
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  10  งานประกอบ จ านวน  6  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

  1.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
   1. อธิบายงานประกอบลักษณะการสวม 
   2. อธิบายขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
    3. อธิบายวิธีการตรวจสอบชิ้นงานส าเร็จ 
  1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
   1. ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
   2. บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
   3. บอกวิธีป้องกัน 
   4. อธิบายความหมายความส าคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 
  2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

    2.1. ประกอบชื้นงานลักษณะต่างๆ ตามแบบก าหนด 
3. เนื้อหา 
3.1 งานประกอบมีลักษณะการสวม 

ในการประกอบงานเป็นลักษณะงานสวม มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับงานประกอบเป็นชุด โดย
ค านึงถึงค่าพิกัดความเผื่อของชิ้นส่วนต่าง ๆ เพ่ือการปรับเข้าหากันทีละชุดไม่ให้มีปัญหายุ่งยากภายหลังที่
ชิ้นส่วนช ารุดเสียหายหรือสึกหรอ และท าการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ช ารุดเสียหายได้ไม่ยุ่งยากเสียเวลา ดังนั้นใน
การผลิตชิ้นส่วนแม้จะยินยอมให้มีการผิดพลาดได้บ้าง แต่ต้องอยู่ในระยะที่ยังใช้งานได้ ซึ่งค่าผิดพลาดนี้
เรียกว่า “ค่าพิกัดความเผื่อ” นั่นเอง 

ตามมาตรฐานสากลของสมาคมประเทศอุตสาหกรรมทั่วโลก ได้ก าหนดมาตรฐานของงานสวม
ประกอบไว้ดังนี้  

3.1.1 ค านิยามของงานสวมประกอบ 
1. เพลา คือ ชิ้นส่วนมีรูปร่างกลมยาวทุกชนิดซึ่งสวมอยู่ในรูคว้าน 
2. ขนาดก าหนด คือ ขนาดของชิ้นงานที่ก าหนดในแบบงานและส าหรับใช้ในการค านวณ 
3. พิกัดความเผื่อ คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของชิ้นงาน ซึ่งเกิดจากการกระท าที่ยอมให้ได้  
แต่ค่าต้องอยู่ภายใต้พิกัดตามคุณภาพและมาตรฐานของงาน โดยค่านี้มีสองขนาด คือ ขนาดเล็ก

สุดและโตสุด 
3.1.2 ชนิดของงานสวมประกอบ 
ในงานสวมประกอบมีความจ าเป็นในการประกอบชิ้นงานในลักษณะงานสวมที่แตกต่างกันออกไป 

เพ่ือให้งานมีความเหมาะสมของระยะคลอน ระยะอัด และระยะพอดี งานสวมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ งานสวมอัด งานสวมพอดีและงานสวมคลอน 
3.2 การประกอบชิ้นส่วนให้เป็นผลิตภัณฑ์ 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
18/6 

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ตรวจสอบเช็ครายชื่อ
นักศึกษาท่ีเข้าเรียน 
2.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา 
โดยถามเก่ียวกับงานประกอบ 
3.ร่วมกันสรุปค าตอบและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน 
4.ครูอธิบายเพิ่มเติมและ
พยายามชี้น าผู้เรียนให้เข้าเรื่อง 
งานประกอบ 
5. ครูให้นักเรียนท า
แบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครู – นักศึกษาร่วมกันสรุป
ค าตอบต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับค าถาม โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 
2. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน 
ใบงาน/ใบความรู้ 
3. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครู
อธิบายเพิ่มเติม 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. ครูให้นักเรียนทดสอบก่อน

เรียน หน่วยที่ 10 
2. ครูตั้งค าถามเพ่ือน าเข้าสู่

บทเรียนเรื่อง งานประกอบ 
3. นักเรียนจดบันทึก

สาระส าคัญที่ครูอธิบาย 
4. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 10 
5. ครูสาธิตงานประกอบ และ

ให้นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงานที่ 10 

(หากผลการปฏิบัติตามใบงานที่ 
10 ยังไม่เรียบร้อย ให้นักเรียน 
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป) 

งานฝึกฝีมือ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องโปรเจคเตอร์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือ สมาร์ท
โฟน 
5. ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนรู้ 
- แบบทดสอบ

หลังเรียนใน
ระบบ Google 
Classroom 

 - ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 

- แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 

1. ครูสรุปเนื้อหาสาระส าคัญใน
บทเรียนให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญ 
ปัญหาที่เกิดขึ้น และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. นักเรียนท าทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 10 โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 

3. นักเรียนรับฟังค าเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 10
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

4. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 
 
 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้           1  คะแนน 
ทักษะ         2.5    คะแนน 
จิตพิสัย         1.5  คะแนน 
รวม            5 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 



 

 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  แบบฝึกหัด 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  ใบงาน 
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

 ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

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

 ผลการสอนของครู 
.................................................................... .....................................................................................................

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

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

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบเนื้อหา หน่วยที่ 10 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานประกอบ สอนครั้งที่ 18/6 

ชื่อเรื่อง งานประกอบ จ านวน 6 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่อง  1.งานประกอบมีลักษณะการสวม 

2.การประกอบชิ้นส่วนให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
การอ่านแบบภาพประกอบ 
การประกอบชิ้นส่วนจ านวนหลายชิ้น เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์จ านวน 1 ชิ้น ซึ่งส่วนที่ประกอบเข้าด้วยกันนั้น 

จะต้องมีการออกแบบและก าหนดขนาดให้มีความสัมพันธ์กัน จากนั้นจึงน ามาออกแบบการยึดติดให้กันด้วยการ
เชื่อม หรือเจาะรูท าเกลียวแล้วยึดด้วยสลักเกลียวหรือสกรูเพ่ือให้สามารถท างานได้ตามที่ออกแบบไว้จากแบบ
ภาพประกอบของปากกาปรับมุมได้ นักศึกษาสามารถอ่านแบบภาพประกอบได้จากชิ้นส่วน ตามหมายเลขที่
ก าหนด 

 
การอ่านแบบภาพประกอบจากภาพแยกช้ิน 
ภาพประกอบที่ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์  บางครั้ งผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนจะท าให้การอ่านแบบจาก

ภาพประกอบเข้าใจยาก การสร้างแต่ละชิ้นส่วนอาจท าให้ผิดพลาดได้ ดังนั้น เพ่ือให้ได้เห็นภาพสามมิติของชิ้นส่วน
ผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน สามารถอ่านแบบภาพประกอบได้จากภาพแยกชิ้น 



 

 

 
การวางแผนในการเผื่อผิวงานประกอบและการจัดเตรียมเครื่องมือ 
ชิ้นส่วนต่าง ๆ เมื่อประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว ต้องน าผลิตภัณฑ์นั้นมาตะไบร่วมกันเพ่ือให้ชิ้นส่วนแต่

ละชิ้นส่วนนั้นอยู่ในระดับเดียวกัน มีผิวเรียบ หรือเรียกได้ว่าแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันและที่ส าคัญผลิตภัณฑ์นั้น 
หลังจากตะไบร่วมกันแล้วจะต้องมีขนาดตามที่ก าหนด เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานดังนั้น ต้องมีการ
เตรียมการหรือวางแผนในการตะไบชิ้นส่วนแต่ละชิ้น นั่นคือ จะท าการตะไบปรับผิวชิ้นงานให้เรียบและมีขนาดที่
ต้องการเพียง 5 ด้าน ส่วนด้านที่ 6 จะเผื่อขนาดไว้อีก 0.5 มม. เพ่ือเก็บไว้ตะไบร่วมเมื่อประกอบชิ้นส่วนเรียบร้อย
แล้ว 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการปรับผิวงานประกอบ 
เครื่องมือที่ใช้ในการปรับผิวงานประกอบมีดังนี้คือ 
1. ตะไบหยาบขนาด 12 นิ้ว 
2. ตะไบละเอียดขนาด 12 นิ้ว 
3. ปากกาจับชิ้นงาน 
4. แผ่นรองปากกาที่มีผิวเรียบ เพ่ือป้องกันผิวงานเป็นรอย 
5. ฉากตายเพื่อใช้ตรวจสอบความฉากของผลิตภัณฑ 



 

 

 
งานปรับผิวงานประกอบ 
ชิ้นส่วนจ านวนหลายชิ้นที่ประกอบขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ จะท าให้ด้านที่เผื่อขนาดไว้แต่ละชิ้นส่วนมีความสูง

แตกต่างกัน ดังนั้น จ าเป็นต้องปรับผิวให้เรียบเสมอกันด้วยตะไบหยาบก่อน จนกระทั่งผิวงานประกอบทุกชิ้นเรียบ
เสมอกันและมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดที่ต้องการ จากนั้นจึงใช้ตะไบละเอียดท าการตะไบ เพ่ือให้ได้ผิวละเอียด และ
มีขนาดตามที่ก าหนด การตะไบผิวร่วมนี้ให้ใช้เทคนิคการตะไบทแยงมุม เพ่ือให้ผิวของผลิตภัณฑ์มีลายตัดที่สวยงาม 

 
งานตรวจสอบชิ้นงานส าเร็จ 
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตะไบร่วมกันจนกระทั่งส าเร็จแล้วนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบผิวงานด้วยบรรทัด

เส้นผม เพ่ือตรวจสอบความเรียบของผิวงานร่วมและตรวจสอบขนาดด้วยเวอร์เนียร์ขณะเดียวกันชิ้นงานแต่ละด้าน
ต้องท ามุมฉากซึ่งกันและกัน ซึ่งฉากตาย หลังจากผ่านขั้นตอนนี้แล้ว จะได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ มีขนาดที่
ถูกต้อง และผิวงานที่ด ีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

สรุป 
การปรับผิวประกอบขั้นสุดท้ายเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดตามที่ก าหนดนั้น ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นก่อนที่จะ

น ามาประกอบกัน ต้องเผื่อขนาดด้านข้างไว้ประมาณ 0.5 ทุกชิ้น หลังจากนั้นน ามาประกอบกันแล้วจึงน ามาตะไบ
ร่วมให้เรียบเสมอทกุชิ้น และมีขนาดตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



 

 

0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 


