
 

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงมุ่งเน้นสมรรถนะ 

บูรณการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วิชา งานเทคนิคเบื้องต้น   รหัสวิชา ๓๐๑๐๐ - ๑๐๐๓ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
 

จัดทำโดย 
นางสาวตัทชญา  ปล้องไหม 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                   อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕                 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้  
 

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้  

□ ควรปรับปรุงเก่ียวกับ 
............................................................................................................................. ...........................................
....................................................................................... .............................................................................  

 
ลงชื่อ...................................................... 

(นายวัลลภ  กรีไกรนุช)  
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

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

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้  

□ ควรปรับปรุงดังเสนอ □ อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ....................................... 

 
ลงชื่อ...................................................... 

( นายอรุณ เกลื่อนพันธ์) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

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

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้  

□ อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ....................................... 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายนิมิตร ศรียาภัย ) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
........./............/........... 

 
 



 

 

 
 

 
ส่วนที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ช่ือวิชา งานเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 30100-1003 จำนวน 2 หน่วยกิต  6 ชั่วโมง 
2. คำอธิบายราวิชา 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องตน งานวัดและตรวจสอบ งานร่าง
แบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น และการ
ประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. จุดประสงค์รายวิชา 

1. เพ่ือให้เข้าใจหลักการทำงานและการแสดงผลของภาพงานฝึกฝีมือ 
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 
4. งานร่างแบบ 
 

0.5 1 1 - - - 
1 1.5 5 

9 5 

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

1 1 1 - - - 
4 3 10 

2 10 

7. งานเจาะ 0.5 1 1 - - - 1 1.5 5 7 5 
8. งานตัดเกลียว 
 

1 1 1 - - - 
4 3 10 

3 10 

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

 
รวม 

10 14 16 - - - 
20 30 100   

50 
ลำดับความสำคัญ 1 2 3    

 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
1. ความปลอดภัยทั่วไป 
 

1. อธิบายการป้องกันอันตรายจากการใช้
เครื่องมือทั่วไปได้ 
2. ใช้เครื่องมือทั่วไปได้ถูกต้องและปลอดภัย 
3. บอกเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยแต่
ละชนิดได้ 
4. อธิบายสัญลักษณ์ความปลอดภัยได้ 

1 จำแนกความปลอดภัยทั่วไปให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. จำแนกสัญลักษณ์ความ
ปลอดภัยให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
 

2. เครื่องมือทั่วไปและ
เครื่องมือกลเบื้องต้น 
 

1. อธิบายวิธีการใช้งานของเครื่องมือต่างๆ ได้ 
2. ใช้เครื่องมือทั่วไปได้ถูกต้องและปลอดภัย 
3. บำรุงรักษาเครื่องมือทั่วไปให้มีอายุการใช้งาน
ได้นาน 

1. จำแนกเครื่องมือทั่วไปให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. จำแนกเครื่องมือกลเบื้องต้น
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 

3. เครื่องมือวัดและ
ตรวจสอบ 

1. บอกความหมายของเครื่องมือวัดได้ 
อธิบายและจำแนกหน่วยวัดระบบต่างๆ ได้ 
2. อ่านค่าของเครื่องมือแต่ละชนิดได้ 
อธิบายวิธีการใช้ฉากและอ่านเกจต่างๆ ได้ 

1. เลือกใช้เครื่องมือทั่วไปให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

4. งานร่างแบบ 
 

1. บอกชนิดของเครื่องมือในงานร่างแบบได้ 
2. อธิบายการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือใน
งานร่างแบบได้ 
3. สามารถร่างแบบได้อย่างถูกวิธี 
4. อธิบายข้อควรระวังและการทำงานให้ปลอดภัย
ได้ 

1. จำแนกเครื่องมือร่างแบบให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีร่างแบบให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 
 

5. งานตะไบ 1. บอกความหมายของตะไบได้ 
2. บอกส่วนต่างๆ ของตะไบได้ 
3. บอกชนิดของตะไบและลักษณะของงานได้ 
4. เลือกใช้ตะไบได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของ
งาน 
5. บอกอิทธิพลของมุมต่างๆ ของฟันตะไบได้ 
6. ตะไบผิวราบได้ 
7. ตะไบขึ้นรูปชิ้นงานได้ 

1. จำแนกเครื่องมืองานตะไบให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
1. เลือกใช้วิธีงานตะไบให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 



 

 

6. งานตัด 
 

1. อธิบายความหมายของการเลื่อยได้ 
2. บอกวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือ
ตัดได้ 
3. ทำการตัดชิ้นงานด้วยเลื่อยได้ 
4. ทำการตัดชิ้นงานด้วยสกัดได้ 
5. อธิบายกรตัดด้วยกรรไกรได้ 

1. จำแนกเครื่องมืองานตัดให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีงานตัดให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

7. งานเจาะ 1. บอกความหมายของการเจาะรูได้ 
2. บอกประเภทของเครื่องเจาะและชนิดดอก
สว่านได้ 
3. อธิบายความสำคัญของความเร็วตัดได้ 
4. อธิบายวิธีการยึดจับชิ้นงานได้ 
5. อธิบายวิธีการปฏิบัติงานเจาะรูได้ 
6. อธิบายวิธีการหล่อเย็นได้ 
7. บอกข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานได้ 
8. อธิบายวิธีการลับดอกสว่านได้ 

1. จำแนกเครื่องมืองานเจาะให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีงานเจาะให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

8. งานทำเกลียวด้วยมือ 
 

1. บอกส่วนประกอบ  ชนิดของเกลียว  ระบบ
เกลียวใน - เกลียวนอก  การใช้งาน  ข้อควรระวัง
และการ      บำรุงรักษาได้ 
2. มีทักษะในการจำแนกส่วนประกอบ และ
ปฏิบัติการทำเกลียวด้วยมือ  ข้อควรระวังและการ
         บำรุงรักษา 
3. อธิบายลำดับขั้นตอนการทำเกลียวใน - เกลียว
นอก 
4. เลือกใช้ดอกทำเกลียวแต่ละชนิดในการ
ปฏิบัติงานได้ 
5. ปฏิบัติงานการบำรุงรักษาดอกทำเกลียวได้ 
6. ปฏิบัติงานทำเกลียวตามใบงานได้ 

1. จำแนกเครื่องมืองานทำเกลียว
ด้วยมือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
2. . เลือกใช้วิธีงานทำเกลียวด้วย
มือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
 

9. งานลับคมตัด 1.  บอกส่วนประกอบ ชนิดของเครื่องลับคมตัด 
การใช้งาน ข้อควรระวังและการบำรุงรักษาได้ 
2. มีทักษะในการจำแนกส่วนประกอบ ชนิดของ
เครื่องลับคมตัด  การใช้งาน  ข้อควรระวังและ 
การบำรุงรักษา 

1. จำแนกเครื่องมืองานลับคมตัด
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีงานลับคมตัดให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 



 

 

3. อธิบายลำดับขั้นตอนการลับคมตัดดอกสว่าน
และเหล็กสกัด 
4. เลือกใช้เครื่องลับคมตัดแต่ละชนิดในการ
ปฏิบัติงานได้ 
5. ปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเครื่องลับคมตัดได้ 
6. ปฏิบัติงานลับคมตัดตามใบงานได้ 
7. ปฏิบัติงานและส่งงานตรงต่อเวลาตามกำหนด 
และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 

10. งานประกอบ 1. อ่านแบบ  การประกอบชิ้นงาน  ข้อควรระวัง
และการบำรุงรักษาได้ 
2. มีทักษะในการอ่านแบบ การประกอบชิ้นงาน  
ข้อควรระวังและการบำรุงรักษา 
3. อธิบายลำดับขั้นการประกอบชิ้นงานได้ 
4. เลือกใช้วิธีการประกอบชิ้นงานในการ
ปฏิบัติงานได้ 
5. ปฏิบัติงานการประกอบชิ้นงานได้ 
6. ปฏิบัติงานและส่งงานตรงต่อเวลาตามกำหนด  
และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
 

1. จำแนกเครื่องมืองานประกอบ
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีงานประกอบให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 



 

 

7. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้สภาพจริง 
 7.1 การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

1 2 5 3 10 5 
2 2 5 3 10 5 
3 2 5 3 10 5 
4 2 5 3 10 5 
5 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        30  คะแนน 
   รวม                100 คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกันแล้วนำมาประเมินผลการเรียนรู้ 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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 ใบงานและชิ้นงาน 
 8.3 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  .ความปลอดภัยทั่วไป จำนวน  6  ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4 อธิบายความหมายความสำคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 บอกและอธิบายและปฏิบัติตามกฎของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในงานความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

3. เนื้อหา 
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือ ทุกสิ่งทกอย่างที่ล้อมรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานที่ที ่ผู ้ปฏิบัติงานทำอยู่ ซึ ่งหมายรวมถึง เพื่อนร่วมงาน เครื่องจักรเครื ่องกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความงานฝึกฝีมือหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่แสดงถึงการเตรียมการ และการดำเนินการเพ่ือป้องกันภัย 
อันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการกระทำต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินความฝึกฝีมือ
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม (Safety) 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

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

 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเร ียนรู้ และสังเกต
พฤติกรรมผู ้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เปน็อย่างต่ำ 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานชิ้นงานตามที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1/6 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑.ตรวจสอบเช็ครายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
เรียน 
๒.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยถาม
เกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วไป  
๓.ร่วมกันสรุปคำตอบและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมและพยายามชี้นำ
ผู้เรียนให้เข้าเรื่อง ความปลอดภัยทั่วไป  
๕.ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อน
เรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. คร ู– นักศึกษาร่วมกันสรุปคำตอบ
ต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับคำถาม โดยครูอธิบายเพ่ิมเติม 
๒. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน ใบ
งาน/ใบความรู้ 
๓. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑.ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด  
หน่วยที่ 1  
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อใน
หน่วยเรียนที่ 1 
๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลัง
เรียน หน่วยที่ 1  

- หนังสือเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ
เบื้องต้น 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   7 คะแนน 
 ทักษะ     - คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
จงพิจารณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

  1.  เครื่องหมายห้ามโดยทั่วไปจะใช้สีอะไร 
ก. สีน้ำเงิน           ข. สีเหลือง 
ค. สีส้ม            ง. สีแดง 

  2.  ล้อหินเจียระไนเมื่อใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ด้านหน้าของล้อหินเจียระไนจะมีลักษณะมน การเจียระไนจะ
ทำให้เกิดการลื่นไถล นักเรียนมีวิธีป้องกันอันตรายอย่างไร 

ก. สวมใส่แว่นตานิรภัย                        ข. เปลี่ยนล้อหินใหม่ 
ค. ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ         ง. ต้องแต่งหน้าหินด้วยอุปกรณ์แต่งหน้าล้อหินเจียระไน 

  3.  เพ่ือความปลอดภัย ควรปรับตั้งล้อหินเจียระไนให้ห่างจากแท่นรองรับไม่เกินเท่าไร 
ก. 1  มม.            ข. 2  มม. 
ค. 3 มม.            ง. 4  มม. 

   4.  การคลายนัต เพ่ือความปลอดภัยควรคลายลักษณะใด 
ก. ดึงประแจเข้าหาตัว                          ข. ดันประแจไปข้างหน้า 
ค. ใช้มือกำให้แน่นแล้วดันไปข้างหน้า         ง.ถ้านัตยึดแน่นควรใช้ ท่อแป๊ปต่อด้ามประแจ 

   5.  การย้ายชิ้นงานยาวๆ ควรถือในลักษณะใด 
ก. ถือในแนวนอนโดยมีคนคอยบอกทางตลอดเวลา      
ข.  ถือในแนวเฉียงโดยมีคนประคองด้านหลังตลอดเวลา 
ค.  ถือในแนวตั้ง 
ง.  ชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากควรวางบนบ่า 

   6.  การเคลื่อนย้ายชิ้นงานโดยมีรอกแขวนนั้น ควรเคลื่อนย้ายในลักษณะใด 
ก. ควรดันชิ้นงานจากด้านหลัง                     ข. เพ่ือให้ได้ทิศทางที่แน่นอนควรดึงจากด้านหน้า 
ค.  ควรประคองทางด้านข้างขวาของชิ้นงาน      ง. ควรประคองทางด้านข้างซ้ายของชิ้นงาน 

   7.  สัญลักษณ ์สีเหลือง มีความหมายอย่างไร 
ก.  ใช้กับเครื่องหมายบังคับ       ข. ใช้กับเครื่องหมายห้าม 
ค. ใช้กับเครื่องหมายปลอดภัย                      ง. ใช้กับเครื่องหมายให้ระวัง 

   8.  ข้อในคือการสูญเสียจากอุบัติเหตุโดยตรง 
ก. เครื่องจักรชำรุดเสียหาย        ข. ผลผลิตลดลง 
ค. สูญเสียโอกาสในการทำกำไร                     ง. เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักร 

   9.  สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดมากที่สุดเกิดจากอะไร 
ก. ผู้ปฏิบัติงาน        ข. สภาพแวดล้อม 
ค.   เครื่องจักร                          ง. ผังโรงงานไม่เหมาะสม 

   



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  .เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น จำนวน  6  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4 อธิบายความหมายความสำคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในงานความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

3. เนื้อหา 
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือ ทุกสิ่งทึกอย่างที่ล้อมรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานที่ที ่ผู ้ปฏิบัติงานทำอยู่ ซึ ่งหมายรวมถึง เพื่อนร่วมงาน เครื่องจักรเครื ่องกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความงานฝึกฝีมือหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่แสดงถึงการเตรียมการ และการดำเนินการเพ่ือป้องกันภัย 
อันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการกระทำต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินความฝึกฝีมือ
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม (Safety)  
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

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

 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเร ียนรู้ และสังเกต
พฤติกรรมผู ้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เปน็อย่างต่ำ 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานชิ้นงานตามที่กำหนด 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2/6 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑.ตรวจสอบเช็ครายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
เรียน 

- หนังสือเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ
เบื้องต้น 
- Internet 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   1 คะแนน 
 ทักษะ     6 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 

๒.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยถาม
เกี่ยวกับเครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกล
เบื้องต้น  ๓.ร่วมกันสรุปคำตอบและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมและพยายามชี้นำ
ผู้เรียนให้เข้าเรื่อง เครื่องมือทั่วไปและ
เครื่องมือกลเบื้องต้น   
๕.ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อน
เรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. คร ู– นักศึกษาร่วมกันสรุปคำตอบ
ต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับคำถาม โดยครูอธิบายเพ่ิมเติม 
๒. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน ใบ
งาน/ใบความรู้ 
๓. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑.ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด หน่วย
ที่ 2  
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อใน
หน่วยเรียนที่2 
1.  ๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ

หลังเรียน หน่วยที่ 2  

- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 



 

 

 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3 ใบงาน 

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



 

 

 
 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  



 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

จงพจิารณาเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพยีงค าตอบเดียว 

   1.  ปากมีลักษณะแบบมีร่องฟัน ขอบด้านข้างมีคมตัด เป็นคีมชนิดใด 

ก. คีมปากแบน    ข. คีมปากนกแก้ว   
ค. คีมปากขยาย    ง. คีมยูนิเวอร์แซล 

    2.  ค้อนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

ก. ค้อนหัวอ่อน และค้อนหัวแข็ง  ข. ค้อนหัวไม้ และค้อนหัวเหล็ก 

ค. ค้อนหัวกลม และค้อนหัวเหลี่ยม  ง. ค้อนงานหนัก และค้อนงานเบา 

    3.  ค้อนชนิดใดเป็นค้อนหัวอ่อน 

ก. ค้อนย้ำหมุด    ข. ค้อนย้ำตะเข็บ 

ค. ค้อนเดินสายไฟ   ง. ค้อนทองเหลือง 

    4.  ค้อนชนิดใดเคาะขึ้นรูปแผ่นเหล็กอาบสังกะสี 
ก. ค้อนไม้    ข. ค้อนหนัง 

ค. ค้อนพลาสติก    ง. ถูกทุกข้อ 

    5.  เครื่องหมายห้ามโดยทั่วไปจะใช้สีอะไร 

ก. สีน้ำเงิน    ข. สีเหลือง 

ค. สีส้ม     ง. สีแดง 

    6.  ค้อนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

ก. ค้อนหัวอ่อน และค้อนหัวแข็ง  ข. ค้อนหัวไม้ และค้อนหัวเหล็ก 

ค. ค้อนหัวกลม และค้อนหัวเหลี่ยม  ง. ค้อนงานหนัก และค้อนงานเบา 

    7.  ค้อนชนิดใดเป็นค้อนหัวอ่อน 

ก. ค้อนย้ำหมุด    ข. ค้อนย้ำตะเข็บ 

ค. ค้อนเดินสายไฟ   ง. ค้อนทองเหลือง 

     8.  ค้อนชนิดใดเคาะขึ้นรูปแผ่นเหล็กอาบสังกะสี 
ก. ค้อนไม้    ข. ค้อนหนัง 

ค. ค้อนพลาสติก    ง. ถูกทุกข้อ 

    9.  ประแจชนิดใดสามารถปรับปากให้มีขนาดต่างๆ ให้สามารถใช้กับนัตได้หลายขนาด 

ก. ประแจกระบอก   ข. ประแจแหวน 

ค. ประแจเลื่อน    ง. ประแจแอล 

   10. เป็นไขควงที่มีลักษณะสั้นมาก ใช้สำหรับขัน หรือคลายสกรู ในสถานที่แคบๆ บางครั้งใช้แทนไขควงเยื้องศูนย์ 
ก. ไขควงสไปรอลแร็ตเซ็ต   ข. ไขควงปากแฉก 

ค. ไขควงเยื้องศูนย์   ง. ไขควงสตับบี้ 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  .เครื่องมือวัดและตรวจสอบ จำนวน  6  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4.อธิบายความหมายความสำคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในงานความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

3. เนื้อหา 
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือ ทุกสิ่งทึกอย่างที่ล้อมรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานที่ที ่ผู ้ปฏิบัติงานทำอยู่ ซึ ่งหมายรวมถึง เพื่อนร่วมงาน เครื่องจักรเครื ่องกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความงานฝึกฝีมือหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่แสดงถึงการเตรียมการ และการดำเนินการเพ่ือป้องกันภัย 
อันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการกระทำต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินความฝึกฝีมือ
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม (Safety)  
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

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

 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเร ียนรู้ และสังเกต
พฤติกรรมผู ้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เปน็อย่างต่ำ 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานชิ้นงานตามที่กำหนด 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

3/6 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑.ตรวจสอบเช็ครายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
เรียน 

- หนังสือเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ
เบื้องต้น 
- Power Point 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   2 คะแนน 
 ทักษะ     5 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 

๒.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยถาม
เกี่ยวกับเครื่องมือวัดและตรวจสอบ  
๓.ร่วมกันสรุปคำตอบและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมและพยายามชี้นำ
ผู้เรียนให้เข้าเรื่อง เครื่องมือวัดและ
ตรวจสอบ  
๕.ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อน
เรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. คร ู– นักศึกษาร่วมกันสรุปคำตอบ
ต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับคำถาม โดยครูอธิบายเพ่ิมเติม 
๒. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน ใบ
งาน/ใบความรู้ 
๓. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑.ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด หน่วย
ที่ ๓  
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อใน
หน่วยเรียนที่๓ 
2.  ๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ

หลังเรียน หน่วยที่ 3  

- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 



 

 

 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3 ใบงาน 

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



 

 

ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

จงพิจารณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
1.  หน่วยวัดใดเป็นหน่วยวัดของระบบเมตริก หรือระบบ SI Unit 

ก. กิโลเมตร    ข. นิ้ว 

ค. ฟุต     ง. หลา 

2.  การนำบรรทัดไปวัดช้ินงาน และอ่านค่าทีไ่ด้ เป็นการวัดแบบใด 

ก. การวัดโดยตรง   ข. การวัดเปรยีบเทียบ 

ค. การวัดอย่างง่าย   ง. การวัดด้วยสายตา 

3.  การวัดด้วย คาลเิปอร์ จากนั้นนำไปทาบกับสเกลของบรรทัดอีกครั้งหนึ่ง เป็นการวัดแบบใด 

ก. การวัดโดยตรง   ข. การวัดเปรยีบเทียบ 

ค. การวัดอย่างง่าย   ง. การวัดด้วยสายตา  
4.  การวัดภายนอกด้วยเวอร์เนียรค์าลิเปอร์ ถ้าขาวดัของเวอร์เนียร์ไม่แนบกับด้านข้างของช้ินงาน จะทำให้ค่าท่ีอ่าน 
    ได้เป็นอย่างไร 

ก. ค่าที่อ่านได้จะมีขนาดเล็กกว่าขนาดจริง  ข.  ค่าที่อ่านได้จะมีขนาดโตกว่าขนาดจริง 

ค. ค่าที่อ่านได้จะมีขนาดเท่ากับขนาดจริง   ง. มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งข้อ  ก , ข และ ค 

5. การวัดภายในด้วยเวอร์เนยีร์คาลิเปอร์ ถ้าขาของเวอร์เนยีรไ์ม่แนบกับด้านข้างของช้ินงาน จะทำให้ค่าที่อ่านได้เป็นอยา่งไร 

ก. ค่าที่อ่านได้จะมีขนาดเล็กกว่าขนาดจริง  ข. ค่าที่อ่านได้จะมีขนาดโตกว่าขนาดจริง 

ค. ค่าที่อ่านได้จะมีขนาดเท่ากับขนาดจริง   ง. มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งข้อ  ก , ข และ ค 

6.  การตรวจวัด ความเรยีบของผวิงาน ควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใด 

ก. ฉากตาย    ข. ฉากผสม 

ค. บรรทัด    ง. บรรทัดเส้นผม 

7.  ต้องการทราบความหยาบ หรอืความละเอียดของเกลยีว ต้องใช้เครื่องมือชนิดใด 

ก. เกจรัศม ี    ข. เกจวัดเกลยีว 

ค. เกจวัดมุม    ง. เกจวัดความโตดอกสว่าน 

8.  หน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของหน่วยวัดความยาว ระบบเมตริกคืออะไร 

ก. มิลลเิมตร    ข. เซนติเมตร 

ค. หุน     ง. นิ้ว 

9.  ขาวัดซึ่งอยู่ด้านบนของเวอร์เนยีร์คาลิเปอร์ ใช้สำหรับวัดงานลักษณะใด 

ก. ขาวัดความโตนอก   ข. ขาวัดความโตของรูในหรือร่อง 

ค. ขาวัดความยาว   ง. ขาวัดความลึกของรูหรือร่อง 

10.  หางหรือก้านซึ่งอยู่ด้านหลังของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ใช้สำหรับวดังานลักษณะใด 

ก. ขาวัดความโตนอก   ข. ขาวัดความโตของรูในหรือร่อง 

ค. ขาวัดความยาว   ง. ขาวัดความลึกของรูหรือร่อง 

 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  4  .งานร่างแบบ จำนวน  6  ชั่วโมง 
  1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4 อธิบายความหมายความสำคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 

  2. สมรรถนะประจำหน่วย 
บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในงานความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

  3. เนื้อหา 
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือ ทุกสิ่งทึกอย่างที่ล้อมรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานที่ที ่ผู ้ปฏิบัติงานทำอยู่ ซึ ่งหมายรวมถึง เพื่อนร่วมงาน เครื่องจักรเครื ่องกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความงานฝึกฝีมือหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่แสดงถึงการเตรียมการ และการดำเนินการเพ่ือป้องกันภัย 
อันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการกระทำต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินความฝึกฝีมือ
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม (Safety) 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

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

 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเร ียนรู้ และสังเกต
พฤติกรรมผู ้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เปน็อย่างต่ำ 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานชิ้นงานตามที่กำหนด 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

4/6 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑.ตรวจสอบเช็ครายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
เรียน 

- หนังสือเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ
เบื้องต้น 
- Power Point 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   2 คะแนน 
 ทักษะ     5 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 
 

๒.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยถาม
เกี่ยวกับงานร่างแบบ  
๓.ร่วมกันสรุปคำตอบและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมและพยายามชี้นำ
ผู้เรียนให้เข้าเรื่อง งานร่างแบบ ๕.ครูให้
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. คร ู– นักศึกษาร่วมกันสรุปคำตอบ
ต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับคำถาม โดยครูอธิบายเพ่ิมเติม 
๒. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน ใบ
งาน/ใบความรู้ 
๓. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑.ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด หน่วย
ที่ ๔  
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อใน
หน่วยเรียนที่๔ 
3.  ๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ

หลังเรียน หน่วยที่ ๔ 

- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 



 

 

 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3 ใบงาน 

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



 

 

ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   
 
  



 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 

1.  เหล็กขีด มีมุมแหลม  บริเวณส่วนปลายกี่องศา 

ก. 5 องศา    ข. 10 องศา 

ค. 15 องศา    ง. 20 องศา 

2.  การร่างแบบบนชิ้นงาน ถ้าลากเส้นดิ่ง ควรลากเส้นในลักษณะใด ซึ่งจะทำให้การร่างแบบมีความเที่ยงตรง และ
ควบคุมได้ง่าย 

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

3.  การร่างแบบด้วยเหล็กขีด ควรจับเหล็กขีดให้ทำมุมกับบรรทัด กี่องศา 

ก. 45 องศา    ข. 60 องศา 

ค. 75 องศา    ง. 90 องศา 

4.  เมื่อเหล็กขีดทื่อควรทำให้แหลมดังเดิม ได้อย่างไร 

ก. นำไปเจียระไนด้วยล้อหินเจียระไน         ข. นำไปตะไบให้แหลมคมด้วยตะไบ 

ค. นำไปลับปลายแหลมบนหินน้ำมัน          ง. นำไปชุบผวิแข็งใหม่ 
5.  การร่างแบบหาจุดศูนย์กลางของแท่งเหล็กกลมสามารถหาได้จากวงเวียนใด 

ก. วงเวียนขาตาย   ข. วงเวียนขาสปริง 

ค. วงเวียนขางอ    ง. วงเวียนเลื่อน 

6.  ต้องการเขียนวงกลม หรือส่วนโค้งขนาดใหญ่ ต้องใช้วงเวียนชนิดใด 

ก. วงเวียนขาตาย   ข. วงเวียนขาสปริง 

ค. วงเวียนขางอ    ง. วงเวียนเลื่อน 

7.  เหล็กนำศูนย์ มีมุมที่ปลายกี่องศา 

ก. 45 องศา    ข. 60 องศา 

ค. 90 องศา    ง. 120 องศา 

8.  เหล็กขีด และเหล็กนำศูนย์ ทำจากวัสดุชนิดใด 

ก. เหล็กไร้สนิม    ข. เหล็กเครื่องมือ 

ค. เหล็กผสมสูง    ง. ถูกทุกข้อ 

9.  เหล็กถ่ายแบบมีมุมที่ปลายกี่องศา 

ก. 15   องศา    ข. 30   องศา 

ค. 45   องศา    ง. 60   องศา 

10.  กรณีการร่างแบบบนโต๊ะระดับนั้นต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือชนิดใด 

ก. บรรทัด    ข. เหล็กขีด 

ค. เวอร์เนียร์    ง. เวอร์เนียร์วัดความสูง 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  5  .งานตะไบ จำนวน  24  ชั่วโมง 
  1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4 อธิบายความหมายความสำคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 

  2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในงานความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

  3. เนื้อหา 
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือ ทุกสิ่งทึกอย่างที่ล้อมรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานที่ที ่ผู ้ปฏิบัติงานทำอยู่ ซึ ่งหมายรวมถึง เพื่อนร่วมงาน เครื่องจักรเครื ่องกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความงานฝึกฝีมือหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่แสดงถึงการเตรียมการ และการดำเนินการเพ่ือป้องกันภัย 
อันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการกระทำต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินความฝึกฝีมือ
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม (Safety) 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

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

 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเร ียนรู้ และสังเกต
พฤติกรรมผู ้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เปน็อย่างต่ำ 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานชิ้นงานตามที่กำหนด 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

5-8/24 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑.ตรวจสอบเช็ครายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
เรียน 

- หนังสือเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ
เบื้องต้น 
- Internet 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   2 คะแนน 
 ทักษะ     5 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 

๒.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยถาม
เกี่ยวกับงานตะไบ  
๓.ร่วมกันสรุปคำตอบและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมและพยายามชี้นำ
ผู้เรียนให้เข้าเรื่อง งานตะไบ  
๕.ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อน
เรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. คร ู– นักศึกษาร่วมกันสรุปคำตอบ
ต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับคำถาม โดยครูอธิบายเพ่ิมเติม 
๒. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน ใบ
งาน/ใบความรู้ 
๓. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑.ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด หน่วย
ที่ 5  
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อใน
หน่วยเรียนที่5 
4.  ๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ

หลังเรียน หน่วยที่ 5 

- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 



 

 

 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
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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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่   6  .งานตัด จำนวน  12  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4 อธิบายความหมายความสำคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในงานความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

3. เนื้อหา 
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือ ทุกสิ่งทึกอย่างที่ล้อมรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานที่ที ่ผู ้ปฏิบัติงานทำอยู่ ซึ ่งหมายรวมถึง เพื่อนร่วมงาน เครื่องจักรเครื ่องกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความงานฝึกฝีมือหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่แสดงถึงการเตรียมการ และการดำเนินการเพ่ือป้องกันภัย 
อันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการกระทำต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินความฝึกฝีมือ
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม (Safety) 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

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

 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเร ียนรู้ และสังเกต
พฤติกรรมผู ้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เปน็อย่างต่ำ 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานชิ้นงานตามที่กำหนด 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

9-10/๑2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑.ตรวจสอบเช็ครายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
เรียน 

- หนังสือเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ
เบื้องต้น 
- Internet 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   2 คะแนน 
 ทักษะ     5 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 

๒.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยถาม
เกี่ยวกับงานตัด  
๓.ร่วมกันสรุปคำตอบและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมและพยายามชี้นำ
ผู้เรียนให้เข้าเรื่อง งานตัด  
๕.ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อน
เรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. คร ู– นักศึกษาร่วมกันสรุปคำตอบ
ต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับคำถาม โดยครูอธิบายเพ่ิมเติม 
๒. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน ใบ
งาน/ใบความรู้ 
๓. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑ .ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 6  
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อใน
หน่วยที่ 6 
๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลัง
เรียน หน่วยที่ 6 

- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 



 

 

 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
7. เครื่องมือวัดผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  

7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3 ใบงาน 

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



 

 

ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
   
  



 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 
1.  ในการเลื่อยต้องให้ฟันเลื่อยเกาะอยู่บนความหนาของช้ินงานอย่างน้อยกี่ฟัน 

 ก. 1   ฟัน    ข. 2   ฟัน 

 ค. 3   ฟัน                                 ง. 4   ฟัน 

2.  ใบเลื่อยทำจากโลหะชนิดใด 

 ก. เหล็กกลา้คาร์บอนสูง   ข. เหล็กรอบสูง 

 ค. เหล็กไรส้นิม    ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 

3.  เลื่อยลันดา เป็นเลื่อยสำหรับวสัดุชนิดใด 

ก. ไม ้     ข. อลูมิเนียม 

ค. เหล็ก     ง. ถูกทุกข้อ 

4.  ประเทศไทยนิยมใช้เลื่อยมือตดัเหล็ก ขนาดเท่าใด 

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

ก. ระยะจากกึ่งกลางของช่องหนึ่ง ไปยังกึ่งกลางของอีกช่องหนึ่ง 
ข.ระยะห่างจากขอบข้างหนึ่ง จนถึงขอบอีกข้างหนึ่งของใบเลื่อย 
ค. ระยะห่างจากยอดฟันหนึ่ง ไปยงัอีกยอดฟันหน่ึง 
ง. ระยะห่างจากยอดฟันแรกไปยังยอดฟันอันสุดท้าย 

6.  มุมลิ่ม มุมฟรี และมุมคาย ของฟันเลื่อย รวมกันได้กี่องศา 

 ก. 60   องศา    ข. 75   องศา 

ค. 90   องศา    ง. 120  องศา 

7.  มุมใดเป็นฟันเลื่อยท่ีช่วยลดการเสยีดสีขณะคมตดัเข้าเฉือนเนื้อโลหะ 

ก. มุมลิ่มทีม่ีขนาดเล็ก   ข. มุมคายที่โต 

ค. มุมตัด    ง. มุมฟร ี

8.  เลื่อยมือฟันเลื่อยไดร้ับการออกแบบให้ลดการเสยีดสี เกิดเป็นคลองเลื่อยแบบใด 

ก. จัดให้ฟันบิดซ้ายขวาสลับไปมา  ข. ทำส่วนคมตัดให้บานออก 
ค. บิดฟันให้เอนมีลักษณะเป็นคลืน่           ง. ถูกท้ังข้อ ก และ ข 

9.  เหล็กท่ีมีความแข็งมาก ควรเลอืกใช้ฟันเลื่อยอย่างไร 

 ก. 14  ฟัน / นิ้ว    ข. 18  ฟัน / นิ้ว 

 ค. 24  ฟัน / นิ้ว    ง. 32  ฟัน / นิ้ว 

10.  รอยเฉือนเอียงมีสาเหตุมาจากอะไร 

 ก. ใบเลื่อยหย่อน    ข. ใบเรื่อยตึงมากเกินไป 

 ค. มุมในการเลื่อยไม่คงท่ี   ง. แรงกดไม่สม่ำเสมอ 

 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  7  .งานเจาะ จำนวน  12  ชั่วโมง 
  1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4 อธิบายความหมายความสำคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในงานความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

3. เนื้อหา 
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือ ทุกสิ่งทึกอย่างที่ล้อมรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานที่ที ่ผู ้ปฏิบัติงานทำอยู่ ซึ ่งหมายรวมถึง เพื่อนร่วมงาน เครื่องจักรเครื ่องกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความงานฝึกฝีมือหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่แสดงถึงการเตรียมการ และการดำเนินการเพ่ือป้องกันภัย 
อันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการกระทำต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินความฝึกฝีมือ
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม (Safety) 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

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

 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเร ียนรู้ และสังเกต
พฤติกรรมผู ้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เปน็อย่างต่ำ 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานชิ้นงานตามที่กำหนด 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

11-12/12 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑.ตรวจสอบเช็ครายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
เรียน 

- หนังสือเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ
เบื้องต้น 
- Internet 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   2 คะแนน 
 ทักษะ     5 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 

๒.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยถาม
เกี่ยวกับงานจะ  
๓.ร่วมกันสรุปคำตอบและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมและพยายามชี้นำ
ผู้เรียนให้เข้าเรื่อง งานจั  
๕.ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อน
เรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. คร ู– นักศึกษาร่วมกันสรุปคำตอบ
ต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับคำถาม โดยครูอธิบายเพ่ิมเติม 
๒. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน ใบ
งาน/ใบความรู้ 
๓. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครู
อธิบายเพิ่มเติม 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑ .ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 7  
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อใน
หน่วยที่ 7 
๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลัง
เรียน หน่วยที่ 7 

- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 



 

 

 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
7. เครื่องมือวัดผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
 7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

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



 

 

ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1.  ดอกสว่านใหม่ที่ลับมาจากโรงงาน มีมุมจิกเท่าไร 

 ก. 90 องศา   ข. 110 องศา 

ค. 118 องศา   ง. 120 องศา 

2.  สว่านตั้งโต๊ะโดยทั่วไปจะส่งกำลังจากมอเตอร์มายังเพลาหมุนด้วยอะไร 

 ก. ด้วยลูกปืน   ข. ด้วยระบบเฟือง 

 ค. ด้วยสายพาน   ง. ด้วยระบบไฮดรอลิก 

3.  ดอกสว่านขนาดความโต 30  มม.  ก้านของดอกสว่านจะเป็นแบบใด 

ก. ก้านตรง   ข. ก้านเรียว 

ค. ก้านมีลักษณะเป็นเกลียว ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 

4.  ดอกสว่านขนาดความโต 5 มม. ก้านของดอกสว่านจะเป็นแบบใด 

ก. ก้านตรง   ข. ก้านเรียว 

ค. ก้านมีลักษณะเป็นเกลียว ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 

5.  เอ็นกลางของดอกสว่านทำให้เกิดส่วนใด 

ก. มุมจิก   ข. คมตัด 

ค. คมขวาง   ง. มุมคาย 

6.  ข้อใดมีผลต่อการพิจารณาความเร็วรอบที่ใช้ในการเจาะ 

ก. ความโตของดอกสว่าน            ข. ขนาดความโตของเครื่องเจาะ 

ค. ชนิดของก้านดอกสว่าน           ง. ชนิดของโลหะที่ใช้ทำดอกสว่าน 

7.  คมตัดขวางสร้างปญัหากับการเจาะรูอย่างไร 

 ก. ทำให้เกิดความร้อน            ข. ทำให้เกิดแรงต้านทาน 

 ค. ทำให้การไหลของเศษไมด้ี        ง. ทำให้คมตัดกินเนื้อโลหะได้น้อย 

8.  ดอกสว่านสำหรับเจาะเหล็กทำมาจากวัสดุชนิดใด 

 ก. เหล็กกลา้คาร์บอน  ข. เหล็กหล่อเหนียว 

 ค. เหล็กคาร์ไบด ์   ง. เหล็กรอบสูง 

9.  ต้องการฝังหัวสกรูชนิดหัวเรียว (Taper Head)  ต้องใช้ดอกคว้านชนิดใด 

 ก. ดอก Counter sink  ข. ดอก Counter bore 

 ค. ดอก Chamfer  ง. ดอกสว่าน 

10. ทองเหลืองเป็นโลหะที่อ่อนเปราะ และเศษยุ่ย เมื่อทำการเจาะจะเกิดอาการดูด ดังนั้นควรแก้ไขในลักษณะใด 

ก. ลับดอกสว่านใหม้ีมุมฟรมีาก 
ข. ลับดอกสว่านให้มมีุมคายมาก 
ค. ควรใช้ความเร็วรอบในการเจาะต่ำ 
ง. ต้องลับหน้าคมตดัให้มุมคายมีคา่เป็นศูนย ์

 

 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

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

ลำดับ
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              
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  8  .งานทำเกลียวด้วยมือ  จำนวน  12  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4 อธิบายความหมายความสำคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในงานความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

3. เนื้อหา 
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือ ทุกสิ่งทึกอย่างที่ล้อมรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานที่ที ่ผู ้ปฏิบัติงานทำอยู่ ซึ ่งหมายรวมถึง เพื่อนร่วมงาน เครื่องจักรเครื ่องกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความงานฝึกฝีมือหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่แสดงถึงการเตรียมการ และการดำเนินการเพ่ือป้องกันภัย 
อันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการกระทำต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินความฝึกฝีมือ
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม (Safety) 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

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

 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเร ียนรู้ และสังเกต
พฤติกรรมผู ้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เปน็อย่างต่ำ 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานชิ้นงานตามที่กำหนด 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

13-14/๑2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑.ตรวจสอบเช็ครายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
เรียน 

- หนังสือเรียน
วิชางานฝึกฝีมือ
เบื้องต้น 
- Internet 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   2 คะแนน 
 ทักษะ     5 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 

๒.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยถาม
เกี่ยวกับงานตัดเกลียว 
๓.ร่วมกันสรุปคำตอบและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมและพยายามชี้นำ
ผู้เรียนให้เข้าเรื่อง งานตัดเกลียว  
๕.ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อน
เรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. คร ู– นักศึกษาร่วมกันสรุปคำตอบ
ต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับคำถาม โดยครูอธิบายเพ่ิมเติม 
๒. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน ใบ
งาน/ใบความรู้ 
๓. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑ .ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 8  
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อใน
หน่วยที่ 8 
๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลัง
เรียน หน่วยที่ 8 

- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 



 

 

 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
7. เครื่องมือวัดผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
 7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 7.3 ใบงาน 
8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  



 

 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 

1.  เกลียวชนิดใดคลายตัวได้ยากกว่าเกลียวชนิดอื่น 

ก. เกลียวฟันเลื่อย   ข. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู 
ค. เกลียวหยาบ   ง. เกลียวละเอียด 

2.  เกลียวชนิดใดใช้งานที่มีฝุ่น โคลนหรือสิ่งสกปรกที่ติดเกลียวได้ 
    ก. เกลียวกลม    ข. เกลียวสี่เหลียม 

ค. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู  ง. เกลียวฟันเลื่อย 

3.  เกลียวชนิดใดเป็นเกลียวสากล ใช้กันทั่วโลก 

ก. เกลียวเมตริก   ข.เกลียววิตเวอต 

    ค. เกลียวรูปตัวว ี   ง. เกลียวสี่เหลียม 

4.  เกลียวเมตริก มีมุมที่โคนเกลียวกี่องศา 

ก. 55º    ข. 60º 
ค. 65º    ง. 70º 

5.  ดอกต๊าป (Tap) เป็นเครื่องมือชนิดใด 

ก. ดอกเกลียวนอก   ข. ดอกเกลียวใน 

ค. ดอกเจาะรู    ง. ดอกฝังหัวสกรู 
6.  ดอกทำเกลียวดอกใดจะมีความเรียวมากที่สุด 

    ก. ดอกเทเปอร์ (Taper)  ข. ดอกปลั๊ก (Plug) 
    ค. ดอกบอตทอม (Bottom)  ง. ดอกคว้าน (Reamer) 
7.  ดอกทำเกลียวดอกใด สามารถทำเกลียวได้สมบูรณ์จนถึงก้นรู 
    ก. ดอกเทเปอร์ (Taper)  ข. ดอกปลั๊ก (Plug) 
    ค. ดอกบอตทอม (Bottom)  ง. ดอกคว้าน (Reamer) 
8.  จากสัญลักษณ์บนดอกสว่าน M 12 x 1.5 อยากทราบว่า M12 หมายถึงอะไร 

    ก. มาตราส่วนความยาวซึ่งยาว 12 มม. ข. เกลียวเมตริกซ่ึงโต 12  มม. 
    ค. เกลียวเมตริกซ่ึงยาว 12 มม.  ง. เกลียวเมตริกซ่ึงมีจำนวนเกลียว 12 เกลียว 

9.  ถ้ารูเจาะโตเกินไปจะมีผลอย่างไรต่อการทำเกลียวใน 

    ก. ยอดเกลียวไม่แหลม   ข. โคนเกลียวจะเล็ก 

ค. ดอกทำเกลียวมีโอกาสหักง่าย  ง. การทำเกลียวติดขัด 

10.  ข้อใดเป็นเครื่องมือทำเกลียวนอก 

    ก. ตาป (Tap)    ข. ดาย (Die) 
    ค. ปลั๊ก (Plug)    ง. บอตทอม (Bottom) 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
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17              
18              
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  9  .งานลับคมตัด จำนวน  ๖  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4 อธิบายความหมายความสำคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในงานความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

3. เนื้อหา 
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือ ทุกสิ่งทึกอย่างที่ล้อมรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานที่ที ่ผู ้ปฏิบัติงานทำอยู่ ซึ ่งหมายรวมถึง เพื่อนร่วมงาน เครื่องจักรเครื ่องกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความงานฝึกฝีมือหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่แสดงถึงการเตรียมการ และการดำเนินการเพ่ือป้องกันภัย 
อันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการกระทำต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินความฝึกฝีมือ
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม (Safety) 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

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

 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเร ียนรู้ และสังเกต
พฤติกรรมผู ้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เปน็อย่างต่ำ 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานชิ้นงานตามที่กำหนด 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

15/6 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑.ตรวจสอบเช็ครายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
เรียน 

- หนังสือเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ
เบื้องต้น 
- Internet 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   2 คะแนน 
 ทักษะ     5 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 

๒.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยถาม
เกี่ยวกับงานลับคมตัด 
๓.ร่วมกันสรุปคำตอบและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมและพยายามชี้นำ
ผู้เรียนให้เข้าเรื่องงานลับคมตัด  
๕.ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อน
เรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. คร ู– นักศึกษาร่วมกันสรุปคำตอบ
ต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับคำถาม โดยครูอธิบายเพ่ิมเติม 
๒. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน ใบ
งาน/ใบความรู้ 
๓. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครู
อธิบายเพิ่มเติม 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑.ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 9 
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อใน
หน่วยเรียนที่9 
 ๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลัง
เรียน หน่วยที่ 9 

- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 



 

 

 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
7. เครื่องมือวัดผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
 7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 7.3 ใบงาน 
8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  



 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 
1.  มุมใดท่ีทำให้คมตัดมีความแข็งแรง 

ก. มุมฟร ี   ข. มุมคาย 

ค. มุมลิม่    ง. มุมจิก 

2.  มุมฟรีมีประโยชน์อย่างไรต่อการเจาะ 

ก. ช่วยคายเศษโลหะได้สะดวก  ข. ช่วยลดการเสียดสีกับเนื้องาน 

ค. ช่วยให้เศษโลหะม้วนตัวเป็นเสน้ยาว ง. ถูกทุกข้อ 

3.  ดอกสว่านท่ีตัดเฉือนเนื้อโลหะได้ต้องมลีักษณะอย่างไร 

ก. หลังคมตดัต้องอยู่ต่ำกว่าหน้าคมตัด                    ข. หลังคมตัดต้องอยู่สูงกว่าหน้าคมตัด 

           ค. หลังคมตัดต้องอยู่ในระดับเดยีวกับหน้าคมตัด        ง. หลังคมตดัต้องมีลักษณะโค้งไปยังหน้าคมตดั 

4.  หินเจียระไนเมื่อใช้ไปในระยะเวลาหนึ่งด้านหนา้ของล้อหินจะสกึหรอ และมีลักษณะโค้งมน เกดิอันตรายได้ง่ายเมื่อใช้งาน ควร
แก้ไขอย่างไร 

ก. เปลี่ยนหินเจียระไนใหม ่
ข. ต้องแต่งหน้าล้อหินด้วยอุปกรณ์แต่งหน้าล้อหิน 
ค. ต้องใช้เจียระไนช้ินงานท่ีมีขนาดโตกว่าความกว้างของล้อหิน 
ง. นำไปหล่อใหม ่

5.  ขณะเจียระไนลับคมดอกสว่านต้องจุ่มน้ำเป็นระยะ ๆ เพื่ออะไร 

ก. เพื่อกำจัดฝุ่นละอองที่เกิดจากการเจียระไน 
ข. เพื่อหล่อเย็นไม่ให้คมตัดไหม ้
ค. เพื่อชุบแข็งดอกสว่านไปในตัวขณะเจยีระไน 
ง. เพื่อระบายความร้อนให้สามารถจับด้วยมือได ้

6.  การเจียระไนลับคมดอกสว่านต้องจับให้ดอกสว่านทำมมุกับหน้าของล้อหินเจียระไนกี่องศา 

ก. 30  องศา    ข. 45   องศา 

ค. 59  องศา    ง. 69    องศา 

7.  คมตัดของดอกสว่านท่ีผลิตมาจากโรงงาน จะมมีุมฟรีกี่องศา 

ก. 5 –  10   องศา   ข. 8 – 12    องศา 

ค. 12 – 15 องศา   ง. 15 – 20  องศา 

8.  มุมใดของดอกสว่านท่ีใช้ในการตัดเฉือนเนื้อโลหะ 

ก. มุมฟร ี   ข. มุมคาย 

ค. มุมตัด    ง. มุมลิ่ม 

9.  มุมรวมที่ใช้ลับดอกสว่านมีมุมรวมเท่าไร 

ก. 60 องศา    ข. 90 องศา 

ค. 100 องศา    ง. 118 องศา 

10.  เครื่องเจียระไนลับคมตดั แท่นรองรับมีดมีระยะห่างเท่าไร 

ก. 3 มม.    ข. 5 มม. 
ค. 7 มม.    ง. 9 มม. 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  10  .งานประกอบ จำนวน  12  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
1.3 บอกวิธีป้องกัน 
1.4 อธิบายความหมายความสำคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 บอก อธิบายและปฏิบัติตามกฎของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในงานความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

3. เนื้อหา 
สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือ ทุกสิ่งทึกอย่างที่ล้อมรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือสถานที่ที ่ผู ้ปฏิบัติงานทำอยู่ ซึ ่งหมายรวมถึง เพื่อนร่วมงาน เครื่องจักรเครื ่องกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความงานฝึกฝีมือหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่แสดงถึงการเตรียมการ และการดำเนินการเพ่ือป้องกันภัย 
อันตรายจากการปฏิบัติงานหรือการกระทำต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินความฝึกฝีมือ
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม (Safety) 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

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

 

1. เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเร ียนรู้ และสังเกต
พฤติกรรมผู ้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เปน็อย่างต่ำ 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานชิ้นงานตามที่กำหนด 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

16-17/12 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑.ตรวจสอบเช็ครายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
เรียน 

- หนังสือเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ
เบื้องต้น 
- Internet 

• ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 

• นักเรียน
ปฏิบัติงานตาม
ใบงาน 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   2 คะแนน 
 ทักษะ     5 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 

๒.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา โดยถาม
เกี่ยวกับงานประกอบ 
๓.ร่วมกันสรุปคำตอบและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมและพยายามชี้นำ
ผู้เรียนให้เข้าเรื่อง งานประกอบ 
๕.ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อน
เรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. คร ู– นักศึกษาร่วมกันสรุปคำตอบ
ต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับคำถาม โดยครูอธิบายเพ่ิมเติม 
๒. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน ใบ
งาน/ใบความรู้ 
๓. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครู
อธิบายเพิ่มเติม 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑.ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 10 
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อใน
หน่วยเรียนที่10 
 ๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลัง
เรียนหน่วยที่ 10 

- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 



 

 

 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
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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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 


