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รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้  
 

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้  
□ ควรปรับปรุงเก่ียวกับ 

............................................................................................................................. ...........................................

....................................................................................... .............................................................................  
 

ลงชื่อ...................................................... 
(นายวัลลภ  กรีไกรนุช)  

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
........../............/........... 

 
 

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้  
□ ควรปรับปรุงดังเสนอ □ อ่ืน ๆ 

............................................................................................................................. ...........................................

....................................................................................... .............................................................................  
 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายฐิติปกรณ์  ภคุโล) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
........./............/........... 

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้  
□ อ่ืน ๆ 

............................................................................................................................. ...........................................

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

( นายนิมิตร ศรียาภัย ) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

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



 

 

 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 จ านวน 2 หน่วยกิต  6 ชั่วโมง (0-6-2) 

2. ค าอธิบายราวิชา 

 ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องตน งานวัดและตรวจสอบ งานร่าง
แบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานท าเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น และการ
ประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

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

 
4. สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานงานฝึกฝีมือ 
 2. ออกแบบภาพแบบตามหลักองค์ประกอบศิลป์ 
 3. สร้างภาพแบบและจัดการแฟ้มภาพด้วยงานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
 พุทธิพิสัย  (20 %) ทั ก ษ ะ พิ สั ย (5 0 % ) จิ ต พิ สั ย (3 0 % ) รว ม ล า ดั บ คว าม ส า คั ญ จ า น ว น ชั่ว โม ง 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 
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1. ความปลอดภัยทั่วไป 0.5 0.5     2.5 1.5 5 6 6 
2. เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น 0.5 0.5     2.5 1.5 5 7 6 

3. เครื่องมือวัดและตรวจสอบ 0.5 0.5 1    5 3 10 3 12 
4. งานร่างแบบ 1 1 2    10 6 20 2 18 
5. งานตะไบ 1 2 2    12.5 7.5 25 1 24 
6. งานเลื่อยและสกัด   0.5 0.5 1    5 3 10 4 12 

7. งานเจาะ 0.5 0.5 1    5 3 10 5 10 

8. งานตัดเกลียว 0.5 0.5     2.5 1.5 5 8 6 

9. งานลับคมตัด 0.5 0.5     2.5 1.5 5 9 6 

10. งานประกอบ 0.5 0.5     2.5 1.5 5 10 6 

ประเมินความรู้           2 

รวม            

รวมทั้งหมด 20 50 30 100  108 
ล าดับความส าคัญ 3 1 2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จ านวน

ชั่วโมง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 



 

 

1. ความปลอดภัยทั่วไป 
 

6 
 

 

 

 

1. อธิบายการป้องกันอันตรายจากการใช้
เครื่องมือทั่วไปได้ 
2. ใช้เครื่องมือทั่วไปได้ถูกต้องและปลอดภัย 
3. บอกเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย
แต่ละชนิดได้ 
4. อธิบายสัญลักษณ์ความปลอดภัยได้ 

1 จ าแนกความปลอดภัยทั่วไป
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. จ าแนกสัญลักษณ์ความ
ปลอดภัยให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
 

2. เครื่องมือทั่วไปและ
เครื่องมือกลเบื้องต้น 
 

6 1. อธิบายวิธีการใช้งานของเครื่องมือต่างๆ ได้ 
2. ใช้เครื่องมือทั่วไปได้ถูกต้องและปลอดภัย 
3. บ ารุงรักษาเครื่องมือทั่วไปให้มีอายุการใช้
งานได้นาน 

1. จ าแนกเครื่องมือทั่วไปให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. จ าแนกเครื่องมือกลเบื้องต้น
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

3. เครื่องมือวัดและ
ตรวจสอบ 

12 1. บอกความหมายของเครื่องมือวัดได้ 
อธิบายและจ าแนกหน่วยวัดระบบต่างๆ ได้ 
2. อ่านค่าของเครื่องมือแต่ละชนิดได้ 
อธิบายวิธีการใช้ฉากและอ่านเกจต่างๆ ได้ 

1. เลือกใช้เครื่องมือทั่วไปให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

4. งานร่างแบบ 
 

18 1. บอกชนิดของเครื่องมือในงานร่างแบบได้ 
2. อธิบายการใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือ
ในงานร่างแบบได้ 
3. สามารถร่างแบบได้อย่างถูกวิธี 
4. อธิบายข้อควรระวังและการท างานให้
ปลอดภัยได้ 

1. จ าแนกเครื่องมือร่างแบบให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีร่างแบบให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 

5. งานตะไบ 24 1. บอกความหมายของตะไบได้ 
2. บอกส่วนต่างๆ ของตะไบได้ 
3. บอกชนิดของตะไบและลักษณะของงานได้ 
4. เลือกใช้ตะไบได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะ
ของงาน 
5. บอกอิทธิพลของมุมต่างๆ ของฟันตะไบได้ 
6. ตะไบผิวราบได้ 
7. ตะไบขึ้นรูปชิ้นงานได้ 

1. จ าแนกเครื่องมืองานตะไบ
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีงานตะไบให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 



 

 

6. งานเลื่อยและสกัด   
 

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

1. จ าแนกเครื่องมืองานตัดให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีงานตัดให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

7. งานเจาะ 10 1. บอกความหมายของการเจาะรูได้ 
2. บอกประเภทของเครื่องเจาะและชนิดดอก
สว่านได ้
3. อธิบายความส าคัญของความเร็วตัดได้ 
4. อธิบายวิธีการยึดจับชิ้นงานได้ 
5. อธิบายวิธีการปฏิบัติงานเจาะรูได้ 
6. อธิบายวิธีการหล่อเย็นได้ 
7. บอกข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานได้ 
8. อธิบายวิธีการลับดอกสว่านได้ 

1. จ าแนกเครื่องมืองานเจาะให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีงานเจาะให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

8. งานท าเกลียวด้วยมือ 
 

6 1. บอกส่วนประกอบ  ชนิดของเกลียว  
ระบบเกลียวใน - เกลียวนอก  การใช้งาน  
ข้อควรระวังและการ      บ ารุงรักษาได้ 
2. มีทักษะในการจ าแนกส่วนประกอบ และ
ปฏิบัติการท าเกลียวด้วยมือ  ข้อควรระวัง
และการ         บ ารุงรักษา 
3. อธิบายล าดับขั้นตอนการท าเกลียวใน - 
เกลียวนอก 
4. เลือกใช้ดอกท าเกลียวแต่ละชนิดในการ
ปฏิบัติงานได้ 
5. ปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาดอกท าเกลียวได้ 
6. ปฏิบัติงานท าเกลียวตามใบงานได้ 
 
 

1. จ าแนกเครื่องมืองานท า
เกลียวด้วยมือให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 
2. . เลือกใช้วิธีงานท าเกลียว
ด้วยมือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

9. งานลับคมตัด 6 1.  บอกส่วนประกอบ ชนิดของเครื่องลับคม
ตัด การใช้งาน ข้อควรระวังและการ
บ ารุงรักษาได้ 

1. จ าแนกเครื่องมืองานลับคม
ตัดให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 



 

 

2. มีทักษะในการจ าแนกส่วนประกอบ ชนิด
ของเครื่องลับคมตัด  การใช้งาน  ข้อควร
ระวังและ การบ ารุงรักษา 
3. อธิบายล าดับขั้นตอนการลับคมตัดดอก
สว่านและเหล็กสกัด 
4. เลือกใช้เครื่องลับคมตัดแต่ละชนิดในการ
ปฏิบัติงานได้ 
5. ปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาเครื่องลับคมตัด
ได้ 
6. ปฏิบัติงานลับคมตัดตามใบงานได้ 
7. ปฏิบัติงานและส่งงานตรงต่อเวลาตาม
ก าหนด และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 

2. เลือกใช้วิธีงานลับคมตัดให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

10. งานประกอบ 6 1. อ่านแบบ  การประกอบชิ้นงาน  ข้อควร
ระวังและการบ ารุงรักษาได้ 
2. มีทักษะในการอ่านแบบ การประกอบ
ชิ้นงาน  ข้อควรระวังและการบ ารุงรักษา 
3. อธิบายล าดับขั้นการประกอบชิ้นงานได้ 
4. เลือกใช้วิธีการประกอบชิ้นงานในการ
ปฏิบัติงานได้ 
5. ปฏิบัติงานการประกอบชิ้นงานได้ 
6. ปฏิบัติงานและส่งงานตรงต่อเวลาตาม
ก าหนด  และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
 

1. จ าแนกเครื่องมืองาน
ประกอบให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
2. เลือกใช้วิธีงานประกอบให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 

สอบปลายภาค 2   
 
 
 
 
7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 1 2.5 1.5 5 2.5 
2 1 2.5 1.5 5 2.5 
3 2 5 3 10 5 
4 4 10 6 20 10 
5 5 12.5 7.5 25 12.5 



 

 

6 2 5 3 10 5 
7 2 5 3 10 5 
8 1 2.5 1.5 5 2.5 

9 1 2.5 1.5 5 2.5 
10 1 2.5 1.5 5 2.5 

รวมทั้งรายวิชา 20 50 30 100 50  
การวัดผล 0-6-2 

  - ด้านความรู้  2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
 รวม 20 คะแนน  
  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    40 คะแนน  
    2) ทดสอบหลังเรียน   10 คะแนน  
 รวม 50 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค    80:20 
   ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน   10 คะแนน  
     2) ใบงาน    40 คะแนน  
     3) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน  
       รวม   80 คะแนน    
   ปลายภาค 2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
       รวม   20 คะแนน 
 
 
  7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลน าคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.3 ใบงาน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


