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ส่วนที่ 1  แผนการจัดการเรยีนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ช่ือวิชา งานฝึกฝีมือเบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1003 จ านวน 2 หน่วยกิต  6 ชั่วโมง 
2. ค าอธิบายราวิชา 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องตน งานวัดและตรวจสอบ งานร่าง
แบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานท าเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น และการ
ประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. จุดประสงค์รายวิชา 

1. เพ่ือให้เข้าใจหลักการท างานและการแสดงผลของภาพงานฝึกฝีมือ 
2. เพ่ือให้มีทักษะการใช้งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
3. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใช้งานฝึกฝีมือ 

4. สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานงานฝึกฝีมือ 

 2. ออกแบบภาพแบบตามหลักองค์ประกอบศิลป์ 
 3. สร้างภาพแบบและจัดการแฟ้มภาพด้วยงานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. ความปลอดภัยทั่วไป 
 

1.5 2 - - - - - 1.5 5 13 5 

2. เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
 

1 1.5 - - - - 1 1.5 5 8 5 

3. เครื่องมือวัดและตรวจสอบ 1 1 1 - - - 4 3 10 5 10 
๔. งานร่างแบบ 
 

0.5 1 1 - - - 1 1.5 5 9 5 

๕. งานตะไบ 0.5 1 1 - - - 1 1.5 5 6 5 
๖. งานตัด 
 

1 1 1 - - - 4 3 10 2 10 

๗. งานเจาะ 0.5 1 1 - - - 1 1.5 5 7 5 
๘. งานตัดเกลียว 
 

1 1 1 - - - 4 3 10 3 10 

 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



๙. งานลับคมตัด 1 1 1 - - - 4 3 10 4 5 
๑๐. งานประกอบ 0.5 1 2 - - - - 1.5 5 10 5 
สอบปลายภาคเรียน           5 

 
รวม 

10 14 16 - - - 
20 30 100   

50 
ล าดับความส าคัญ 1 2 3    

 
6. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 
1. ความปลอดภัยทั่วไป 
 

1. อธิบายการป้องกันอันตรายจากการ
ใช้เครื่องมือทั่วไปได้ 
2. ใช้เครื่องมือทั่วไปได้ถูกต้องและ
ปลอดภัย 
3. บอกเครื่องมือและอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยแต่ละชนิดได้ 
4. อธิบายสัญลักษณ์ความปลอดภัยได้ 

1 จ าแนกความปลอดภัยทั่วไปให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. จ าแนกสัญลักษณ์ความปลอดภัย
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 

2. เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือ
กลเบื้องต้น 
 

1. อธิบายวิธีการใช้งานของเครื่องมือ
ต่างๆ ได้ 
2. ใช้เครื่องมือทั่วไปได้ถูกต้องและ
ปลอดภัย 
3. บ ารุงรักษาเครื่องมือทั่วไปให้มีอายุ
การใช้งานได้นาน 

1. จ าแนกเครื่องมือทั่วไปให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. จ าแนกเครื่องมือกลเบื้องต้นให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 

3. เครื่องมือวัดและตรวจสอบ 1. บอกความหมายของเครื่องมือวัดได้ 
อธิบายและจ าแนกหน่วยวัดระบบต่างๆ 
ได้ 
2. อ่านค่าของเครื่องมือแต่ละชนิดได้ 
อธิบายวิธีการใช้ฉากและอ่านเกจต่างๆ 
ได้ 

1. เลือกใช้เครื่องมือทั่วไปให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้เครื่องมือกลเบื้องต้นให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

๔. งานร่างแบบ 
 

1. บอกชนิดของเครื่องมือในงานร่าง
แบบได้ 
2. อธิบายการใช้และการบ ารุงรักษา
เครื่องมือในงานร่างแบบได้ 
3. สามารถร่างแบบได้อย่างถูกวิธี 
4. อธิบายข้อควรระวังและการท างานให้
ปลอดภัยได้ 

1. จ าแนกเครื่องมือร่างแบบให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีร่างแบบให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน 
 
 

๕. งานตะไบ 1. บอกความหมายของตะไบได้ 
2. บอกส่วนต่างๆ ของตะไบได้ 

1. จ าแนกเครื่องมืองานตะไบให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 



3. บอกชนิดของตะไบและลักษณะของ
งานได้ 
4. เลือกใช้ตะไบได้อย่างเหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน 
5. บอกอิทธิพลของมุมต่างๆ ของฟัน
ตะไบได้ 
6. ตะไบผิวราบได้ 
7. ตะไบขึ้นรูปชิ้นงานได้ 

1. เลือกใช้วิธีงานตะไบให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน 
 

๖. งานตัด 
 

1. อธิบายความหมายของการเลื่อยได้ 
2. บอกวิธีการใช้งานและการบ ารุงรักษา
เครื่องมือตัดได้ 
3. ท าการตัดชิ้นงานด้วยเลื่อยได้ 
4. ท าการตัดชิ้นงานด้วยสกัดได้ 
5. อธิบายกรตัดด้วยกรรไกรได้ 

1. จ าแนกเครื่องมืองานตัดให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีงานตัดให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 

๗. งานเจาะ 1. บอกความหมายของการเจาะรูได้ 
2. บอกประเภทของเครื่องเจาะและชนิด
ดอกสว่านได้ 
3. อธิบายความส าคัญของความเร็วตัด
ได้ 
4. อธิบายวิธีการยึดจับชิ้นงานได้ 
5. อธิบายวิธีการปฏิบัติงานเจาะรูได้ 
6. อธิบายวิธีการหล่อเย็นได้ 
7. บอกข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานได้ 
8. อธิบายวิธีการลับดอกสว่านได้ 

1. จ าแนกเครื่องมืองานเจาะให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีงานเจาะให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน 

๘. งานท าเกลียวด้วยมือ 
 

1. บอกส่วนประกอบ  ชนิดของเกลียว  
ระบบเกลียวใน - เกลียวนอก  การใช้
งาน  ข้อควรระวังและการ      
บ ารุงรักษาได้ 
2. มีทักษะในการจ าแนกส่วนประกอบ 
และปฏิบัติการท าเกลียวด้วยมือ  ข้อควร
ระวังและการ         
บ ารุงรักษา 
3. อธิบายล าดับขั้นตอนการท าเกลียวใน 
- เกลียวนอก 
4. เลือกใช้ดอกท าเกลียวแต่ละชนิดใน
การปฏิบัติงานได้ 
5. ปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาดอกท า

1. จ าแนกเครื่องมืองานท าเกลียวด้วย
มือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. . เลือกใช้วิธีงานท าเกลียวด้วยมือ
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 



เกลียวได้ 
6. ปฏิบัติงานท าเกลียวตามใบงานได้ 

๙. งานลับคมตัด 1.  บอกส่วนประกอบ ชนิดของเครื่อง
ลับคมตัด การใช้งาน ข้อควรระวังและ
การบ ารุงรักษาได้ 
2. มีทักษะในการจ าแนกส่วนประกอบ 
ชนิดของเครื่องลับคมตัด  การใช้งาน  
ข้อควรระวังและ  การบ ารุงรักษา 
3. อธิบายล าดับขั้นตอนการลับคมตัด
ดอกสว่านและเหล็กสกัด 
4. เลือกใช้เครื่องลับคมตัดแต่ละชนิดใน
การปฏิบัติงานได้ 
5. ปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาเครื่องลับ
คมตัดได้ 
6. ปฏิบัติงานลับคมตัดตามใบงานได้ 
7. ปฏิบัติงานและส่งงานตรงต่อเวลาตาม
ก าหนด และมีระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน 

1. จ าแนกเครื่องมืองานลับคมตัดให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีงานลับคมตัดให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 

๑๐. งานประกอบ 1. อ่านแบบ  การประกอบชิ้นงาน  ข้อ
ควรระวังและการบ ารุงรักษาได้ 
2. มีทักษะในการอ่านแบบ การประกอบ
ชิ้นงาน  ข้อควรระวังและการบ ารุงรักษา 
3. อธิบายล าดับขั้นการประกอบชิ้นงาน
ได้ 
4. เลือกใช้วิธีการประกอบชิ้นงานในการ
ปฏิบัติงานได้ 
5. ปฏิบัติงานการประกอบชิ้นงานได้ 
6. ปฏิบัติงานและส่งงานตรงต่อเวลาตาม
ก าหนด  และมีระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. จ าแนกเครื่องมืองานประกอบให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีงานประกอบให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 



๗. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้สภาพจริง 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 2 5 3 10 5 
๒ 2 5 3 10 5 
๓ 2 5 3 10 5 
๔ 2 5 3 10 5 
๕ 2 5 3 10 5 
6 2 5 3 10 5 
7 2 5 3 10 5 
8 2 5 3 10 5 
9 2 5 3 10 5 
10 2 5 3 10 5 
รวม 20 50 30 ๑๐๐ 50 

  
  พุทธพิสัย       20 คะแนน 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน(20 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย       50 คะแนน 
   -งานที่มอบหมาย/ใบงาน (10 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (40 คะแนน) 
  จิตพิสัย        3๐  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลน าคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกันแล้วน ามาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
๘. เครื่องมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๘.๒ ใบงานและชิ้นงาน 
 ๘.๓ แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  



ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  .ความปลอดภัยทั่วไปจ านวน  ๖  ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 
1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4 อธิบายความหมายความส าคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 บอกและอธิบายและปฏิบัติตามกฎของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในงานความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

3. เนื้อหา 
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือ ทุกสิ่งทกอย่างที่ล้อมรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติงานท าอยู่ ซึ่งหมายรวมถึง เพ่ือนร่วมงาน เครื่องจักรเครื่องกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความงานฝึกฝีมือหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่แสดงถึงการเตรียมการ และการด าเนินการเพ่ือป้องกันภัย 
อันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการกระท าต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินความฝึกฝีมือ
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม (Safety) 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานฝึกฝีมือได้ถูกต้อง 
3. แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานชิ้นงานตามที่ก าหนด 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

๑/6 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑.ตรวจสอบเช็ครายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
เรียน 
๒.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยถาม
เกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วไป  
๓.ร่วมกันสรุปค าตอบและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมและพยายามชี้น า

- หนังสือเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ
เบื้องต้น 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

 ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ

 นักเรียน
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.๑ การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   7 คะแนน 
 ทักษะ     - คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 

ผู้เรียนให้เข้าเรื่อง ความปลอดภัยทั่วไป  
๕.ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. ครู – นักศึกษาร่วมกันสรุปค าตอบ
ต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับค าถาม โดยครูอธิบายเพ่ิมเติม 
๒. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน ใบ
งาน/ใบความรู้ 
๓. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด  
หน่วยที่ 1  
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อใน
หน่วยเรียนที่ 1 
๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน หน่วยที่ 1  

ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 



7. เครื่องมือวัดผล 
7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

  

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒  .เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น จ านวน  ๖  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4 อธิบายความหมายความส าคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในงานความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

3. เนื้อหา 
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือ ทุกสิ่งทึกอย่างที่ล้อมรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติงานท าอยู่ ซึ่งหมายรวมถึง เพ่ือนร่วมงาน เครื่องจักรเครื่องกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความงานฝึกฝีมือหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่แสดงถึงการเตรียมการ และการด าเนินการเพ่ือป้องกันภัย 
อันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการกระท าต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินความฝึกฝีมือ
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม (Safety)  
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานฝึกฝีมือได้ถูกต้อง 
3. แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานชิ้นงานตามที่ก าหนด 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2/6 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑.ตรวจสอบเช็ครายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
เรียน 
๒.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยถาม
เกี่ยวกับเครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกล
เบื้องต้น  ๓.ร่วมกันสรุปค าตอบและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมและพยายามชี้น า
ผู้เรียนให้เข้าเรื่อง เครื่องมือทั่วไปและ

- หนังสือเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ
เบื้องต้น 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

 ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน

 นักเรียน
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.๑ การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   1 คะแนน 
 ทักษะ     6 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 

เครื่องมือกลเบื้องต้น   
๕.ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. ครู – นักศึกษาร่วมกันสรุปค าตอบ
ต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับค าถาม โดยครูอธิบายเพ่ิมเติม 
๒. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน ใบ
งาน/ใบความรู้ 
๓. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด หน่วย
ที่ 2  
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อใน
หน่วยเรียนที่2 
1.  ๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ

หลังเรียน หน่วยที่ 2  

พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 



7. เครื่องมือวัดผล 
7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3 ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  



 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  .เครื่องมือวัดและตรวจสอบ จ านวน  ๖  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4.อธิบายความหมายความส าคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในงานความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

3. เนื้อหา 
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือ ทุกสิ่งทึกอย่างที่ล้อมรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติงานท าอยู่ ซึ่งหมายรวมถึง เพ่ือนร่วมงาน เครื่องจักรเครื่องกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความงานฝึกฝีมือหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่แสดงถึงการเตรียมการ และการด าเนินการเพ่ือป้องกันภัย 
อันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการกระท าต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินความฝึกฝีมือ
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม (Safety)  
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานฝึกฝีมือได้ถูกต้อง 
3. แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานชิ้นงานตามที่ก าหนด 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

3/6 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑.ตรวจสอบเช็ครายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
เรียน 
๒.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยถาม
เกี่ยวกับเครื่องมือวัดและตรวจสอบ  
๓.ร่วมกันสรุปค าตอบและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมและพยายามชี้น า
ผู้เรียนให้เข้าเรื่อง เครื่องมือวัดและ

- หนังสือเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ
เบื้องต้น 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

 ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน

 นักเรียน
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.๑ การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   2 คะแนน 
 ทักษะ     5 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 

ตรวจสอบ  
๕.ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. ครู – นักศึกษาร่วมกันสรุปค าตอบ
ต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับค าถาม โดยครูอธิบายเพ่ิมเติม 
๒. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน ใบ
งาน/ใบความรู้ 
๓. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด หน่วย
ที่ ๓  
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อใน
หน่วยเรียนที่๓ 
2.  ๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ

หลังเรียน หน่วยที่ 3  

พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 



7. เครื่องมือวัดผล 
7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3 ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  



 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  .งานรา่งแบบ จ านวน  ๖  ชั่วโมง 
  1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4 อธิบายความหมายความส าคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 

  2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในงานความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

  3. เนื้อหา 
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือ ทุกสิ่งทึกอย่างที่ล้อมรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติงานท าอยู่ ซึ่งหมายรวมถึง เพ่ือนร่วมงาน เครื่องจักรเครื่องกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความงานฝึกฝีมือหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่แสดงถึงการเตรียมการ และการด าเนินการเพ่ือป้องกันภัย 
อันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการกระท าต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินความฝึกฝีมือ
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม (Safety) 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานฝึกฝีมือได้ถูกต้อง 
3. แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานชิ้นงานตามที่ก าหนด 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

4/6 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑.ตรวจสอบเช็ครายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
เรียน 
๒.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยถาม
เกี่ยวกับงานร่างแบบ  
๓.ร่วมกันสรุปค าตอบและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมและพยายามชี้น า
ผู้เรียนให้เข้าเรื่อง งานร่างแบบ ๕.ครูให้

- หนังสือเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ
เบื้องต้น 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

 ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน

 นักเรียน
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.๑ การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   2 คะแนน 
 ทักษะ     5 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
 

นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. ครู – นักศึกษาร่วมกันสรุปค าตอบ
ต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับค าถาม โดยครูอธิบายเพ่ิมเติม 
๒. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน ใบ
งาน/ใบความรู้ 
๓. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด หน่วย
ที่ ๔  
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อใน
หน่วยเรียนที่๔ 
3.  ๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ

หลังเรียน หน่วยที่ ๔ 

พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 



7. เครื่องมือวัดผล 
7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3 ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   
 
  



 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  .งานตะไบ จ านวน  24  ชั่วโมง 
  1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4 อธิบายความหมายความส าคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 

  2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในงานความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

  3. เนื้อหา 
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือ ทุกสิ่งทึกอย่างที่ล้อมรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติงานท าอยู่ ซึ่งหมายรวมถึง เพ่ือนร่วมงาน เครื่องจักรเครื่องกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความงานฝึกฝีมือหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่แสดงถึงการเตรียมการ และการด าเนินการเพ่ือป้องกันภัย 
อันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการกระท าต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินความฝึกฝีมือ
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม (Safety) 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานฝึกฝีมือได้ถูกต้อง 
3. แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานชิ้นงานตามที่ก าหนด 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

5-8/24 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑.ตรวจสอบเช็ครายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
เรียน 
๒.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยถาม
เกี่ยวกับงานตะไบ  
๓.ร่วมกันสรุปค าตอบและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมและพยายามชี้น า
ผู้เรียนให้เข้าเรื่อง งานตะไบ  

- หนังสือเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ
เบื้องต้น 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

 ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน

 นักเรียน
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.๑ การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   2 คะแนน 
 ทักษะ     5 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 

๕.ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 
ขัน้ศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. ครู – นักศึกษาร่วมกันสรุปค าตอบ
ต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับค าถาม โดยครูอธิบายเพ่ิมเติม 
๒. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน ใบ
งาน/ใบความรู้ 
๓. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด หน่วย
ที่ 5  
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อใน
หน่วยเรียนที่5 
4.  ๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ

หลังเรียน หน่วยที่ 5 

พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 



7. เครื่องมือวัดผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  

7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3 ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
  



 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่   ๖  .งานตัด จ านวน  12  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4 อธิบายความหมายความส าคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในงานความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

3. เนื้อหา 
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือ ทุกสิ่งทึกอย่างที่ล้อมรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติงานท าอยู่ ซึ่งหมายรวมถึง เพ่ือนร่วมงาน เครื่องจักรเครื่องกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความงานฝึกฝีมือหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่แสดงถึงการเตรียมการ และการด าเนินการเพ่ือป้องกันภัย 
อันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการกระท าต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินความฝึกฝีมือ
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม (Safety) 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานฝึกฝีมือได้ถูกต้อง 
3. แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานชิ้นงานตามที่ก าหนด 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

9-10/๑2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑.ตรวจสอบเช็ครายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
เรียน 
๒.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยถาม
เกี่ยวกับงานตัด  
๓.ร่วมกันสรุปค าตอบและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมและพยายามชี้น า
ผู้เรียนให้เข้าเรื่อง งานตัด  

- หนังสือเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ
เบื้องต้น 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

 ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน

 นักเรียน
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.๑ การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   2 คะแนน 
 ทักษะ     5 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 

๕.ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. ครู – นักศึกษาร่วมกันสรุปค าตอบ
ต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับค าถาม โดยครูอธิบายเพ่ิมเติม 
๒. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน ใบ
งาน/ใบความรู้ 
๓. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑ .ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 6  
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อใน
หน่วยที่ 6 
๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน หน่วยที่ 6 

พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 



7. เครื่องมือวัดผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  

7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3 ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
   
  



 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  ๗  .งานเจาะ จ านวน  12  ชั่วโมง 
  1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4 อธิบายความหมายความส าคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในงานความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

3. เนื้อหา 
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือ ทุกสิ่งทึกอย่างที่ล้อมรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติงานท าอยู่ ซึ่งหมายรวมถึง เพ่ือนร่วมงาน เครื่องจักรเครื่องกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความงานฝึกฝีมือหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่แสดงถึงการเตรียมการ และการด าเนินการเพ่ือป้องกันภัย 
อันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการกระท าต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินความฝึกฝีมือ
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม (Safety) 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานฝึกฝีมือได้ถูกต้อง 
3. แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานชิ้นงานตามที่ก าหนด 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

11-12/12 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑.ตรวจสอบเช็ครายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
เรียน 
๒.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยถาม
เกี่ยวกับงานจะ  
๓.ร่วมกันสรุปค าตอบและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมและพยายามชี้น า
ผู้เรียนให้เข้าเรื่อง งานจั  

- หนังสือเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ
เบื้องต้น 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

 ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน

 นักเรียน
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.๑ การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   2 คะแนน 
 ทักษะ     5 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 

๕.ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. ครู – นักศึกษาร่วมกันสรุปค าตอบ
ต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับค าถาม โดยครูอธิบายเพ่ิมเติม 
๒. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน ใบ
งาน/ใบความรู้ 
๓. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครู
อธิบายเพิ่มเติม 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑ .ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 7  
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อใน
หน่วยที่ 7 
๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน หน่วยที่ 7 

พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 



7. เครื่องมือวัดผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
 7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

7.3 ใบงาน 
8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  



 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 
คะ

แน
นเ

ฉล
ี่ย 

 

ยึด
มัน่

ใน
สถ

าบ
นัฯ

 

ละ
เว้น

อบ
าย

มุข
 

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย์ 

.สุภ
าพ

 

ตร
งต

่อเ
วล

า 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              

 
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  ๘  .งานท าเกลียวด้วยมือ  จ านวน  12  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4 อธิบายความหมายความส าคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในงานความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

3. เนื้อหา 
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือ ทุกสิ่งทึกอย่างที่ล้อมรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติงานท าอยู่ ซึ่งหมายรวมถึง เพ่ือนร่วมงาน เครื่องจักรเครื่องกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความงานฝึกฝีมือหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่แสดงถึงการเตรียมการ และการด าเนินการเพ่ือป้องกันภัย 
อันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการกระท าต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินความฝึกฝีมือ
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม (Safety) 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานฝึกฝีมือได้ถูกต้อง 
3. แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานชิ้นงานตามที่ก าหนด 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

13-14/๑2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑.ตรวจสอบเช็ครายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
เรียน 
๒.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยถาม
เกี่ยวกับงานตัดเกลียว 
๓.ร่วมกันสรุปค าตอบและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมและพยายามชี้น า
ผู้เรียนให้เข้าเรื่อง งานตัดเกลียว  

- หนังสือเรียน
วิชางานฝึกฝีมือ
เบื้องต้น 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

 ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน

 นักเรียน
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.๑ การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   2 คะแนน 
 ทักษะ     5 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 

๕.ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. ครู – นักศึกษาร่วมกันสรุปค าตอบ
ต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับค าถาม โดยครูอธิบายเพ่ิมเติม 
๒. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน ใบ
งาน/ใบความรู้ 
๓. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑ .ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 8  
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อใน
หน่วยที่ 8 
๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน หน่วยที่ 8 

พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 



7. เครื่องมือวัดผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
 7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 7.3 ใบงาน 
8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  



 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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18              
19              
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  ๙  .งานลับคมตัด จ านวน  ๖  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4 อธิบายความหมายความส าคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในงานความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

3. เนื้อหา 
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือ ทุกสิ่งทึกอย่างที่ล้อมรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติงานท าอยู่ ซึ่งหมายรวมถึง เพ่ือนร่วมงาน เครื่องจักรเครื่องกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความงานฝึกฝีมือหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่แสดงถึงการเตรียมการ และการด าเนินการเพ่ือป้องกันภัย 
อันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการกระท าต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินความฝึกฝีมือ
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม (Safety) 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานฝึกฝีมือได้ถูกต้อง 
3. แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทนัเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานชิ้นงานตามที่ก าหนด 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

15/6 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑.ตรวจสอบเช็ครายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
เรียน 
๒.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยถาม
เกี่ยวกับงานลับคมตัด 
๓.ร่วมกันสรุปค าตอบและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมและพยายามชี้น า
ผู้เรียนให้เข้าเรื่องงานลับคมตัด  

- หนังสือเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ
เบื้องต้น 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

 ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน

 นักเรียน
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.๑ การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   2 คะแนน 
 ทักษะ     5 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 

๕.ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. ครู – นักศึกษาร่วมกันสรุปค าตอบ
ต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับค าถาม โดยครูอธิบายเพ่ิมเติม 
๒. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน ใบ
งาน/ใบความรู้ 
๓. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครู
อธิบายเพิ่มเติม 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 9 
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อใน
หน่วยเรียนที่9 
 ๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน หน่วยที่ 9 

พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 



7. เครื่องมือวัดผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
 7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 7.3 ใบงาน 
8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  



 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑๐  .งานประกอบ จ านวน  12  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4 อธิบายความหมายความส าคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในงานความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

3. เนื้อหา 
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือ ทุกสิ่งทึกอย่างที่ล้อมรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติงานท าอยู่ ซึ่งหมายรวมถึง เพ่ือนร่วมงาน เครื่องจักรเครื่องกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความงานฝึกฝีมือหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่แสดงถึงการเตรียมการ และการด าเนินการเพ่ือป้องกันภัย 
อันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการกระท าต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินความฝึกฝีมือ
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม (Safety) 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานฝึกฝีมือได้ถูกต้อง 
3. แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานชิ้นงานตามที่ก าหนด 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

16-17/12 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑.ตรวจสอบเช็ครายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
เรียน 
๒.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยถาม
เกี่ยวกับงานประกอบ 
๓.ร่วมกันสรุปค าตอบและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมและพยายามชี้น า
ผู้เรียนให้เข้าเรื่อง งานประกอบ 

- หนังสือเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ
เบื้องต้น 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

 ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน

 นักเรียน
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.๑ การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   2 คะแนน 
 ทักษะ     5 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 

๕.ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. ครู – นักศึกษาร่วมกันสรุปค าตอบ
ต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับค าถาม โดยครูอธิบายเพ่ิมเติม 
๒. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน ใบ
งาน/ใบความรู้ 
๓. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครู
อธิบายเพิ่มเติม 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 10 
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อใน
หน่วยเรียนที่10 
 ๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียนหน่วยที่ 10 

พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 



7. เครื่องมือวัดผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
 7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 7.3 ใบงาน 
8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 


