอัด 
ค. ไม้ ง. อลูมิเนียม 

9. ตะไบช้ินงานท่ีเป็นร่องหรือขอบบ่าท่ีเป็นมุมฉากควรใช้ตะไบชนิดใด 
ก. ตะไบแบน ข. ตะไบสามเหล่ียม 
ค. ตะไบส่ีเหล่ียม ง. ตะไบคาบ 

10. การใส่ด้ามตะไบท่ีถูกต้อง ต้องให้ด้ามตะไบอยู่ห่างจากลำตัวตะไบ ประมาณเท่าใด 
ก. 5 มม. ข. 10 มม. 
ค. 15 มม. ง. 20 มม. 

11. ความสูงของปากกา ต้องให้ปากของปากกาอยู่ต่ำกว่าระดับข้อศอกประมาณเท่าไร 
ก. 3 ชม. ข. 8 ชม. 



ค. 10 ชม. ง. 15 ชม. 
 
 
 
 

12. การตะไบเหล็กฉาก มีหลักการตะไบอย่างไร 
ก. เพื่อการเฉือนท่ีดีควรตะไบขาของเหล็กฉากข้างใดข้างหนึ่งก่อน 
ข. ควรตะไบตามขวาง 
ค. ควรตะไบตามยาว 
ง. ควรตะไบให้สัมผัสขาท้ังสองข้างของเหล็กฉาก 

13. การตะไบตามขวาง ควรใช้ตะไบช้ินงานลักษณะใด 
ก. ใช้ตะไบลดขนาดของช้ินงาน 
ข. ใช้ตะไบช้ินงานท่ีมีด้านกว้างแคบ 
ค. ใช้ตะไบปรับสภาพผิวเรียบของช้ินงาน 
ง. ใช้ตะไบเหล็กกล้า 

14. การตะไบตามยาว ควรใช้ตะไบช้ินงานลักษณะใด 
ก. ใช้ตะไบลดขนาดของช้ินงาน 
ข. ใช้ตะไบช้ินงานท่ีมีด้านกว้างแคบ 
ค. ใช้ตะไบปรับสภาพผิวเรียบของช้ินงาน 
ง. ใช้ตะไบเหล็กหล่อ 

15. การตะไบแบบใด รอยตะไบจะช่วยตรวจสอบผิวนูนได้เป็นอย่างดี 
ก. วิธีการตะไบไขว ้ ข. วิธีการตะไบตามขวาง 
ค. ควรตะไบตามยาว ง. วิธีการตะไบขูด 

 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 

1.    ก. 2.    ข. 3.    ก. 4.    ก. 5.    ง. 
6.    ก. 7.    ข. 8.    ค. 9.    ค. 10.   ข. 
11.   ข. 12.   ง. 13.   ก. 14.   ข. 15.   ก. 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา 2100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ 
หน่วยที่  3  ชื่อหน่วย เครื่องมือวัดและตรวจสอบ 

 
 

แนวคิด 
การวัดและตรวจสอบขนาดของงานท่ีถูกต้อง จะทำให้ได้งานหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ดังนั้น จึงจำเป็น

อย่างยิ่งท่ีผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้จักวิธีการใช้และการอ่านเครื่องมือวัดให้ถูกต้อง สำหรับค่าความหยาบหรือความ
ละเอียดท่ีได้จากการวัดนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ชนิดของเครื่องมือวัด ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือวัดให้ถูกต้องกับความละเอียดของช้ินงาน 
 

สาระการเรียนรู้ 

ด้านความรู้      
1.  เครื่องมือวัดและตรวจสอบ 

ด้านทักษะ 
2. ใช้เครื่องมือวัด วัดและตรวจสอบชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
3. ความรับผิดชอบ  ประหยัด  ขยันอดทน 
4. สนใจใฝ่รู้    รอบรู้    ละเอียดรอบคอบ  ระมัดระวัง 

 
จุดประสงค์การสอน/การเรียน 
  จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับเครื่องมือวัดและตรวจสอบ 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบ 
3. เพ่ือให้มีเจคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องสำเร็จในเวลาท่ี

กำหนด  มีเหตุมีผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม /บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านความรู้   

1. บอกหน่วยวัด ชนิดของเครื่องมือวัด ได้ 
ด้านทักษะ 

2. วัดเปรียบเทียบชิ้นงานตามใบงานที่มอบหมาย 
     ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลาปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของห้องเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
เน้ือหาสาระ 



 
ด้านความรู้  (งานฝึกฝีมือ  : นริศ  ศรีเมฆ ) 

 เครื่องมือวัดและตรวจสอบ  (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านความรู้ ข้อท่ี 1 )  

- หน่วยวัด 

- การวัดโดยตรงและการวัดเปรียบเทียบ 

- ชนิดของเครื่องมือวัดและการใช้งาน 
    
  ด้านทักษะ(จุดประสงค์พฤติกรรมด้านทักษะ ข้อ ท่ี 2 ) 

1. วัดเปรียบเทียบชิ้นงานตามใบงานที่มอบหมาย 
 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ข้อที่ 3,4 ) 

1. การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ นักเรียนต้องมีความรู้จักใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมมีคุณภาพ นำมาใช้งาน และรู้
ถึงการเก็บรักษา วัสดุเหล่าน้ันอย่างฉลาด รอบคอบ รู้จักการประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติอย่าง
สูงสุด  งานจะสำเร็จได้น้ันนักเรียนต้องมีความเพียรพยายาม มานะ อดทน ตรงเวลา  กระตือรือร้น ในการเรียนและ
ปฏิบัติงาน รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปัน อาสาทำกิจกรรมของส่วนร่วม ช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น  ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

2. ความมีเหตุผลในการปฏิบัติงาน  นักเรียนจะต้องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน และขยันฝึกฝน
ตนเองสม่ำเสมอมีความ ละเอียดรอบคอบ   ระมัดระวัง  รู้จักแก้ปัญหา   

 
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   หลักความพอประมาณ  
1. ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบงานได้อย่างเหมาะสม 
2. ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การประเมิน 
3. ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
4. เห็นประโยชน์ของปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
5. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้ 
6. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
7. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
8. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
9. มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 



10. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
11. นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติงานได้ครบถ้วนถูกต้อง 

12.  มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
13. กล้าซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างถูกกาลเทศะ 

การตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังน้ี 

เง่ือนไขความรู้ 
1. ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการปฏิบัติงาน(ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบระมัดระวัง ) 
2. มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแบบงาน 
3. ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
5. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด (ความรับผิดชอบ) 
6. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบัติงาน (ขยัน อดทน) 
7. ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น (แบ่งปัน) 

 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักศึกษา การบูรณาการ/การสอดแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ขั้นเตรียม 

 จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียน
การสอนท่ีเกี่ยวกับ เครื่องมือวัด
และตรวจสอบ 
1. แนะนำวิธีเรียนการมอบหมายงาน

และวิธีวัดผล 
2. ทดสอบก่อนเรียนและให้นักเรียน 

สลับกันตรวจคำตอบและให้
คะแนน 

3. แจ้งจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วย และการให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน 

ขั้นการเรียนการสอน 
1.อธิบายและยกตัวอย่างเครื่องมือวัด
และตรวจสอบ 
2.บรรยาย หน่วยวัด การวัดโดยตรง
และการวัดเปรียบเทียบชนิดของ
เครื่องมือวัดและการใช้งาน 
3. สาธิตการใช้งาน เครื่องมือวัดและ
ตรวจสอบ 

 
 

 

 
 
 

 
ขั้นเตรียม 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียน
ตามท่ีผู้สอนและบทเรียนกำหนด 
เตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน 

2.ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและสลับกัน
ตรวจ 
 
3.ทำความเข้าใจเก่ียวกับจุดประสงค์การ
เรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 
 
   ขั้นการเรียน การสอน                                                                                     
1.ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกต
พร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อ
มีข้อสงสัยเก่ียวกับความปลอดภัยทั่วไป
เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกลเบื้องต้น
งานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

 
หลักความพอประมาณ 
1.เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ได้สอดคล้องกับ
งาน 
 
 
หลักความมีเหตุผล 
1.มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและ
การปฏิบัติงาน 
 
หลักความพอประมาณ 
1.นักเรียนรู้จักใช้และจัดสรรวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.เห็นประโยชน์ของการเขียนแบบได้อย่าง
ชัดเจน 
2.กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
3.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.กล้าถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ 
อย่างถูกกาลเทศะ 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมครู กิจกรรมครู กิจกรรมครู 
ขั้นทำกิจกรรมปฏิบัติ 
1. แจกชิ้นงานให้นักเรียนคนละ 1 

ชิ้น ตามแบบกำหนด และ
มอบหมายงานให้นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบงาน โดยการใช้
เครื่องมือวัดและตรวจสอบชิ้นงาน 
ค้อนตอกเข็มรัดสายไฟ สามารถที่ 
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้
แสดงความคิดเห็นได้ 

ขั้นสรุป 
1.  ครู และ นักศึกษาสรุปเน้ือหา
ร่วมกันโดยวิธีการอภิปรายและปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบเอา
ใจใส่การเรียนรู้   ฝึกปฏิบัติงานอยู่เสมอ
และส่งเสริมใหใ้ช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
2. แจกแบบทดสอบหลังเรียน 

3. ตรวจแบบทดสอบพร้อมบันทึก
คะแนน 

4. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน 

 

 
1. นักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน โดย
การใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบชิ้นงาน 
ค้อนตอกเข็มรัดสายไฟ สามารถที่ 
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้แสดง
ความคิดเห็นได้ 

 
 
 

ขั้นสรุป 
1.นักเรียนรับฟังคำสรุปและข้อแนะนำ
จากครูพร้อมทัง้จดบันทึกข้อมูล และ
ซักถามหรือตอบคำถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจพร้อมทั้งรับ
การปลูกฝังเรื่องการทำงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบเอาใจใส่การเรียนรู้   
ฝึกปฏิบัติงานอยู่เสมอและส่งเสริมให้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
3.เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน 

4.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

หลักความพอประมาณ 
1.ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบ
งานได้อย่างเหมาะสม 
2.ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การ
ประเมิน 
3.ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2.ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
3.มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
เง่ือนไขความรู้ 
1.ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการ
ปฏิบัติงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้
รอบคอบระมัดระวัง ) 
2.มีความรู้ความเข้าใจในงานเขียนแบบ 
3.ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
4.มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
1.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตาม
กำหนด(ความรับผิดชอบ) 
2.มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นใน
การเรียนและปฏิบัติงาน (ความขยัน  อดทน) 

3.ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของ
ส่วนรวมอาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น
(แบ่งปัน) 

 
 
 
 
 
 
 
สื่อการเรียนการสอน 



ส่ือส่ิงพิมพ์  
1. หนังสือเรียน วิชา งานฝึกฝีมือ    นริศ      ศรีเมฆ 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. แบบทดสอบหลังเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  
6. แบบประเมินผลงานตามใบงาน 
สื่อโสตทัศน์   

  1.     เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
  2.     จอรับภาพ 
  3.     แผ่นใส 
  4.     ไวท์บอร์ด 

หุ่นจำลองหรือของจริง    
         วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
แหล่งการเรียนรู ้
       1.  ในสถานศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัย  ดูตัวอย่างแบบงาน จากหนังสืองานฝึกฝีมือ   
       2.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet 
งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 
      ก่อนเรียน 

เพื่อให้การทำกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนตามท่ี
ผู้สอนและบทเรียนกำหนดเตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
จุดประสงค์การเรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 

    ขณะเรียน 
        ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกตพร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อมีข้อสงสัย   นักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน โดย
การใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบ  ค้อนตอกเข็มรัดสายไฟ สามารถที่ ซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็นได้ 
หลังเรียน 

1. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
2. เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า เตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 

 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 
 
 
 
 



หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 
ก่อนเรียน 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขณะเรียน 

ด้านความรู้  
       ใช้คำถามในขณะทำการบรรยาย   ไม่มีเกณฑ์การตัดสินแต่จะสังเกตความสนใจในเน้ือหาที่นักเรียนได้รับจากการ
ตอบคำถาม 
ด้านทักษะ 
ตรวจผลงาน ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
สังเกตการณ์ทำงาน การถามตอบ ของนักเรียนขณะทำการเรียน การสอน 

หลังเรียน 
1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  

 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 

       ตรวจแบบงาน ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด โดยเขียนเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงใน
กระดาษคำตอบ 
1. หน่วยวัดใดเป็นหน่วยวัดของระบบเมตริก หรือระบบ SI Unit 

ก. กิโลเมตร ข. นิ้ว 
ค. ฟุต ง. หลา 

2. การนำบรรทัดไปวัดช้ินงาน และอ่านค่าท่ีได้ เป็นการวัดแบบใด 
ก. การวัดโดยตรง ข. การวัดเปรียบเทียบ 
ค. การวัดอย่างง่าย ง. การวัดด้วยสายตา 

3. การวัดด้วย คาลิเปอร์ จากนั้นนำไปทาบกับสเกลของบรรทัดอีกครั้งหนึ่ง เป็นการวัดแบบใด 
ก. การวัดโดยตรง ข. การวัดเปรียบเทียบ 
ค. การวัดอย่างง่าย ง. การวัดด้วยสายตา 

4. การวัดภายนอกด้วยเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ถ้าขาวัดของเวอร์เนียร์ไม่แนบกับด้านข้างของช้ินงาน จะทำให้ค่าท่ี
อ่านได้เป็นอย่างไร 

ก. ค่าท่ีอ่านได้จะมีขนาดเล็กกว่าขนาดจริง 
ข. ค่าท่ีอ่านได้จะมีขนาดโตกว่าขนาดจริง 
ค. ค่าท่ีอ่านได้จะมีขนาดเท่ากับขนาดจริง 



ง. มีโอกาสเป็นไปได้ท้ังข้อ  ก , ข และ ค 
5. การวัดภายในด้วยเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ถ้าขาของเวอร์เนียร์ไม่แนบกับด้านข้างของช้ินงาน จะทำให้ค่าท่ีอ่านได้

เป็นอย่างไร 
ก. ค่าท่ีอ่านได้จะมีขนาดเล็กกว่าขนาดจริง 
ข. ค่าท่ีอ่านได้จะมีขนาดโตกว่าขนาดจริง 
ค. ค่าท่ีอ่านได้จะมีขนาดเท่ากับขนาดจริง 
ง. มีโอกาสเป็นไปได้ท้ังข้อ  ก , ข และ ค 

6. การตรวจวัด ความเรียบของผิวงาน ควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใด 
ก. ฉากตาย ข. ฉากผสม 
ค. บรรทัด ง. บรรทัดเส้นผม 

7. ต้องการทราบความหยาบ หรือความละเอียดของเกลียว ต้องใช้เครื่องมือชนิดใด 
ก. เกจรัศมี ข. เกจวัดเกลียว 
ค. เกจวัดมุม ง. เกจวัดความโตดอกสว่าน 

8. หน่วยที่เล็กท่ีสุดของหน่วยวัดความยาว ระบบเมตริกคืออะไร 
ก. มิลลิเมตร        ข.เซนติเมตร           ค. หุน           ง. นิ้ว 

 
9. ขาวัดซึ่งอยู่ด้านบนของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ใช้สำหรับวัดงานลักษณะใด 

ก. ขาวัดความโตนอก ข. ขาวัดความโตของรูในหรือร่อง 
ค. ขาวัดความยาว ง. ขาวัดความลึกของรูหรือร่อง 

10. หางหรือก้านซึ่งอยู่ด้านหลังของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ใช้สำหรับวัดงานลักษณะใด 
ก. ขาวัดความโตนอก ข. ขาวัดความโตของรูในหรือร่อง 
ค. ขาวัดความยาว ง. ขาวัดความลึกของรูหรือร่อง 

 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 

1.    ก. 2.    ก. 3.    ข. 4.    ข. 5.    ก. 
6.    ง. 7.    ข. 8.    ก. 9.    ข. 10.   ง. 

 



แผนการจัดการเรียนรู้  

รหัสวิชา 20100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ 
หน่วยที่  4  ชื่อหน่วย งานร่างแบบ 

 
 

แนวคิด 
ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะงานโลหะและเครื่องมือกล จะมีการขึ้นรูปช้ินงานให้เป็นผลิตภัณฑ์และ

เครื่องมือต่างๆ แต่ก่อนจะมีการขึ้นรูปให้ได้รูปร่างและขนาดท่ีกำหนด จะต้องทราบว่าส่วนใดต้องตัดออก ส่วนใดจะ
เจาะรูทำเกลียว ส่ิงท่ีจะช่วยให้ทราบตำแหน่งท่ีแน่นอนได้  คือ ต้องมีการร่างแบบก่อน ในงานเขียนแบบอาจใช้
มาตราส่วนย่อหรือขยายก็ได้ แต่งานร่างแบบนั้นจะต้องร่างบนงานจริงและขนาดจริง 
 

สาระการเรียนรู้ 

ด้านความรู้      
 งานร่างแบบ 

ด้านทักษะ 
ใช้เครื่องมือร่างแบบลง ชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
1. ความรับผิดชอบ  ประหยัด  ขยันอดทน 
2. สนใจใฝ่รู้    รอบรู้    ละเอียดรอบคอบ  ระมัดระวัง 

จุดประสงค์การสอน/การเรียน 
  จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับงานร่างแบบ 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือร่างแบบ 
3. เพ่ือให้มีเจคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องสำเร็จในเวลาท่ี

กำหนด  มีเหตุมีผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม /บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านความรู้   

1. บอกชนิด เครื่องมือ อุปกรณ์ร่างแบบ ได้ 
ด้านทักษะ 

2. ร่างแบบลงชิ้นงานตามใบงานที่มอบหมาย 
     ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลาปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของห้องเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
เน้ือหาสาระ 
ด้านความรู้  (งานฝึกฝีมือ  : นริศ  ศรีเมฆ ) 

1. งานร่างแบบ (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านความรู้ ข้อท่ี 1 )  



- เครื่องมืออุปกรณ์ร่างแบบ  

- งานร่างแบบ 
     ด้านทักษะ(จุดประสงค์พฤติกรรมด้านทักษะ ข้อ ท่ี 2 ) 

2. ร่างแบบลงชิ้นงานตามใบงานที่มอบหมาย 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ข้อที่ 3,4 ) 

3. การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ นักเรียนต้องมีความรู้จักใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมมีคุณภาพ นำมาใช้งาน และรู้
ถึงการเก็บรักษา วัสดุเหล่าน้ันอย่างฉลาด รอบคอบ รู้จักการประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติอย่าง
สูงสุด  งานจะสำเร็จได้น้ันนักเรียนต้องมีความเพียรพยายาม มานะ อดทน ตรงเวลา  กระตือรือร้น ในการเรียนและ
ปฏิบัติงาน รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปัน อาสาทำกิจกรรมของส่วนร่วม ช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น  ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

4. ความมีเหตุผลในการปฏิบัติงาน  นักเรียนจะต้องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน และขยันฝึกฝน
ตนเองสม่ำเสมอมีความ ละเอียดรอบคอบ   ระมัดระวัง  รู้จักแก้ปัญหา   

การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  
1. ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบงานได้อย่างเหมาะสม 
2. ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การประเมิน 
3. ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 

หลักความมีเหตุผล 
4. เห็นประโยชน์ของปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
5. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้ 
6. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
7. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
8. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
9. มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
10. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
11. นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติงานได้ครบถ้วนถูกต้อง 

12.  มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
13. กล้าซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างถูกกาลเทศะ 

การตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังน้ี 

เง่ือนไขความรู้ 
1. ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการปฏิบัติงาน(ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบระมัดระวัง ) 
2. มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแบบงาน 
3. ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
5. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด (ความรับผิดชอบ) 



6. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบัติงาน (ขยัน อดทน) 
7. ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น (แบ่งปัน) 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักศึกษา การบูรณาการ/การสอดแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ขั้นเตรียม 

 จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียน
การสอนท่ีเกี่ยวกับ งานร่างแบบ 

1. แนะนำวิธีเรียนการมอบหมายงาน
และวิธีวัดผล 

2. ทดสอบก่อนเรียนและให้นักเรียน 
สลับกันตรวจคำตอบและให้
คะแนน 

3. แจ้งจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วย และการให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน 

ขั้นการเรียนการสอน 
1.อธิบายและยกตัวอย่างเครื่องมือร่าง
แบบ 
2.บรรยาย เครื่องมืออุปกรณ์ร่างแบบ 
งานร่างแบบ  
3. สาธิตการใช้งาน เครื่องมือร่างแบบ  

 
 

 

 
 
 

 
ขั้นเตรียม 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียน
ตามท่ีผู้สอนและบทเรียนกำหนด 
เตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน 

2.ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและสลับกัน
ตรวจ 
 
3.ทำความเข้าใจเก่ียวกับจุดประสงค์การ
เรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 
   ขั้นการเรียน การสอน                                                                                     
1.ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกต
พร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อ
มีข้อสงสัยเก่ียวกับความปลอดภัยทั่วไป
เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกลเบื้องต้น
งานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

 
หลักความพอประมาณ 
1.เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ได้สอดคล้องกับ
งาน 
 
 
หลักความมีเหตุผล 
1.มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและ
การปฏิบัติงาน 
 
หลักความพอประมาณ 
1.นักเรียนรู้จักใช้และจัดสรรวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.เห็นประโยชน์ของการเขียนแบบได้อย่าง
ชัดเจน 
2.กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
3.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.กล้าถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ 
อย่างถูกกาลเทศะ 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมครู กิจกรรมครู กิจกรรมครู 
ขั้นทำกิจกรรมปฏิบัติ 

1. แจกชิ้นงานให้นักเรียนคนละ 1 ชิ้น 
ตามแบบกำหนด และมอบหมาย
งานให้นักเรียนปฏิบัติงานตามใบ
งาน โดยการใช้เครื่องมือร่างแบบ
ชิ้นงาน ค้อนตอกเข็มรัดสายไฟ 
สามารถที่ ซักถาม และแลกเปลี่ยน
ความรู้แสดงความคิดเห็นได้ 

ขั้นสรุป 
1.  ครู และ นักศึกษาสรุปเน้ือหา
ร่วมกันโดยวิธีการอภิปรายและปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบเอา
ใจใส่การเรียนรู้   ฝึกปฏิบัติงานอยู่เสมอ
และส่งเสริมใหใ้ช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

2. แจกแบบทดสอบหลังเรียน 
3. ตรวจแบบทดสอบพร้อมบันทึก

คะแนน 
4. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้าย

บทเรียน 
 

 
1. นักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน โดย
การใช้เครื่องมือร่างแบบชิ้นงาน ค้อน
ตอกเข็มรัดสายไฟ สามารถที่ ซักถาม 
และแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็น
ได้ 

 
 
 
 

ขั้นสรุป 
1.นักเรียนรับฟังคำสรุปและข้อแนะนำ
จากครูพร้อมทัง้จดบันทึกข้อมูล และ
ซักถามหรือตอบคำถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจพร้อมทั้งรับ
การปลูกฝังเรื่องการทำงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบเอาใจใส่การเรียนรู้   
ฝึกปฏิบัติงานอยู่เสมอและส่งเสริมให้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
3.เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน 

4.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

หลักความพอประมาณ 
1.ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบ
งานได้อย่างเหมาะสม 
2.ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การ
ประเมิน 
3.ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2.ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
3.มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
เง่ือนไขความรู้ 
1.ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการ
ปฏิบัติงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้
รอบคอบระมัดระวัง ) 
2.มีความรู้ความเข้าใจในงานเขียนแบบ 
3.ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
4.มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
1.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตาม
กำหนด(ความรับผิดชอบ) 
2.มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นใน
การเรียนและปฏิบัติงาน (ความขยัน  อดทน) 
3.ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของ
ส่วนรวมอาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น
(แบ่งปัน) 

 
สื่อการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพ์  
1. หนังสือเรียน วิชา งานฝึกฝีมือ    นริศ      ศรีเมฆ 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. แบบทดสอบหลังเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  
6. แบบประเมินผลงานตามใบงาน 



สื่อโสตทัศน์   
  1.     เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
  2.     จอรับภาพ 
  3.     แผ่นใส 
  4.     ไวท์บอร์ด 

หุ่นจำลองหรือของจริง    
         วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องมือร่างแบบ 

แหล่งการเรียนรู ้
       1.  ในสถานศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัย  ดูตัวอย่างแบบงาน จากหนังสืองานฝึกฝีมือ   
       2.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet 
งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 
      ก่อนเรียน 

เพื่อให้การทำกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนตามท่ี
ผู้สอนและบทเรียนกำหนดเตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
จุดประสงค์การเรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 

    ขณะเรียน 
        ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกตพร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อมีข้อสงสัย   นักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน โดย
การใช้เครื่องมือร่างแบบ ลงชิ้นงาน ค้อนตอกเข็มรัดสายไฟ สามารถที่ ซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็นได้ 
หลังเรียน 

1. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
2. เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า เตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
         ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 

หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 
ก่อนเรียน 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขณะเรียน 

ด้านความรู้  
       ใช้คำถามในขณะทำการบรรยาย   ไม่มีเกณฑ์การตัดสินแต่จะสังเกตความสนใจในเน้ือหาที่นักเรียนได้รับจากการ
ตอบคำถาม 
ด้านทักษะ 
ตรวจผลงาน ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
สังเกตการณ์ทำงาน การถามตอบ ของนักเรียนขณะทำการเรียน การสอน 

หลังเรียน 
1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  



 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 

       ตรวจแบบงาน ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด โดยเขียนเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงในกระดาษคำตอบ 
1. เหล็กขีด มีมุมแหลม  บริเวณส่วนปลายกี่องศา 

ก. 5 องศา ข. 10 องศา 
ค. 15 องศา ง. 20 องศา 

2. การร่างแบบบนช้ินงาน ถ้าลากเส้นด่ิง ควรลากเส้นในลักษณะใด ซึ่งจะทำให้การร่างแบบมีความเท่ียงตรง 
และควบคุมได้ง่าย 

ก. ควรลากเหล็กขีดเข้าหาตัว 
ข. ควรลากเหล็กขีดออกจากตัว 
ค. ควรใช้เหล็กขีดต้ังฉากกับช้ินงาน 
ง. ควรลากเส้นเบาๆ ก่อน และลากเส้นหนักในภายหลัง 

3. การร่างแบบด้วยเหล็กขีด ควรจับเหล็กขีดให้ทำมุมกับบรรทัด กี่องศา 
ก. 45 องศา ข. 60 องศา 
ค. 75 องศา ง. 90 องศา 

4. เมื่อเหล็กขีดท่ือควรทำให้แหลมดังเดิม ได้อย่างไร 
ก. นำไปเจียระไนด้วยล้อหินเจียระไน 



ข. นำไปตะไบให้แหลมคมด้วยตะไบ 
ค. นำไปลับปลายแหลมบนหินน้ำมัน 
ง. นำไปชุบผิวแข็งใหม่ 

5. การร่างแบบหาจุดศูนย์กลางของแท่งเหล็กกลมสามารถหาได้จากวงเวียนใด 
ก. วงเวียนขาตาย ข. วงเวียนขาสปริง 
ค. วงเวียนขางอ ง. วงเวียนเล่ือน 

6. ต้องการเขียนวงกลม หรือส่วนโค้งขนาดใหญ่ ต้องใช้วงเวียนชนิดใด 
ก. วงเวียนขาตาย ข. วงเวียนขาสปริง 
ค. วงเวียนขางอ ง. วงเวียนเล่ือน 

7. เหล็กนำศูนย์ มีมุมท่ีปลายกี่องศา 
ก. 45 องศา ข. 60 องศา 
ค. 90 องศา ง. 120 องศา 

8. เหล็กขีด และเหล็กนำศูนย์ ทำจากวัสดุชนิดใด 
ก. เหล็กไร้สนิม ข. เหล็กเครื่องมือ 
ค. เหล็กผสมสูง ง. ถูกทุกข้อ 

9. เหล็กถ่ายแบบมีมุมท่ีปลายกี่องศา 
ก. 15 องศา ข. 30 องศา 
ค. 45 องศา ง. 60 องศา 

10. กรณีการร่างแบบบนโต๊ะระดับนั้นต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือชนิดใด 
ก. บรรทัด ข. เหล็กขีด 
ค. เวอร์เนียร ์ ง. เวอร์เนียร์วัดความสูง 

 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 

1.    ข. 2.    ก. 3.    ข. 4.    ค. 5.    ค. 
6.    ง. 7.    ค. 8.    ข. 9.    ข. 10.   ง. 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา 20100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ 
หน่วยที่  6   ชื่อหน่วย งานเล่ือย 

 

แนวคิด 
งานตัดเป็นงานท่ีสำคัญงานหนึ่งในงานอุตสาหกรรม เนื่องจากการทำผลิตภัณฑ์ในแต่ละช้ินนั้น จะต้องมีการ

นำวัตถุดิบมาทำการตัดให้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดท่ีต้องการเสียก่อน จากนั้น จึงจะนำไปขึ้นรูปต่อไป งานตัดท่ี
ดีจะต้องทำงานได้รวดเร็ว และสูญเสียวัสดุท่ีเกิดจากการตัดให้น้อยท่ีสุด งานตัดบางชนิดจำเป็นต้องเสียวัสดุไป
บางส่วน เช่น งานเล่ือย งานกลึง เป็นต้น แต่งานตัดบางชนิดกลับไม่เสียวัสดุไปกับการตัดเลย เช่น การตัดด้วย
กรรไกร เป็นต้น 
 

สาระการเรียนรู้ 

ด้านความรู้      
 งานตัด 

ด้านทักษะ 
ใช้เครื่องมือตัด ชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
1. ความรับผิดชอบ  ประหยัด  ขยันอดทน 
2. สนใจใฝ่รู้    รอบรู้    ละเอียดรอบคอบ  ระมัดระวัง 

จุดประสงค์การสอน/การเรียน 
  จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับงานตัด 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือตัด 
3. เพ่ือให้มีเจคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องสำเร็จในเวลาท่ี

กำหนด  มีเหตุมีผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม /บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้านความรู้   

1. บอกชนิด เครื่องมือ การใชง้าน และการบำรุงรักษา ได้ 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงานสกัดและงานเลื่อย ชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด 
     ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลาปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของห้องเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เน้ือหาสาระ 
ด้านความรู้  (งานฝึกฝีมือ  : นริศ  ศรีเมฆ ) 

1. งานตัด (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านความรู้ ข้อท่ี 1 )  



- ชนิดของเครื่องมือตัด การใช้งาน และการบำรุงรักษา 

- งานตัดด้วยเล่ือย   
 
     ด้านทักษะ(จุดประสงค์พฤติกรรมด้านทักษะ ข้อ ท่ี 2 ) 

2. ปฏิบัติงานตัด ชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ข้อที่ 3,4 ) 

3. การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ นักเรียนต้องมีความรู้จักใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมมีคุณภาพ นำมาใช้งาน และ
รู้ถึงการเก็บรักษา วัสดุเหล่าน้ันอย่างฉลาด รอบคอบ รู้จกัการประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติอย่าง
สูงสุด  งานจะสำเร็จได้น้ันนักเรียนต้องมีความเพียรพยายาม มานะ อดทน ตรงเวลา  กระตือรือร้น ในการเรียนและ
ปฏิบัติงาน รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปัน อาสาทำกิจกรรมของส่วนร่วม ช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น  ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

4. ความมีเหตุผลในการปฏิบัติงาน  นักเรียนจะต้องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน และขยันฝึกฝน
ตนเองสม่ำเสมอมีความ ละเอียดรอบคอบ   ระมัดระวัง  รู้จักแก้ปัญหา   

การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  
1. ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบงานได้อย่างเหมาะสม 
2. ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การประเมิน 
3. ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 

หลักความมีเหตุผล 
4. เห็นประโยชน์ของปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
5. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้ 
6. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
7. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
8. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
9. มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
10. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
11. นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติงานได้ครบถ้วนถูกต้อง 

12.  มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
13. กล้าซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างถูกกาลเทศะ 

การตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังน้ี 

เง่ือนไขความรู้ 
1. ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการปฏิบัติงาน(ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบระมัดระวัง ) 
2. มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแบบงาน 
3. ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



เง่ือนไขคุณธรรม 
5. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด (ความรับผิดชอบ) 
6. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบัติงาน (ขยัน อดทน) 
7. ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น (แบ่งปัน) 



 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักศึกษา การบูรณาการ/การสอดแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ขั้นเตรียม 

 จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียน
การสอนท่ีเกี่ยวกับ งานตัด 

1. แนะนำวิธีเรียนการมอบหมายงาน
และวิธีวัดผล 

2. ทดสอบก่อนเรียนและให้นักเรียน 
สลับกันตรวจคำตอบและให้คะแนน 

3. แจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย 
และการให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน 

ขั้นการเรียนการสอน 
1.อธิบายและยกตัวอย่างงานตัด 

2.บรรยาย ชนิดของเครื่องมือตัด 
การใช้งาน และการบำรุงรักษา 
งานตัดด้วยเล่ือย  
งานตัดด้วยกรรไกร 
 
3. สาธิตการใช้งาน เครื่องมือตัด 

 
 

 

 
 
 

 
ขั้นเตรียม 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียน
ตามท่ีผู้สอนและบทเรียนกำหนด 
เตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน 

2.ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและสลับกัน
ตรวจ 
 
3.ทำความเข้าใจเก่ียวกับจุดประสงค์การ
เรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 
   ขั้นการเรียน การสอน                                                                                     
1.ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกต
พร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อ
มีข้อสงสัยเก่ียวกับงานงานเลื่อย 
2.ศึกษาความรู้จากใบงานด้วย
กระบวนการกลุ่ม 
 
 
 
 

 
หลักความพอประมาณ 
1.เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ได้สอดคล้องกับ
งาน 
 
 
หลักความมีเหตุผล 
1.มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและ
การปฏิบัติงาน 
 
หลักความพอประมาณ 
1.นักเรียนรู้จักใช้และจัดสรรวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.เห็นประโยชน์ของการเขียนแบบได้อย่าง
ชัดเจน 
2.กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
3.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.กล้าถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ 
อย่างถูกกาลเทศะ 
 
 
 
 
 
 



สื่อการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพ์  
1. หนังสือเรียน วิชา งานฝึกฝีมือ    นริศ      ศรีเมฆ 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. แบบทดสอบหลังเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  
6. แบบประเมินผลงานตามใบงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมครู กิจกรรมครู กิจกรรมครู 
ขั้นทำกิจกรรมปฏิบัติ 

5. แจกชิ้นงานให้นักเรียนคนละ 1 ชิ้น 
ตามแบบกำหนด และมอบหมาย
งานให้นักเรียนปฏิบัติงานตามใบ
งาน โดยการใช้เครื่องมือตัด ด้วย
เลื่อย ตัดชิ้นงาน และตะไบปรับผิว
เอียงค้อนตอกเข็มรัดสายไฟ 
สามารถที่ ซักถาม และแลกเปลี่ยน
ความรู้แสดงความคิดเห็นได้ 

ขั้นสรุป 
1.  ครู และ นักศึกษาสรุปเน้ือหา
ร่วมกันโดยวิธีการอภิปรายและปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบเอา
ใจใส่การเรียนรู้   ฝึกปฏิบัติงานอยู่เสมอ
และส่งเสริมใหใ้ช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

6. แจกแบบทดสอบหลังเรียน 
7. ตรวจแบบทดสอบพร้อมบันทึก

คะแนน 
8. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้าย

บทเรียน 
 

 
1. นักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน โดย
การใช้เครื่องมือตัด ด้วยเลื่อย และสกัด 
ตัดชิ้นงาน และตะไบปรับผิวเอียงค้อน
ตอกเข็มรัดสายไฟ สามารถที่ ซักถาม 
และแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็น
ได้ 

 
 
 
 

ขั้นสรุป 
1.นักเรียนรับฟังคำสรุปและข้อแนะนำ
จากครูพร้อมทัง้จดบันทึกข้อมูล และ
ซักถามหรือตอบคำถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจพร้อมทั้งรับ
การปลูกฝังเรื่องการทำงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบเอาใจใส่การเรียนรู้   
ฝึกปฏิบัติงานอยู่เสมอและส่งเสริมให้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
3.เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน 

4.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

หลักความพอประมาณ 
1.ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบ
งานได้อย่างเหมาะสม 
2.ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การ
ประเมิน 
3.ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2.ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
3.มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
เง่ือนไขความรู้ 
1.ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการ
ปฏิบัติงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้
รอบคอบระมัดระวัง ) 
2.มีความรู้ความเข้าใจในงานเขียนแบบ 
3.ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
4.มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
1.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตาม
กำหนด(ความรับผิดชอบ) 
2.มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นใน
การเรียนและปฏิบัติงาน (ความขยัน  อดทน) 
3.ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของ
ส่วนรวมอาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น
(แบ่งปัน) 



สื่อโสตทัศน์   
  1.     เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
  2.     จอรับภาพ 
  3.     แผ่นใส 
  4.     ไวท์บอร์ด 

หุ่นจำลองหรือของจริง    
         วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องมือตัด 

 
แหล่งการเรียนรู ้
       1.  ในสถานศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัย  ดูตัวอย่างแบบงาน จากหนังสืองานฝึกฝีมือ   
       2.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet 
งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 
      ก่อนเรียน 

เพื่อให้การทำกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนตามท่ี
ผู้สอนและบทเรียนกำหนดเตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
จุดประสงค์การเรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 

    ขณะเรียน 
        ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกตพร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อมีข้อสงสัย   นักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน โดย
การใช้เครื่องมือตัดด้วยเลื่อย ตัดชิ้นงาน   และตะไบปรับผิวเอียง ค้อนตอกเข็มรัดสายไฟ สามารถที่ ซักถาม และแลกเปลี่ยน
ความรู้แสดงความคิดเห็นได้ 
หลังเรียน 

1. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
2. เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า เตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 

 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
         ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 
 

หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 
ก่อนเรียน 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขณะเรียน 

ด้านความรู้  
       ใช้คำถามในขณะทำการบรรยาย   ไม่มีเกณฑ์การตัดสินแต่จะสังเกตความสนใจในเน้ือหาที่นักเรียนได้รับจากการ
ตอบคำถาม 
ด้านทักษะ 
ใช้แบบสักเกตุสังเกตุพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ตรวจผลงานตามแบบใบงาน ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 



สังเกตการณ์ทำงาน การถามตอบ ของนักเรียนขณะทำการเรียน การสอน 
หลังเรียน 

1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
       ตรวจแบบงาน ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด โดยเขียนเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงในกระดาษคำตอบ 
1. ในการเล่ือยต้องให้ฟันเล่ือยเกาะอยู่บนความหนาของช้ินงานอย่างน้อยกี่ฟัน 
 ก. 1 ฟัน ข. 2 ฟัน 
 ค. 3 ฟัน ง. 4 ฟัน 
2. ใบเล่ือยทำจากโลหะชนิดใด 
 ก. เหล็กกล้าคาร์บอนสูง ข. เหล็กรอบสูง 
 ค. เหล็กไร้สนิม ง. ถูกท้ังข้อ ก และ ข 
3. เล่ือยลันดา เป็นเล่ือยสำหรับวัสดุชนิดใด 

ก. ไม้ ข. อลูมิเนียม 
ค. เหล็ก ง. ถูกทุกข้อ 

4. ประเทศไทยนิยมใช้เล่ือยมือตัดเหล็ก ขนาดเท่าใด 
 ก. 200 มม. ( 8 นิ้ว ) ข. 250 มม. ( 10 นิ้ว ) 
 ค. 300 มม. ( 12 นิ้ว ) ง. 350 มม. ( 14 นิ้ว ) 
5. ระยะพิตช์ (Pitch) ของใบเล่ือยหมายถึงระยะใด 



ก. ระยะจากกึ่งกลางของช่องหนึ่ง ไปยงักึ่งกลางของอีกช่องหนึ่ง 
ข. ระยะห่างจากขอบข้างหนึ่ง จนถึงขอบอีกข้างหนึ่งของใบเล่ือย 
ค. ระยะห่างจากยอดฟันหนึง่ ไปยังอีกยอดฟนัหนึ่ง 
ง. ระยะห่างจากยอดฟันแรกไปยังยอดฟันอนัสุดท้าย 

6. มุมล่ิม มุมฟรี และมุมคาย ของฟันเล่ือย รวมกันได้กี่องศา 
 ก. 60 องศา ข. 75 องศา 

ค. 90 องศา ง. 120 องศา 
7. มุมใดเป็นฟันเล่ือยท่ีช่วยลดการเสียดสีขณะคมตัดเข้าเฉือนเนื้อโลหะ 

ก. มุมล่ิมท่ีมีขนาดเล็ก ข. มุมคายท่ีโต 
ค. มุมตัด ง. มุมฟรี 

8. เล่ือยมือฟันเล่ือยได้รับการออกแบบให้ลดการเสียดสี เกิดเป็นคลองเล่ือยแบบใด 
ก. จัดให้ฟันบิดซ้ายขวาสลับไปมา 
ข. ทำส่วนคมตัดให้บานออก 
ค. บิดฟันให้เอนมีลักษณะเป็นคล่ืน 
ง. ถูกท้ังข้อ ก และ ข 

9. เหล็กท่ีมีความแข็งมาก ควรเลือกใช้ฟันเล่ือยอย่างไร 
 ก. 14 ฟัน / นิ้ว ข. 18 ฟัน / นิ้ว 
 ค. 24 ฟัน / นิ้ว ง. 32 ฟัน / นิ้ว 
10. รอยเฉือนเอียงมีสาเหตุมาจากอะไร 
 ก.  ใบเล่ือยหย่อน ข. ใบเรื่อยตึงมากเกินไป 
 ค. มุมในการเล่ือยไม่คงท่ี ง. แรงกดไม่สม่ำเสมอ 
11. สกัดชนิดใดใช้สำหรับตัดเฉือนแผ่นโลหะบนปากกาได้รอยตัดคล้ายการตัดด้วยกรรไกร 
 ก. สกัดปลายมน ข. สกัดปากแบน 
 ค. สกัดปลายตัด ง. สกัดปลายเซาะ 
 
12. สกัดโดยท่ัวไปผลิตมาจากโรงงาน จะทำมุมสกัดไว้เท่าใด 
 ก. 45 องศา ข. 60 องศา 

ค. 80 องศา ง. 90 องศา 
13. คมตัดของกรรไกร จะตัดเฉือนได้ดี เมื่อมีมุมเฉือนเท่าใด 
 ก. 5 องศา ข. 15 องศา 

ค. 20 องศา ง. 30 องศา 
14. กรรไกรโยกได้ออกแบบให้คมตัดมีลักษณะโค้ง เพื่ออะไร 

ก. เพื่อช่วยรักษามุมตัดเฉือนให้คงท่ีตลอดเวลา 
ข. เพื่อให้ได้รอยตัดท่ีสวยงาม 
ค. เพื่อช่วยให้ตัดเร็วขึ้น 
ง. เพื่อช่วยตัดโลหะได้หนามากขึ้น 

15. ระยะฟรีของคมตัดกรรไกร ไม่คงท่ี จะมากน้อยขึ้นอยู่กับส่ิงใด 



 ก. ความหนาของแผ่นโลหะ ข. ความยาวของแผ่นโลหะ 
 ค. ผิวของแผ่นโลหะ ง. ส่วนผสมของเนื้อโลหะ 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 

1.    ข. 2.    ง. 3.    ก. 4.    ค. 5.    ค. 
6.    ก. 7.    ง. 8.    ค. 9.    ง. 10.   ก. 
11.   ค. 12.   ข. 13.   ข. 14.   ก. 15.   ก. 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา 20100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ 
หน่วยที่  7   ชื่อหน่วย งานสกัด 

 

แนวคิด 
งานตัดเป็นงานท่ีสำคัญงานหนึ่งในงานอุตสาหกรรม เนื่องจากการทำผลิตภัณฑ์ในแต่ละช้ินนั้น จะต้องมีการ

นำวัตถุดิบมาทำการตัดให้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดท่ีต้องการเสียก่อน จากนั้น จึงจะนำไปขึ้นรูปต่อไป งานตัดท่ี
ดีจะต้องทำงานได้รวดเร็ว และสูญเสียวัสดุท่ีเกิดจากการตัดให้น้อยท่ีสุด งานตัดบางชนิดจำเป็นต้องเสียวัสดุไป
บางส่วน เช่น งานเล่ือย งานกลึง เป็นต้น แต่งานตัดบางชนิดกลับไม่เสียวัสดุไปกับการตัดเลย เช่น การตัดด้วย
กรรไกร เป็นต้น 
 

สาระการเรียนรู้ 

ด้านความรู้      
- งานสกัด 

ด้านทักษะ 
          - ใช้เครื่องมือสกัด ชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

-ความรับผิดชอบ  ประหยัด  ขยันอดทน 
-สนใจใฝ่รู้    รอบรู้    ละเอียดรอบคอบ  ระมัดระวัง 

จุดประสงค์การสอน/การเรียน 
  จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

- เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับงานสกัด 
- เพ่ือให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือสกัด 
- เพ่ือให้มีเจคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง-สำเร็จในเวลาท่ี
กำหนด  มีเหตุมีผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม /บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้านความรู้   

- บอกชนิด เครื่องมือ การใชง้าน และการบำรุงรักษา ได้ 
ด้านทักษะ 

- ปฏิบัติงานสกัด ชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด 
     ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 - ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลาปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของห้องเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เน้ือหาสาระ 
ด้านความรู้  (งานฝึกฝีมือ  : นริศ  ศรีเมฆ ) 

- งานสกัด (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านความรู้ ข้อท่ี 1 )  



- ชนิดของเครื่องมือสกัด การใช้งาน และการบำรุงรักษา 

- งานตัดด้วยสกัด   
 
     ด้านทักษะ(จุดประสงค์พฤติกรรมด้านทักษะ ข้อ ท่ี 2 ) 

- ปฏิบัติงานสกัด ชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ข้อที่ 3,4 ) 

- การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ นักเรียนต้องมีความรู้จักใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมมีคุณภาพ นำมาใช้งาน และรู้
ถึงการเก็บรักษา วัสดุเหล่าน้ันอย่างฉลาด รอบคอบ รู้จักการประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติ
อย่างสูงสุด  งานจะสำเร็จได้น้ันนักเรียนต้องมีความเพียรพยายาม มานะ อดทน ตรงเวลา  กระตือรือร้น ในการเรียนและ
ปฏิบัติงาน รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปัน อาสาทำกิจกรรมของส่วนร่วม ช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น  ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
ความมีเหตุผลในการปฏิบัติงาน  นักเรียนจะต้องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน และขยันฝึกฝน
ตนเองสม่ำเสมอมีความ ละเอียดรอบคอบ   ระมัดระวัง  รู้จักแก้ปัญหา   

การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  

- ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบงานได้อย่างเหมาะสม 

- ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การประเมิน 

-   ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 

       -  เห็นประโยชน์ของปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
       - ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้ 
      -  กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
       - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
      - ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
     -   มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
     -   มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
     -  นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติงานได้ครบถ้วนถูกต้อง 
     -  มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงานกล้าซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างถูกกาลเทศะการ
ตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ต้องอาศัยทัง้ความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังน้ี 

เง่ือนไขความรู้ 

- ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการปฏิบัติงาน(ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบระมัดระวัง ) 

- มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแบบงาน 

- ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 

- มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 



- ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด (ความรับผิดชอบ) 

- มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบัติงาน (ขยัน อดทน) 

- ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น (แบ่งปัน) 



 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักศึกษา การบูรณาการ/การสอดแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ขั้นเตรียม 

 1 จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียน
การสอนท่ีเกี่ยวกับ งานสกัด 
2 แนะนำวิธีเรียนการมอบหมายงาน
และวิธีวัดผล 
3 ทดสอบก่อนเรียนและให้นักเรียน 
สลับกันตรวจคำตอบและให้คะแนน 
4 แจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย 
และการให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน 
ขั้นการเรียนการสอน 
1.อธิบายและยกตัวอย่างงานสกัด 

2.บรรยาย ชนิดของเครื่องมือสกัด 
การใช้งาน และการบำรุงรักษา 
 งานตัดด้วยสกัด 
 
 
3. สาธิตการใช้งาน เครื่องมือตัด 

 
 

 

 
 
 

 
ขั้นเตรียม 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียน
ตามท่ีผู้สอนและบทเรียนกำหนด 
เตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน 

2.ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและสลับกัน
ตรวจ 
 
3.ทำความเข้าใจเก่ียวกับจุดประสงค์การ
เรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 
   ขั้นการเรียน การสอน                                                                                     
1.ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกต
พร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อ
มีข้อสงสัยเก่ียวกับงานสกัด 
2.ศึกษาความรู้จากใบงานด้วย
กระบวนการกลุ่ม 
 
 
 
 

 
หลักความพอประมาณ 
1.เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ได้สอดคล้องกับ
งาน 
 
 
หลักความมีเหตุผล 
1.มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและ
การปฏิบัติงาน 
 
หลักความพอประมาณ 
1.นักเรียนรู้จักใช้และจัดสรรวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.เห็นประโยชน์ของการเขียนแบบได้อย่าง
ชัดเจน 
2.กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
3.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.กล้าถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ 
อย่างถูกกาลเทศะ 
 
 
 
 
 
 



สื่อการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพ์  
หนังสือเรียน วิชา งานฝึกฝีมือ    นริศ      ศรีเมฆ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  
แบบประเมินผลงานตามใบงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมครู กิจกรรมครู กิจกรรมครู 
ขั้นทำกิจกรรมปฏิบัติ 
1แจกชิ้นงานให้นักเรียนคนละ 1 ชิ้น 
ตามแบบกำหนด และมอบหมายงานให้
นักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน โดยการ
ใช้เครื่องมือตัด ตัดชิ้นงาน และตะไบ
ปรับผิวเอียงค้อนตอกเข็มรัดสายไฟ 
สามารถที่ ซักถาม และแลกเปลี่ยน
ความรู้แสดงความคิดเห็นได้ 

ขั้นสรุป 
1.  ครู และ นักศึกษาสรุปเน้ือหา
ร่วมกันโดยวิธีการอภิปรายและปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบเอา
ใจใส่การเรียนรู้   ฝึกปฏิบัติงานอยู่เสมอ
และส่งเสริมใหใ้ช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
2.แจกแบบทดสอบหลังเรียน 
3.ตรวจแบบทดสอบพร้อมบันทึก
คะแนน 
4.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

 
1. นักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน โดย
การใช้เครื่องมือตัด ด้วยเลื่อย และสกัด 
ตัดชิ้นงาน และตะไบปรับผิวเอียงค้อน
ตอกเข็มรัดสายไฟ สามารถที่ ซักถาม 
และแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็น
ได้ 

 
 
 
 

ขั้นสรุป 
1.นักเรียนรับฟังคำสรุปและข้อแนะนำ
จากครูพร้อมทัง้จดบันทึกข้อมูล และ
ซักถามหรือตอบคำถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจพร้อมทั้งรับ
การปลูกฝังเรื่องการทำงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบเอาใจใส่การเรียนรู้   
ฝึกปฏิบัติงานอยู่เสมอและส่งเสริมให้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
3.เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน 

4.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

หลักความพอประมาณ 
1.ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบ
งานได้อย่างเหมาะสม 
2.ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การ
ประเมิน 
3.ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2.ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
3.มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
เง่ือนไขความรู้ 
1.ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการ
ปฏิบัติงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้
รอบคอบระมัดระวัง ) 
2.มีความรู้ความเข้าใจในงานเขียนแบบ 
3.ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
4.มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
1.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตาม
กำหนด(ความรับผิดชอบ) 
2.มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นใน
การเรียนและปฏิบัติงาน (ความขยัน  อดทน) 
3.ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของ
ส่วนรวมอาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น
(แบ่งปัน) 



สื่อโสตทัศน์   
  1.     เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
  2.     จอรับภาพ 
  3.     แผ่นใส 
  4.     ไวท์บอร์ด 

หุ่นจำลองหรือของจริง    
         วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องมือตัด 

 
แหล่งการเรียนรู ้
       1.  ในสถานศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัย  ดูตัวอย่างแบบงาน จากหนังสืองานฝึกฝีมือ   
       2.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet 
งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 
      ก่อนเรียน 

เพื่อให้การทำกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนตามท่ี
ผู้สอนและบทเรียนกำหนดเตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
จุดประสงค์การเรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 

    ขณะเรียน 
        ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกตพร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อมีข้อสงสัย   นักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน โดย
การใช้เครื่องมือตัดด้วยเลื่อย ตัดชิ้นงาน   และตะไบปรับผิวเอียง ค้อนตอกเข็มรัดสายไฟ สามารถที่ ซักถาม และแลกเปลี่ยน
ความรู้แสดงความคิดเห็นได้ 
หลังเรียน 

ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า เตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
         ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 
 

หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 
ก่อนเรียน 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขณะเรียน 

ด้านความรู้  
       ใช้คำถามในขณะทำการบรรยาย   ไม่มีเกณฑ์การตัดสินแต่จะสังเกตความสนใจในเน้ือหาที่นักเรียนได้รับจากการ
ตอบคำถาม 
ด้านทักษะ 
ใช้แบบสักเกตุสังเกตุพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ตรวจผลงานตามแบบใบงาน ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 



สังเกตการณ์ทำงาน การถามตอบ ของนักเรียนขณะทำการเรียน การสอน 
หลังเรียน 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  

 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 

       ตรวจแบบงาน ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา 20100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ 
หน่วยที่  8  ชื่อหน่วย งานเจาะ 

 
 

แนวคิด 
การประกอบช้ินส่วน เครื่องมือ เฟอร์นิเจอร์ สะพาน งานโครงสร้าง ส่วนใหญ่มีช้ินส่วนต้ังแต่ 2 ช้ินประกอบ

กัน บ้างก็ย้ำหมุด บ้างก็ยึดด้วยนัตหรือใช้ขันด้วยตะปูเกลียว แต่ก่อนท่ีจะประกอบกันด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีกล่าวมา 
จะต้องผ่านการทำให้งานนั้นเป็นรูเสียก่อน เครื่องจักรท่ีใช้ในการทำงานครั้งนี้ คือ เครื่องเจาะ และเครื่องมือท่ีทำให้
เกิดรูนั้น คือ ดอกสว่าน 
 

สาระการเรียนรู้ 

ด้านความรู้      
 งานเจาะ 



ด้านทักษะ 
ใช้เครื่องเจาะ เจาะชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
1. ความรับผิดชอบ  ประหยัด  ขยันอดทน 
2. สนใจใฝ่รู้    รอบรู้    ละเอียดรอบคอบ  ระมัดระวัง 

จุดประสงค์การสอน/การเรียน 
  จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับงานเจาะ 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการใช้เครื่องเจาะ 
3. เพ่ือให้มีเจคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องสำเร็จในเวลาท่ี

กำหนด  มีเหตุมีผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม /บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านความรู้   

1. บอกประเภทเครืง่อเจาะ และการบำรุงรักษา ได้ 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงานเจาะ ชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด 
     ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลาปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของห้องเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เน้ือหาสาระ 
ด้านความรู้  (งานฝึกฝีมือ  : นริศ  ศรีเมฆ ) 

1. งานเจาะ (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านความรู้ ข้อท่ี 1 )  

- ประเภทของเครื่องเจาะ 

- ชนิดของดอกสว่าน 
     ด้านทักษะ(จุดประสงค์พฤติกรรมด้านทักษะ ข้อ ท่ี 2 ) 

2. ปฏิบัติงานเจาะ ชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ข้อที่ 3,4 ) 

3. การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ นักเรียนต้องมีความรู้จักใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมมีคุณภาพ นำมาใช้งาน และ
รู้ถึงการเก็บรักษา วัสดุเหล่าน้ันอย่างฉลาด รอบคอบ รู้จกัการประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติอย่าง
สูงสุด  งานจะสำเร็จได้น้ันนักเรียนต้องมีความเพียรพยายาม มานะ อดทน ตรงเวลา  กระตือรือร้น ในการเรียนและ
ปฏิบัติงาน รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปัน อาสาทำกิจกรรมของส่วนร่วม ช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น  ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

4. ความมีเหตุผลในการปฏิบัติงาน  นักเรียนจะต้องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน และขยันฝึกฝน
ตนเองสม่ำเสมอมีความ ละเอียดรอบคอบ   ระมัดระวัง  รู้จักแก้ปัญหา   

การบรูณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  
1. ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบงานได้อย่างเหมาะสม 



2. ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การประเมิน 
3. ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 

หลักความมีเหตุผล 
4. เห็นประโยชน์ของปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 

5. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้ 
6. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
7. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
8. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
9. มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
10. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
11. นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติงานได้ครบถ้วนถูกต้อง 

12.  มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
13. กล้าซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างถูกกาลเทศะ 

การตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังน้ี 

เง่ือนไขความรู้ 
1. ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการปฏิบัติงาน(ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบระมัดระวัง ) 
2. มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแบบงาน 
3. ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
5. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด (ความรับผิดชอบ) 
6. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบัติงาน (ขยัน อดทน) 
7. ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น (แบ่งปัน) 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักศึกษา การบูรณาการ/การสอดแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ขั้นเตรียม 

 จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียน
การสอนท่ีเกี่ยวกับ งานเจาะ 

1. แนะนำวิธีเรียนการมอบหมายงาน
และวิธีวัดผล 

2. ทดสอบก่อนเรียนและให้นักเรียน 
สลับกันตรวจคำตอบและให้คะแนน 

3. แจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย 
และการให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน 

ขั้นการเรียนการสอน 
1.อธิบายและยกตัวอย่างงานเจาะ 

2.บรรยาย ประเภทของเครื่องเจาะ
ชนิดของดอกสว่าน 
 
3. สาธิตการใช้งาน เครื่องเจาะ  

 
 

 

 
 
 

 
ขั้นเตรียม 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียน
ตามท่ีผู้สอนและบทเรียนกำหนด 
เตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน 

2.ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและสลับกัน
ตรวจ 
 
3.ทำความเข้าใจเก่ียวกับจุดประสงค์การ
เรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 
   ขั้นการเรียน การสอน                                                                                     
1.ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกต
พร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อ
มีข้อสงสัย 
 
 
 
 

 
หลักความพอประมาณ 
1.เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ได้สอดคล้องกับ
งาน 
 
 
หลักความมีเหตุผล 
1.มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและ
การปฏิบัติงาน 
 
หลักความพอประมาณ 
1.นักเรียนรู้จักใช้และจัดสรรวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.เห็นประโยชน์ของการเขียนแบบได้อย่าง
ชัดเจน 
2.กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
3.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.กล้าถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ 
อย่างถูกกาลเทศะ 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมครู กิจกรรมครู กิจกรรมครู 
ขั้นทำกิจกรรมปฏิบัติ 

9. แจกชิ้นงานให้นักเรียนคนละ 1 ชิ้น 
ตามแบบกำหนด และมอบหมาย
งานให้นักเรียนปฏิบัติงานตามใบ
งาน โดยการใช้เครื่องเจาะ  เจาะ
ชิ้นงาน ค้อนตอกเข็มรัดสายไฟ และ
แต่งรูให้ได้ขนาดตามแบบ สามารถ
ที่ ซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้
แสดงความคิดเห็นได้ 

ขั้นสรุป 
1.  ครู และ นักศึกษาสรุปเน้ือหา
ร่วมกันโดยวิธีการอภิปรายและปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบเอา
ใจใส่การเรียนรู้   ฝึกปฏิบัติงานอยู่เสมอ
และส่งเสริมใหใ้ช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

10. แจกแบบทดสอบหลังเรียน 
11. ตรวจแบบทดสอบพร้อมบันทึก

คะแนน 
12. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้าย

บทเรียน 
 

 
1. นักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน โดย
การใช้เครื่องเจาะ เจาะชิ้นงานตัดชิ้นงาน 
ค้อนตอกเข็มรัดสายไฟ และแต่งรูให้ได้
ขนาดตามแบบ สามารถที่ ซักถาม และ
แลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็นได้ 

 
 
 
 

ขั้นสรุป 
1.นักเรียนรับฟังคำสรุปและข้อแนะนำ
จากครูพร้อมทัง้จดบันทึกข้อมูล และ
ซักถามหรือตอบคำถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจพร้อมทั้งรับ
การปลูกฝังเรื่องการทำงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบเอาใจใส่การเรียนรู้   
ฝึกปฏิบัติงานอยู่เสมอและส่งเสริมให้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
3.เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน 

4.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

หลักความพอประมาณ 
1.ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบ
งานได้อย่างเหมาะสม 
2.ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การ
ประเมิน 
3.ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2.ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
3.มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
เง่ือนไขความรู้ 
1.ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการ
ปฏิบัติงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้
รอบคอบระมัดระวัง ) 
2.มีความรู้ความเข้าใจในงานเขียนแบบ 
3.ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
4.มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
1.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตาม
กำหนด(ความรับผิดชอบ) 
2.มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นใน
การเรียนและปฏิบัติงาน (ความขยัน  อดทน) 
3.ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของ
ส่วนรวมอาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น
(แบ่งปัน) 

 
สื่อการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพ์  
1. หนังสือเรียน วิชา งานฝึกฝีมือ    นริศ      ศรีเมฆ 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. แบบทดสอบหลังเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  
6. แบบประเมินผลงานตามใบงาน 



สื่อโสตทัศน์   
  1.     เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
  2.     จอรับภาพ 
  3.     แผ่นใส 
  4.     ไวท์บอร์ด 

หุ่นจำลองหรือของจริง    
         วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน งานเจาะ 

 
แหล่งการเรียนรู ้
       1.  ในสถานศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัย  ดูตัวอย่างแบบงาน จากหนังสืองานฝึกฝีมือ   
       2.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet 
งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 
      ก่อนเรียน 

เพื่อให้การทำกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนตามท่ี
ผู้สอนและบทเรียนกำหนดเตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
จุดประสงค์การเรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 

    ขณะเรียน 
        ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกตพร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อมีข้อสงสัย   นักเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน โดย
การใช้เครื่องเจาะ เจาะชิ้นงาน ค้อนตอกเข็มรัดสายไฟ และตะไบแต่งรูเจาะให้ได้ขนาดตามแบบสามารถที่ ซักถาม และ
แลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็นได้ 
หลังเรียน 

1. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
2. เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า เตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 

 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
         ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 
 

 
 
 
หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 
ก่อนเรียน 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขณะเรียน 

ด้านความรู้  
       ใช้คำถามในขณะทำการบรรยาย   ไม่มีเกณฑ์การตัดสินแต่จะสังเกตความสนใจในเน้ือหาที่นักเรียนได้รับจากการ
ตอบคำถาม 



ด้านทักษะ 
ตรวจผลงาน ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
สังเกตการณ์ทำงาน การถามตอบ ของนักเรียนขณะทำการเรียน การสอน 

หลังเรียน 
1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
       ตรวจแบบงาน ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด โดยเขียนเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงในกระดาษคำตอบ 
1. ดอกสว่านใหม่ท่ีลับมาจากโรงงาน มีมุมจิกเท่าไร 
 ก. 90 องศา ข. 110 องศา 

ค. 118 องศา ง. 120 องศา 
2. สว่านต้ังโต๊ะโดยท่ัวไปจะส่งกำลังจากมอเตอร์มายังเพลาหมุนด้วยอะไร 
 ก. ด้วยลูกปืน ข. ด้วยระบบเฟือง 
 ค. ด้วยสายพาน ง. ด้วยระบบไฮดรอลิก 
3. ดอกสว่านขนาดความโต 30 มม. (1 ½ นิ้ว) ก้านของดอกสว่านจะเป็นแบบใด 

ก. ก้านตรง ข. ก้านเรียว 
ค. ก้านมีลักษณะเป็นเกลียว ง. ถูกท้ังข้อ ก และ ข 

4. ดอกสว่านขนาดความโต 5 มม. ก้านของดอกสว่านจะเป็นแบบใด 
ก. ก้านตรง ข. ก้านเรียว 
ค. ก้านมีลักษณะเป็นเกลียว ง. ถูกท้ังข้อ ก และ ข 

5. เอ็นกลางของดอกสว่านทำให้เกิดส่วนใด 
ก. มุมจิก ข. คมตัด 
ค. คมขวาง ง. มุมคาย 

6. ข้อใดมีผลต่อการพิจารณาความเร็วรอบท่ีใช้ในการเจาะ 
ก.  ความโตของดอกสว่าน 
ข. ขนาดความโตของเครื่องเจาะ 
ค. ชนิดของก้านดอกสว่าน 
ง. ชนิดของโลหะท่ีใช้ทำดอกสว่าน 



7. คมตัดขวางสร้างปัญหากับการเจาะรูอย่างไร 
 ก. ทำให้เกิดความร้อน 
 ข. ทำให้เกิดแรงต้านทาน 
 ค. ทำให้การไหลของเศษไม้ดี 
 ง. ทำให้คมตัดกินเนื้อโลหะได้น้อย 
8. ดอกสว่านสำหรับเจาะเหล็กทำมาจากวัสดุชนิดใด 
 ก. เหล็กกล้าคาร์บอน ข. เหล็กหล่อเหนียว 
 ค. เหล็กคาร์ไบด์ ง. เหล็กรอบสูง 
9. ต้องการฝังหัวสกรูชนิดหัวเรียว (Taper Head)  ต้องใช้ดอกคว้านชนิดใด 
 ก.  ดอก Counter sink ข. ดอก Counter bore 
 ค. ดอก Chamfer ง. ดอกสว่าน 

10. ทองเหลืองเป็นโลหะท่ีอ่อนเปราะ และเศษยุ่ย เมื่อทำการเจาะจะเกิดอาการดูด ดังนั้นควรแก้ไขในลักษณะใด 
ก. ลับดอกสว่านให้มีมุมฟรีมาก 
ข. ลับดอกสว่านให้มีมุมคายมาก 
ค. ควรใช้ความเร็วรอบในการเจาะต่ำ 
ง. ต้องลับหน้าคมตัดให้มุมคายมีค่าเป็นศูนย์ 

 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

 
1.    ค. 2.    ค. 3.    ข. 4.    ก. 5.    ค. 
6.    ก. 7.    ข. 8.    ง. 9.    ก. 10.   ง. 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา 20100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ 
หน่วยที่  9  ชื่อหน่วย งานทำเกลียว 

 
 

แนวคิด 
การทำเกลียวด้วยมือ หมายถึง การตัดเกลียวชิ้นงานท่ีเป็นรูปทรงกระบอก ทำให้เกิดร่อง ลาดเอียงมีความ

ลึกสม่ำเสมอ พันไปรอบแท่งกระบอกนั้น ซึ่งร่องหรือแนวที่เกิดข้ึนเรียกว่า เกลียว ร่องเกลียวที่ทำขึ้นภายนอกแท่ง
ทรงกระบอกนัน้ เรียกว่า การทำเกลียวนอก (External Thread) เช่น เกลียวของสลักเกลียว (Bolt) ส่วนร่อง
เกลียวที่ทำขึ้นภายในรูของทรงกระบอกนัน้เรียกวา่ เกลียวใน (Internal Thread) เช่น เกลียวของนัต (Nut) การ
ทำเกลียวในและเกลียวนอกนี้ ก็เพื่อใช้สำหรับยึดช้ินงานสองช้ินให้ติดกัน 

สาระการเรียนรู้ 

ด้านความรู้      
 งานทำเกลียว 

ด้านทักษะ 
ใช้เครื่องมือทำเกลียวด้วยมือ ตามใบงานที่กำหนด 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
1. ความรับผิดชอบ  ประหยัด  ขยันอดทน 
2. สนใจใฝ่รู้    รอบรู้    ละเอียดรอบคอบ  ระมัดระวัง 

จุดประสงค์การสอน/การเรียน 
  จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับงานทำเกลียว 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการทำเกลียว 
3. เพ่ือให้มีเจคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องสำเร็จในเวลาท่ี

กำหนด  มีเหตุมีผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม /บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านความรู้   

1. บอกมาตรฐานเกลียวและเครื่องมืออุปกรณ์ทำเกลียว ได้ 
ด้านทักษะ 

2. สร้างแผนภูมิ mind map ting  จำแนกลักษณะการทำเกลียวด้วยมือ 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลาปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของห้องเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เน้ือหาสาระ 
ด้านความรู้  (งานฝึกฝีมือ  : นริศ  ศรีเมฆ ) 

1. งานทำเกลียว (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านความรู้ ข้อท่ี 1 )  



- มาตรฐานของเกลียว 

- เครื่องมือและอุปกรณ์ทำเกลียว 
     ด้านทักษะ(จุดประสงค์พฤติกรรมด้านทักษะ ข้อ ท่ี 2 ) 

2. สร้างแผนภูมิ mind map ting  จำแนกลักษณะการทำเกลียวด้วยมือ 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ข้อที่ 3,4 ) 

3. การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ นักเรียนต้องมีความรู้จักใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมมีคุณภาพ นำมาใช้งาน และ
รู้ถึงการเก็บรักษา วัสดุเหล่าน้ันอย่างฉลาด รอบคอบ รู้จกัการประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติอย่าง
สูงสุด  งานจะสำเร็จได้น้ันนักเรียนต้องมีความเพียรพยายาม มานะ อดทน ตรงเวลา  กระตือรือร้น ในการเรียนและ
ปฏิบัติงาน รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปัน อาสาทำกิจกรรมของส่วนร่วม ช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น  ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

4. ความมีเหตุผลในการปฏิบัติงาน  นักเรียนจะต้องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน และขยันฝึกฝน
ตนเองสม่ำเสมอมีความ ละเอียดรอบคอบ   ระมัดระวัง  รู้จักแก้ปัญหา   

การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  
1. ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบงานได้อย่างเหมาะสม 
2. ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การประเมิน 
3. ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 

หลักความมีเหตุผล 
4. เห็นประโยชน์ของปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
5. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้ 
6. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
7. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
8. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
9. มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
10. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
11. นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติงานได้ครบถ้วนถูกต้อง 

12.  มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
13. กล้าซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างถูกกาลเทศะ 

การตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังน้ี 

เง่ือนไขความรู้ 
1. ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการปฏิบัติงาน(ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบระมัดระวัง ) 
2. มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแบบงาน 
3. ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 



5. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด (ความรับผิดชอบ) 
6. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบัติงาน (ขยัน อดทน) 
7. ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น (แบ่งปัน) 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักศึกษา การบูรณาการ/การสอดแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ขั้นเตรียม 

 จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียน
การสอนท่ีเกี่ยวกับ งานทำเกลียว 

1. แนะนำวิธีเรียนการมอบหมายงาน
และวิธีวัดผล 

2. ทดสอบก่อนเรียนและให้นักเรียน 
สลับกันตรวจคำตอบและให้คะแนน 

3. แจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย 
และการให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน 

ขั้นการเรียนการสอน 
1.อธิบายและยกตัวอย่างงานทำเกลียว 

2.บรรยาย มาตรฐานของเกลียว
เครื่องมืออุปกรณ์ทำเกลียว 
 
3. สาธิตการใช้งาน เครื่องมือทำเกลียว 

 
 

 

 
 
 

 
ขั้นเตรียม 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียน
ตามท่ีผู้สอนและบทเรียนกำหนด 
เตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน 

2.ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและสลับกัน
ตรวจ 
 
3.ทำความเข้าใจเก่ียวกับจุดประสงค์การ
เรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 
   ขั้นการเรียน การสอน                                                                                     
1.ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกต
พร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อ
มีข้อสงสัย 
 
 
 
 

 
หลักความพอประมาณ 
1.เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ได้สอดคล้องกับ
งาน 
 
 
หลักความมีเหตุผล 
1.มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและ
การปฏิบัติงาน 
 
หลักความพอประมาณ 
1.นักเรียนรู้จักใช้และจัดสรรวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.เห็นประโยชน์ของการเขียนแบบได้อย่าง
ชัดเจน 
2.กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
3.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.กล้าถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ 
อย่างถูกกาลเทศะ 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมครู กิจกรรมครู กิจกรรมครู 
ขั้นทำกิจกรรมปฏิบัติ 
1.มอบหมายงานให้นักเรียนสร้าง
แผนภูมิ mind map ting  อย่างอิสระ 
จำแนกลักษณะการทำเกลียวด้วยมือ ลง
ในแบบงาน คนละ 1 แบบ โดยใช้
กระดาษเขียนแบบขนาด A 3 ของทาง
วิทยาลัยโดยนักเรียนสามารถที่ ซักถาม 
และแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความ
คิดเห็นภายในห้องเรียนได้ 

ขั้นสรุป 
1.  ครู และ นักศึกษาสรุปเน้ือหา
ร่วมกันโดยวิธีการอภิปรายและปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบเอา
ใจใส่การเรียนรู้   ฝึกปฏิบัติงานอยู่เสมอ
และส่งเสริมใหใ้ช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

13. แจกแบบทดสอบหลังเรียน 
14. ตรวจแบบทดสอบพร้อมบันทึก

คะแนน 
15. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้าย

บทเรียน 
 
ใบงานเสริม 

- ประกอบด้ามค้อนตอกเข็มขัด
รัดสายไฟ 

 
1. นักเรียนปฏิบัติงานสร้างแผนภูมิ 
mind map ting  อย่างอิสระ จำแนก
ลักษณะการทำเกลียวด้วยมือ ลงในแบบ
งาน คนละ 1 แบบ โดยใช้กระดาษเขียน
แบบขนาด A 3 ของทางวิทยาลัยโดย
นักเรียนสามารถที่ ซักถาม และ
แลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็น
ภายในห้องเรียนได้ 

ขั้นสรุป 
1.นักเรียนรับฟังคำสรุปและข้อแนะนำ
จากครูพร้อมทัง้จดบันทึกข้อมูล และ
ซักถามหรือตอบคำถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจพร้อมทั้งรับ
การปลูกฝังเรื่องการทำงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบเอาใจใส่การเรียนรู้   
ฝึกปฏิบัติงานอยู่เสมอและส่งเสริมให้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
3.เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน 

4.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
ใบงานเสริม 
ประกอบด้ามค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 

หลักความพอประมาณ 
1.ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบ
งานได้อย่างเหมาะสม 
2.ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การ
ประเมิน 
3.ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2.ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
3.มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
เง่ือนไขความรู้ 
1.ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการ
ปฏิบัติงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้
รอบคอบระมัดระวัง ) 
2.มีความรู้ความเข้าใจในงานเขียนแบบ 
3.ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
4.มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
1.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตาม
กำหนด(ความรับผิดชอบ) 
2.มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นใน
การเรียนและปฏิบัติงาน (ความขยัน  อดทน) 
3.ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของ
ส่วนรวมอาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น
(แบ่งปัน) 

 
สื่อการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพ์  
1. หนังสือเรียน วิชา งานฝึกฝีมือ    นริศ      ศรีเมฆ 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. แบบทดสอบหลังเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  
6. แบบประเมินผลงานตามใบงาน 



สื่อโสตทัศน์   
  1.     เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
  2.     จอรับภาพ 
  3.     แผ่นใส 
  4.     ไวท์บอร์ด 

หุ่นจำลองหรือของจริง    
         วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน งานทำเกลียว 

แหล่งการเรียนรู ้
       1.  ในสถานศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัย  ดูตัวอย่างแบบงาน จากหนังสืองานฝึกฝีมือ   
       2.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet 
งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 
      ก่อนเรียน 

เพื่อให้การทำกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนตามท่ี
ผู้สอนและบทเรียนกำหนดเตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
จุดประสงค์การเรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 

    ขณะเรียน 
        ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกตพร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อมีข้อสงสัย   นักเรียนปฏิบัติงานนักเรียน
ปฏิบัติงานสร้างแผนภูมิ mind map ting  อย่างอิสระ จำแนกลักษณะการทำเกลียวด้วยมือ ลงในแบบงาน คนละ 1 แบบ โดยใช้
กระดาษเขียนแบบขนาด A 3 ของทางวิทยาลัยโดยนักเรียนสามารถที่ ซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็นภายใน
ห้องเรียน 
หลังเรียน 

1. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
2. เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า เตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
         mind map ting  จำแนกลักษณะการทำเกลียวด้วยมือ 
 
 

หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 
ก่อนเรียน 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขณะเรียน 

ด้านความรู้  
       ใช้คำถามในขณะทำการบรรยาย   ไม่มีเกณฑ์การตัดสินแต่จะสังเกตความสนใจในเน้ือหาที่นักเรียนได้รับจากการ
ตอบคำถาม 
ด้านทักษะ 
ตรวจผลงาน ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 



สังเกตการณ์ทำงาน การถามตอบ ของนักเรียนขณะทำการเรียน การสอน 
หลังเรียน 

1.ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
2.ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
       mind map ting  อย่างอิสระ จำแนกลักษณะการทำเกลียวด้วยมือ 
 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด โดยเขียนเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงในกระดาษคำตอบ 
1. เกลียวชนิดใดคลายตัวได้ยากกว่าเกลียวชนิดอื่น 

ก. เกลียวฟันเล่ือย ข. เกลียวส่ีเหล่ียมคางหมู 
ค. เกลียวหยาบ ง. เกลียวละเอียด 

2. เกลียวชนิดใดใช้งานท่ีมีฝุ่น โคลนหรือส่ิงสกปรกท่ีติดเกลียวได้ 
 ก. เกลียวกลม ข. เกลียวส่ีเหลียม 

ค. เกลียวส่ีเหล่ียมคางหมู ง. เกลียวฟันเล่ือย 
3. เกลียวชนิดใดเป็นเกลียวสากล ใช้กันท่ัวโลก 

ก. เกลียวเมตริก ข. เกลียววิตเวอต 
 ค. เกลียวรูปตัววี ง. เกลียวส่ีเหลียม 
4. เกลียวเมตริก มีมุมท่ีโคนเกลียวกี่องศา 

ก.  55º ข. 60º 
ค.  65º ง. 70º 

5. ดอกต๊าป (Tap) เป็นเครื่องมือชนิดใด 
ก.  ดอกเกลียวนอก ข. ดอกเกลียวใน 
ค. ดอกเจาะรู ง. ดอกฝังหัวสกรู 
 
 

6. ดอกทำเกลียวดอกใดจะมีความเรียวมากท่ีสุด 
 ก. ดอกเทเปอร์ (Taper) ข. ดอกปล๊ัก (Plug) 
 ค. ดอกบอตทอม (Bottom) ง. ดอกคว้าน (Reamer) 
7. ดอกทำเกลียวดอกใด สามารถทำเกลียวได้สมบูรณ์จนถึงก้นร ู
 ก. ดอกเทเปอร์ (Taper) ข. ดอกปล๊ัก (Plug) 



 ค. ดอกบอตทอม (Bottom) ง. ดอกคว้าน (Reamer) 
8. จากสัญลักษณ์บนดอกสว่าน M12 x 1.5 อยากทราบว่า M12 หมายถึงอะไร 
 ก. มาตราส่วนความยาวซึ่งยาว 12 มม. ข. เกลียวเมตริกซึ่งโต 12 มม. 
 ค. เกลียวเมตริกซึ่งยาว 12 มม. ง. เกลียวเมตริกซึ่งมีจำนวนเกลียว 12 เกลียว 
9. ถ้ารูเจาะโตเกินไปจะมีผลอย่างไรต่อการทำเกลียวใน 
 ก. ยอดเกลียวไม่แหลม ข. โคนเกลียวจะเล็ก 

ค. ดอกทำเกลียวมีโอกาสหักง่าย ง. การทำเกลียวติดขัด 
10. ข้อใดเป็นเครื่องมือทำเกลียวนอก 
 ก. ตาป (Tap) ข. ดาย (Die) 
 ค. ปล๊ัก (Plug) ง. บอตทอม (Bottom) 
 

11. ขณะทำเกลียวส่ิงสำคัญท่ีต้องคำนึงอยู่เสมอคือข้อใด 
 ก. ต้องหล่อล่ืนตลอดเวลา ข. ต้องหล่อเย็นตลอดเวลา 
 ค. ต้องออกแรงบิดอย่างสม่ำเสมอ ง. การตัดเฉือนต้องหมุนตามเข็มนาฬิกา 

12. การเตรียมสลักเกลียวเพื่อทำการดายเกลียว ต้องลบมุมเพื่ออะไร 
ก. เพื่อให้การเริ่มต้นทำเกลียวง่าย และได้ศูนย์ 
ข. เพื่อให้การหล่อล่ืนสามารถทำได้ดี 
ค. เพื่อให้เป็นที่เก็บสะสมของน้ำมัน 
ง. เพื่อให้ได้ยอดเกลียวที่แหลมและสมบูรณ์ 

13. การทำเกลียวนอกครั้งแรกควรปรับดายอย่างไร 
 ก. คลายสกรูขยายให้ดายมีขนาดโต ข. ขันสกรูให้ดายมีขนาดเล็ก 
 ค. ปรับให้คมตัดมีขนาดเล็ก ง. ให้ระยะพิตช์เล็กก่อน 

14. สำหรับวัสดุท่ีอ่อนควรทำเกลียวอย่างไร จึงจะมีความแข็งแรง 
 ก.  เกลียวละเอียด ข. เกลียวหยาบ 
 ค. เกลียวรูปตัววี ง. เกลียววิตเวอต 

15. การเริ่มต้นทำเกลียวควรใช้มือท้ังสองจับบริเวณใดของด้ามจับ เพื่อให้เกิดความเท่ียงตรงสูง 
 ก. บริเวณโคนท้ังสองข้างของด้ามจับ ข. บริเวณปลายท้ังสองด้านของด้ามจับ 
 ค. บริเวณตรงกลางท้ังสองของด้ามจับ ง. ถูกทุกข้อ 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 

1.    ง. 2.    ก. 3.    ค. 4.    ข. 5.    ข. 
6.    ก. 7.    ค. 8.    ข. 9.    ก. 10.   ข. 
11.   ก. 12.   ก. 13.   ก. 14.   ข. 15.   ก. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา 20100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ 
หน่วยที่  10  ชื่อหน่วย งานลับคมตัด 

 

แนวคิด 
การขึ้นรูปช้ินงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ด้วยมือ หรือการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรกล ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือตัด 

เช่น สกัด ดอกสว่าน และมีดกลึง เป็นต้น เครื่องมือตัดเหล่านี้เมื่อใช้งานไปในระยะเวลาหนึ่งจะท่ือ ซึ่งสามารถทำให้คม
ดังเดิมได้โดยการลับคมตัด การลับคมตัดนี้ ต้องลับให้คมตัดมีมุมต่างๆ ท่ีถูกต้อง เพราะถ้าหากผิดพลาดมุมใดมุม
หนึ่งแล้ว อาจทำให้ตัดได้ช้า ผิวงานไม่สวย และเกิดความร้อนมาก หรืออาจต้องท้ิงช้ินงานไป ทำให้ผลิตภัณฑ์ต้องมี
ต้นทุนสูง 
 

สาระการเรียนรู้ 

ด้านความรู้      
 งานลับคมตัด 

ด้านทักษะ 



จำแนก  เครื่องมือลับคมตัด  งานลับคมตัดดอกสว่าน สกัด และมีดกลึง 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

1. ความรับผิดชอบ  ประหยัด  ขยันอดทน 
2. สนใจใฝ่รู้    รอบรู้    ละเอียดรอบคอบ  ระมัดระวัง 

จุดประสงค์การสอน/การเรียน 
  จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับงานทำเกลียว 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการทำเกลียว 
3. เพ่ือให้มีเจคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องสำเร็จในเวลาท่ี

กำหนด  มีเหตุมีผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม /บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านความรู้   

1. บอกเครื่องมืออุปกรณล์ับคมตัด มุมต่าง ๆ ของคมตัด ได้ 
ด้านทักษะ 

2. จัดทำรายงาน  เครื่องมือลับคมตัด  งานลับคมตัดดอกสว่าน สกัด และมีดกลึง 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลาปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของห้องเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เน้ือหาสาระ 
ด้านความรู้  (งานฝึกฝีมือ  : นริศ  ศรีเมฆ ) 

1. งานลับคมตัด (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านความรู้ ข้อท่ี 1 )  

- เครื่องมืออุปกรณ์ลับคมตัด 

- มุมต่าง ๆ ของคมตัด 

- งานลับคมตัดดอกสว่าน สกัด และมีดกลึง 
     ด้านทักษะ(จุดประสงค์พฤติกรรมด้านทักษะ ข้อ ท่ี 2 ) 

2. จัดทำรายงาน  เครื่องมือลับคมตัด  งานลับคมตัดดอกสว่าน สกัด และมีดกลึง 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ข้อที่ 3,4 ) 

3. การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ นักเรียนต้องมีความรู้จักใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมมีคุณภาพ นำมาใช้งาน และ
รู้ถึงการเก็บรักษา วัสดุเหล่าน้ันอย่างฉลาด รอบคอบ รู้จกัการประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติอย่าง
สูงสุด  งานจะสำเร็จได้น้ันนักเรียนต้องมีความเพียรพยายาม มานะ อดทน ตรงเวลา  กระตือรือร้น ในการเรียนและ
ปฏิบัติงาน รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปัน อาสาทำกิจกรรมของส่วนร่วม ช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น  ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

4. ความมีเหตุผลในการปฏิบัติงาน  นักเรียนจะต้องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน และขยันฝึกฝน
ตนเองสม่ำเสมอมีความ ละเอียดรอบคอบ   ระมัดระวัง  รู้จักแก้ปัญหา   

การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  
1. ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบงานได้อย่างเหมาะสม 



2. ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การประเมิน 
3. ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 

หลักความมีเหตุผล 
4. เห็นประโยชน์ของปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
5. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน 
6. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
7. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
8. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
9. มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
10. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
11. นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติงานได้ครบถ้วนถูกต้อง 

12.  มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
13. กล้าซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างถูกกาลเทศะ 

การตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังน้ี 

เง่ือนไขความรู้ 
1. ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการปฏิบัติงาน(ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบระมัดระวัง ) 
2. มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแบบงาน 
3. ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
5. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด (ความรับผิดชอบ) 
6. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบัติงาน (ขยัน อดทน) 
7. ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น (แบ่งปัน) 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักศึกษา การบูรณาการ/การสอดแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ขั้นเตรียม 

 จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียน
การสอนท่ีเกี่ยวกับ งานลับคมตัด 
1.แนะนำวิธีเรียนการมอบหมายงาน
และวิธีวัดผล 
2.ทดสอบก่อนเรียนและให้นักเรียน 
สลับกันตรวจคำตอบและให้คะแนน 
3.แจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย 
และการให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน 
ขั้นการเรียนการสอน 
1.อธิบายและยกตัวอย่างงานลับคมตัด 

2.บรรยาย เครื่องมืออุปกรณ์ลับคม
ตัด งานลับคมตัด ดอกสว่าน สกัด 
และมีดกลึง  
 
3. สาธิตการทำงาน การลับคมตัด 

 
 

 

 
 
 

 
ขั้นเตรียม 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียน
ตามท่ีผู้สอนและบทเรียนกำหนด 
เตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน 

2.ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและสลับกัน
ตรวจ 
 
3.ทำความเข้าใจเก่ียวกับจุดประสงค์การ
เรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 
   ขั้นการเรียน การสอน                                                                                     
1.ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกต
พร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อ
มีข้อสงสัย 
 
 
 
 

 
หลักความพอประมาณ 
1.เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ได้สอดคล้องกับ
งาน 
 
 
หลักความมีเหตุผล 
1.มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและ
การปฏิบัติงาน 
 
หลักความพอประมาณ 
1.นักเรียนรู้จักใช้และจัดสรรวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.เห็นประโยชน์ของการเขียนแบบได้อย่าง
ชัดเจน 
2.กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
3.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.กล้าถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ 
อย่างถูกกาลเทศะ 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมครู กิจกรรมครู กิจกรรมครู 
ขั้นทำกิจกรรมปฏิบัติ 
1.มอบหมายงานให้นักเรียนค้นคว้า 

จัดทำรายงาน   อย่างอิสระ เรื่อง 
เครื่องมือลับคมตัด  งานลับคมตัด
ดอกสว่าน สกัด และมีดกลึง ใช้
กระดาษรายงานขนาด A 4 ตาม
รูปแบบรายงานโดยนักเรียนสามารถที่ 
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้แสดง
ความคิดเห็นภายในห้องเรียนได้ 

ขั้นสรุป 
1.  ครู และ นักศึกษาสรุปเน้ือหา
ร่วมกันโดยวิธีการอภิปรายและปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบเอา
ใจใส่การเรียนรู้   ฝึกปฏิบัติงานอยู่เสมอ
และส่งเสริมใหใ้ช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

16. แจกแบบทดสอบหลังเรียน 
17. ตรวจแบบทดสอบพร้อมบันทึก

คะแนน 
18. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้าย

บทเรียน 
 

-  

 

1. นักเรียนปฏบิัติงานค้นคว้า 
จัดทำรายงาน   อย่างอิสระ เร่ือง 
เคร่ืองมือลับคมตัด  งานลับคมตัด
ดอกสว่าน สกัด และมีดกลึง ใช้
กระดาษรายงานขนาด A 4 ตาม

รูปแบบรายงานโดยนักเรียน
สามารถที่ ซักถาม และแลกเปลี่ยน
ความรู้แสดงความคิดเห็นภายใน

ห้องเรียนได้ขั้นสรุป 
 
1.นักเรียนรับฟังคำสรุปและข้อแนะนำ
จากครูพร้อมทัง้จดบันทึกข้อมูล และ
ซักถามหรือตอบคำถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจพร้อมทั้งรับ
การปลูกฝังเรื่องการทำงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบเอาใจใส่การเรียนรู้   
ฝึกปฏิบัติงานอยู่เสมอและส่งเสริมให้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
3.เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน 

4.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
 

หลักความพอประมาณ 
1.ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบ
งานได้อย่างเหมาะสม 
2.ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การ
ประเมิน 
3.ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2.ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
3.มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
เง่ือนไขความรู้ 
1.ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการ
ปฏิบัติงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้
รอบคอบระมัดระวัง ) 
2.มีความรู้ความเข้าใจในงานเขียนแบบ 
3.ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
4.มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
1.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตาม
กำหนด(ความรับผิดชอบ) 
2.มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นใน
การเรียนและปฏิบัติงาน (ความขยัน  อดทน) 
3.ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของ
ส่วนรวมอาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น
(แบ่งปัน) 

 
 
สื่อการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพ์  
1. หนังสือเรียน วิชา งานฝึกฝีมือ    นริศ      ศรีเมฆ 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. แบบทดสอบหลังเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  



6. แบบประเมินผลงานตามใบงาน 
สื่อโสตทัศน์   

  1.     เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
  2.     จอรับภาพ 
  3.     แผ่นใส 
  4.     ไวท์บอร์ด 

หุ่นจำลองหรือของจริง    
         วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน งานลับคมตัด 

แหล่งการเรียนรู ้
       1.  ในสถานศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัย  ดูตัวอย่างแบบงาน จากหนังสืองานฝึกฝีมือ   
       2.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet 
งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 
      ก่อนเรียน 

เพื่อให้การทำกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนตามท่ี
ผู้สอนและบทเรียนกำหนดเตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
จุดประสงค์การเรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 

    ขณะเรียน 
        ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกตพร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อมีข้อสงสัย   นักเรียนปฏิบัติงานค้นคว้า จัดทำ
รายงาน   อย่างอิสระ เรื่อง เครื่องมือลับคมตัด  งานลับคมตัดดอกสว่าน สกัด และมีดกลึง ใช้กระดาษรายงานขนาด A 4 ตาม
รูปแบบรายงานโดยนักเรียนสามารถที่ ซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็นภายในห้องเรียนได้ข้ันสรุปหลังเรียน 
หลังเรียน 

1. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
2. เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า เตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
รายงาน   เรื่อง เครื่องมือลับคมตัด  งานลับคมตัดดอกสว่าน สกัด และมีดกลึง 

 
หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 
ก่อนเรียน 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขณะเรียน 

ด้านความรู้  
       ใช้คำถามในขณะทำการบรรยาย   ไม่มีเกณฑ์การตัดสินแต่จะสังเกตความสนใจในเน้ือหาที่นักเรียนได้รับจากการ
ตอบคำถาม 
ด้านทักษะ 
รายงาน เรื่อง เครื่องมือลับคมตัด  งานลับคมตัดดอกสว่าน สกัด และมีดกลึง 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
สังเกตการณ์ทำงาน การถามตอบ ของนักเรียนขณะทำการเรียน การสอน 



หลังเรียน 
1.ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
2.ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
       รายงาน เรื่อง เครื่องมือลับคมตัด  งานลับคมตัดดอกสว่าน สกัด และมีดกลึง 
เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน ต้องตอบคำถามถูกต้อง 50% ข้ึนไป 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ดีมาก 5   คะแนน 
ดี 4   คะแนน 
ปานกลาง 3   คะแนน 
พอใช้ 2   คะแนน 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ข้ึนไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการประเมินตามสภาพ

จริง 
 

 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด โดยเขียนเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงในกระดาษคำตอบ 
1. มุมใดท่ีทำให้คมตัดมีความแข็งแรง 

ก. มุมฟรี ข. มุมคาย 
ค. มุมล่ิม ง. มุมจิก 

2. มุมฟรีมีประโยชน์อย่างไรต่อการเจาะ 
ก. ช่วยคายเศษโลหะได้สะดวก ข. ช่วยลดการเสียดสีกับเนื้องาน 
ค. ช่วยให้เศษโลหะม้วนตัวเป็นเส้นยาว ง. ถูกทุกข้อ 

3. ดอกสว่านท่ีตัดเฉือนเนื้อโลหะได้ต้องมีลักษณะอย่างไร 
ก. หลังคมตัดต้องอยู่ต่ำกว่าหน้าคมตัด 
ข. หลังคมตัดต้องอยู่สูงกว่าหน้าคมตัด 
ค. หลังคมตัดต้องอยู่ในระดับเดียวกับหน้าคมตัด 
ง. หลังคมตัดต้องมีลักษณะโค้งไปยังหน้าคมตัด 

4. หินเจียระไนเมื่อใช้ไปในระยะเวลาหนึ่งด้านหน้าของล้อหินจะสึกหรอ และมีลักษณะโค้งมน เกิดอันตรายได้ง่าย
เมื่อใช้งาน ควรแก้ไขอย่างไร 

ก. เปล่ียนหินเจียระไนใหม่ 
ข. ต้องแต่งหน้าล้อหินด้วยอุปกรณ์แต่งหน้าล้อหิน 



ค. ต้องใช้เจียระไนช้ินงานท่ีมีขนาดโตกว่าความกว้างของล้อหิน 
ง. นำไปหล่อใหม่ 

5. ขณะเจียระไนลับคมดอกสว่านต้องจุ่มน้ำเป็นระยะ ๆ เพื่ออะไร 
ก. เพื่อกำจัดฝุ่นละอองท่ีเกิดจากการเจียระไน 
ข. เพื่อหล่อเย็นไม่ให้คมตัดไหม้ 
ค. เพื่อชุบแข็งดอกสว่านไปในตัวขณะเจียระไน 
ง. เพื่อระบายความร้อนให้สามารถจับด้วยมือได้ 

6. การเจียระไนลับคมดอกสว่านต้องจับให้ดอกสว่านทำมุมกับหน้าของล้อหินเจียระไนกี่องศา 
ก. 30 องศา               ข.  45 องศา      ค. 59 องศา ง. 69 องศา 

7. คมตัดของดอกสว่านท่ีผลิตมาจากโรงงาน จะมีมุมฟรีกี่องศา 
ก. 5-10 องศา         ข.  8-12 องศา    ค. 12-15 องศา ง. 15-20 องศา 

8. มุมใดของดอกสว่านท่ีใช้ในการตัดเฉือนเนื้อโลหะ 
ก. มุมฟรี           ข.  มุมคาย                ค. มุมตัด               ง. มุมล่ิม 

 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

 
1.    
ค. 

2.    
ข. 

3.    ก. 4.    
ข. 

5.    
ข. 

6.    
ค. 

7.    
ข. 

8.    
ข. 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา 20100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ 
หน่วยที่  11  ชื่อหน่วย งานปรับประกอบ 

 
 

แนวคิด 
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีส่วนประกอบไม่เท่ากัน บางชนิดมีเพียงช้ินเดียว บางชนิดมีส่วนประกอบต้ังแต่สองช้ินขึ้น

ไป ดังนั้น การอ่านภาพประกอบ และการปรับผิวงานประกอบ เป็นส่ิงสำคัญท่ีนักศึกษาจะต้องศึกษา และฝึกทักษะการ
ตะไบปรับผิวงานประกอบ เพื่อให้ได้ผิวงานท่ีเรียบได้ฉาก และได้ขนาดท่ีกำหนด 
 

สาระการเรียนรู้ 

ด้านความรู้      
 งานปรับประกอบ 

ด้านทักษะ 
ปรับประกอบชิ้นงานตามแบบ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม  



1. ความรับผิดชอบ  ประหยัด  ขยันอดทน 
2. สนใจใฝ่รู้    รอบรู้    ละเอียดรอบคอบ  ระมัดระวัง 

จุดประสงค์การสอน/การเรียน 
  จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับงานปรับประกอบ 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการปรับประกอบ 
3. เพ่ือให้มีเจคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องสำเร็จในเวลาท่ี

กำหนด  มีเหตุมีผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม /บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านความรู้   

1. อ่านแบบภาพประกอบว่างแผนการทำงาน ได้ 
ด้านทักษะ 

2. ประกอบด้ามค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
     ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลาปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของห้องเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เน้ือหาสาระ 
ด้านความรู้  (งานฝึกฝีมือ  : นริศ  ศรีเมฆ ) 

1. งานปรับประกอบ  (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านความรู้ ข้อท่ี 1 )  

- การอ่านแบบภาพประกอบ 

- การว่างแผนในการเผ่ือผิวงานประกอบและจัดเตรียมเครื่องมือ 

- งานตรวจสอบช้ินงานสำเร็จ 
    
  ด้านทักษะ(จุดประสงค์พฤติกรรมด้านทักษะ ข้อ ท่ี 2 ) 

2. ประกอบด้ามค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จุดประสงค์พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ข้อที่ 3,4 ) 

3. การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ นักเรียนต้องมีความรู้จักใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมมีคุณภาพ นำมาใช้งาน 
และรู้ถึงการเก็บรักษา วัสดุเหล่าน้ันอย่างฉลาด รอบคอบ รู้จักการประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติอย่างสูงสุด  งานจะสำเร็จได้น้ันนักเรียนต้องมีความเพียรพยายาม มานะ อดทน ตรงเวลา  กระตือรือร้น ในการ
เรียนและปฏิบัติงาน รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปัน อาสาทำกิจกรรมของส่วนร่วม ช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น  ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4. ความมีเหตุผลในการปฏิบัติงาน  นักเรียนจะต้องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน และขยันฝึกฝน
ตนเองสม่ำเสมอมีความ ละเอียดรอบคอบ   ระมัดระวัง  รู้จักแก้ปัญหา   

การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ  
1. ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบงานได้อย่างเหมาะสม 
2. ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การประเมิน 



3. ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
4. เห็นประโยชน์ของปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
5. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้ 
6. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
7. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
8. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
9. มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
10. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
11. นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติงานได้ครบถ้วนถูกต้อง 

12.  มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
13. กล้าซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างถูกกาลเทศะ 

การตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังน้ี 

เง่ือนไขความรู้ 
1. ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการปฏิบัติงาน(ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบระมัดระวัง ) 
2. มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแบบงาน 
3. ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
5. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด (ความรับผิดชอบ) 
6. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและปฏิบัติงาน (ขยัน อดทน) 
7. ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น (แบ่งปัน) 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักศึกษา การบูรณาการ/การสอดแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ขั้นเตรียม 

 จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียน
การสอนท่ีเกี่ยวกับ งานปรับ
ประกอบ 
1.แนะนำวิธีเรียนการมอบหมายงาน
และวิธีวัดผล 
2.ทดสอบก่อนเรียนและให้นักเรียน 
สลับกันตรวจคำตอบและให้คะแนน 
3.แจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย 
และการให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน 
ขั้นการเรียนการสอน 
1.อธิบายและยกตัวอย่างงานปรับ
ประกอบ 

2.บรรยาย การอ่านแบบ
ภาพประกอบ  การว่างแผนในการ
เผ่ือผิวงานประกอบและจัดเตรียม
เครื่องมือ งานตรวจสอบช้ินงาน
สำเร็จ 
 
3. สาธิตการทำงาน การปรับประกอบ  

 
 

 

 
 
 

 
ขั้นเตรียม 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียน
ตามท่ีผู้สอนและบทเรียนกำหนด 
เตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน 

2.ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและสลับกัน
ตรวจ 
 
3.ทำความเข้าใจเก่ียวกับจุดประสงค์การ
เรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 
   ขั้นการเรียน การสอน                                                                                     
1.ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกต
พร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเมื่อ
มีข้อสงสัย 
 
 
 
 

 
หลักความพอประมาณ 
1.เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ได้สอดคล้องกับ
งาน 
 
 
หลักความมีเหตุผล 
1.มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและ
การปฏิบัติงาน 
 
หลักความพอประมาณ 
1.นักเรียนรู้จักใช้และจัดสรรวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.เห็นประโยชน์ของการเขียนแบบได้อย่าง
ชัดเจน 
2.กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
3.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.กล้าถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ 
อย่างถูกกาลเทศะ 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมครู กิจกรรมครู กิจกรรมครู 
ขั้นทำกิจกรรมปฏิบัติ 

19. ให้นักเรียนนำชิ้นงาน ค้อนตอกเข็ม
ขัดรัดสายไฟฟ้า และด้ามค้อนตาม
แบบงานที่กำหนด และมอบหมาย
งานให้นักเรียนปฏิบัติงานปรับ
ประกอบด้าม ค้อนตอกเข็มรัด
สายไฟ และแต่งให้ได้ขนาดตาม
แบบ สามารถที่ ซักถาม และ
แลกเปลี่ยนความรู้แสดงความ
คิดเห็นได้ 

ขั้นสรุป 
1.  ครู และ นักศึกษาสรุปเน้ือหา
ร่วมกันโดยวิธีการอภิปรายและปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบเอา
ใจใส่การเรียนรู้   ฝึกปฏิบัติงานอยู่เสมอ
และส่งเสริมใหใ้ช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

3. แจกแบบทดสอบหลังเรียน 
4. ตรวจแบบทดสอบพร้อมบันทึก

คะแนน 
5. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้าย

บทเรียน 
 

 
1. นักเรียนปฏิบัติงานปรับประกอบด้าม 
ค้อนตอกเข็มรัดสายไฟ และแต่งให้ได้
ขนาดตามแบบ สามารถที่ ซักถาม และ
แลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็นได้ 

 
 
 
 
 

ขั้นสรุป 
1.นักเรียนรับฟังคำสรุปและข้อแนะนำ
จากครูพร้อมทัง้จดบันทึกข้อมูล และ
ซักถามหรือตอบคำถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจพร้อมทั้งรับ
การปลูกฝังเรื่องการทำงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบเอาใจใส่การเรียนรู้   
ฝึกปฏิบัติงานอยู่เสมอและส่งเสริมให้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
3.เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน 
4.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

หลักความพอประมาณ 
1.ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบ
งานได้อย่างเหมาะสม 
2.ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับเกณฑ์การ
ประเมิน 
3.ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อย่างประหยัดคุ้มค่า 
หลักความมีเหตุผล 
1.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2.ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
3.มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
เง่ือนไขความรู้ 
1.ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการ
ปฏิบัติงาน (ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้
รอบคอบระมัดระวัง ) 
2.มีความรู้ความเข้าใจในงานเขียนแบบ 
3.ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
4.มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขคุณธรรม 
1.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตาม
กำหนด(ความรับผิดชอบ) 
2.มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นใน
การเรียนและปฏิบัติงาน (ความขยัน  อดทน) 
3.ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของ
ส่วนรวมอาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น
(แบ่งปัน) 

 
 
 
 
 
 
สื่อการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพ์  
1. หนังสือเรียน วิชา งานฝึกฝีมือ    นริศ      ศรีเมฆ 



2.แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. แบบทดสอบหลังเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  
6. แบบประเมินผลงานตามใบงาน 
สื่อโสตทัศน์   

  1.     เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
  2.     จอรับภาพ 
  3.     แผ่นใส 
  4.     ไวท์บอร์ด 

หุ่นจำลองหรือของจริง    
         วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน งานปรับประกอบ 

 
แหล่งการเรียนรู ้
       1.  ในสถานศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัย  ดูตัวอย่างแบบงาน จากหนังสืองานฝึกฝีมือ   
       2.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet 
งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 
      ก่อนเรียน 

เพื่อให้การทำกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนตามท่ี
ผู้สอนและบทเรียนกำหนดเตรียมตัวทดสอบก่อนเรียน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
จุดประสงค์การเรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 

    ขณะเรียน 
        ฟังการบรรยายคิดตามและสังเกตพร้อมจดบันทึกสาระสำคัญและถามเม่ือมีข้อสงสัย   นักเรียนปฏิบัติงานปรับประกอบด้าม 
ค้อนตอกเข็มรัดสายไฟ และแต่งให้ได้ขนาดตามแบบ สามารถที่ ซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็นได้ 
หลังเรียน 

1. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
2. เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้า เตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
         ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 
 

 
 
 
 
หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 
ก่อนเรียน 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 



ขณะเรียน 
ด้านความรู้  
       ใช้คำถามในขณะทำการบรรยาย   ไม่มีเกณฑ์การตัดสินแต่จะสังเกตความสนใจในเน้ือหาที่นักเรียนได้รับจากการ
ตอบคำถาม 
ด้านทักษะ 
ตรวจผลงาน ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
สังเกตการณ์ทำงาน การถามตอบ ของนักเรียนขณะทำการเรียน การสอน 

หลังเรียน 
1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  
 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
       ตรวจแบบงาน ค้อนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ 

 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน ต้องตอบคำถามถูกต้อง 50% ข้ึนไป 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ดีมาก 5   คะแนน 
ดี 4   คะแนน 
ปานกลาง 3   คะแนน 
พอใช้ 2   คะแนน 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ข้ึนไป 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการประเมินตามสภาพ

จริง 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด 
 
1. นักเรียนสามารถอ่านภาพประกอบได้จากภาพใด……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 



2. ช้ินส่วนหลายช้ินประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์ 1 ช้ิน โดยท่ัวไปจะยึดติดกันด้วยวิธีใด ให้นักเรียนกล่าวมา 3 วิธี 
1. ……………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ช้ินส่วนท่ียึดติดกันและเคล่ือนท่ีด้วยนักเรียนควรออกแบบโดยการยึดด้วยวิธีใด 

…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
4. ให้นักเรียนสเก็ตช์ภาพประกอบ และออกแบบการจับยึดมาคนละ 1 ช้ินงาน 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 
1. ตอบ ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ และภาพแยกช้ิน 
 
2. ตอบ 1. วิธีการเช่ือม 
 2. วิธีการยึดด้วยนัต หรือ สกร ู
 3. วิธีการย้ำหมุด 
 
3. ตอบ การยึดนัตหรือสกรู หรือร่องเกลียว 
 
4. ตอบ ครูประเมินความเป็นไปได้ของภาพประกอบให้คำแนะนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10 
รหัสวิชา 20100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ 
หน่วยที่  - คาบที่  49-54 ช่ือหน่วย - 

 
 

แนวคิด 
ก่อนที่จะปฏิบติังานขึ้นรูปซีแคลมป์ จ าเป็นตอ้งวางแผนการปฏิบติังานเสียก่อน นัน่คือ งานปรับผิว 

เรียบระดบั  หลงัจากนั้นจึงปฏิบติัการร่างแบบ น าศูนย ์เพ่ือ เจาะ และสกดั เพ่ือน าช้ินส่วนที่ไม่ตอ้งการออกไป 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. การตะไบปรับผิวระดบั 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. นกัเรียนสามารถตะไบปรับผิวงานไดร้ะดบัตามแบบที่ก  าหนด 
3. มีการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่ผูส้อนสามารถสังเกตเห็น

ได ้ในดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง    ความสนใจ
ใฝ่รู้   ความรักสามคัคี   ความกตญัญูกตเวที 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 



 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (5 นาที) 
1. ครู :- น าช้ินงานซีแคลมป์ ของนกัเรียนที่ปรับผิวเรียบร้อย แลว้มาแสดง และถามนกัเรียนว่าการ   ขึ้น

รูปซีแคลมป์ ตอ้งท าดว้ยวิธีใด 
2. นกัเรียน :- ตอบ ตะไบปรับผิวงานให้เรียบ 
3. ครู :- สรุป ถูกตอ้งดงันั้นสัปดาห์น้ีเราจะมาปฏิบติังานตะไบ งานซีแคลม้ป์  

 
ขั้นสอน (ใชวิ้ธีการสอนแบบบรรยาย ประกอบการสาธิต) 
4. นกัเรียนปฏิบตัิงานตะไบ ช้ินงาน ซีแคลมป์ 

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปงานที่ไดป้ฏิบตัิมา 
6. ครูประเมินในแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
7. ครูตรวจผลการปฏิบตัิ 

 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนวิชา งานฝึกฝีมือ (2100-1003) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ ์
2. ช้ินงานจริง 
3. ใบงาน 

 

การวัดและการประเมนิผล 
วิธีวัดผล 
1. ตรวจผลการปฏิบตัิงาน 
2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล 
3. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที ่1 

เรื่อง ค้อนเดินสายไฟ งานตะไบปรบัผิว ด้านท่ี 1, 2 และ 3 

 
วตัถปุระสงค ์

1. นักเรยีนสามารถตะไบปรบัผวิเรยีบชิน้งานได้ 
2. นักเรยีนสามารถตรวจสอบผวิงานได้ 
3. เพื่อใหนั้กเรยีนมมีนุษยสมัพนัธ์ มคีวามรบัผดิชอบ มวีนัิย มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง และมคีวามรกัสามคัคใีน

หมู่คณะ 
มอบหมายงาน ใหนั้กเรยีนตะไบปรบัผวิเรยีบชิ้นงานคอ้น ด้านที ่1 ด้านที ่2 และด้านที ่3 ตามแบบที่ให้มา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การตรวจสอบผวิเรยีบ 

3

1

2

4

5

6

100

20

20



ผิวเรียบไดฉ้าก ดีมาก 5 คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก ดี 4 คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก ปานกลาง 3 คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก พอใช ้ 2 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที ่2 

เรื่อง ค้อนเดินสายไฟ งานตะไบปรบัผิว ด้านท่ี 4, 5 และ 6 

วตัถปุระสงค ์

1. นักเรยีนสามารถปรบัผวิงานดา้นที่ 4  ดา้นที ่5 และดา้นที ่6 และมขีนาดตามทีก่ าหนดได้ 
2. เพื่อใหนั้กเรยีนมมีนุษยสมัพนัธ์ มคีวามรบัผดิชอบ มวีนัิย มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง และมคีวามรกัสามคัคใีน

หมู่คณะ 
มอบหมายงาน ใหนั้กเรยีนตะไบปรบัผวิเรยีบชิ้นงานคอ้น ด้านที ่4 ด้านที ่5 และดา้นที ่6 ตามขนาดทีก่ าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรตรวจสอบผิวเรียบ กำรตรวจสอบขนำด 
ผิวเรียบไดฉ้าก ดีมาก 5  คะแนน ขนาด + - 0.1 มม. ได ้ 10   คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก ดี 4  คะแนน ขนาด + - 0.2 มม. ได ้  8   คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก ปานกลาง 3  คะแนน ขนาด + - 0.3 มม. ได ้  6   คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก พอใช ้ 2  คะแนน ขนาด + - 0.4 มม. ได ้  4   คะแนน 
 ขนาด + - 0.5 มม. ได ้2   คะแนน 

96

19

19

4

5

6



ใบงานที ่3 

เรื่อง ค้อนเดินสายไฟ งานร่างแบบ งานเลื่อย งานเจาะ และงานสกดั 
 

วตัถปุระสงค ์

1. นักเรยีนสามารถปรบัผวิงานด้านที ่4  ดา้นที ่5 และด้านที ่6 และมขีนาดตามที่ก าหนดได้ 
2. เพื่อใหนั้กเรยีนมมีนุษยสมัพนัธ์ มคีวามรบัผดิชอบ มวีนัิย มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง และ       มคีวามรกั

สามคัคใีนหมู่คณะ 
มอบหมายงาน ใหนั้กเรยีนร่างแบบงานคอ้น น าศูนยเ์จาะ เลื่อย และสกดังานคอ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ำรให้คะแนน 
ดีมาก 5 คะแนน 
ดี 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
พอใช ้ 2 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96

19

9.5

45

9.5
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77

56

40

คลองเลื่อย
ขนาดทีเ่ผือ่ไวส้ าหรบั
ตะไบปรบัผวิ



ปากกาจบัชิน้งาน

แนวเลื่อยอยู่ในลกัษณะดิง่

ใบงานที ่4 

เรื่อง ค้อนเดินสายไฟ งานเลื่อย และงานตะไบหางค้อน 
 

วตัถปุระสงค ์

1. นักเรยีนสามารถตะไบปรบัผวิหางคอ้นได้ 
2. นักเรยีนสามารถตะไบลบมุม และลบคมหวัคอ้นได้ 
3. เพื่อใหนั้กเรยีนมมีนุษยสมัพนัธ์ มคีวามรบัผดิชอบ มวีนัิย มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง และมคีวามรกัสามคัคใีนหมู่

คณะ 
มอบหมายงาน ใหนั้กเรยีนตะไบปรบัผวิหางคอ้น และลบมุมหวัคอ้นตามแบบที่ให้มา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ำรให้คะแนน 
ดีมาก 5 คะแนน 
ดี 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
พอใช ้ 2 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2x45  

96

R2

40

2

ตะไบปรบัผวิเรยีบ

ตะไบลบมมุทัง้ 4 ดา้น



ใบงานที ่5 

เรื่อง ค้อนเดินสายไฟ งานเลื่อย และงานตะไบหางค้อน 
 

วตัถปุระสงค ์

1. นักเรยีนสามารถ ตะไบรูใส่ดา้มคอ้น ใหม้ขีนาดตามต้องการได้ 
2. เพื่อใหนั้กเรยีนมมีนุษยสมัพนัธ์ มคีวามรบัผดิชอบ มวีนัิย มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง และมคีวามรกัสามคัคใีน

หมู่คณะ 
มอบหมายงาน ใหนั้กเรยีนตะไบตกแต่งรูเจาะใส่ด้ามคอ้นให้ไดข้นาดตามแบบที่ให้มา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ำรให้คะแนน 
ดีมาก 5 คะแนน 
ดี 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
พอใช ้ 2 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

2x45  

19

45
56
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19



 

ใบงานที ่6 

เรื่อง ค้อนเดินสายไฟ งานตะไบด้าม และประกอบด้ามค้อน 
 

วตัถปุระสงค ์

1. นักเรยีนสามารถตะไบดา้มคอ้น และประกอบด้ามคอ้นได ้

2. นักเรยีนสามารถประกอบลิม่ได้ 
3. นักเรยีนมมีนุษยสมัพนัธ์ มคีวามรบัผดิชอบ มวีนัิย มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง และมคีวามรกัสามคัคใีนหมู่คณะ 

มอบหมายงาน ใหนั้กเรยีนตะไบและประกอบด้ามคอ้น  ตะไบลิม่และประกอบลิม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ำรให้คะแนน 
ดีมาก 5 คะแนน 
ดี 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
พอใช ้ 2 คะแนน 

 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี 7 

ดา้มคอ้น

ตะไบแต่งใหเ้ท่ากบัรูคอ้น

410

15



เร่ือง ซีแคลมป์ งานตะไบปรับผิวงานให้เรียบด้านที่ 1, 2 และ 3 และได้ฉากซ่ึงกันและกนั 
 
วัตถุประสงค์ 

1. นกัเรียนสามารถตะไบปรับผิวช้ินงานดา้นที่ 1 ดา้นที่ 2 และดา้นที่ 3 ได ้
2. นกัเรียนสามารถตรวจสอบผิวงาน และความฉากได ้
3. นกัเรียนมีมนุษยสัมพนัธ์ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมีความรักสามคัคี

ในหมู่คณะ 
มอบหมายงาน ให้นกัเรียนตะไบปรับผิวเรียบช้ินงาน ซีแคลมป์ ดา้นที่ 1 ดา้นที่ 2 และดา้นที่ 3 และไดฉ้าก   ซ่ึง

กนัและกนั ตามแบบที่ให้มา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก 5 คะแนน 
ดี 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
พอใช้ 2 คะแนน 

  

110
65

1

2
3

16



ใบงานท่ี 8 

เร่ือง ซีแคลมป์ งานปรับผิวงานด้านที่ 4, 5 และ 6 ได้ฉากซ่ึงกันและกนั และมีขนาดตามทีก่ าหนด 
 
วัตถุประสงค์ 

1. นกัเรียนสามารถปรับผิวช้ินงานดา้นที่ 4 ดา้นที่ 5 และดา้นที่ 6 ได ้
2. นกัเรียนมีมนุษยสัมพนัธ์ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมีความรักสามคัคี

ในหมู่คณะ 
มอบหมายงาน ให้นกัเรียนตะไบปรับผิวเรียบช้ินงาน ซีแคลมป์ ดา้นที่ 4 ดา้นที่ 5 และดา้นที่ 6 ต่อโดยแต่ละ

ดา้นตอ้งมีความฉากซ่ึงกนัและกนั และมีขนาดตามก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจสอบผิวเรียบและฉาก การตรวจสอบขนาด 
ผิวเรียบไดฉ้าก ดีมาก 5  คะแนน ขนาด + - 0.1 มม. ได ้ 10   คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก ดี 4  คะแนน ขนาด + - 0.2 มม. ได ้  8   คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก ปานกลาง 3  คะแนน ขนาด + - 0.3 มม. ได ้  6   คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก พอใช ้ 2  คะแนน ขนาด + - 0.4 มม. ได ้  4   คะแนน 

 ขนาด + - 0.5 มม. ได ้  2   คะแนน 
 

 
ใบงานท่ี 9 

110
65

6

5
4 16



เร่ือง ซีแคลมป์ งานร่างแบบ น าศูนย์ เจาะ เลื่อน และสกัด 
 
วัตถุประสงค์ 

1. นกัเรียนสามารถร่างแบบ น าศูนย ์และเจาะได ้
2. นกัเรียนสามารถเลื่อย และสกดัช้ินงาน ซีแคลมป์ได ้
3. นกัเรียนมีมนุษยสัมพนัธ์ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมีความรักสามคัคี

ในหมู่คณะ 
มอบหมายงาน ให้นกัเรียนร่างแบบ น าศูนย ์เจาะ เลื่อย และสกดังานซีแคลมป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจสอบผิวเรียบและฉาก 
ผิวเรียบไดฉ้าก ดีมาก 5  คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก ดี 4  คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก ปานกลาง 3  คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก พอใช ้ 2  คะแนน 

5
10

ระยะเผื่อส าหรบัการ
ตะไบปรบัผวิ 1 มม.  10

70

แนวเลือ่ยมอื6

รอยเลื่อย
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0
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1
แนวตะไบ

1



ใบงานที่ 10 

เร่ือง ซีแคลมป์ งานตะไบ ซีแคลมป์ ตะไบผิวโค้ง และท าเกลียวใน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. นกัเรียนสามารถตะไบปรับผิวเรียบ ขาดา้นในของช้ินงานตวัซีได ้
2. นกัเรียนสามารถตะไบปรับผิวโคง้ช้ินงานรูปตวัซีได ้
3. นกัเรียนมีมนุษยสัมพนัธ์ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมีความรักสามคัคี

ในหมู่คณะ 
มอบหมายงาน ให้นกัเรียนตะไบปรับผิวเรียบช้ินงาน บริเวณขาดา้นใน และตะไบปรับผิวโคง้บริเวณมุมฉาก

ดา้นนอกของช้ินงานรูปตวัซี และท าเกลียวในดา้นบนของตวัซี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก ดีมาก 5  คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก ดี 4  คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก ปานกลาง 3  คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก พอใช ้ 2  คะแนน 

เจาะร ู  8.5 มม.
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ใบงานที่ 11 

เร่ือง ซีแคลมป์ งานกลึงสลัก และดายเกลียว 
 
วัตถุประสงค์ 

1. นกัเรียนสามารถกลึงปอกสลกัได ้
2. นกัเรียนสามารถท าเกลียวนอกบนสลกัได ้
3. นักเรียนมีมนุษยสัมพนัธ์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมีความรักสามคัคี

ในหมู่คณะ 
 
มอบหมายงาน ให้นกัเรียนกลึงปอกสลกั ให้มีขนาดตามแบบและท าเกลียวนอกดว้ยดาย บนสลกัที่เตรียมไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก ดีมาก 5  คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก ดี 4  คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก ปานกลาง 3  คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก พอใช ้ 2  คะแนน 
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ใบงานท่ี 12 

เร่ือง ซีแคลมป์ งานเจาะรูประกอบแขนหมุนและย า้แขนหมุน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. นกัเรียนสามารถเจาะรูสลกัเกลียวได ้
2. นกัเรียนสามารถประกอบแขนหมุนและย ้าแขนหมุนได ้
3. นกัเรียนมีมนุษยสัมพนัธ์ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมีความรักสามคัคี

ในหมู่คณะ 
มอบหมายงาน ให้นกัเรียนเจาะรูหัวของสลกัเกลียว ประกอบและย ้าแขนหมุน ตามแบบที่ก  าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก ดีมาก 5  คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก ดี 4  คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก ปานกลาง 3  คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก พอใช ้ 2  คะแนน 



ใบงานที่ 13 

เร่ือง ซีแคลมป์ งานเตรียมแป้นยันและประกอบแป้นยัน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. นกัเรียนสามารถเตรียมช้ินส่วนแป้นยนัได ้
2. นกัเรียนสามารถประกอบแป้นยนัเขา้กบัปลายของสลกัเกลียวได ้
3. นกัเรียนสามารถลบคม และลบมุมงานซีแคลมป์ได ้
4. นักเรียนมีมนุษยสัมพนัธ์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมีความรักสามคัคี

ในหมู่คณะ 
มอบหมายงาน ให้นกัเรียนเตรียมแป้นยนัและประกอบแป้นยนัเขา้กบัขาของสลกัเกลียวดว้ยการย ้าปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก ดีมาก 5  คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก ดี 4  คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก ปานกลาง 3  คะแนน 
ผิวเรียบไดฉ้าก พอใช ้ 2  คะแนน 



ภาคผนวก ก 

ตัวอย่าง 
แบบประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 
ประเมินจากผลงานท่ีผูเ้รียนจดัท าและน ามาจดัเก็บไวใ้นแฟ้ม แฟ้มนั้นจะประกอบดว้ย 

1. ปก 
2. ค าน า 
3. ขอ้มูลส่วนตวั 
4. สารบญั 
5. จุดประสงค ์
6. เกณฑก์ารประเมินงาน 
7. งานทั้งหมด 
8. แบบทดสอบต่างๆ 
9. งานท่ีมอบหมาย/ใบงาน 

10. การประเมินตนเอง/เพ่ือน/ผูส้อน/ผูป้กครอง 
11. ความคิดเห็นต่อวิชา 

 
ตัวอย่างข้อมูลส่วนตัว 

1. ช่ือ……………………………………………………………………………………………… 
2. เกิดวนัท่ี…………………………เดือน………………………………พ.ศ. …………………… 
3. ช่ือบิดา…………………………………………ช่ือมารดา……………………………………. 
 พ่ี…………………………………………คน  นอ้ง………………………...………………คน 
4. ท่ีอยู่……………………………………………………………………………………….. 
5. วิชาท่ีชอบ……………………………………………………………………………………. 
6. กิจกรรมท่ีชอบ…………………………………………………………………………………. 
7. ส่ิงท่ีประทบัใจในการเรียน…………………………………………………………………... 
8. รางวลัท่ีเคยไดร้ับ………………………………………………………………………………. 
9. ความสามารถพิเศษ……………………………………………………………………………. 

10. อุดมคติของการท างาน………………………………………………………………………… 
11. ผลงานท่ีสะสม………………………………………………………………………………….. 

 
หมายเหตุ สะสมงานไดทุ้กหน่วย ผูเ้รียนน าผลงานท่ีพอใจใส่แฟ้มสะสมไว  ้



ภาคผนวก ข 
ตัวอย่าง 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 
 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 
การยอมรับ 
ฟังคนอื่น 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

หมายเหตุ 

 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดบัคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดงัน้ี 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง  ไ ม่หลับ  ไ ม่ พูดคุ ย ในชั้ น  มีค าถ าม ท่ีดี  ตอบค าถ ามถูกต้อง  ท า ง านส่งครบ 
ตรงเวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑป์ระมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑป์ระมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เขา้ชั้นเรียน  แต่การแสดงออกนอ้ยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

 
ลงช่ือ……………………………….ผู้สังเกต 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 



ภาคผนวก ค 
ตัวอย่าง 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 
กลุ่มที่…………..ชั้น/แผนก……………… 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม ความ
ร่วมมือ 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

ความต้ังใจ
ในการ
ท างาน 

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ดีมาก = 4 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 90-100% หรือปฏิบติับ่อยครั้ ง 

 ดี = 3 ประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ์ 70-89% หรือปฏิบติับางคร้ัง 
 ปานกลาง = 2 ประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ์ 50-69% หรือปฏิบติัคร้ังเดียว 
 ปรับปรุง = 1 ประสิทธิภาพต ่ากว่าเกณฑ ์ 50%  หรือไม่ปฏิบตัิเลย 
 

ลงช่ือ………………………………ผู้สังเกต 
 (…………………………….) 
 ………./……………/……… 



ภาคผนวก ง 
ตัวอย่าง 

แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายบุคคล 
 

พฤติกรรม 
 
 

ช่ือ-สกลุ 

บุคลิก 
การแต่ง
กาย 

มารยาทใน
การพูด 

การใช้ 
ภาษา 

วิธีการ    
น าเสนอ 

เนื้อหาที ่
น าเสนอ 

รวม 

10 10 10 10 10 50 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
เกณฑ์ผ่าน 25 คะแนน 

 
เกณฑ์การสังเกต 

บุคลิก การแต่งกาย : มีความเช่ือมัน่ในตนเอง แต่งกายสะอาด ถกูระเบียบ เส้ือไม่หลุดลุ่ย ลอยชาย 
มารยาทในการพูด : มองหนา้และสบตาผูฟั้ง ไม่เหน็บแนม เสียดสีผูอ้ื่น 
การใชภ้าษา : ชดัเจน ตามหลกัภาษา ตวั ร ล ค าควบกล ้า ถอ้ยค าขอ้ความสุภาพ 
วิธีการน าเสนอ : น่าสนใจหลากหลาย เช่น ใชแ้ผ่นใส รูปภาพ ตั้งค าถาม เล่นเกม ไม่เย่ินเยอ้ 
เน้ือหาที่น าเสนอ : มีสาระส าคญั ตรงกบัหัวขอ้เร่ือง ใช้เวลาตามที่ก  าหนด 

 
ลงช่ือ……………………………….ผู้สังเกต 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 



ภาคผนวก จ 
ตัวอย่าง 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ช่ือผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………… 
ช่ือกลุ่มรับการประเมิน………………………………………………………………………………………… 
ประเมินผลคร้ังท่ี…………………....…….. วันท่ี ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ.  
เร่ือง……………………………………………………………………………………………………… 

ที่ 
คุณลกัษณะ/พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดับพฤติกรรม 
คะแนนท่ี

ได้ 
ใช้ได้  
= 1 

ควรปรับปรุง  
=  0 

1 ความมีมนุษยสัมพนัธ ์
 แสดงกิริยาท่าทางสุภาพต่อผูอ้ื่น 
 ให้ความร่วมมือกบัผูอ้ื่น 

   
 

2 ความมีวินยั 
 ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงต่างๆ ของวิทยาลยั ไดแ้ก่ แต่ง

กายถูกตอ้งตามระเบียบ     และขอ้บงัคบั ตรงต่อเวลา  

   

3 ความรับผิดชอบ 
 มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน 
 ปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจ 
 มีความเพียรพยายามในการเรียนและการปฏิบตัิงาน 

   

4 ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 กลา้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

   
 

5 ความสนใจใฝ่รู้ 
 ซักถามปัญหาขอ้สงสัย 

   
 

6 ความรักสามัคคี 
 ร่วมมือในการท างาน 

   
 

7 ความกตัญญูกตเวที 
 มีสัมมาคารวะต่อครู-อาจารยอ์ย่างสม ่าเสมอ ทั้งต่อหนา้และลบัหลงั 

   
 

 
รวมคะแนนท่ีได้ท้ังหมด  = …………… คะแนน 

หมายเหตุ  : แบบประเมินน้ีใช้แบบเดียวกนัทั้งผูส้อนและประธานกลุ่ม และประเมินคุณลกัษณะดงักล่าวตลอดภาคการศึกษา 

 
ภาคผนวก ฉ 

ตัวอย่าง 
แบบรวมคะแนนการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

 และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
 



ช่ือ-สกุล…………………………………………………………....รหัสประจ าตัว………………………………… 
ระดับช้ัน………………..กลุ่ม………………...แผนกวชิา…………………….…………………………………… 
 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

คร้ังที่ประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 
หา

รจ
 าน
วน

คร
ั ้งที่

ปร
ะเมิ

น 
คะ

แน
นที่

ได
้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

คะแนนที่ได้    

1. ความมีมนุษย
สัมพนัธ์ 

                      

2. ความมีวินยั                       

3. ความรับผิดชอบ                       

4. ความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 

                      

5. ความสนใจใฝ่รู้                       

6. ความรักสามคัค ี                       

7. ความกตญัญูกตเวที                       

 
ลงช่ือ…………………………….ผู้ประเมิน 

(…………………………….) 
.………/…………/………. 

 

 
หมายเหตุ : แบบรวมคะแนนน้ีใช้แบบเดียวกนัทั้งผูส้อนและประธานกลุ่ม 



ภาคผนวก ช 
ตัวอย่าง 

แบบสรุปผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ภาคเรียนท่ี…………..ปีการศึกษา………….. 

 

รหัสวิชา…………………………………….. 

ช่ือวิชา……………………………………… 

ระดับช้ัน…………………………………… 

แผนก/กลุ่ม…………………………….…. 

คว
าม
มีม

นุษ
ยส

ัมพ
นัธ

์ 
คว

าม
มีว

ินยั
 

คว
าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 
คว

าม
เชื่อ

มัน่
ใน

ตน
เอง

 
คว

าม
สน

ใจ
ใฝ่
รู้ 

คว
าม
รัก
สา
มคั

ค ี
คว

าม
กต

ญัญ
ูกต

เวที
 

รว
ม 

 (ใ
นส่

วน
ขอ

งผู
ส้อ

น)
 

รว
ม 

(ใน
ส่ว

นข
อง
ปร

ะธ
าน

กล
ุ่ม)

 
รว
มค

ะแ
นน

ที่ไ
ดจ้

าก
ทั ้ง

 2 
ส่ว

น 

ล าดับท่ี 

รหัส 

ประจ าตั
ว 

ช่ือ-สกุล 2 1 3 1 1 1 1 10 10 20 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

ภาคผนวก ฌ 



ตัวอย่าง 
บันทึกหลังการสอน 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนของผู้เรียน 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

ผลการสอนของผู้สอน 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ……………………………….ผู้บันทึก 

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

 
หมายเหตุ : บนัทึกน้ีใชบ้นัทึกทุกแผนการจดัการเรียนรู้ 

 
ภาคผนวก ญ 



ตัวอย่าง 
บันทึกหลังการสอน 

 
ช่ือผู้สอน………………………..………………....…..…. รหัส 2100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ 
ภาคเรียนที่…………………………….. ปีการศึกษา……………………………… 
 

ห้องเรียน วัน/เดือน/ปี เวลา บันทึกความคิดเห็น หมายเหต ุ

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
หมายเหตุ   : บนัทึกน้ีใช้บนัทึกทา้ยสุดของทุกแผนการจดัการเรียนรู้ 

 
 


