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รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
.........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
   

ลงช่ือ...................................................... 
(นายจิตวัฒนา บุญเลิศ) 

หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
........../............/........... 

 
 

 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อื่น ๆ 
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................  

 
ลงช่ือ...................................................... 

 ( นายอรุณ  เกล่ือนพันธ์ ) 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

........./............/........... 
   
 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ อื่น ๆ 
.........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ...................................................... 

( นายนิมิต ศรียาภัย ) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

........./............/........... 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

ความมุ่งหมายในการจัดทำแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ธรรมาภิบาล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ครูและเป็นคู่มือครู ประกอบหนังสือเรียน
วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัส 2100 - 1007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชานี้มีท้ังหมด 6 หน่วยการ
เรียน ประกอบด้วย เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด เครื่องเจาะและงานเจาะ 
เครื่องกลึงและงานกลึง   เครื่องไสและงานไส   เครื่องกัดและงานกัด 

นอกจากนี้ ผู้เรียบเรียงยังได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ธรรมาภิบาล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรมการการ
อาชีวศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้  คงจะเป็นประโยชน์กับครูผู้นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 
ผู้เรียบเรียงยินดีน้อมรับคำติชม ข้อบกพร่องต่าง ๆ จากผู้อ่านและผู้รู้ทุกท่านเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข ปรับปรุง
ในโอกาสต่อไป 
 

     

 
       นายองค์อาจ รุ่งเรือง               
            ผู้เรียบเรียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น รหัส 2100 - 1007 

2. คำอธิบายรายวิชา 
การศึกษาเกี่ยวกับวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ประกอบด้วยศึกษาเกี่ยวกับชนิด ส่วนประกอบ หลักการ

ทำงาน การบำรุงรักษา และหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน การคำนวณค่าความเร็วรอบ 
ความเร็วตัด อัตราการป้อน องค์ประกอบท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงานลับคมตัด งานกลึง งานไส   งานเจาะ ตามหลัก
ความปลอดภัย 

ปฏิบัติงานลับมีดกลึงปาดหน้า  มีดกลึงปอก  ลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก    งานไสราบ ไสบ่า
ฉาก งานเจาะรู งานรีมเมอร์ 

 3. จุดประสงค์รายวิชา 
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน การคำนวณหาค่าต่างๆ ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน 
2. เพื่อให้มีความสามารถในการเจาะ ตัด กลึง ไส งานด้วยเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยท่ีดีในการทำงาน รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัย และรักษา

สภาพแวดล้อม 
 

4. สมรรถนะรายวิชา 
1.  เข้าใจหลักการทำงาน การปรับต้ัง การใช้เครื่องมือกลพื้นฐาน 
2.  กลึงขึ้นรูปช้ินงานดลหะตามแบบส่ังงาน 
3.  ไสปรับขนาดช้ินงานโลหะตามแบบส่ังงาน 

 
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย 0.5 0.5 2 - - - 4 3 10 ๒ 6 

2. เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับ
คมตัด 

0.5 0.5 - - - - 2 2 5 ๑3 3 

3. เครื่องเจาะและงานเจาะ งานรีมเมอร์ 
งานต๊าปเกลียว  

0.5 0.5 1.5 - - - 3 2 ๗ ๘ 3 

4. เครื่องกลึงและงานกลึง 0.5 0.5 1.5 - - - 3 2 ๗ ๙ 3 

5. เครื่องไสและงานไส 0.5 0.5 - - - - 2 2 ๕ ๑๑ 3 

6. เครื่องกัดและงานกัด 0.5 0.5 2 - - - 4 3 ๑0 1 6 

สอบปลายภาค - - - - - - - - - - 3 

รวม 6.5 6.5 17 - - - 40 30 100  54 
ลำดับความสำคัญ 5 4 3 - - - 1 2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ชื่อหน่วย 



6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 

 

กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตร  ปวช.  ปวส.    สาขาวิชา ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้ากำลัง,ช่างกลโรงงาน 

รหัสวิชา : 2100-1007     วิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น  หน่วยกิต-ชั่วโมง  2 (4) 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สมรรถนะรายวิชาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1 เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย สมรรถนะ  เข้าใจหลักการทำงาน  การปรับต้ัง  

  การใช้งานเครื่องมือกลพื้นฐาน 

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  ด้านความรู้ 

  1. บอกส่วนประกอบท่ีสำคัญของเครื่องเล่ือยกลได้ 

  2. อธิบายข้ันตอนการทำงานของเครื่องเล่ือยกลได้ 

  ด้านทักษะ 

  3. ใช้เครื่องเล่ือยกลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

  4. ปฏิบัติงานเล่ือยกลได้ถูกต้องปลอดภัย 

  ด้านคุณธรรม จริยธรรม/โรงเรียนคุณธรรม          
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมภิบาล 

  และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  5. เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ  อุปกรณ์สอดคล้องกับ                           

 

  งานและใช้วัสดุ  อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าประหยัด ปลอดภัย 
  ได้อย่างถูกต้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

  6. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายในเวลา 

  ท่ีกำหนดอย่างมีเหตุและผล มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญา 

  ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลและโรงเรียนคุณธรรม 

  7. มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นความสะอาด ความปลอดภัย 

  และการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมตามองค์ประกอบ 

  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

   

   

   

   

   

   



  

กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตร  ปวช.  ปวส.    สาขาวิชา ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้ากำลัง,ช่างกลโรงงาน 

รหัสวิชา : 2100-1007     วิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น  หน่วยกิต-ชั่วโมง  2 (4) 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สมรรถนะรายวิชา 

2 เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงาน สมรรถนะ  เข้าใจหลักการทำงาน  การปรับต้ัง  

 งานลับคมตัด การใช้งานเครื่องมือกลพื้นฐาน 

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  ด้านความรู้ 

  1. บอกส่วนประกอบท่ีสำคัญของเครื่องเจียระไนได้ 

  2. อธิบายข้ันตอนการทำงานของเครื่องเจียระไนได้ 

  ด้านทักษะ 

  3. ใช้เครื่องเจียระไนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

  4. ปฏิบัติงานลับคมตัด ถูกต้องปลอดภัย 

  ด้านคุณธรรม จริยธรรม/โรงเรียนคุณธรรม        บูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมภิบาล 

  และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  5. เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ  อุปกรณ์สอดคล้องกับ                           

 

  งานและใช้วัสดุ  อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าประหยัด ปลอดภัย 
  ได้อย่างถูกต้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

  6. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายในเวลา 

  ท่ีกำหนดอย่างมีเหตุและผล มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญา 

  ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลและโรงเรียนคุณธรรม 

  7. มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นความสะอาด ความปลอดภัย 

  และการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมตามองค์ประกอบ 

  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

   

   

   

   

   

   

   
 
 



 

กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตร  ปวช.  ปวส.    สาขาวิชา ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้ากำลัง,ช่างกลโรงงาน 

รหัสวิชา : 2100-1007     วิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น  หน่วยกิต-ชั่วโมง  2 (4) 

หน่วยที่ ชือ่หน่วยการเรียนรู้ สมรรถนะรายวิชา 

3 เครื่องเจาะและงานเจาะ งานรีมเมอร์  สมรรถนะ  เข้าใจหลักการทำงาน  การปรับต้ัง  

 งานต๊าปเกลียว การใช้งานเครื่องมือกลพื้นฐาน 

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  ด้านความรู้ 

  1. บอกส่วนประกอบท่ีสำคัญของเครื่องเครื่องเจาะได้ 

  2. อธิบายข้ันตอนการทำงานของเครื่องเจาะได้ 

  3. อธิบายข้ันตอนการรีมเมอร์ด้วยมือได้ 

  4. อธิบายข้ันตอนการต๊าปเกลียวด้วยมือได้ 

  ด้านทักษะ 

  5. ใช้เครื่องเจาะได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  6. ปฏิบัติงานรีมเมอร์ด้วยมือได้ 
  7.ปฏิบัติงานต๊าปเกลียวด้วยมือได้ 
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม/โรงเรียนคุณธรรม            

บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมภิบาล 
  และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  5. เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ  อุปกรณ์สอดคล้องกับ                           
 

  งานและใช้วัสดุ  อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าประหยัด ปลอดภัย 

  ได้อยา่งถูกต้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

  6. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายในเวลา 

  ท่ีกำหนดอย่างมีเหตุและผล มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญา 

  ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลและโรงเรียนคุณธรรม 

  7. มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นความสะอาด ความปลอดภัย 

  และการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมตามองค์ประกอบ 

  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

   

   

   

   

 



 

 

กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตร  ปวช.  ปวส.    สาขาวิชา ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้ากำลัง,ช่างกลโรงงาน 

รหัสวิชา : 2100-1007     วิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น  หน่วยกิต-ชั่วโมง  2 (4) 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สมรรถนะรายวิชา 

4 เครื่องกลึงและงานกลึง สมรรถนะ  กลึงขึ้นรูปช้ินงานโลหะตามแบบส่ังงาน 

   

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  ด้านความรู้ 

  1. บอกส่วนประกอบท่ีสำคัญของเครื่องกลึงได้ 

  2. อธิบายขั้นตอนการทำงานของเครื่องกลึงได้ 

  ด้านทักษะ 

  3. ใช้เครื่องกลึงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

  4. ปฏิบัติงานกลึงขึ้นรูปตามแบบส่ังงานได้  

  ด้านคุณธรรม จริยธรรม/โรงเรียนคุณธรรม          
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมภิบาล 

  และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  5. เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ  อุปกรณ์สอดคล้องกับ                           

 

  งานและใช้วัสดุ  อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าประหยัด ปลอดภัย 
  ได้อย่างถูกต้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

  6. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายในเวลา 

  ท่ีกำหนดอย่างมีเหตุและผล มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญา 

  ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลและโรงเรียนคุณธรรม 

  7. มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นความสะอาด ความปลอดภัย 

  และการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมตามองค์ประกอบ 

  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

   

   

   

   

   

   

   



 

  

กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตร  ปวช.  ปวส.    สาขาวิชา ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้ากำลัง,ช่างกลโรงงาน 

รหัสวิชา : 2100-1007     วิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น  หน่วยกิต-ชั่วโมง  2 (4) 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สมรรถนะรายวิชา 

5 เครื่องไสและงานไส สมรรถนะ  ไสปรับขนาดช้ินงานโลหะตามแบบส่ังงาน 

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  ด้านความรู้ 

  1. บอกส่วนประกอบท่ีสำคัญของเครื่องไสได้ 

  2. อธิบายข้ันตอนการทำงานของเครื่องไสได้ 

  ด้านทักษะ 

  3. ใช้เครื่องไสได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

  4. ปฏิบัติงานไสปรับขนาดช้ินงานโลหะตามแบบ 

  ส่ังงานได้ถูกต้องปลอดภัย 

  ด้านคณุธรรม จริยธรรม/โรงเรียนคุณธรรม            
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมภิบาล 

  และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  5. เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ  อุปกรณ์สอดคล้องกับ                           

 

  งานและใช้วัสดุ  อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าประหยัด ปลอดภัย 
  ได้อย่างถกูต้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

  6. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายในเวลา 

  ท่ีกำหนดอย่างมีเหตุและผล มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญา 

  ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลและโรงเรียนคุณธรรม 

  7. มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นความสะอาด ความปลอดภัย 

  และการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมตามองค์ประกอบ 

  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

   

   

  
 

   

   

   

   



 

  

กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตร  ปวช.  ปวส.    สาขาวิชา ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้ากำลัง,ช่างกลโรงงาน 

รหัสวิชา : 2100-1007     วิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น  หน่วยกิต-ชั่วโมง  2 (4) 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สมรรถนะรายวิชา 

6 เครื่องกัดและงานกัด สมรรถนะ  เข้าใจหลักการทำงาน  การปรับต้ัง การใช้ 

  งานเครื่องมือกลพื้นฐาน 

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  ด้านความรู้ 

  1. บอกส่วนประกอบท่ีสำคัญของเครื่องกัดได้ 

  2. อธิบายข้ันตอนการทำงานของเครื่องกัดได้ 

  ด้านทักษะ 

  3. ใช้เครื่องกัดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

  4. ปฏิบัติงานกัด โดยกัดปรับขนาดช้ินงานโลหะตาม 

  แบบส่ังงานได้ถูกต้องปลอดภัย 
  ด้านคณุธรรม จริยธรรม/โรงเรียนคุณธรรม        

บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมภิบาล 
  และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  5. เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ  อุปกรณ์สอดคล้องกับ                           

 

  งานและใช้วัสดุ  อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าประหยัด ปลอดภัย 

  ได้อย่างถูกต้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

  6. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายในเวลา 

  ท่ีกำหนดอย่างมีเหตุและผล มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญา 

  ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลและโรงเรียนคุณธรรม 

  7. มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นความสะอาด ความปลอดภัย 

  และการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมตามองค์ประกอบ 

  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

   

   

   
 

  
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู ้
หลักสูตร  ปวช.  ปวส.    สาขาวิชา ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้ากำลัง,ช่างกลโรงงาน  

วิชา งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้นเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1007 หน่วยกิต-ชั่วโมง 2(4) 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

สัปดาห์ที ่ ชั่วโมงที ่

1 เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย 1-2 1-8 
2 เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานงานลับคมตัด 3-5 9-20 
3 เครื่องเจาะและงานเจาะ งานรีมเมอร์ งานต๊าปเกลียว 6-8 21-32 

  4 เครื่องกลึงและงานกลึง 9-13 33-52 
5 เครื่องไสและงานไส 14-15 53-60 
6 เครื่องกัดและงานกัด 16-18 61-72 
 สอบปลายภาค 19 72-73 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 รวม 19 73 



 

ตารางกำหนดน้ำหนักคะแนน 

หลักสูตร  ปวช.  ปวส.    สาขาวิชา ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้ากำลัง,ช่างกลโรงงาน  

วิชา งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1007 หน่วยกิต-ชั่วโมง 2(4) 
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1 เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย 10 1 2 - - 7 5 

2 เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานงานลับคมตัด 10 1 2 - - 7 2 

3 เครื่องเจาะและงานเจาะ งานรีมเมอร์ งานต๊าป
เกลียว 

10 1 3 - - 6 4 

4 เครื่องกลึงและงานกลึง 10 1 3 - - 6 4 

5 เครื่องไสและงานไส 10 1 2 - - 7 3 

6 เครื่องกัดและงานกัด 10 1 2 - - 7 2 

 รวม 60 6 14 - - 40 20 

         

         

ก สอบปลายภาค  (20  คะแนน) 20 - - - 10 10 - 

ข คะแนนภาคทฤษฎี 20 6 14 - - - - 

ค คะแนนภาคปฏิบัติ/ผลงาน/ช้ินงาน 40  

ง คะแนนจิตพิสัยหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 20 
 รวม 100 
   

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 มนุษย์สัมพันธ ์  ซื่อสัตย์สุจริต   สนใจใฝ่รู้ 
 ความมีวินัย   เช่ือมั่นในตนเอง  รักสามัคคี 

 รับผิดชอบ   ประหยัด   ริเริ่มสร้างสรรค์ 
 พึ่งตนเอง   อดกล้ัน                   กตัญญู 
 ความพอเพียง          จิตอาสา 

 
 
 



 

 

แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 

ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2  

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชั่วโมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 

หัวข้อเรื่อง 
        ด้านความรู้        
              1.  ส่วนประกอบท่ีสำคัญของเครื่องเล่ือยกล 
    2.  ขั้นตอนการใช้เครื่องเล่ือยกล 
                       
        ด้านทักษะ 
             3. ปฏิบัติการใช้เครื่องเล่ือยกล 
             4. ปฏิบัติงานเล่ือยกลตามแบบใบงาน 

        ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
             5.  ความรับผิดชอบ  ความประหยัด ความปลอดภัย 
             6.  ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 

 
สาระสำคัญ 
              1. ส่วนประกอบที่สำคัญของเคร่ืองเลื่อยกลแบบชักประกอบด้วย 
                   1.1 ฐานเครื่อง 
                   1.2 โครงเครื่อง 
                   1.3 ปากกาจับงาน 
                   1.4 มอเตอร์ 
                   1.5 แขนต้ังระยะงาน 
                   1.6 ระบบป้อนตัด  
                   1.7 สวิตช์ เปิด ปิด  
 
 
 
   
 

 
 
 



 

แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 

ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2  

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชั่วโมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 

            2. ข้ันตอนการใช้เคร่ืองเลื่อยกล 
                 2.1 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเล่ือยกลแบบชักก่อนการใช้งาน 
                 2.2 ยกโครงเล่ือยขึ้นเพื่อนำช้ินงานขึ้นมาตัด 
                 2.3 นำช้ินงานท่ีจะตัดขึ้นบนเครื่องเล่ือย ปรับระยะความยาวของช้ินงานท่ีจะตัดให้ได้ความยาวที่   
                      ถูกต้องแล้วทำการจับยึดให้แน่น 
                 2.4 ถ้าต้องการตัดช้ินงานท่ีมีความยาวเท่าๆกันจำนวนหลายๆช้ิน ควรใช้แขนต้ังระยะ 
                 2.5 เปิดสวิตซ์ นำโครงเล่ือยลงตัดช้ินงานโดยค่อยๆ ลงอย่างช้าๆ 
                 2.6 เมื่อช้ินงานถูกเล่ือยจนขาด ยกโครงเล่ือยขึ้นเพื่อทำการตัดช้ินงานช้ินต่อไป 
              3. การบำรุงรักษาเคร่ืองเลื่อยกล 
                  3.1 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเล่ือยก่อนและหลังการใช้งาน 
                  3.2 หลอดน้ำมันหล่อล่ืนในส่วนท่ีเคล่ือนท่ีทุกครั้งก่อนใช้งาน เพื่อลดการเสียดสี 
                  3.3 หลังจากเลิกใช้งานแล้วให้ทำความสะอาดทุกครั้ง 
              4. ความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองเลือ่ยกล 
                  4.1 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเล่ือยก่อนและหลังการใช้งาน 
                  4.2 จับช้ินงานให้แน่นก่อนทำการเล่ือย 
                  4.3 จะต้องตรวจสอบความตึงของใบเล่ือยให้มีความตึงท่ีเหมาะสม 
                  4.4 การเล่ือยช้ินงานท่ียาวๆ จะต้องมีแท่นรองรับช้ินงานท่ีแข็งแรง ขณะท่ีช้ินงานกำลังจะขาดถ้าใช้ 
                       มือรองรับอาจจะได้รับอุบัติเหตุได้   (ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

สมรรถนะอาชีพประจำหน่วย (สิ่งที่ต้องการให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ  คุณธรรม เข้าด้วยกัน) 
                 1. เข้าใจหลักการทำงาน  การปรับต้ัง การใช้งานเครื่องมือกลพื้นฐาน 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 
• จุดประสงค์ท่ัวไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง      

            1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ส่วนประกอบท่ีสำคัญและขั้นตอนการทำงานของเครื่องเล่ือยกล  
                (ด้านความรู้)   
            2.  เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องเล่ือยกลและปฏิบัติงานเล่ือยกลได้ถูกต้องปลอดภัย (ด้านทักษะ) 
            3.  เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมด้านการเตรียม วัสดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบัติงานอย่าง  
                ถูกต้อง ปลอดภัย สำเร็จภายในเวลาท่ีกำหนด มีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
 
 



 

แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 

ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2  

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชั่วโมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 

• จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
            1. บอกส่วนประกอบท่ีสำคัญของเครื่องเล่ือยกลได้ (ด้านความรู้) 
            2. อธิบายข้ันตอนการทำงานของเครื่องเล่ือยกลได้ (ด้านความรู้)     
            3. ใช้เครื่องเล่ือยกลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (ด้านทักษะ) 
            4. ปฏิบัติงานเล่ือยกลได้ถูกต้องปลอดภัย (ด้านทักษะ) 
            5. เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุ  อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าประหยัดและปลอดภัย
ได้อย่างถูกต้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) 
            6. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายในเวลาท่ีกำหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นความสะอาด ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมตามองค์ประกอบสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) 
 

การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมาภิบาล โรงเรียนคุณธรรมและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    
หลักความพอประมาณ 

1.   ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบงานได้อย่างเหมาะสม 
2.   ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
3.   ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 

หลักความมีเหตุผล 
1.   กล้าแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล                                   
2.   กล้าทักท้วงในส่ิงท่ีไม่ถูกต้องอย่างถูกกาลเทศะ                                   
3.   กล้ายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น                                         
4.   ใช้วัสดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน                                   
5.   ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น                      
6.   คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
7.    มีความคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

       หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1.  มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน       
2. กล้าซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างถูกกาลเทศะ 
3.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
4.  ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้  

        5.  ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆได้เป็นอย่างดี  



 

แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 

ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2  

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชั่วโมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 

 
การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ต้องอาศัย
ท้ังความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังนี ้

เง่ือนไขความรู้ 
1.  ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการปฏิบัติงานเล่ือย (ความสนใจใฝ่รู้   ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)       
2.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องเล่ือยและงานเล่ือย 
3.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เง่ือนไขคุณธรรม 
1.  ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด  (ความรับผิดชอบ) 

           2.  ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด  (ความประหยัด) 
          3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบัติงาน (ความขยัน ความอดทน) 
หลักธรรมาภิบาล 
 การปลูกฝังให้ผู้เรียนเอาใจใส่ในและประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในกระบวนการเรียนรู้และในชีวิตประจำวันซึ่ง
ประกอบด้วย 1. หลักคุณธรรม 2. หลักนิติธรรม 3.มีความโปร่งใส 4. การมีส่วนร่วม 5. มีความรับผิดชอบ 6. มีความคุ้มค่า  
โรงเรียนคุณธรรม 

1.  ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด  (ความมีวินัย) 
           2.  ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด  (ความพอเพียง) 
          3.  ไม่นำส่ิงของ ของคนเพื่อนหรือบุคคลอื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ลอกการบ้านเพื่อน (ความซื่อสัตย์)      
 4. ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผู้อื่น (มจิีตอาสา)                   
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 

1. การจัดทำป้ายช่ือ 
2. การรวบรวมพันธุ์ไม้นำเข้าปลูกในโรงเรียน 
3. การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 
4. การเขียนรายงาน 
5. การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

 
 
 

 

 



เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู้หน่วยที่ 1 (สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม)  
 ด้านความรู้(ทฤษฎี) 

 
1.  สว่นประกอบที่สำคัญของเคร่ืองเลื่อยกล   (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1) 
           ส่วนประกอบท่ีสำคัญของเครื่องเล่ือยกลแบบชักประกอบด้วย 
                 1.1 ฐานเครื่อง 
                 1.2 โครงเครื่อง 
                 1.3 ปากกาจับงาน 
                 1.4 มอเตอร์ 
                 1.5 แขนต้ังระยะงาน 
                 1.6 ระบบป้อนตัด  
                 1.7 สวิตช์ เปิด ปิด  
2.  ข้ันตอนการใช้เคร่ืองเลื่อยกล (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 2) 
                 2.1 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเล่ือยกลแบบชักก่อนการใช้งาน 
                 2.2 ยกโครงเล่ือยขึ้นเพื่อนำช้ินงานขึ้นมาตัด 
                 2.3 นำช้ินงานท่ีจะตัดขึ้นบนเครื่องเล่ือย ปรับระยะความยาวของช้ินงานท่ีจะตัดให้ได้ความยาวที่   
                      ถูกต้องแล้วทำการจับยึดให้แน่น 
                 2.4 ถ้าต้องการตัดช้ินงานท่ีมีความยาวเท่าๆกันจำนวนหลายๆช้ิน ควรใช้แขนต้ังระยะ 
                 2.5 เปิดสวิตซ์ นำโครงเล่ือยลงตัดช้ินงานโดยค่อยๆ ลงอย่างช้าๆ 
                 2.6 เมือ่ช้ินงานถูกเล่ือยจนขาด ยกโครงเล่ือยขึ้นเพื่อทำการตัดช้ินงานช้ินต่อไป 
   • ด้านทักษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 3-4) 
 

              1.  ใบงานท่ี 1 เรื่องการใช้เครื่องเล่ือยกล 
              2.  แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
  

 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมาภิบาล โรงเรียนคุณธรรมและสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน   

     

                    การเตรียมความพร้อมด้านการเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ผู้เรียนจะต้องกระจายงานได้ท่ัวถึง และตรงตาม
ความสามารถของสมาชิกทุกคนมีการจัดเตรียมสถานท่ี ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง และผู้เรียนทุกคนจะต้อง
รู้จักใช้และจัดการกับวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างฉลาด และรอบคอบ สามารถนำวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่าและประหยัด ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความพอเพียงและมีจิตอสา 
                        

    ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมีการใช้
เทคนิคท่ีแปลกใหม่ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีประกอบการนำเสนอท่ีน่าสนใจ ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความสนใจใฝ่รู้ 
รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวงั มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นความสะอาด ความปลอดภัยและการบำรุงรักษา
สภาพแวดล้อมตามองค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 



 

  

แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 

ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2  

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชัว่โมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Motivation)  (60 นาที ) 
 1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอน 

รายวิชา  วิธีการเรียน  การมอบหมายงาน และวิธีวัดผล
ประเมินผล (บรรลุจุดประสงค์ท่ัวไปข้อท่ี3) 
          2.  ทดสอบก่อนเรียนเรื่องเครื่องเล่ือยกลและงาน
เล่ือย ให้นักศึกษาสลับกันตรวจคำตอบ และให้คะแนน 
          3.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียนท่ี 1  
และการให้ความร่วมมือของนักศึกษาในการทำกิจกรรม 

(บรรลุจุดประสงค์ท่ัวไปข้อท่ี3) 

ขั้นให้เนื้อหา (Information) (120 นาที) 
ครู : ให้เนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

1. ความหมายของการเล่ือย 
2. ชนิดของเครื่องเล่ือยกล 
3. เครื่องเล่ือยกลแบบชัก 
4. ใบเล่ือย 
5. หลักการทำงานด้วยเครื่องเล่ือยแบบชัก 
6. การเล่ือยช้ินงานด้วยเครื่องเล่ือยแบบชัก 
7. ข้อควรระวังในการใช้เครื่องเล่ือยแบบชัก 
8. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเล่ือยแบบชัก 
9. การบำรุงรักษาเครื่องเล่ือยแบบชัก 

 (ครูบรรยาย และร่วมสนทนากับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนช่วย
สรุปเนื้อหาเรื่องต่าง ๆ) 
 (บรรลุจุดประสงค์ท่ัวไปข้อท่ี1-2) 
  

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Motivation  (60 นาที) 
          1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ี
อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนกำหนด  เตรียมตัวทดสอบ 
ก่อนเรียนเรื่องเครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย  
 (บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 5) 
          2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องเครื่องเล่ือยกล
และงานเล่ือย แล้วสลับกันตรวจคำตอบ         
          3. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของ
หน่วยเรียนท่ี 1  และการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 
 

ขั้นให้เนื้อหา (Information) (120 นาที) 
 ผู้เรียน : ฟังครูบรรยายและตอบคำถามในหัวข้อเรื่อง
เกี่ยวกับ 

1. ความหมายของการเล่ือย 
2. ชนิดของเครื่องเล่ือยกล 
3. เครือ่งเล่ือยกลแบบชัก 
4. ใบเล่ือย 
5. หลักการทำงานด้วยเครื่องเล่ือยแบบชัก 
6. การเล่ือยช้ินงานด้วยเครื่องเล่ือยแบบชัก 
7. ข้อควรระวังในการใช้เครื่องเล่ือยแบบชัก 
8. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเล่ือยแบบชัก 
9. การบำรุงรักษาเครื่องเล่ือยแบบชัก 

    (บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี1-2) 
 
 

 

 

 



 

 

แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 

ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2 

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชั่วโมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน 

ขั้นพยายาม (Application) ( 240 นาที) 
1. ครู : มอบหมายงานให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย
เรียน (บรรลุจุดประสงค์ท่ัวไปข้อท่ี1-2) 
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 4 คน แล้ว 
มอบหมายใบงานท่ี 1 เรื่อง การใช้เครื่องเล่ือยกล โดยให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มตัดเหล็กเพลากลมตามใบงานท่ี 1   
(บรรลุจุดประสงค์ท่ัวไปข้อท่ี1-2) 
 
ขั้นสำเร็จผล (Progress) (60 นาท ี
        1. ครูสรุปจากท่ีนักศึกษานำเสนอข้อมูลพร้อมท้ัง
อธิบายเพิ่มเติม และสรุปเนื้อหาตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม ตามหัวข้อสาระสำคัญ 
        2.  แจกแบบทดสอบหลังเรียน 

      3.  ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมกับบันทึกคะแนน 
(บรรลุจุดประสงค์ท่ัวไปข้อท่ี1-3) 

 
 
 
 

รวม 480 นาที 

ขั้นพยายาม (Application) ( 240 นาที) 
1. ผู้เรียน : ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียน 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี3-4) 
2. เข้ากลุ่มตามท่ีครูจัดแบ่ง แล้วปฏิบัติตามใบงานท่ี 1 เรื่อง
การใช้เครื่องเล่ือยกล   
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี3-6) 
 
 
ขั้นสำเร็จผล (Progress)  (60 นาท ี
       1. นักศึกษารับฟังคำสรุปและข้อแนะนำจากครูพร้อม
ท้ังจดบันทึกข้อมูล และซักถามหรือตอบคำถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ในหัวข้อท่ียังไม่เข้าใจ 
      2.  ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
      3.  นักศึกษานำคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนมาเปรียบเทียบกันว่าเป็นอย่างไรมีผลต่างกัน
อย่างไร เพื่อดูความก้าวหน้าของตนเอง 
      (บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-4) 
 
 

รวม 480 นาที 
 

 

  

 



 

แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 

ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2  

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชั่วโมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 
 

งานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
 

• ก่อนเรียน 
             1. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีอาจารย์ผู้สอนและบทเรียนกำหนด   
             2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องเครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย 
             3. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียนท่ี 1  และการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมใน
หน่วยการเรียนท่ี 1    
 

• ขณะเรียน 
            1. ปฏิบัติตามใบงานท่ี 1 เรื่องการใช้เครื่องเล่ือยกล  
            2. ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

• หลังเรียน 
             ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
              
ผลงาน/ช้ินงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน 
                 ตัดเหล็กเพลากลมด้วยเครื่องเล่ือยแบบชัก 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 

ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2 

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชั่วโมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 
 

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 สื่อสิ่งพิมพ์ 
  1. หนังสือเรียนวิชา งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 
           2. แบบทดสอบก่อนเรียน  ใช้ประกอบการสอนขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ข้อ 2 
           3. ใบงานท่ี 1 เรื่อง การใช้เครื่องเล่ือยกลใช้ประกอบการสอนขั้นพยายาม ข้อ 2 
           4. แบบทดสอบหลังเรียน  ใช้ประกอบการสอนขั้นสำเร็จผล ข้อ 2 
           5. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  ใช้ประกอบการสอนขั้นพยายาม ข้อ 1 
           6. แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ใช้ประกอบการสอนขั้นสำเร็จผล ข้อ 3 
           7. แบบประเมินผลงานตามใบงาน    
           8. แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม   
 
 สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
 

                         ส่ือประกอบการเรียน การสอน  E-BOOK  
         
สื่อของจริง 

เครื่องเล่ือยกลแบบชัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 

ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2  

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชั่วโมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 
 

แหล่งการเรียนรู ้
    
     ในสถานศึกษา 

1. ห้องสมุดวิทยาลัย   

2. หอ้งปฏิบัติการช่างกลเกษตร ศึกษาหาข้อมูลทาง  Internet 
 
    นอกสถานศึกษา 

                           แผนกช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคแพร่  สถานประกอบการในจังหวัดแพร่ 

 

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืนและสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน    
            1.  บูรณาการกับวิชาภาษาไทย ด้านการพูด การอ่าน การเขียน และการฝึกปฏิบัติตนทางสังคมด้านการเตรียม
ความพร้อม  ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 
            2.  บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ ในเรื่องของการคำนวณหาค่าต่างๆ ในงานงานสวนพฤกษศาสตร์ 
            3. บูรณาการกับวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  ด้านบุคลิกภาพ 
            4. บูรณาการกับวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ ด้านการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ตามองค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 

ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2  

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชั่วโมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 
 

การประเมินผลการเรียนรู ้
หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

       ก่อนเรียน. 
                     ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
            ขณะเรียน 

1. ตรวจผลงานตามใบงานท่ี 1 การใช้เครื่องเล่ือยกล 
2. สังเกตการทำงานกลุ่ม 

     
            หลังเรียน 

1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสำเร็จของผู้เรียน  
          
                   เหล็ก St 37 ขนาด Ø25.4x125มม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

 



ใบความรู้(ถ้าม)ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 

ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2 

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชั่วโมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน/เฉลย 
 

•    จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1  บอกส่วนประกอบท่ีสำคัญของเครื่องเล่ือยกลได้(ด้านความรู้) 
จงบอกชื่อและหน้าที่ของเคร่ืองเลือ่ยกลแบบชักตามหมายเลขที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบ 

ชื่อ หน้าที่ 
หมายเลข 1 ฐานเครื่อง  ใช้รองรับส่วนต่าง ๆ ของเครื่องเล่ือยท้ังหมด 
หมายเลข 2 ใบเล่ือย ตัดช้ินงาน 
หมายเลข 3 โครงเล่ือย จับยึดใส่ใบเล่ือย 
หมายเลข 4 ชุดป้อนตัด ป้อนใบเล่ือยเพื่อตัดช้ินงาน 
หมายเลข 5 มอเตอร์ ใช้เป็นต้นกำลังขับเคล่ือนการเคล่ือนท่ีของเครื่องเล่ือยกลแบบชัก 

 
  

 

 

 

 

1 

5 
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แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 

ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2  

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชั่วโมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 
 

จงพิจารณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

•    จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 2  อธิบายข้ันตอนการทำงานของเครื่องเล่ือยกลได้ (ด้านความรู้) 
 
1. ข้อใดคือลักษณะของงานเล่ือย 

ก. การขูดถูช้ินงานให้ขาดจากกัน   ข. การถากผิวชิ้นงานให้ราบเรียบ 
ค. การปรับผิวงานราบเรียบ   ง.    ตัดแบ่งแยกช้ินงาน 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดฟันใบเล่ือยคือ 
ก.   ลดแรงเสียดทานขณะเล่ือย    ข. ความสวยงาม 
ค. ลดการสึกหรอของใบเล่ือย   ง. ทำให้ฟันเล่ือยแข็งแรงมากขึ้น  

3. ขนาดความยาวของใบเล่ือยมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร 
ก.   วัดจากจุดศูนย์กลางรูใบเล่ือยด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่ง 
ข. วัดจากปลายสุดของใบเล่ือยด้านหนึ่งไปยังรูใบเล่ือยในด้านตรงกันข้าม 
ค. วัดจากฟันเล่ือยฟันแรกถึงฟันเล่ือยฟันสุดท้าย 

 ง. วัดระหว่างปลายใบเล่ือยท้ังสองด้าน 
4. ความหยาบละเอียดของฟันเล่ือย มีวิธีกำหนดอย่างไร 

ก. จำนวนฟันเล่ือยต่อความยาวใบเล่ือย  ข.   จำนวนฟันเล่ือยต่อความยาวหนึ่งนิ้ว 
ค. จำนวนฟันเล่ือยต่อขนาดใบเล่ือย  ง. จำนวนฟันเล่ือยต่อความกว้างของใบเล่ือย 

5. เครื่องเล่ือยกลชนิดใดท่ีนิยมใช้ตามโรงงานท่ัวไป 
ก.   เครื่องเล่ือยกลแบบชัก   ข. เครื่องเล่ือยกลแบบสายพานนอน 
ค. เครื่องเล่ือยแบบรัศมี                                   ง. ถูกทุกข้อ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 

ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2 

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชั่วโมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 
 

6. การตัดช้ินงานด้วยเครื่องเล่ือยกลแบบชักควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใด 
       ก. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์    ข.   บรรทัดเหล็ก 
 ค. ไมโครมิเตอร์     ง. ตลับเมตร 
7. เครื่องเล่ือยกลท่ีใช้ระบบป้อนตัดแบบไฮดรอลิก ใช้ช้ินส่วนใดเป็นตัวป้อนตัด 
 ก. น้ำมัน     ข.   เฟือง 
 ค. ลม      ง. ลูกตุ้ม 
8. ส่วนประกอบใดของเครื่องเล่ือยกลแบบชักท่ีใช้จับยึดใบเล่ือย 

ก. แท่นรองรับช้ินงาน    ข. ปากกาจับช้ินงาน  
ค. แขนต้ังระยะการตัด    ง.   โครงเล่ือย 

9. ข้อใดคือลักษณะการทำงานของเครื่องเล่ือยกลแบบชัก  
 ก. การตัดช้ินงานต่อเนื่อง    ข. เล่ือยช้ินงาน 2 จังหวะ 
  ค. จังหวะเล่ือยช้ินงานเป็นวงกลม   ง.   เล่ือยช้ินงานจังหวะเดียว  

10. ส่วนใดของเครื่องเล่ือยกลแบบชักท่ีรับน้ำหนักท้ังหมดของเครื่อง  
ก.   โครงเล่ือย      ข. แขนต้ังระยะการตัด  
ง. ฐานเครื่อง      ค. ปากกาจับช้ินงาน  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 

ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2 

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชั่วโมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 
 

แบบทดสอบหลังเรียน/เฉลย 
 

•    จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1  บอกส่วนประกอบท่ีสำคัญของเครื่องเล่ือยกลได้(ด้านความรู้) 
จงบอกชื่อและหน้าที่ของเคร่ืองเลือ่ยกลแบบชักตามหมายเลขที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบ 

ชื่อ หน้าที่ 
หมายเลข 1 ฐานเครื่อง  ใช้รองรับส่วนต่าง ๆ ของเครื่องเล่ือยท้ังหมด 
หมายเลข 2 ใบเล่ือย ตัดช้ินงาน 
หมายเลข 3 โครงเล่ือย จับยึดใส่ใบเล่ือย 
หมายเลข 4 ชุดป้อนตัด ป้อนใบเล่ือยเพื่อตัดช้ินงาน 
หมายเลข 5 มอเตอร์ ใช้เป็นต้นกำลังขับเคล่ือนการเคล่ือนท่ีของเครื่องเล่ือยกลแบบชัก 

 
 

 

  

 

 

 

1 

5 

3 

4 

2 



 

 

แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 
ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2  

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชั่วโมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 
 

จงพิจารณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

•    จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 2  อธิบายข้ันตอนการทำงานของเครื่องเล่ือยกลได้ (ด้านความรู้) 
 
1. ข้อใดคือลักษณะของงานเล่ือย 

ก. การขูดถูช้ินงานให้ขาดจากกัน   ข. การถากผิวชิ้นงานให้ราบเรียบ 
ค. การปรับผิวงานราบเรียบ   ง.    ตัดแบ่งแยกช้ินงาน 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดฟันใบเล่ือยคือ 
ก.   ลดแรงเสียดทานขณะเล่ือย    ข. ความสวยงาม 
ค. ลดการสึกหรอของใบเล่ือย   ง. ทำให้ฟันเล่ือยแข็งแรงมากขึ้น  

3. ขนาดความยาวของใบเล่ือยมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร 
ก.   วัดจากจุดศูนย์กลางรูใบเล่ือยด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่ง 
ข. วัดจากปลายสุดของใบเล่ือยด้านหนึ่งไปยังรูใบเล่ือยในด้านตรงกันข้าม 
ค. วัดจากฟันเล่ือยฟันแรกถึงฟันเล่ือยฟันสุดท้าย 

 ง. วัดระหว่างปลายใบเล่ือยท้ังสองด้าน 
4. ความหยาบละเอียดของฟันเล่ือย มีวิธีกำหนดอย่างไร 

ก. จำนวนฟันเล่ือยต่อความยาวใบเล่ือย  ข.   จำนวนฟันเล่ือยต่อความยาวหนึ่งนิ้ว 
ค. จำนวนฟันเล่ือยต่อขนาดใบเล่ือย  ง. จำนวนฟันเล่ือยต่อความกว้างของใบเล่ือย 

5. เครื่องเล่ือยกลชนิดใดท่ีนิยมใช้ตามโรงงานท่ัวไป 
ก.   เครื่องเล่ือยกลแบบชัก   ข. เครื่องเล่ือยกลแบบสายพานนอน 
ค. เครื่องเล่ือยแบบรัศมี                                   ง. ถูกทุกข้อ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 

ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2  

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชั่วโมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 
 

6. การตัดช้ินงานด้วยเครื่องเล่ือยกลแบบชักควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใด 
       ก. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์    ข.   บรรทัดเหล็ก 
 ค. ไมโครมิเตอร์     ง. ตลับเมตร 
7. เครื่องเล่ือยกลท่ีใช้ระบบป้อนตัดแบบไฮดรอลิก ใช้ช้ินส่วนใดเป็นตัวป้อนตัด 
 ก. น้ำมัน     ข.   เฟือง 
 ค. ลม      ง. ลูกตุ้ม 
8. ส่วนประกอบใดของเครื่องเล่ือยกลแบบชักท่ีใช้จับยึดใบเล่ือย 

ก. แท่นรองรับช้ินงาน    ข. ปากกาจับช้ินงาน  
ค. แขนต้ังระยะการตัด    ง.   โครงเล่ือย 

9. ข้อใดคือลักษณะการทำงานของเครื่องเล่ือยกลแบบชัก  
 ก. การตัดช้ินงานต่อเนื่อง    ข. เล่ือยช้ินงาน 2 จังหวะ 
  ค. จังหวะเล่ือยช้ินงานเป็นวงกลม   ง.   เล่ือยช้ินงานจังหวะเดียว  

10. ส่วนใดของเครื่องเล่ือยกลแบบชักท่ีรับน้ำหนักท้ังหมดของเครื่อง  
ก.   โครงเล่ือย      ข. แขนต้ังระยะการตัด  
ง. ฐานเครื่อง      ค. ปากกาจับช้ินงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 

ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2  

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชั่วโมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 
 

ใบงานท่ี 1   

เร่ือง  เคร่ืองเลื่อยกลและงานเลือ่ย 
 

จุดประสงค์ : ตัดเหล็กเพลากลมด้วยเคร่ืองเลื่อยกลแบบชัก( ด้านทักษะ/ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
          เหล็ก St 37 ขนาด Ø25.4x125มม. 

ขั้นตอนการทำงาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
1. ตรวจสอบปากกาให้ต้ังฉากกับเครื่องเล่ือย 1. ใบเล่ือยกล 
2. นำใบเล่ือยจับยึดบนโครงเล่ือย 2. บรรทัดเหล็ก 
3. จับช้ินงานท่ีจะเล่ือยด้วยปากกา วัดความยาวงาน 3. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
ท่ีจะตัดด้วยบรรทัดเหล็กหรือเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  
ขันปากกาจับยึดให้แน่น  
4. เปิดสวิตช์เครื่องแล้วค่อยๆ วางโครงเล่ือยลงตัด  
ช้ินงาน  
  

 
  
 
 
 

  

 



 

แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 

ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2  

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชั่วโมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 
 

แบบประเมินผลปฏิบัติงาน 

ชื่อกลุ่ม…………ชั้น………………………ห้อง................................................ 

รายชื่อสมาชิก 

                          1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่….    
                          3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ 

1 ความยาว 10 8 6  

2 การตรงต่อเวลา 5 4 3  

3 การใช้อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 5 4 3  

      

รวม     

 
             

ผู้ประเมิน………………………………………………… 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1.  ความยาว 

 10  คะแนน    =  ขนาดถูกต้องครบถ้วน  ตรงตามจุดประสงค ์

 8  คะแนน    =  ขนาดถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน  ตรงตามจุดประสงค ์

 6  คะแนน    =  ขนาดไม่ถูกต้อง แต่ตรงตามจุดประสงค ์

2.  การตรงต่อเวลา 

5 คะแนน     =  ส่งงานตรงตามเวลาและวันที่กำหนด 
4 คะแนน    =  ส่งงานไม่ตรงเวลา แต่ภายในวันที่กำหนด 

              3  คะแนน     =  ส่งงานไม่ตรงเวลา และไม่ตรงในวันที่กำหนด 

3.  การใช้อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 คะแนน     =  การใช้อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
4 คะแนน    =  การใช้อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าแต่ไม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

              3  คะแนน     =  การใช้อุปกรณ์อย่างไมคุ่้มค่า และไม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  
 



 

แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 

ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2  

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชั่วโมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 
 

แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 
รายชื่อสมาชิก 

 1…………………………...........…………เลขที…่…...........       2…………......................…………………………เลขที…่…........ 
 3……………………………...........………เลขที…่…..........       4…………………......................…………………เลขที…่…........ 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
3 2 1 

1 การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน     

2 การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม     

3 การปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 

วันที…่………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1.  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 

 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน 

 2  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 

2.  การหน้าท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

3  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียมสถานที่  สื่อ /  
                      อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 2  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง แต่ขาด 

                                    การจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 1  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 

3.  การปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

 3  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาท่ีกำหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 2  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาท่ีกำหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 

 1  คะแนน  =  ทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 

 
 



 

แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 

ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2  

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชั่วโมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 

 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ มีความรอบรู้ รอบคอบ และ
ระมัดระวัง 

 2  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 

 1  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรงุงาน ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

แผนการเรียนรู้หน่วยที ่ 1 

ช่ือวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สอนสัปดาห์ที่  1-2  

ช่ือหน่วย  เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย ชั่วโมงรวม  8 

ช่ือเรื่อง   เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือย จำนวนชั่วโมง  8 
 

บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการใช้แผนการสอน      
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 

ผลการเรียนของนักเรียน 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 

ผลการสอนของครู 
 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 
                                                                                 (ลงช่ือ)..................................................... 
      (นายองค์อาจ รุ่งเรือง) 
               ครูผู้สอน     
 
                                                                                 (ลงช่ือ)..................................................... 
       (นายจิตวัฒนา บุญเลิศ) 

                                                                            หัวหน้าแผนก/สาขาวิชา 
  
 

 



 
 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 

จำนวน 16 ชั่วโมง 
รหัสวิชา  2100-1008   ชื่อรายวิชางานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น   จำนวน 2 หน่วยกิต    
ชื่อหน่วย เคร่ืองเจียระไนลับคมตัดและงานลับเคร่ืองมือตัด สอนคร้ังที่ 5-8 

 
1. สาระสำคัญ 
 เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับเครื่องมือตัดเป็นเครื่องมือกลพื้นฐานชนิดหนึ่งท่ีมีประโยชน์มากสามารถ
ทำงานได้อย่างกว้างขวาง  เช่น  ใช้สำหรับลับคมตัดต่าง ๆ ของเครื่องมือตัด  ได้แก่มีดกลึง  มีดไส  ดอกสว่าน  และยัง
สามารถเจียระไนตกแต่งช้ินงานต่าง ๆ ได้โดยคำนงึถึงเรื่องความปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 1. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องลับคมตัดได้ 
 2.  อธิบายมุมต่างๆ ของคมตัดได้ 
 3. บอกวิธีการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือตัดได้ 
 4. ลับคมตัด ดอกสว่าน สกัด และมีดกลึงได้ 
 5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเองได้ 
ในด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี 
ความกตัญญูกตเวที 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ท่ัวไป 
 1. เพื่อให้มีความเข้าใจ ในเรื่องงานทำเกลียวและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เครื่องมือตัด 
 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการจำแนกลักษณะของเครื่องมือทำเกลียว มีเหตุผลในการเลือกเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ สนใจใฝ่รู้รับผิดชอบ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องลับคมตัดได้ 
 2.  อธิบายมุมต่างๆ ของคมตัดได้ 
 3. บอกวิธีการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือตัดได้ 
 4. ลับคมตัด ดอกสว่าน สกัด และมีดกลึงได้ 
4. สาระการเรียนรู้ 

1.  เครื่องมือและอุปกรณ์ลับคมตัด 
2.  มุมต่างๆของคมตัด 
3.  งานลับคมตัดดอกสว่าน สกัด และมีดกลึง4.6 มาตราส่วน (Scale) 

 
 



5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา 

1.บรรยายหัวข้อความรู้เรื่องเครื่องเจียระไนลับคมตัด
และงานลับเครื่องมือตัด 

1.นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมแนะนำตนเอง 

2.ตอบข้อซักถามและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 2.นักเรียนฟงัทำความเข้าใจและซักถามข้อสงสัย 

3.นำเข้าสู่บทเรียนเรื่องเครื่องเจียระไนลับคมตัดและ
งานลับเครื่องมือตัด 

3.นักเรียนรับฟงัข้อตกลงก่อนเรียนจากคร ู

4.ตอบข้อซักถามและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 4.นักเรียนฟงั ทำความเข้าใจและซักถามข้อสงสัย 
5.มอบหมายให้นักศึกษาช่วยกันแปลความหมายของ
ศัพท์ทางเทคนิค  

5.นักเรียนเขียนความรู้ท่ีนักเรียนต้องการจากการ
เรียนส่งครูรายบุคคล 

6. อาจารย์เสริมความหมายและแปลสรุปมอบหมาย
งาน 

6.นักเรียนฟงั ทำความเข้าใจและซักถามข้อสงสัยจาก
ครู  

7. มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท 7. นักเรียนร่วมกนัทำแบบฝึกหัดส่งครูรายบุคคล 

 
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 

1. ส่ือ Power point เรื่อง เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับเครื่องมือตัด 
2. ส่ือรูปภาพ 

 
7. หลักฐานการเรียนรู้ที่ต้องการ 
 7.1 หลักฐานความรู้ท่ีต้องการ 

1. แบบฝึกหัด 
2. การประเมินก่อนเรียน         
3. การประเมินหลังเรียน         
4. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีต้องการ 
1. ใบงาน 
2. แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

 
 
 



8. การวัดและประเมินผล 
 ก่อนเรียน   

- วิธีวัด  ความกระตือรือร้นในการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนความพร้อมการเรียน 

- เคร่ืองมือวัด  เอกสาร    จากการตอบคำถามก่อนเรียน 

- เกณฑ์การให้คะแนน  การตอบคำถาม 1 ครั้ง หรือการแสดงความคิดเห็น 1 ครั้ง จะมีส่วนการให้
คะแนนในหัวข้อตามคะแนนคุณธรรม จริยธรรมหวัข้อการสนใจใฝ่รู้ บวกให้ 1 คะแนน 

ขณะเรียน 

- วิธีวัด  การตั้งใจฟัง และการตอบคำถามของผู้นำเสนอ และจากการตอบคำถามของนักศึกษาท่ีนั่ง
ฟังอยู่  

- เคร่ืองมือวัด  จากการตอบคำถามของผู้เรียน 

- เกณฑ์การให้คะแนน  จากการตอบคำถาม 1 ครั้ง หรือการแสดงความคิดเห็น 1 ครั้ง จะมีส่วนการ
ให้คะแนนในหัวข้อตามคะแนนคุณธรรม จริยธรรมหัวข้อการสนใจใฝ่รู้ บวกให้ 1 คะแนน 

หลังเรียน 

- วิธีวัด  จากการทดสอบย่อยรายหน่วย 

- เคร่ืองมือวัด  จากแบบทดสอบย่อยการเก็บคะแนน 

- เกณฑ์การให้คะแนน 15-20    คะแนนระดับ  ดี 
10-15 คะแนน   ระดับ  พอใช้ 
0-10 คะแนน   ระดับ  ควรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
 1.) ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 

2.) ปัญหาที่พบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 
 3.) แนวทางแก้ปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 
จำนวน 12 ชั่วโมง 

รหัสวิชา  2100-1008   ชื่อรายวิชางานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น  จำนวน 2 หน่วยกิต    
ชื่อหน่วย เคร่ืองเจาะ และงานเจาะ  

งานรีมเมอร์ งานตาปเกลียว 
สอนคร้ังที่ 9-11 

 
1. สาระสำคัญ 
 การประกอบช้ินส่วนเครื่องมือ เฟอร์นิเจอร์ สะพาน โครงสร้าง ส่วนใหญ่มีช้ินส่วนต้ังแต่2 ช้ินประกอบกัน 
บ้างก็ย้ำหมุด บ้างก็ยึดด้วยนัต หรือใช้ขันด้วยตะปูเกลียวแต่ก่อนท่ีจะประกอบกันด้วยวิธีต่างๆท่ีกล่าวมา จะต้องผ่าน
การทำให้งานเป็นรูเสียก่อน เครื่องจักรท่ีใช้ในการทำงานครั้งนี้คือ เครื่องเจาะ และเครื่องมือท่ีจะทำให้เกิดรู คือ ดอก
สว่าน 

 
2. สมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 1. บอกประเภทของเครื่องเจาะและชนิดของดอกสว่านได้ 
 2. ใช้ความเร็วตัด ความเร็วรอบได้ถูกต้อง 
 3. จับยึดช้ินงานเจาะได้ 
 4. ทำการเจาะช้ินงานด้วยดอกสว่านได้ 
 5. อธิบายการเจาะฝังหัวสกรู และการฝายปากรูเจาะได้ 
 6. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเองได้ 
ในด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี 
ความกตัญญูกตเวที 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ท่ัวไป 
 1. เพื่อให้มีความเข้าใจ ในเรื่องงานตัดและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เครื่องมือตัด 
 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการจำแนกลักษณะของเครื่องตัดมีเหตุผลในการเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน 
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ สนใจใฝ่รู้ รับผิดชอบ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. บอกประเภทของเครื่องเจาะและชนิดของดอกสว่านได้ 
 2. ใช้ความเร็วตัด ความเร็วรอบได้ถูกต้อง 
 3. จับยึดช้ินงานเจาะได้ 
 4. ทำการเจาะช้ินงานด้วยดอกสว่านได้ 
 5. อธิบายการเจาะฝังหัวสกรู และการฝายปากรูเจาะได้ 

 
4. สาระการเรียนรู้ 



1.  ประเภทของเครื่องเจาะ 
 2.  ชนิดของดอกสว่าน 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา 
1.บรรยายหัวข้อเครื่องเจาะ และงานเจาะ งานรีม
เมอร์ งานตาปเกลียว 

1.นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมแนะนำตนเอง 

2.ตอบข้อซักถามและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 2.นักเรียนฟงัทำความเข้าใจและซักถามข้อสงสัย 
3.นำเข้าสู่บทเรียนเรื่องเครื่องเจาะ และงานเจาะ  
งานรีมเมอร์ งานตาปเกลียว 

3.นักเรียนรับฟงัข้อตกลงก่อนเรียนจากคร ู

4.ตอบข้อซักถามและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 4.นักเรียนฟงั ทำความเข้าใจและซักถามข้อสงสัย 
5.มอบหมายให้นักศึกษาช่วยกันแปลความหมายของ
ศัพท์ทางเทคนิค 

5.นักเรียนเขียนความรู้ท่ีนักเรียนต้องการจากการ
เรียนส่งครูรายบุคคล 

6. อาจารย์เสริมความหมายและแปลสรุปมอบหมาย
งาน 

6.นักเรียนฟงั ทำความเข้าใจและซักถามข้อสงสัยจาก
ครู  

7. มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท 7. นักเรียนร่วมกนัทำแบบฝึกหัดส่งครูรายบุคคล 
 
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 

1. ส่ือ Power point เรื่อง เครื่องเจาะ และงานเจาะ งานรีมเมอร์ งานตาปเกลียว 
2. ส่ือรูปภาพ 

 
7. หลักฐานการเรียนรู้ที่ต้องการ 
 7.1 หลักฐานความรู้ท่ีต้องการ 

1. แบบฝึกหัด 
2. การประเมินก่อนเรียน         
3. การประเมินหลังเรียน         
4. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีต้องการ 
1. ใบงาน 
2. แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
8. การวัดและประเมินผล 

 ก่อนเรียน   



- วิธีวัด  ความกระตือรือร้นในการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนความพร้อมการเรียน 

- เคร่ืองมือวัด  เอกสาร    จากการตอบคำถามก่อนเรียน 

- เกณฑ์การให้คะแนน  การตอบคำถาม 1 ครั้ง หรือการแสดงความคิดเห็น 1 ครั้ง จะมีส่วนการให้
คะแนนในหัวข้อตามคะแนนคุณธรรม จริยธรรมหวัข้อการสนใจใฝ่รู้ บวกให้ 1 คะแนน 

ขณะเรียน 

- วิธีวัด  การตั้งใจฟัง และการตอบคำถามของผู้นำเสนอ และจากการตอบคำถามของนักศึกษาท่ีนั่ง
ฟังอยู่  

- เคร่ืองมือวัด  จากการตอบคำถามของผู้เรียน 

- เกณฑ์การให้คะแนน  จากการตอบคำถาม 1 ครั้ง หรือการแสดงความคิดเห็น 1 ครั้ง จะมีส่วนการ
ให้คะแนนในหัวข้อตามคะแนนคุณธรรม จริยธรรมหัวข้อการสนใจใฝ่รู้ บวกให้ 1 คะแนน 

หลังเรียน 

- วิธีวัด  จากการทดสอบย่อยรายหน่วย 

- เคร่ืองมือวัด  จากแบบทดสอบย่อยการเก็บคะแนน 

- เกณฑ์การให้คะแนน 15-20    คะแนนระดับ  ดี 
10-15 คะแนน   ระดับ  พอใช้ 
0-10 คะแนน   ระดับ  ควรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
 1.) ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 

2.) ปัญหาที่พบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 
 3.) แนวทางแก้ปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 
จำนวน 20 ชั่วโมง 

รหัสวิชา  2100-1008    ชื่อรายวิชางานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น จำนวน 2 หน่วยกิต    
ชื่อหน่วย  เคร่ืองกลึงและงานกลึง สอนคร้ังที่ 12-15 

 
1. สาระสำคัญ 
 งานเครื่องมือกล เป็นกรรมวิธีขึ้นรูปช้ินงานด้วยการตัดเฉือนวัสดุ ซึ่งกระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องมอืกลนี้มี
ความสำคัญเป็นอย่างมากต่องานอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย งานเครื่องมือกลแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น
งาน กลึง กัด ไส เจียระไน เป็นต้น สำหรับในหน่วยการเรียนนี้จะกล่าวถึงเฉพาะงานกลึง ซึง่เป็นกระบวนการขึ้นรูปท่ี
นิยมใช้งานกันมากท่ีสุดชนิดหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมและงานซ่อมบำรงุเครื่องจักรกล 
 
2. สมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 1. ความหมายของงานกลึง 
 2. เครื่องยันศูนย์ 
 3. มีดกลึง 
 4. มีดกลึง 
 5. ความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อน และความลึกของการป้อนตัดในงานกลึง 
 6. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึง 
 7. การบำรุงรักษา 
 8. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเองได้ใน
ด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี 
ความกตัญญูกตเวที 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ท่ัวไป 
 1. บอกความหมายของงานกลึงได้ 
 2. บอกช่ือและหน้าท่ีของส่วนประกอบของเครื่องกลึงได้ 
 3. บอกช่ืออุปกรณ์ประกอบเครื่องกลึงได้ 
 4. บอกข้อแตกต่างของการจับช้ินงานด้วยหัวจับแบบ 3 จับ และ 4 จับได้ 
 5. บอกช่ือและชนิดของมีดกลึงได้ 
 6. บอกช่ือของมุมมีดกลึงได้ 
 7. อธิบายวิธีการจับมีดกลึงบนป้อมมีดได้ 
 8. อธิบายวิธีการตั้งศูนย์มีดกลึงได้ 
 9. บอกข้อควรระวังในการจับมีดเครื่องกลึงได้ 
 10.  คำนวณหาความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อนได้ 



 11. บอกข้อควรระวังในการปรับต้ังความเร็วรอบ และอัตราป้อนได้ 
 12. บอกความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึงได้ 
 13. บอกวิธีบำรุงรักษาเครื่องกลึงได้เครื่อง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานกลึงได้ 
 2. จับช้ินงานด้วยหัวจับ 3 จับได้ 
 3. จับยึดมีดกลึงบนป้อมมีดได้ 
 4. ต้ังศูนย์มีดกลึงได้ 
 5. ปรับต้ังความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อนได้ 
 6. เปิดปิดเครื่องเครื่องกลึงได้ 
 7. กลึงช้ินงานขนาดได้ถูกต้องตามท่ีกำหนด 
 8.ถอดช้ินงานจากเครื่องกลึงได้ 
 9. บำรุงรักษาเครื่องกลึงได้ถูกต้อง 
 10. ปฏิบัติงานกลึงได้อย่างปลอดภัย 
4. สาระการเรียนรู้ 

1.  ความหมายของงานกลึง 
 2.  การวางแผนการกลึงงาน การจัดเตรียมเครื่องมือ 
 3.  ความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อนได้ 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา 
1.บรรยายหัวข้อความรู้เครื่องกลึงและงานกลึง 1.นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมแนะนำตนเอง 

2.ตอบข้อซักถามและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 2.นักเรียนฟงัทำความเข้าใจและซักถามข้อสงสัย 

3.นำเข้าสู่บทเรียนเรื่องเครื่องกลึงและงานกลึง 3.นักเรียนรับฟงัข้อตกลงก่อนเรียนจากคร ู
4.ตอบข้อซักถามและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 4.นักเรียนฟงั ทำความเข้าใจและซักถามข้อสงสัย 
5.มอบหมายให้นักศึกษาช่วยกันแปลความหมายของ
ศัพท์ทางเทคนิค 

5.นักเรียนเขียนความรู้ท่ีนักเรียนต้องการจากการ
เรียนส่งครูรายบุคคล 

6. อาจารย์เสริมความหมายและแปลสรุปมอบหมาย
งาน 

6.นักเรียนฟงั ทำความเข้าใจและซักถามข้อสงสัยจาก
ครู  

7. มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท 7. นักเรียนร่วมกนัทำแบบฝึกหัดส่งครูรายบุคคล 
 
 
 
 
 



6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 

1. ส่ือ Power point เรื่อง เครื่องกลึงและงานกลึง 
2. ส่ือรูปภาพ 

 
7. หลักฐานการเรียนรู้ที่ต้องการ 
 7.1 หลักฐานความรู้ท่ีต้องการ 

1. แบบฝึกหัด 
2. การประเมินก่อนเรียน         
3. การประเมินหลังเรียน         
4. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีต้องการ 
1. ใบงาน 
2. แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

 
8. การวัดและประเมินผล 

 ก่อนเรียน   

- วิธีวัด  ความกระตือรือร้นในการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนความพร้อมการเรียน 

- เคร่ืองมือวัด  เอกสาร    จากการตอบคำถามก่อนเรียน 

- เกณฑ์การให้คะแนน  การตอบคำถาม 1 ครั้ง หรือการแสดงความคิดเห็น 1 ครั้ง จะมีส่วนการให้
คะแนนในหัวข้อตามคะแนนคุณธรรม จริยธรรมหวัข้อการสนใจใฝ่รู้ บวกให้ 1 คะแนน 

ขณะเรียน 

- วิธีวัด  การตั้งใจฟัง และการตอบคำถามของผู้นำเสนอ และจากการตอบคำถามของนักศึกษาท่ีนั่ง
ฟังอยู่  

- เคร่ืองมือวัด  จากการตอบคำถามของผู้เรียน 

- เกณฑ์การให้คะแนน  จากการตอบคำถาม 1 ครั้ง หรือการแสดงความคิดเห็น 1 ครั้ง จะมีส่วนการ
ให้คะแนนในหัวข้อตามคะแนนคุณธรรม จริยธรรมหัวข้อการสนใจใฝ่รู้ บวกให้ 1 คะแนน 

หลังเรียน 

- วิธีวัด  จากการทดสอบย่อยรายหน่วย 

- เคร่ืองมือวัด  จากแบบทดสอบย่อยการเก็บคะแนน 

- เกณฑ์การให้คะแนน 15-20    คะแนนระดับ  ดี 



10-15 คะแนน   ระดับ  พอใช้ 
0-10 คะแนน   ระดับ  ควรปรับปรุง 

 
 
9. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
 1.) ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 

2.) ปัญหาที่พบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 
  
 3.) แนวทางแก้ปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
 
 



 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 
จำนวน 12 ชั่วโมง 

รหัสวิชา  2100-1008   ชื่อรายวิชางานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น จำนวน 2 หน่วยกิต    
ชื่อหน่วย  เคร่ืองไสและงานไส สอนคร้ังที่ 16-18 

 
1. สาระสำคัญ 
 งานเครื่องมือกล เป็นกรรมวิธีขึ้นรูปช้ินงานด้วยการตัดเฉือนวัสดุ ซึ่งกระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องมอืกลนี้มี
ความสำคัญเป็นอย่างมากต่องานอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย งานเครื่องมือกลแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น
งาน กลึง กัด ไส เจียระไน เป็นต้น สำหรับในหน่วยการเรียนนี้จะกล่าวถึงเฉพาะเครื่องไสและงานไส ซึ่งเป็น
กระบวนการขึ้นรูปท่ีนิยมใช้งานกันมากท่ีสุดชนิดหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมและงานซ่อมบำรุงเครือ่งจักรกล 
2. สมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 1. ความหมายของงานไส 
 2. เครื่องไส 
 3. มีดไส 
 4. ความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อน และความลึกของการป้อนตัดในงานไส 
 5. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึง 
 6. การบำรุงรักษา 
 7. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเองได้ใน
ด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี 
ความกตัญญูกตเวที 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ท่ัวไป 
 1. บอกความหมายของงานไสได้ 
 2. บอกช่ือและหน้าท่ีของส่วนประกอบของเครื่องไสได้ 
 3. บอกช่ืออุปกรณ์ประกอบเครื่องไสได้ 
 4. บอกข้อแตกต่างของการจับช้ินงานได้ 
 5. บอกช่ือและชนิดของมีดไสได้ 
 6. บอกช่ือของมุมมีดไสได้ 
 7. อธิบายวิธีการจับมีดไสบนป้อมมีดได้ 
 8. อธิบายวิธีการตั้งระยะชัก 
 9. บอกข้อควรระวังในการจับมีดไสได้ 
 10.  คำนวณหาความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อนได้ 
 11. บอกข้อควรระวังในการปรับต้ังความเร็วรอบ และอัตราป้อนได้ 
 12. บอกความปลอดภัยในการใช้เครื่องไสได้ 
 13. บอกวิธีบำรุงรักษาเครื่องไสได้เครื่อง 



จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานไสได้ 
 2. จับช้ินงานด้วยหัวจับ 3 จับได้ 
 3. จับยึดมีดไสบนป้อมมีดได้ 
 4. ต้ังศูนย์มีดไสได้ 
 5. ปรับต้ังความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อนได้ 
 6. เปิดปิดเครื่องเครื่องกลึงได้ 
 7. ไสช้ินงานขนาดได้ถูกต้องตามท่ีกำหนด 
 8.ถอดช้ินงานจากเครื่องไสได้ 
 9. บำรุงรักษาเครื่องไสได้ถูกต้อง 
 10. ปฏิบัติงานไสได้อย่างปลอดภัย 
4. สาระการเรียนรู้ 
 1.  ความหมายของงานไส 
 2.  การวางแผนการไส การจัดเตรียมเครื่องมือ 
 3.  ความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อนได้ 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา 
1.บรรยายหัวข้อความรู้เครื่องไสและงานไส 1.นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมแนะนำตนเอง 

2.ตอบข้อซักถามและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 2.นักเรียนฟงัทำความเข้าใจและซักถามข้อสงสัย 

3.นำเข้าสู่บทเรียนเรื่องเครื่องไสและงานไส 3.นักเรียนรับฟงัข้อตกลงก่อนเรียนจากคร ู

4.ตอบข้อซักถามและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 4.นักเรียนฟงั ทำความเข้าใจและซักถามข้อสงสัย 
5.มอบหมายให้นักศึกษาช่วยกันแปลความหมายของ
ศัพท์ทางเทคนิค 

5.นักเรียนเขียนความรู้ท่ีนักเรียนต้องการจากการ
เรียนส่งครูรายบุคคล 

6. อาจารย์เสริมความหมายและแปลสรุปมอบหมาย
งาน 

6.นักเรียนฟงั ทำความเข้าใจและซักถามข้อสงสัยจาก
ครู  

7. มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท 7. นักเรียนร่วมกนัทำแบบฝึกหัดส่งครูรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 
 6.2 ส่ือโสตทัศน์ 

1. ส่ือ Power point เรื่อง เครื่องไสและงานไส 
2. ส่ือรูปภาพ 

7. หลักฐานการเรียนรู้ที่ต้องการ 
 7.1 หลักฐานความรู้ท่ีต้องการ 

1. แบบฝึกหัด 
2. การประเมินก่อนเรียน         
3. การประเมินหลังเรียน         
4. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 7.2 หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีต้องการ 
1. ใบงาน 
2. แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

8. การวัดและประเมินผล 
 ก่อนเรียน   

- วิธีวัด  ความกระตือรือร้นในการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนความพร้อมการเรียน 

- เคร่ืองมือวัด  เอกสาร    จากการตอบคำถามก่อนเรียน 

- เกณฑ์การให้คะแนน  การตอบคำถาม 1 ครั้ง หรือการแสดงความคิดเห็น 1 ครั้ง จะมีส่วนการให้
คะแนนในหัวข้อตามคะแนนคุณธรรม จริยธรรมหวัข้อการสนใจใฝ่รู้ บวกให้ 1 คะแนน 

ขณะเรียน 

- วิธีวัด  การตั้งใจฟัง และการตอบคำถามของผู้นำเสนอ และจากการตอบคำถามของนักศึกษาท่ีนั่ง
ฟังอยู่  

- เคร่ืองมือวัด  จากการตอบคำถามของผู้เรียน 

- เกณฑ์การให้คะแนน  จากการตอบคำถาม 1 ครั้ง หรือการแสดงความคิดเห็น 1 ครั้ง จะมีส่วนการ
ให้คะแนนในหัวข้อตามคะแนนคุณธรรม จริยธรรมหัวข้อการสนใจใฝ่รู้ บวกให้ 1 คะแนน 

หลังเรียน 

- วิธีวัด  จากการทดสอบย่อยรายหน่วย 

- เคร่ืองมือวัด  จากแบบทดสอบย่อยการเก็บคะแนน 

- เกณฑ์การให้คะแนน 15-20    คะแนนระดับ  ดี 
10-15 คะแนน   ระดับ  พอใช้ 
0-10 คะแนน   ระดับ  ควรปรับปรุง 



9. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
 1.) ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 

2.) ปัญหาที่พบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 
 3.) แนวทางแก้ปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 

 


