
 

 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
วิชา งานเครือ่งมือกลเบื้องต้น   รหสัวิชา 20100-1007 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม               สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
จัดทำโดย 

นายจิตวัฒนา  บุญเลิศ 
 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                      อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1007 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน วิชางานเครื ่องมือกลเบื้องต้น  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
พุทธศักราช  2562  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอน
ทั้งหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 5 หน่วย  ประกอบด้วย 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เคร่ืองเลื่อยกลและงานเล่ือย เคร่ืองเจียระไนลับคมตัดและงานลับ
คมตัด เคร่ืองกลึงและงานกลึง เคร่ืองเจาะและงานเจาะ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูร
ณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21  
(3R8C )ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  
หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะ
ประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรูด้้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
  

 
 

จิตวัฒนา  บุญเลิศ 
ผู้จัดทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 



 

 

 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  รหัสวิชา 20100-1007  จำนวน  2 หน่วยกิจ 4 ชัว่โมง (1-3-2 ) 

2. คำอธิบายราวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล ชนิด ส่วนประกอบ
การทำงาน การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น การคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด 
อัตราการป้อม ปฏิบัติงานกลึงปาดหน้า กลึงปอก เจาะรู และรีมเมอร์ งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึง
ปอก ดอกสว่าน 

3. จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงาน การคำนวณที่ใช้ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน 
2. มีทักษะเกี่ยวกับการตัด เจาะ กลึง งานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น  
3. มีกิจนิสัยในการทำงานอยางมีระเบียบแบบแผน ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

4. สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน การบำรุงรักษา การปรับตั้ง การใช้งานเครื่องมือกลพื้นฐาน

ตามคู่มือ  
2. คำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อนงานเครื่องมือกลพื้นฐาน 
3. ลับคมตัด งานกลึง และงานเจาะ ตามคู่มือ 
4.ลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก งานลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก ตามคู่มือ 
5.เจาะรู และรีมเมอร์ ตามแบบสั่งงาน 
6.กลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา  
พุทธิพิสัย  (20 %) 
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1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน2 0.5 0.5 1    5 3 10 5 4 

2. เครื่องเลื่อยและงานเลื่อย4 1 1 1   1 10 6 20 2 16 

3. เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงาน

ลับคมตัด6 

1 2 2   1 
15 9 30 1 32 

4. เครื่องกลึงและงานกลึง4 1 2 1    10 6 20 3 8 

5. เครื่องเจาะและงานเจาะ4 1 2 1    10 6 20 4 8 

สอบประมวผลความรู้ 4 

รวม 4.5 7.5 6   2     72 

รวมทั้งหมด 20 50 30 100   

ลำดับความสำคัญ 3 1 2    

 
 
จิตพิสัย =  เปอร์เซ็นจิตพิสัย(30%) x คะแนนรวม = คะแนนช่องจิตพิสัย 
ทักษะพิสัย = เปอร์เซ็นทักษะพิสัย(50%) x คะแนนรวม = คะแนนช่องทักษะพิสัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6.สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

1. ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

4 

1. บอกความหมายและ
องค์ประกอบของความ
ปลอดภัยได้  
2. บอกสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุได้  
3. บอกความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานได้  
4. บอกอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายในการปฏิบัติงานได้  
5. อธิบายเครื ่องหมายสัญ- 
ลักษณ์ของความปลอดภัยได้ 
 6.คุณธรรม จริยธรรม 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

2.เครื่องเลื่อยกลและงานเลื่อย 

16 

1. อธิบายหลักการทำงาน
ของเครื่องเลื่อยกลได้ 
2. บอกชนิดของเครื่องเลื่อย
กลได้ 
3. อธิบายส่วนประกอบและ
หน้าที่ต่าง ๆ ของเครื่อง
เลื่อยกลได้ 
4. บอกอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้สำหรับงาน
เลื่อยได้ 
6. อธิบายความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องเลื่อยกลได้ 
7. บอกวิธีการบำรุงรักษา
เครื่องเลื่อยกลได้ 
 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องเลื่อยและงานเลื่อย   



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

 

 

8. ปฏิบัติงานบนเครื่องเลื่อย
กลตามแบบกำหนดได้ 
9.มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

3.เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงาน
ลับคมตัด 

32 

1. อธิบายหลักการทำงาน
ของเครื่องเจียระไนลับคมตัด
ได้ 
2. บอกชนิดของเครื่อง
เครื่องเจียระไนลับคมตัดได้ 
3. อธิบายส่วนประกอบและ
หน้าที่ต่าง ๆ ของเครื่อง
เจียระไนลับคมตัดได้ 
4. บอกอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้สำหรับเครื่อง
เจียระไนลับคมตัดได้ 
6. อธิบายความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องเจียระไนลับคม
ตัดได้ 
7. บอกวิธีการบำรุงรักษา
เครื่องเจียระไนลับคมตัดได้ 
8. ปฏิบัติงานบนเครื่อง
เจียระไนลับคมตัดตามแบบ
กำหนดได้ 
9.มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 
 
 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องเจียระไนลับคมตัด
และงานลับคมตัด 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 



 

 

4.เครื่องกลึงและงานกลึง 

8 

1. อธิบายหลักการทำงาน
ของเครื่องกลึงได้  
2. บอกชนิดของเครื่องกลึง
ได้ 
3. อธิบายส่วนประกอบและ
หน้าที่ต่าง ๆ ของเครื่องกลึง
ได้ 
4. บอกอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้สำหรับงาน
กลึงได้ 
5. คำนวณหาค่าความเร็วใน
งานกลึงได้ 
6. อธิบายความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องกลึงได้ 
7. บอกวิธีการบำรุงรักษา
เครื่องกลึงได้ 
8. ปฏิบัติงานบนเครื่องกลึง
ตามแบบกำหนดได้ 
9.มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องกลึงและงานกลึง 
 

5.เครื่องเจาะและงานเจาะ 

8 

1. อธิบายหลักการทำงาน
ของเครื่องเจาะได้ 
2. บอกชนิดของเครื่องเจาะ
ได ้
3. อธิบายส่วนประกอบและ
หน้าที่ต่าง ๆ ของเครื่องเจาะ 
4 .  บ อ ก อ ุ ป ก ร ณ ์ แ ล ะ
เครื ่องมือที ่ใช ้สำหรับงาน
เจาะได้ 
5. คำนวณหาค่าความเร็ว
รอบในงานเจาะได้ 
 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องเจาะและงานเจาะ 

 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

  6. อธิบายความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องเจาะได้ 
7. บอกวิธ ีการบำรุงร ักษา
เครื่องเจาะได ้
8. ปฏิบัติงานบนเครื่องเจาะ
ตามแบบท่ีกำหนดได้ 
9.มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

สอบปลายภาค 4   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 

(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 

(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 

(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ 50 

ของคะแนนเต็ม 

1 2 5 3 10 5 

2 4 10 6 20 10 

3 6 15 9 30 15 

4 4 10 6 20 10 

5 4 10 6 20 10 

รวมทั้งรายวิชา 20 50 30 100 50 

การวัดผล 1-3-2 
  - ด้านความรู้  1) ทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย  10 คะแนน   
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
 รวม 20 คะแนน  
  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    30 คะแนน  
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
 รวม 50 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค    70:30 
   ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน    10 คะแนน  
     2) ใบงาน    30 คะแนน  
     3) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน  
       รวม   70 คะแนน  
  
   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
     2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
       รวม   30 คะแนน 
   
 
 
 
 7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 



 

 

การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 

8. เครื่องมือวัดผล 
  8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
  8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  8.3 ใบงาน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  จำนวน 4 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 บอกความหมายและองค์ประกอบของความปลอดภัยได้ 
1.1.2 บอกสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ 
1.1.3 บอกความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้ 
1.1.4 บอกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงานได้ 
1.1.5 เพ่ือให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
1.1.6 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความ

ละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้อง
และปลอดภัย 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 อธิบายเครื่องหมายสัญลักษณ์ของความปลอดภัยได้ 
1.2.2 มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
1.2.3 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1.แสดงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 

3. เนื้อหา 
3.1. ความหมายและองค์ประกอบของความปลอดภัย 

3.2. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
3.3. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

3.4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน 

3.5. เครื่องหมายสัญลักษณ์ความปลอดภัย 

 
 
 
 
 



 

 

4. -กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 1 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เร ื ่องความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน พร้อมกับ
จดบันทึกซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องมือกล
เบื้องต้น 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 2.1 

โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1 และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง



 

 

ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       2  คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        10  คะแนน 
 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

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

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ................

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 1   ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 

คำสั่ง จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. จงอธิบายความหมายของความปลอดภัยให้ถูกต้อง........................................................................................ 
2. จงบอกองค์ประกอบของความปลอดภัย มีอะไรบ้าง..................................................................................... .. 

3. จงบอกสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน.............................................................................. ........ 

4. จงบอกความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มา 5 ข้อ..................................................................................... ..... 

6. อธิบายเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของความปลอดภัย 

ประเภท รูปแบบ สีที่ใช้ หมายเหตุ 
 

 

  

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

คำชี้แจง จงทำเครื่องหมาย  ทับข้อที่ถูกที่สุกเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคำตอบ 
1. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่สำคัญของความปลอดภัย 
  ก. ด้านการวางผังโรงงาน 
  ข. ด้านกฎระเบียบ 
  ค. ด้านเครื่องจักร  
  ง. ด้านบุคลากร  
2. ข้อใดคือสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากผู้ปฏิบัติงาน 
  ก. ไม่มีการเปลี่ยนอะไหล่เมื่อถึงกำหนด 
  ข. ไม่มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ 
  ค. ไม่มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรหลังเลิกปฏิบัติงาน  
  ง. ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในขณะปฏิบัติงาน 
3. ข้อใดคือกฎข้อแรกของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
  ก. ห้ามหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน 
  ข. ห้ามใช้เครื่องจักรใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาต  
  ค. ต้องสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายขณะทำงาน  
  ง. ต้องสวมชุดปฏิบัติงานตามที่โรงงานกำหนด  
4. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการดำเนินการวางแผนการวางผังโรงงาน 
  ก. พ้ืนที่การบริหารงาน   
  ข. พ้ืนที่การจัดวางเครื่องจักร 
  ค. การติดตั้งอุปกรณ์ถังดับเพลิง  
  ง. พ้ืนที่การจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ 
5. เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานควรปฏิบัติอย่างไร 
  ก. ปรับซ่อมเครื่องจักรเอง  
  ข. เปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรอ่ืนแทน  
  ค. ตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  
  ง. แจ้งผู้ควบคุมหรือหัวหน้างานทราบทันที 
6. อุปกรณ์ในข้อใดที่ป้องกันอันตรายจากเศษโลหะในขณะที่ทำการกลึง 
  ก. แว่นตานิรภัย ข. ปลั๊กอุดหู 
  ค. รองเท้านิรภัย ง. หน้ากาก 
7. อุปกรณ์ในข้อใดที่ป้องกันอันตรายจากพ้ืนที่ปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย 
  ก. รองเท้านิรภัย ข. หน้ากาก 
  ค. หมวกพลาสติก ง. ปลั๊กอุดหู 
 



 

 

8. ข้อใดคือรูปแบบของเครื่องหมายห้าม 

  ก.  ข.  

  ค.  ง.  
9. ข้อใดคือสีเพื่อความปลอดภัยที่มีความหมายว่ามีอันตราย 
  ก. สีเหลือง  ข. สีแดง  
  ค. สีเขียว  ง. สีฟ้า 
10. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
  ก. ระบบแสงสว่าง  
  ข. พ้ืนที่บริเวณปฏิบัติงาน  
  ค. บรรยากาศภายนอกโรงฝึกงาน  
  ง. ระบบระบายอากาศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิสม่ำเสมอ 

0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัตไิมส่ม่ำเสมอ 

0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

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



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องเลื่อยและงานเลื่อย  จำนวน 16 ชั่วโมง 

5. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
5.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

5.1.1 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องหลักการทำงานของเครื่องเลื่อยกลได้ 
5.1.2 เพ่ือให้เข้าใจในบอกชนิดของเครื่องเลื่อยกลได้ 
5.1.3 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานเลื่อยได้ 
5.1.4 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องเลื่อยกลได้ 
5.1.5 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องวิธีการบำรุงรักษาเครื่องเลื่อยกลได้ 
5.1.6 เพ่ือให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
5.1.7 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความ

ละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้อง
และปลอดภัย 

5.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
5.2.1 ปฏิบัติงานบนเครื่องเลื่อยกลตามแบบกำหนดได้ 
5.2.2 มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
5.2.3 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

6. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1.แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องเลื่อยและงานเลื่อย   

7. เนื้อหา 
7.1 ชนิดของเครื่องเลื่อยกล  

7.2 เครื่องเลื่อยกลชัก 

7.3 ส่วนประกอบและหน้าท่ีต่าง ๆ ของเครื่องเลื่อยกล  

7.4 น้ำหนักกดโครงเลื่อย 

7.5 ใบเลื่อยเครื่อง  

7.6 คลองเลื่อย 

7.7 การจับยึดช้ินงานสำหรับงานเลื่อย 

7.8 ความเร็วในการเลื่อยและแรงตัด 

7.9 ขั้นตอนปฏิบัติงานบนเครื่องเลื่อย  

7.10  ข้อควรระวังในการใช้เครื่องเลื่อยชัก 

7.11 ครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนและแนวตั้ง 



 

 

8. กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
6. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

7. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

8. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

9. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 2 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

10. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
4. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื่องเครื่องเลื่อยและงาน
เลื่อย พร้อมกับจดบันทึก
ซักถามข้อสงสัย 

5. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องมือกล
เบื้องต้น 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

6. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
5. นักศึกษาทำใบงานที่ 2.1

และ 2.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

6. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

7. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 2.1และ 2.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

8. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
4. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 2 
ในระบบ GOOGLE 



 

 

CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

5. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

6. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       10    คะแนน 
จิตพิสัย        6  คะแนน 
รวม        20 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

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

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ....................................

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

หน่วยที่ 2   เครื่องเลื่อยและงานเลื่อย 
 

คำสั่ง จงตอบคำถามต่อไปนี้  

1. จงอธิบายหลักการทำงานของเครื่องเลื่อยกลมาพอเข้าใจ
.......................................................................................  
2. เครื่องเลื่อยกลมีก่ีชนิดอะไรบ้าง
.............................................................................................................................  
3. บอกส่วนประกอบเครื่องเลื่อยกลพร้อมหน้าที่มาให้ถูกต้อง
.................................................................................... 

4. อธิบายขั้นตอนปฏิบัติงานเครื่องเลื่อยกลให้ถูกต้อง
........................................................................ ........................ 

5. จงบอกข้อควรระวังในการใช้เครื่องเลื่อยชักให้ถูกต้อง
............................................................................................  

 
คำชี้แจง จงทำเครื่องหมาย  ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคำตอบ 
1. การตัดโลหะด้วยเครื่องเลื่อยกลควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใด 
  ก. สายวัดผ้า ข. ไมโครมิเตอร์   
  ค. บรรทัดเหล็ก ง. เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 
2. เครื่องเลื่อยกลชนิดใดที่นิยมใช้ตามโรงงานทั่ว ๆ ไป  
  ก. เครื่องเลื่อยชัก ข. เครื่องเลื่อยมือ 
  ค. เครื่องเลื่อยวงเดือน ง. เครื่องเลื่อยสายพานตั้ง 
3. ส่วนประกอบของเครื่องเลื่อยกลข้อใดใช้จับยึดใบเลื่อย      
  ก. โครงเลื่อย ข. แขนเหวี่ยง 
  ค. แขนตั้งระยะ ง. แท่นรองรับงาน 
4. ระบบหล่อเย็นของเครื่องเลื่อยชักมีประโยชน์อย่างไร 
  ก. หล่อลื่นลดแรงเสียดทาน ข. ระบายความร้อน 
  ค. ระบายเศษโลหะ ง. ถูกทุกข้อ 
5. ใบเลื่อยที่นิยมใช้กับเครื่องเลื่อยชักท่ัว ๆ ไปมีจำนวนฟันกี่ฟันต่อก่ีนิ้ว 
  ก. 14 ฟันต่อนิ้ว ข. 12 ฟันต่อนิ้ว 
  ค. 10 ฟันต่อนิ้ว ง. 16 ฟันต่อนิ้ว 
6. ทำไมต้องยกใบเลื่อยให้ห่างจากชิ้นงานประมาณ 10 มิลลิเมตร ก่อนเปิดสวิตซ์ ให้เครื่องทำงาน 



 

 

  ก. เพ่ือให้เครื่องเดินฟรี 
  ข. เพ่ือให้มีช่องว่างในการปรับป้อน 
  ค. เพ่ือป้องกันคลองเลื่อยเบี้ยว 
  ง. เพ่ือป้องกันการกระแทกของใบเลื่อย 
7. ถ้าเครื่องเลื่อยกลหยุดใช้งานหลายวันก่อนใช้ควรปฏิบัติอย่างไร   
  ก. ทำความสะอาด ข. จับชิ้นงานให้แน่น 
  ค. เติมน้ำมันหล่อเย็น ง. หยอดน้ำมันหล่อลื่น 
8. เพ่ือความปลอดภัยในการใช้เครื่องเลื่อยชัก ข้อใดสำคัญที่สุด 
  ก. เติมน้ำหล่อเย็น 
  ข. ตรวจความพร้อมของเครื่องเลื่อยทุกจุด  
  ค. จับชิ้นงานให้แน่น 
  ง. หยอดน้ำมันหล่อลื่น 
9. คลองเลื่อยที่เกิดขึ้นในขณะตัดเฉือนวัสดุงานหมายถึงข้อใด 
  ก. ความกว้างของร่องบนวัสดุงานหลังจากการตัดเฉือน 
  ข. ระยะห่างระหว่างฟันเลื่อย 
  ค. ตัวประคองชิ้นงาน 
  ง. กลไกการส่งกำลังด้วยมอเตอร์ส่งผ่านชุดเฟืองขับ 
10.  โดยปกติอัตราส่วนผสมของน้ำมันหล่อเย็นกับน้ำอยู่ในช่วงใด 
  ก. 2% – 10% ข. 11% – 15% 
  ค. 16% – 20% ง. 21% – 25% 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น...................กลุ่ม......... ................ 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

2  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิสม่ำเสมอ 

0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัตไิมส่ม่ำเสมอ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

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



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องเจียระไนละงานลับคมตัด  จำนวน 32 ชั่วโมง 

9. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
9.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

9.1.1 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องหลักการทำงานของเครื่องเจียระไนลับคมตัดได้ 
9.1.2  เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องชนิดของเครื่องเครื่องเจียระไนลับคมตัดได้ 
9.1.3  เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องส่วนประกอบและหน้าที่ต่าง ๆ ของเครื่องเจียระไนลับคมตัดได้ 
9.1.4  เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับเครื่องเจียระไนลับคมตัดได้ 
9.1.5  เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัดได้ 
9.1.6 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องวิธีการบำรุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคมตัดได้ 
9.1.7 เพ่ือให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
9.1.8 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความ 
ละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

9.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
9.2.1 ปฏิบัติงานบนเครื่องเจียระไนลับคมตัดตามแบบกำหนดได้ 
9.2.2 มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
9.2.3 มีเจตคตทิี่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด 
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

10. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1.แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด 

11. เนื้อหา 
11.1 ชนิดเครื่องเจียระไนลับคมตัด 

11.2 ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องเจียระไนลับคมตัด 

11.3 ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องเจียระไนลับคมตัด 

11.4 ขั้นตอนการทำงานของเครื่องเจียระไนลับคมตัด 

11.5 การบำรุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคมตัด 

3.6 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัด 

 
 
 
 
 



 

 

12. กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
11. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

12. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

13. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

14. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 3 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

15. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
7. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องเครื ่องเจียระไนลับ
คมตัดและงานลับคมตัด 
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

8. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องมือกล
เบื้องต้น 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

9. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
9. นักศึกษาทำใบงานที่ 3.1 

3.2  3.3 และ 3.4 โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

10. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

11. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 3.1  3.2 3.3 และ 3.4 
และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

12. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
7. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 3 



 

 

ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

8. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

9. ครูบันทึกผลการประเมิน 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้         6 คะแนน 
ทักษะ       15    คะแนน 
จิตพิสัย         9  คะแนน 
รวม        30 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดบัผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

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

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ................

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 3   เครื่องเจียระไนลบคมตัดและงานลับคมตัด 
 

คำสั่ง จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. ให้นักเรียนอธิบายลักษณะเครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ และ แบบตั้งพ้ืนให้ถูกต้อง 
2. บอกส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องเจียระไนลับคมตัดมาอย่างน้อย 5 อย่างพร้อมบอกหน้าที่ 
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเจียระไนลับคมตัดมีอะไรบ้างทำหน้าที่อะไร 
4. อธิบายลักษณะการใช้งานมีดกลึงพร้อมชื่อเรียกมา 3 แบบให้ถูกต้อง 
5.อธิบายขั้นตอนการลับมีดมา 1 ชนิดพร้อมบอกองศาให้ถูกต้อง 
 
คำชี้แจง จงทำเครื่องหมาย  ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคำตอบ 
1. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบเครื่องเจียระไนตั้งโต๊ะกับเครื่องเจียระไนตั้งพ้ืน 
  ก. เครื่องเจียระไนตั้งโต๊ะมีขนาดใหญ่กว่า 
  ข. เครื่องเจียระไนตั้งพ้ืนมีขนาดใหญ่กว่า 
  ค. มีขนาดเท่ากัน 
  ง. ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน  
2. ล้อหินเจียระไนละเอียดใช้ในกรณีใดถึงจะถูกต้อง 
  ก. เจียระไนช่วงแรกเพ่ือขึ้นรูป ข. เจียระไนตัดชิ้นงาน 
  ค. เจียระไนขั้นสุดท้าย ง. เจียระไนลดขนาด 
3. ล้อหินเจียระไนหยาบใช้ในกรณีใดถึงจะถูกต้อง 
  ก. เจียระไนช่วงแรกเพ่ือขึ้นรูป ข. เจียระไนตัดชิ้นงาน 
  ค. เจียระไนขั้นสุดท้าย ง. เจียระไนลดขนาด 
4. ในการเลือกขนาดล้อหินเจียระไนจะต้องดูขนาดในข้อใด 
  ก. ราคา รูใน โตนอก ข. โตนอก รูใน ความหนา 
  ค. โตนอก ความหนา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูใน ง. ราคา รูใน ความหนา 
5. ข้อใดไม่ใช่การแต่งหินเจียระไน 
  ก. หน้าล้อหินเจียระไนมีรอย ไม่เรียบ 
  ข. หน้าล้อหินเจียระไนทื่อ 
  ค. แต่งหน้าล้อหินที่นำมาติดใหม่ 
  ง. หน้าล้อหินเจียระไนมีรอยบิ่น 
6. แท่นรองรับงานควรมีระยะปรับไม่เกินกี่มิลลิเมตร 
  ก. 3 ข. 5 
  ค. 7 ง. 10 



 

 

7. สิ่งที่นำมาใช้ระบายความร้อนที่ดีและประหยัดกับเครื่องเจียระไนลับคมตัด คือข้อใด 
  ก. น้ำหล่อเย็น ข. น้ำธรรมดา 
  ค. น้ำมันเครื่อง ง. น้ำมันหล่อลื่น 
8. ในการลับดอกสว่านใช้เกจใดวัดถูกต้องที่สุด 
  ก. Protractor ข. Center Gage 
  ค. Drill Point Gage ง. Acme Thread Gage 
9. ข้อใดให้ความหมายการกลึงปอกขวาได้ถูกต้อง 
  ก. กลึงจากซ้ายไปขวา ข. กลึงจากขวาไปซ้าย 
  ค. กลึงจากตรงกลางงาน ง. กลึงข้างไหนก่อนก็ได้ 
10.  มุมรวมปลายดอกสว่านมีมุมรวมก่ีองศา 
  ก. 118 ข. 120 
  ค. 128 ง. 130 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น...................กลุ่ม......... ................ 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิสม่ำเสมอ 

0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัตไิมส่ม่ำเสมอ 

2  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

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



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เครื่องกลึงและงานกลึง  จำนวน 8 ชั่วโมง 

13. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
13.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

13.1.1 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องหลักการทำงานของเครื่องกลึงได้ 
13.1.2 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องชนิดของเครื่องกลึงได้ 
13.1.3 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องส่วนประกอบและหน้าที่ต่าง ๆ ของเครื่องกลึงได้ 
13.1.4 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานกลึงได้ 
13.1.5 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึงได้ 
13.1.6 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องวิธีการบำรุงรักษาเครื่องกลึงได้ 
13.1.7 เพ่ือให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
13.1.8 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความ 
ละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

13.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
13.2.1 ปฏิบัติงานบนเครื่องกลึงตามแบบกำหนดได้ 
13.2.2 คำนวณหาค่าความเร็วในงานกลึงได้ 
13.2.3 มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
13.2.4 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด 
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

14. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1. .แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องกลึงและงานกลึง 

15. เนื้อหา 
3.1. หลักการทำงานของเครื่องกลึง 
3.2. ชนิดของเครื่องกลึง 
3.3. ส่วนประกอบและหน้าที่ต่าง ๆ ของเครื่องกลึง 
3.4. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานกลึง 
3.5. ความเร็วในงานกลึง 
3.6. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึง 
3.7. ขั้นตอนปฏิบัติงานกลึง 
3.8. การบำรุงรักษาเครื่องกลึง 

 
 



 

 

16. กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
16. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

17. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

18. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

19. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 4 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

20. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
10. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื่องเครื่องกลึงและงาน
กลึง พร้อมกับจดบันทึก
ซักถามข้อสงสัย 

11. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องมือกล
เบื้องต้น 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

12. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
13. นักศึกษาทำใบงานที่ 4.1 

โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

14. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

15. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 4.1 และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

16. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
10. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 4 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง



 

 

ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

11. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 4 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

12. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้        1  คะแนน 
ทักษะ        2    คะแนน 
จิตพิสัย        1  คะแนน 
รวม        10 คะแนน 
 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................
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……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………...............………………
………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

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

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ................

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 4   เครื่องกลึงและงานกลึง 
 

คำสั่ง จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. จงอธิบายหลักการทำงานของเครื่องกลึงมาพอเข้าใจ 
2. บอกอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานกลึงมา 5 ชนิด  
3. ถ้าต้องการกลึงงานเหล็กเหนียวมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.ด้วยความเร็วตัด 25 เมตร/นาที จะต้องเปิด
เครื่องกลึงให้มีความเร็วรอบเท่าใด 
4. อธิบายความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึงมา 5 ข้อ 
5. จงบอกวิธีการบำรุงรักษาเครื่องกลึงมา 5 ข้อ 
 
คำชี้แจง จงทำเครื่องหมาย  ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคำตอบ 
1. ข้อใดที่ไม่สามารถทำงานบนเครื่องกลึงได้  
  ก. คว้านรู ข. เจาะรู 
  ค. กัดเฟือง ง. พิมพ์ลาย 
2. ยันศูนย์เครื่องกลึงมีมุมรวมปลายกี่องศา 
  ก. 30  ข. 45  
  ค. 60  ง. 90  
3. หัวจับสี่จับฟันอิสระมีฟันสำหรับงานจับงานกี่ชุด 
  ก. 2 ข. 3 
  ค. 4  ง. 6  
4. เครื่องกลึงชนิดใดที่นิยมใช้กันทั่วไป  
  ก. เครื่องกลึงเทอร์เรท (Turret Lathe)  
  ข. เครื่องกลึงพิเศษ (Special Lathe) 
  ค. เครื่องกลึงยันศูนย์ (Engine Lathe) 
  ง. เครื่องกลึงคว้านตั้งฉาก (Vertical turret Lathe)  
5. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกความเร็วในการกลึง 
  ก. ความเร็วขอบ ข. ความเร็วรอบ 
  ค. ความเร็วตัด ง. อัตราป้อน 
6. ชิ้นงานโต 50 มม. ใช้ความเร็วรอบ 220 รอบ/นาที ความเร็วตัดเป็นเท่าใด 
  ก. 34.54 เมตร/นาที ข. 30.45 เมตร/นาที  
  ค. 20.45 เมตร/นาที ง. 24.54 เมตร/นาที 
7. ชิ้นงานโต 10 มม. ใช้ความเร็วตัด 20 ม/นาที จะต้องใช้ความเร็วรอบเท่าใด  



 

 

  ก. 318.54 รอบ/นาที  ข. 436.94 รอบ/นาที  
  ค. 558.49 รอบ/นาที  ง. 636.94 รอบ/นาที 
8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
  ก. ห้ามใช้มือดึงเศษโลหะ 
  ข. สวมแว่นตานิรภัยทุกครั้ง 
  ค. วัดงานขณะงานกำลังหมุน 
  ง. ตรวจสอบเครื่องกลึงทุกครั้งก่อนทำงาน 
9. ข้อใดคือสิ่งที่ควรปฏิบัติหลังเลิกปฏิบัติงานกลึง 
  ก. ตรวจระบบหล่อลื่นของเครื่อง  
  ข. ตรวจสอบระบบอัตโนมัติของเครื่องกลึง  
  ค. ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่นในส่วนหัวเครื่อง  
  ง. ชโลมน้ำมัน  
10.  ข้อใดไม่ใช่ความปลอดภัยในการทำงานบนเครื่องกลึง 
  ก. เปิดสวิตช์เครื่องกลึงโดยไม่ต้องตรวจสอบ 
  ข. จับชิ้นงานให้แน่น 
  ค. ไม่คาประแจขันไว้ขณะหยุดเครื่อง 
        ง.  ไม่ใช้มือลูบหัวจับเพื่อให้หัวจับหยุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น....................กลุ่ม........ ................. 
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4              
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6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
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16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

4  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิสม่ำเสมอ 

0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัตไิมส่ม่ำเสมอ 

3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

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



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครื่องเจาะและงานเจาะ   จำนวน 8 ชั่วโมง 

17. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
17.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

17.1.1 เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องหลักการทำงานของเครื่องเจาะได้ 
17.1.2  เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องชนิดของเครื่องเจาะได้ 
17.1.3  เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องส่วนประกอบและหน้าที่ต่าง ๆ ของเครื่องเจาะ 
17.1.4  เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะได้ 
17.1.5  เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องวิธีการบำรุงรักษาเครื่องเจาะได้ 
17.1.6 เพ่ือให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
17.1.7 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความ 
ละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

17.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
17.2.1 คำนวณหาค่าความเร็วรอบในงานเจาะได้ 
17.2.2 ปฏิบัติงานบนเครื่องเจาะตามแบบที่กำหนดได้ 
17.2.3 มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
17.2.4 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด 
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

18. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1.แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องเจาะและงานเจาะ 

19. เนื้อหา 
3.1. หลักการทำงานของเครื่องเจาะ 
3.2. ชนิดของเครื่องเจาะ 
3.3. ส่วนประกอบและหน้าที่ต่าง ๆ ของเครื่องเจาะ 
3.4. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานเจาะ 
3.5. ความเร็วรอบและอัตราป้อนในงานเจาะ 
3.6. คำนวณการเจาะรูสำหรับการคว้านละเอียด 
3.7. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ 
3.8. ขั้นตอนปฏิบัติงานบนเครื่องเจาะ 
3.9. การบำรุงรักษาเครื่องเจาะ 
 
 



 

 

 
20. กิจกรรมการเรียนรู้  

 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
21. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

22. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

23. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

24. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 5 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

25. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
13. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื่องเครื่องเจาะและงาน
เจาะ พร้อมกับจดบันทึก
ซักถามข้อสงสัย 

14. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องมือกล
เบื้องต้น 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

15. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
17. นักศึกษาทำใบงานที่ 5 

โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

18. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

19. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 5 และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

20. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
13. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 5 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู

 



 

 

เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

14. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 5 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

15. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้        4  คะแนน 
ทักษะ       10    คะแนน 
จิตพิสัย        6  คะแนน 
รวม        20 คะแนน 
 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 



 

 

 
7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

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

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ................

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 5   เครื่องเจาะและงานเจาะ 
 

คำสั่ง จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. จงอธิบายหลักการทำงานของเครื่องเจาะมาพอเข้าใจ 
2. บอกอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานเจาะมา 5 ชนิด 
3. ต้องการเจาะรูเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม. ด้วยความเร็วตัด 25 เมตร/นาที จะต้องเปิดเครื่องเจาะให้มีความเร็ว
รอบเท่าใด 
4. อธิบายความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะมา 5 ข้อ 
5. จงบอกวิธีการบำรุงรักษาเครื่องเจาะมา 5 ข้อ 
 
คำชี้แจง จงทำเครื่องหมาย  ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคำตอบ 
1. ข้อใดคืองานที่ไม่สามารถทำงานบนเครื่องเจาะได้  
  ก. การกัดเฟือง ข. การคว้านละเอียด 
  ค. การคว้านรู ง. การต๊าปเกลียว 
2. Drill Drift ใช้สำหรับทำอะไร 
  ก. อุปกรณ์ต๊าปเกลียว  
  ข สวมก้านเรียวที่ก้านเรียวเล็ก 
  ค. อุปกรณ์ถอดดอกสว่านจากก้านเรียว 
   ง. สวมก้านเรียวเมื่อดอกสว่านที่มีก้านเรียวใหญ่  
3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของร่องดอกสว่าน 
  ก. ทำให้เกิดคมตัดข้ึน  ข. เป็นทางคายเศษวัสดุงาน 
  ค. ทำให้ดอกสว่านมีน้ำหนักน้อย  ง. เป็นทางนำน้ำหล่อเย็นไปคมตัด  
4. นาย ก. ต้องการเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ความเร็วตัด 30 ม./นาที จะต้องใช้ความเร็วรอบ  
 เท่าใด 
  ก. 842 รอบ/นาที  ข. 855 รอบ/นาที  
  ค. 942 รอบ/นาที  ง. 955 รอบ/นาที  
5. นาย ข. ต้องการเจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. แกนหมุนดอกสว่านหมุนด้วยความเร็วรอบ 730 
 รอบ/นาที จะต้องใช้ความเร็วตัดเท่าไร 
  ก. 27.50 ม./นาที  ข. 30.21 ม./นาที 
  ค. 32.70 ม./นาที  ง. 34.65 ม./นาที 
 
6. ข้อใดคือกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนโดยเครื่องเจาะ  



 

 

  ก. เจาะร่องลิ่ม  ข. เจาะทะลุ 
  ค. เจาะเซาะร่อง ง. เจาะปาดหน้า 
7. ข้อใดไม่ใช่วิธีการบำรุงรักษาเครื่องเจาะที่ถูกต้อง 
  ก. ปรับสายพานให้ตึงเสมอ 
  ข. ใช้ไม้กวาดปัดเศษโลหะบนเครื่องหลังเลิกใช้งาน 
  ค. เช็ดทำความสะอาดหลังเลิกใช้งาน 
  ง. ปิดสวิตช์เครื่องหลังเลิกใช้งาน 
8. ข้อใดเป็นการทำงานบนเครื่องเจาะที่ไม่ปลอดภัย 
  ก. จับงานเจาะด้วยมือ ข. สวมแว่นตานิรภัย 
  ค. สวมเสื้อรัดกุม ง. หล่อเย็นขณะเจาะงาน 
9. ขณะทำการเจาะชิ้นงานเราควรสวมอุปกรณ์ป้องกันชนิดใด 
  ก. หมวกนิรภัย  ข. ผ้าปิดปาก 
  ค. แว่นตานิรภัย  ง. ถุงมือ 
10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
  ก. ขณะปฏิบัติงานไม่ควรสวมแว่นตา ข. ปากจับชิ้นงานไม่ควรยึดติดกับโต๊ะงาน 
        ค.  ใช้มือช่วยในการดึงเศษโลหะ                   ง. ตรวจสอบเครื่องเจาะทุกครั้งก่อนทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.............................กลุ่ ม......................... 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

ยึด
มั่น

ใน
สถ

าบ
ันฯ

 
ละ

เว้น
อบ

าย
มุข

 
คว

าม
มีว

ินัย
 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 
ปร

ะห
ยัด

 

ซื่อ
สัต

ย์ 

.สุภ
าพ

 

ตร
งต

่อเ
วล

า 

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

5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิสม่ำเสมอ 

0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัตไิมส่ม่ำเสมอ 

4  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


