
 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
วิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา 20102-2103     หน่วยกิต 2-6-4  8 ชั่วโมง/สัปดาห ์
จุดประสงค์รายวิชา 

1. เพ่ือให้เข้าใจการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน และอุปกรณพิ์เศษ 
2. เพ่ือให้มีทักษะผลิคชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน และอุปกรณ์พิเศษ 
3. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และ

ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. กลึงขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ 
2. กัดขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ 
3. เจียระไนขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเครื่องมือกล อุปกรณ์ประกอบ ขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยการกลึงเกลียวหลาย
ปาก กลึงโค้ง กลึงด้วยชุดอุปกรณ์พิเศษ กัดขึ้นรูป กัดเฟืองเฉียง เฟืองดอกจอก กัดร่องหางเหยี่ยว กัดร่องตัวที 
กัดด้วยชุดอุปกรณ์พิเศษ เจียระไนรู เจียระไนเรียว ใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องมือกล 
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 
  
 
 
 
 
 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ 

วชิา ผลติช้ินส่วนด้วยเคร่ืองมือกล 3 รหัสวชิา   20102-2103     
หลกัสูตร ประกาศนียบัตรวชิาชีพ   พทุธศักราช 2562 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม     สาขาวชิา ช่างกลโรงงาน 



 

 
หน่วยการสอน 

วิชา ผลิตชิน้ส่วนด้วยเครื่องมือกล 3  รหัส 20102-2103 
จ านวน 8 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 

หน่วยที ่ รายการ จ านวนชั่วโมง 

1 งานกลึงเกลียวปากเดียวและหลายปาก 24 

2 งานกัดขึ้นรูปและงานกัดร่อง 24 

3 เฟืองและงานกัดเฟืองตรง 24 

4 การกัดเฟืองลักษณะพิเศษ 16 

5 การเจียระไนและเครื่องขัด 24 

6 งานเจียระไนรูและงานเจียระไนเรียว 24 

 สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน 8 

รวมจ านวนชั่วโมงทั้งหมด 144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ก าหนดการสอน 
วิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา 20102-2103  หน่วยกิต 4  

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย/รายการสอน 
จ านวน 

สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ 

1 งานกลึงเกลียวปากเดียวและหลายปาก 1 - 3 1-24 

2 งานกัดขึ้นรูปและงานกัดร่อง 4 - 6 25 - 48 

3 เฟืองและงานกัดเฟืองตรง 7 - 9 49 - 72 

4 การกัดเฟืองลักษณะพิเศษ 10 - 11 73 - 88 

5 การเจียระไนและเครื่องขัด 12 - 14 89 - 112 

6 งานเจียระไนรูและงานเจียระไนเรียว 15 - 17 113 - 136 

 สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน 18 137 - 144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะรายวิชา 
วิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา 20102-2103  

 จ านวน 4 หน่วยกิต  8 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
หน่วย 

ที ่
หน่วยการเรยีนรู้/หัวข้อย่อย สัปดาห์ที่ เวลา 

(ช.ม.) 
สมรรถนะรายวิชา 

1 งานกลึงเกลียวปากเดียวและหลายปาก 

• ค าศัพท์เฉพาะของเกลียว 

• ชนิดของเกลียวและการหาค่าต่าง ๆ ของ
เกลียว 

• ประโยชน์ของเกลียว 

• ขัน้ตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียว 

• วิธีการตรวจสอบเกลียว 

• ขันตอนการกลึงคว้านรู 

• การพิมพ์ลาย 

1 – 3  24 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิด
ของเกลียวและการหาค่าต่าง 
ๆ ของเกลียว  
2. ปฏิบัติงานกลึงเกลียว ได้
ถูกต้อง 
3 . ป ฏิ บั ติ ก ารต ร วจสอบ
เกลียวได้ถูกต้อง 
 

2 งานกัดขึ้นรูปและงานกัดร่อง 

• ประโยชน์ของหัวแบ่งส าหรับงานกัด 

• องค์ประกอบต่าง ๆ ของหัวแบ่ง 

• วิธีการแบ่งกดชิ้นงานด้วยหัวแบ่ง 

• การกัดขึ้นรูปและการกัดร่อง 

• ข้อแนะน าเพ่ิมเติมในการกัดร่อง 
 

4 - 6 24 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ 
เกี่ยวกับงานกัดข้ึนรูปและ
งานกัดร่อง 
2. ปฏิบัติวิธีการแบ่งชนิดการ
กัดชิ้นงานด้วยหัวแบ่งได้
ถูกต้อง 
3. ปฏิบัติการกัดขึ้นรูปและ
การกัดร่องได้ถูกต้อง 

3 เฟืองและงานกัดเฟืองตรง 

• ระบบของเฟือง 

• ชนิดของเฟือง 

• การผลิตเฟือง 

• การกัดเฟืองตรง 

• ดอกกัดท่ีใช้กับเฟือง 

• การค านวณหาค่าต่าง ๆ ของเฟืองตรง 

• ขัน้ตอนการกดเฟืองตรง 
 

7 - 9 24 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเฟือง
และงานกัดเฟืองตรง 
2. ค านวณหาค่าต่าง ๆ ของ
เฟืองตรงได้ถูกต้อง 
2. ปฏิบัติการกดัเฟืองตรงได้
ถูกต้อง 



 

หน่วย 
ที ่

หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อย่อย สัปดาห์ที่ เวลา 
(ช.ม.) 

สมรรถนะรายวิชา 

4 กัดเฟืองลกัษณะพิเศษ 

• การกัดเฟืองเฉียงบนเครื่องกดแนวตั้ง 

• การกัดเฟืองดอกจอก 
 

10 – 11  16 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกัด
เฟืองลักษณะพิเศษ 
2. ปฏิบัติการกดเฟืองเฉียง
บนเครื่องกัดแนวตั้งไดถู้กต้อง 
3. ปฏิบัตกิารกัดเฟือง
ดอกจอกได้ถูกต้อง 

5 
 

การเจียระไนและเครื่องขัด 

• ชนิดของเครื่องเจียระไน 

• การปรับผิวงานละเอียด (Surface 
Finishing) 

• องค์ประกอบของล้อหินเจียระไน 

• การเลือกใช้ล้อหินเจียระไน 

• การเลือกสารเชิงทราย (Coated 
Abrasive or Sandpaper) 

• การก าหนดรหัสล้อหินเจียระไน (Coated 
or Grinding Wheel) 

• การหาความสมดุลและการแต่งหนาของ
ล้อหินเจียระไน 

• อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานเจียระไน 

12 - 14 24 1. เลือกใช้ล้อหินเจียระไน
และสารเชิงทรายได้ถูกต้อง 
. กก าหนดรหัสล้อหิน
เจียระไนได้ถูกต้อง 
3. หาความสมดุลและการ
แต่งหน้า ของล้อหินเจียระไน
ไดถู้กตอ้ง 
 

6 งานเจียระไนรูและงานเจียระไนเรียว 

• ชนิดของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 

• หลักการท างานของเครื่องเจียระไน 
ทรงกระบอก 

• อุปกรณ์ที่ใช้ในการเจียระไนทรงกระบอก 

• ความเร็วส าหรับงานเจียระไน
ทรงกระบอก 

• การหล่อเย็นในงานเจียระไนทรงกระบอก 

• ความปลอดภัยในงานเจียระไน
ทรงกระบอก 

15 - 17 24 1. เลือกใช้อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เจียระไนทรงกระบอกได้
ถูกต้อง 
2. บ ารุงรักษาเครื่องเจียระไน 
ทรงกระบอกได้ถูกต้อง 
3. ปฏิบัติงานเจียระไน
ทรงกระบอกได้ถูกต้องตาม
แบบงาน 



 

 
หน่วย 

ที ่
หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อย่อย สัปดาห์ที่ เวลา 

(ช.ม.) 
สมรรถนะรายวิชา 

6 (ต่อ) • การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไน
ทรงกระบอก 

• ชนิดของเครื่องเจียระไน 

    
 

 สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน 18 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การวัดและประเมินผลรายวิชา 
ชื่อวิชา   ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครือ่งมือกล 3        รหัสวิชา 20102-2103         
ระดับชั้น ปวช.   สาขาวิชา ชา่งกลโรงงาน   สาขางาน เครื่องมือกล 

     เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

 การวัดและประเมินผลรายวิชาปฏิบัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) ได้ก าหนดให้ใช้สัดส่วนของ
คะแนนระหว่างภาคต่อคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคเท่ากับ 80 : 20 ซ่ึงมี รายละเอียดดังนี้ 

 

1. คะแนนระหว่างภาค (80 คะแนน) 
1.1 คะแนนความตั้งใจและกิจนิสัยการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง  10  คะแนน  
1.2 คะแนนฝึกปฏิบัติงานตามชุดการเรียน    40  คะแนน 
1.3 คะแนนสอบปฏิบัติจากใบทดสอบท้ายชุดการเรียน  10  คะแนน 
1.4 คะแนนงานที่มอบหมายให้ค้นคว้า    10  คะแนน 
1.5 คะแนนงานที่มอบหมายให้ค้นคว้า    10  คะแนน 

            
2. คะแนนสอบ  (20 คะแนน) 

2.1 คะแนนสอบทฤษฎีกลางภาค               2  คะแนน 
2.2 คะแนนสอบปฏิบัติกลางภาค               8  คะแนน 
2.3 คะแนนสอบทฤษฎีปลายภาค               2   คะแนน 
2.4 คะแนนสอบปฏิบัติปลายภาค               8  คะแนน 

 
3.เกณฑ์การประเมินผล 
 ใช้เกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์ มีระดับดังนี้ 

80 - 100  คะแนน    ได้รับคะแนน   4 
75 - 79   คะแนน    ได้รับคะแนน   3.5 
70 - 74   คะแนน    ได้รับคะแนน   3 
65 - 69   คะแนน    ได้รับคะแนน   2.5 
60 - 64   คะแนน    ได้รับคะแนน   2 
55 - 59   คะแนน    ได้รับคะแนน   1.5 
50 - 54   คะแนน    ได้รับคะแนน   1 
 0 - 49   คะแนน    ได้รับคะแนน   0 

 
 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 1 - 3 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 1 
ชื่อหน่วยที่ 1 งานกลงึเกลียวปากเดียวและหลายปาก จ านวนคาบ 24 ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 

เกลียว (Thread) ถูกน ามาใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจ าวันและงานทางด้านช่าง ได้แก่ ใช้จับยึด 

ชิ้นงานใช้ส่งก าลัง  เป็นต้น  ประเภทของเกลียวขึ้นอยู่กับการจ าแนก เช่น  กรณีจ าแนกตามหน้าตัดของเกลียว 

เกลียวแบ่งตามหน้าตัดสามารถแบ่งได้หลายชนิด ดังนี้ 1. เกลียวเมตริก ISO 2. เกลียวยูนิไฟด์ (Unified 

Thread) 3. เกลียวสี่เหลี่ยม (Square Thread) 4. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริก (Tr) 5. เกลียว สี่เหลี่ยมคางหมู
อเมริกัน (Acme) 

การกลึงเกลียวหลายปากจะค านวณหาคา่ต่าง ๆ เหมือนเกลียวปากเดียว แต่จะตา่งจากเกลียวปาก เดียว
ในเรื่องของระยะน าเลื่อน (Lead) และวิธีการกลึง กล่าวคือ การกลึงเกลียวปากเดียวจะใช้ระยะพิตช์มาตั้งกลึง 
ส่วนการกลึงเกลียวหลายปากจะน าค่าระยะน าเลื่อนมาตั้งค่าแทนระยะพิตช์ 
 

สาระส าคัญประจ าหน่วย 

1. ค าศัพท์เฉพาะของเกลียว 

2. ชนิดของเกลียวและการหาค่าต่าง ๆ ของเกลียว 

3. ประโยชน์ของเกลียว 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียว 

5. วิธีการตรวจสอบเกลียว 

6. ขันตอนการกลึงคว้านรู 
          7. การพิมพ์ลาย 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ของเกลียวได้ 
2. ค านวณหาค่าเพ่ือกลึงเกลียวตามชนิดต่าง ๆ ได้ 
3. อธิบายประเภทของเกลียวตามลักษณะการท างานและตามปากเกลียวได้ 
4. บอกประโยชน์ของเกลียวในงานช่างอุตสาหกรรม 
5. อธิบายขั้นตอนการกลึงเกลียวได้ 
6. ตรวจสอบความถูกต้องของเกลียวได้ 
7. อธิบายขันตอนการกลึงคว้านรูจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
8. ค านวณหาขนาดกลึงและการพิมพ์ลายได้ 
9. ปฏิบัติงานกลึงเกลียวและพิมพ์ลายได้ 

  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 1 - 3 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 1 
ชื่อหน่วยที่ 1 งานกลึงเกลียวปากเดียวและหลายปาก จ านวนคาบ 24 ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีนรู้ 
การน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูอภิปรายถึงสาระส าคัญประจ าหน่วย วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ วิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วย
เครือ่งมอืกล 3 รหัสวิชา 20102 - 2103 

2. ครูตั้งค าถามให้นกเรียนช่วยกันตอบเกี่ยวกับงานกลึงเกลียวปากเดียวและหลายปาก 

3. ครูสรุปเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 

การเรียนรู ้
4. ครูสุ่มตัวอย่างนักเรียนให้บอกค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ของเกลียว จากนั้นครูสรุปโดยใช้ภาพและสื่อการเรียน

สอน PowerPoint  
5. ครูอธิบายเกี่ยวกับชนิดของเกลียว และแสดงการหาค่าต่าง ๆ ของเกลียวให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างโดยใช้

ภาพและตาราง จากนั้นให้นักเรียนทดลองหลักการหาค่าต่าง ๆ ของเกลียว 
6. ครูอธิบายประเภทของเกลียวตามลักษณะการท างานและตามปากเกลียว แล้วสุ่มตัวอย่างนักเรียน ให้

ตอบค าถามเพ่ือร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
7. ครูให้นักเรียนศึกษาประโยชน์ของเกลียว แล้วครูสรุปอีกครั้ง 
8. ครูอธิบายขั้นตอนและปฏิบัติงานกลึงเกลียวให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง แล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตาม 

โดยครูผู้สอนคอยควบคุมภายในชั้นเรียน 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเกลียว 
10. ครูอธิบายและปฏิบัติการกลึงคว้านรูตามขั้นตอนให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง จากนั้นให้นักเรียนฝึก

ปฏิบัติการกลึงคว้านรู โดยครูผู้สอนคอยแนะน าและควบคุมภายในชั้นเรียน 
11. ครูอธิบายและแสดงการค านวณหาขนาดกลึงและการพิมพ์ลายโดยใช้ภาพและตาราง แล้วให้นักเรียนฝึก

การค านวณจากโจทย์ที่ครูก าหนดให้ 
12. ครูให้นักเรียนปฏิบัติงานกลึงเกลียวและพิมพ์ลาย 

การสรุป 
13. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
14. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้วิธีการถาม – ตอบ 
15. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบท ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 
16. ครูให้นักเรียนปฏิบัติใบงานที่ก าหนดให้ 

 
 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 1 - 3 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 1 
ชื่อหน่วยที่ 1 งานกลึงเกลียวปากเดียวและหลายปาก จ านวนคาบ 24 ชั่วโมง 

สื่อการเรียนการสอน 

1. สื่อ Power Point บทที่ 1 งานกลึงเกลียวปากเดียวและหลายปาก 
2. ภาพและตารางแสดงชนิดของเกลียว และการคค านวณหาค่าต่าง ๆ ของเกลียว 
3. ภาพแสดงลกษณะของล้อพิมพ์ลายแบบต่าง ๆ  
4. แว่นตานิรภัย 
5. มีดกลึงปาด กลึงปอก กลึงตกร่อง กลึงเกลียวสี่เหล่ียม มีดกลึงคว้าน กลึงเกลียวสี่เหล่ียมใน กลึง เกลียว

สี่เหลี่ยมคางหมูใน 
6. ดอกเจาะน าศูนย์ ดอกสว่าน 
7. ล้อพิมพ์ลาย 
8. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
9. เวอร์เนียร์ไฮเกจ 
10. แบบทดสอบท้ายบทหน่วยที่ 1 
 

การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดผล 
1. ตรวจแบบทดสอบท้ายบท 
2. ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 
เครื่องมือวัดผล 
1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยครูและ 

นักเรียนร่วมกันประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท เกณฑ์ผ่าน 80% ขึ้นไป 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์ผ่าน 80% ขึ้นไป 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การประเมินตาม

สภาพจริง 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 1 - 3 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 1 
ชื่อหน่วยที่ 1 งานกลึงเกลียวปากเดียวและหลายปาก จ านวนคาบ 24 ชั่วโมง 

บันทึกหลังสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

..................................................................................................................................... .......................................... 
ผลการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา 

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

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

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

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

........................................................................ ....................................................................................................... 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 

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

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

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

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

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

ลงชื่อ…………..…………………………. 
(……………………………………..) 

                                                                                            ผู้สอน 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 4 - 6 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 2 
ชื่อหน่วยที ่2 งานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง จ านวนคาบ 24 ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 

งานกัดขึ้นรูปต่าง ๆ ต้องใช้หัวแบ่ง (Indexing หรือ Dividing Head) มาเป็นอุปกรณ์ช่วยท างาน โดย 
น ามาใช้ประกอบกับเครื่องกัดเพ่ือแบ่งส่วนในการกัดงานต่าง ๆ การกัดแบ่งส่วนหัวแป้นเกลียวสามารถค านวณ 
แบ่งออกเป็นองศาได้ นอกจากจะมีหัวแบ่งแบบธรรมดายังมีหัวแบ่งแบบโรตารี  (Rotary Table) การกัดขึ้นรูป 
คือ การกัดชิ้นงานให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามต้องการ การกัดร่องเป็นการกัดขึ้นรูปอีกอย่างหนึ่ ง คือ การกัด 
ชิ้นงาน ใหเกิดร่อง อาจจะเป็นร่องตรงและร่องโค้ง ส่วนใหญ่จะกัดด้วยดอกเอ็นมิลล์ 
สาระส าคัญประจ าหน่วย 

1. ประโยชน์ของหัวแบ่งส าหรับงานกดั 
2. องค์ประกอบต่าง ๆ ของหัวแบ่ง 
3. วิธีการแบ่งกดชิ้นงานด้วยหัวแบ่ง 
4. การกัดขึ้นรูปและการกัดร่อง 
5. ข้อแนะน าเพ่ิมเติมในการกัดร่อง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกลักษณะและประโยชน์ของหัวแบ่งส าหรับงานกัดได้ 
2. อธิบายองค์ประกอบของหัวแบ่งได้ 
3. อธิบายหลักการและวิธีการแบ่งกัดชิ้นงานด้วยหัวแบ่งได ้
4. บอกลักษณะของการกัดข้ึนรูปและการกดร่องได้ 
5. ค านวณหาวิธีการหมุนแบ่งเพ่ือกัดงานรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
6. เลือกใช้ดอกกัดให้เหมาะกบงานกัดขึ้นรูปและกดร่องแต่ละลักษณะได้ 
7. ปฏิบัติงานกดข้ึนรูปชิ้นงานได้ตามต้องการ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
การน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่ 1  
2. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบเกี่ยวกับเรือ่ง งานกดัขึ้นรูปและงานกัดร่อง 
3. ครูสรุปเพื่อน าเขา้สู่บทเรียน 

การเรียนรู้ 
4. ครูอธิบายลักษณะและประโยชน์ของหัวแบ่งส าหรับงานกัดโดยใช้สื่อ PowerPoint แล้วตั้งค าถาม

ตัวอย่าง นักเรียนให้ตอบค าถามในชั้นเรียน 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 4 - 6 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 2 
ชื่อหน่วยที ่2 งานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง จ านวนคาบ 24 ชั่วโมง 

การเรียนรู้ (ต่อ)  
5. ครูน าหัวแบ่งมาให้นักเรียนดูพรอมทั้ง อธิบายเกีย่วกบัองค์ประกอบต่าง ๆ ของหัวแบ่ง 

6. ครูอธิบายหลักการและวิธีการแบ่งกัดชินงานด้วยหัวแบ่ง 

7. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกลักษณะของการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง แล้วครูสรุปอีกครั้ง 

8. ครูอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างการค านวณหาวิธีการหมุนหัวแบ่งเพ่ือกัดงานรูปแบบต่าง ๆ จากนั้นให ้
นักเรียนฝึกค านวณหาวิธีการหมุนหัวแบ่ง 

 9. ครูอธิบายและปฏิบัติบิงานกัดข้ึนรูป รว่มกับนักเรียน 

การสรุป 
10. ครูและนกเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
11. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้วิธีการถาม – ตอบ 
12. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบท ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 
13. ครูใหักเรียนปฏิบัติใบงานที่ก าหนดและวัดผลประเมินผลตามงาน 

สื่อการเรียนการสอน 
1. สื่อการสอน Power Point หนว่ยที่ 2 งานกัดขึ้นรูปและงานกัดร่อง 
2. หัวแบ่ง จานแบ่ง 
3. แว่นตานิรภัย 
4. ดอกกัด End Mill 16 มม. ขัน้ไป ดอกกัด End Mill 5 มม. ดอกกัด End Mill 10 มม.  
5. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
6. ดอกกัดราบ 
7. นาฬิกาวัด 
8. เวอร์เนียร์ไฮเกจ 
9. น้ ายาร่างแบบ 
10. เหล็กแท่งขนาน 
11. ฉากเหล็ก 
12. แบบทดสอบท้ายบทหน่วยที่ 2 

การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดผล 
1. ตรวจแบบทดสอบท้ายบท 
2. ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 4 - 6 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 2 
ชื่อหน่วยที ่2 งานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง จ านวนคาบ 24 ชั่วโมง 

วิธีวัดผล (ต่อ) 
3. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่ พึง

ประสงค ์
เครื่องมือวัดผล 
1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท 
2. แบบประเมินผลการปปฏิบัติงาน 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยครูแล ะ 

นักเรียนร่วมกันประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท เกณฑ์ผ่าน 80% ขึ้นไป 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์ผ่าน 80% ขึ้นไป 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่ กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 4 - 6 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 2 
ชื่อหน่วยที ่2 งานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง จ านวนคาบ 24 ชั่วโมง 

บันทึกหลังสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
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................................................................................................................................................ ............................... 

....................................................................................................................... ........................................................ 
ผลการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา 

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

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

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

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

................................................................................................................................................ ............................... 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 

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

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

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

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

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

ลงชื่อ…………..…………………………. 
(……………………………………..) 

                                                                                            ผู้สอน 
 

 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 7 - 9 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 3 
ชื่อหน่วยที ่3 เฟืองและงานกัดเฟืองตรง จ านวนคาบ 24 ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 

เฟือง (Gear) เป็นชิ้นส่วนเครื่องกลที่มีรูปร่างเป็นจานแบนรูปวงกลม ตรงขอบมีลักษณะเป็นแฉก 
เรียกว่า ฟันเฟือง ซึ่งสามารถน าไปประกบกับเฟืองอีกตัวหนึ่ง ท าให้เมื่อเฟืองตัวแรกหมุนเฟืองตัวที่สองจะหมุน 
ในทิศทางตรงกันข้ามเกิดเป็นระบบส่งก าลังขึ้น โดยความเร็วรอบของเฟืองที่สองจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนจ านวน 
ฟันเฟืองของตัวแรกเทียบกับตัวที่สอง ซึ่งอัตราส่วนนั้นสามารถปรับให้เกิดเป็นความได้เปรียบเชิงกลได้ จึงถือ
เป็นเครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง เฟืองมกีารใช้งานกันแพร่หลายและมปีระโยชน์มากในปัจจุบัน เช่น ใช้ในการส่ง
ก าลังในเครื่องมือกล และยังใช้เป็นชุดเฟืองในรถยนต์ เป็นต้น เฟืองมีหลายชนิด เช่น เฟืองตรง เฟืองเฉียง เฟือง
ดอกจอก เฟืองหนอน เฟืองสะพาน เป็นต้น 

 

สาระส าคัญประจ าหน่วย 
1. ระบบของเฟือง 
2. ชนิดของเฟือง 
3. การผลิตเฟือง 
4. การกัดเฟืองตรง 
5. ดอกกัดที่ใช้กับเฟือง 
6. การค านวณหาค่าต่าง ๆ ของเฟืองตรง 
7. ขั้นตอนการกัดเฟืองตรง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกขนาดของเฟืองได้ทั้ง 2 ระบบ 
2. อธิบายชนิดของเฟืองและการใช้งานได้ 
3. เลือกดอกกัดส าหรับกัดเฟืองแบบต่าง ๆ ที่กับเครื่องกัดเพลานอนได ้
4. ใช้สูตรค านวณหาค่าต่าง ๆ ของเฟืองทังระบบ DP และระบบ Module 
5. อธิบายขั้นตอนการกัดเฟืองตรง 
6. ปฏิบัติงานกัดเฟืองตรงได้ตามหลักการ 
 
 
 
 

 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 7 - 9 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที ่3 
ชื่อหน่วยที ่3 เฟืองและงานกัดเฟืองตรง จ านวนคาบ 24 ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
การน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่ 2 
2. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบเกีย่วกบัเฟืองและงานกัดเฟืองตรง 
3. ครูสรุปเพือ่น าเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้ 
4. ครูอธิบายลักษณะและประโยชน์ของหัวแบ่งส าหรับงานกัดโดยใช้สื่อ Power Point แล้วตั้งค าถาม

ตัวอย่าง นักเรียนให้ตอบค าถามในชั้นเรียน 
การเรียนรู ้

4. ครูอธิบายเรื่องระบบของเฟืองโดยใช้สื่อ Power Point ตารางและภาพ แล้วให้นักเรียนซักถาม 
5. ครูอธิบายชนิดของเฟืองและการใช้งานโดยน าตัวอย่างของเฟืองชนิดต่าง ๆ มาให้นักเรียนดู แล้วสุ่ม 

ตัวอย่างนักเรียนให้บอกชนิดของเฟือง 
6. ครูอธิบายพร้อมทั้งปฏิบัติการผลิตเฟืองให้นักเรียนดู จากนั้นสุ่มตัวอย่างนักเรียนให้เลือกดอกกัด ส าหรบั

กัดเฟืองแบบต่าง ๆ ที่กับเครื่องกัดเพลานอน แล้วให้ทุกคนฝึกการผลิตเฟืองไปพร้อม ๆ กัน 
7. ครูให้นักเรียนศึกษาการใช้สูตรค านวณหาค่าต่าง ๆ ของเฟืองทั้งระบบ DP และระบบ Module จากนั้น

ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยใชภาพและตาราง แลวให้นักเรียนฝึกการค านวณ 
8. ครูอธิบายพร้อมทั้งแสดงวิธีการกัดเฟืองตรงตามขั้นตอน จากนั้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติโดยครูคอยควบคุม 

การสรุป 
9. ครูและนกัเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
10. ครูใหน้กเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้วิธีการถาม– ตอบ ภายในชั้นเรียน 
11. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบท ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 
12. ครูใหน้ักเรียนปฏิบัติใบงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. สื่อการสอน Power Point บทที่ 3 เฟืองและงานกัดเฟืองตรง 
2. ตารางแสดงขนาดของเฟืองระบบโมดูลที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
3. ภาพแสดงรูปร่างขนาดของเฟืองระบบดีพี 
4. เฟืองชนิดต่าง ๆ 
5. ดอกกัดส าหรับกัดเฟืองแบบต่าง ๆ 
6. ภาพแสดงส่วนต่าง ๆ ของเฟืองตรง 
7. ตารางแสดงสูตรของเฟืองตรงระบบ DP และระบบ Module 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 7 - 9 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 3 
ชื่อหน่วยที ่3 เฟืองและงานกัดเฟืองตรง จ านวนคาบ 24 ชั่วโมง 

สื่อการเรียนการสอน (ต่อ) 
8. ตารางแสดงดอกกัดเฟือง แบบ 8 ตัวต่อชุด ทั้ง 2 ระบบ 
9. แว่นตานิรภัย 
10. หัวแบ่งจานแบ่งและศูนย์ท้ายเครื่องกัด 
11. แมนเดล 
12. ฉากเหล็ก 
13. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  
14. แบบทดสอบท้ายบทหนว่ยที่ 3 

การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดผล 
1. ตรวจแบบทดสอบท้ายบท 
2. ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่ พึง

ประสงค์ 
เครื่องมือวัดผล 
1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงานที่ก าหนด 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยครูและ 

นักเรียนร่วมกันประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท เกณฑ์ผ่าน 80% ขึ้นไป 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์ผ่าน 80% ขึ้นไป 
3. แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่ กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
 
 
 
 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 7 - 9 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 3 
ชื่อหน่วยที ่3 เฟืองและงานกัดเฟืองตรง จ านวนคาบ 24 ชั่วโมง 

บันทึกหลังสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. .................................................. 
ผลการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา 

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

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

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

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

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

................................................................................. ............................................................................... ............... 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 

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

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

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

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

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

................................................................................................................ ............................................................... 
ลงชื่อ…………..…………………………. 

(……………………………………..) 
                                                                                            ผู้สอน 

 
 
 
 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 10 - 11 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที ่4 
ชื่อหน่วยที ่4 งานกัดเฟืองลักษณะพิเศษ จ านวนคาบ 16 ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 

เทคนิคในการกัดเฟืองเฉียงอยู่ที่การจับดอกกัดด้วยแกนเพลาจับยึด (Arbor) ซึ่งติดตั้งอยู่ในตัวยึดบน 
หัวเครื่องในแนวตั้ง อย่างไรก็ตามหัวเครื่องที่วางตัวในแนวตังสามารถปรับเอียงได้ ซึ่งการตั้งระดับความเอียงได้ 
ของหัวเครื่องจ าเป็นมากส าหรับการกัดเฟืองเฉียง 

การกัดเฟืองดอกจอกบนเครื่องกัดหรือเครื่องมือใด ๆ ซึ่งใช้วิธีการหมุนดอกกัดต้องพิจารณาให้ รอบคอบ 
เนื่องจากความเอียงผิวของหน้าฟันเฟืองและรูปร่างของฟันเฟืองเปลี่ยนแปลงทุกจุด โดยจะมีความ หนามาก
บริเวณเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่และค่อย ๆ บางลง การกัดเฟืองดอกจอกต้องใช้ดอกกัดที่ขนาดบาง กว่าดอกกัดที่
ใช้ในการกัดเฟืองตรง โดยทั่วไปเฟืองดอกจอกจะถูกกัดบนโต๊ะกดเฟืองที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ 

 

สาระส าคัญประจ าหน่วย 
1. การกัดเฟืองเฉียงบนเครื่องกัดแนวตั้ง 
2. การกัดเฟืองดอกจอก 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกเทคนิคและกระบวนการกัดเฟืองเฉียงบนเครื่องกัดแนวตั้งได้ 
2. อธิบายขั้นตอนการกัดเฟืองเฉยีงและการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสม 
3. ค านวณหาดอกกัด การเอียงหัว ตั้งค่าหัวแบ่งชุดเฟืองขบวนและการใชงานได้ถูกต้องตามหลักการ 
4. บอกเทคนิคและการค านวณค่าดอกกัดในการกัดเฟืองดอกจอกได้ 
5. อธิบายขั้นตอนการกัดเฟืองดอกจอกและการใช้อุปกรณ์กัดเฟืองที่ถูกต้อง 
6. ปฏิบัติงานกดเฟืองเฉียงได้ตามหลักการและกระบวนการ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
การน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่ 3 
2. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบเรื่อง การกัดเฟืองลักษณะพิเศษ 
3. ครูสรุปเพือ่น าเข้าสู่บทเรียน 

การเรียนรู ้
4. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการกัดเฟืองเฉียงบนเครื่องกดัแนวตั้ง โดยใช้สื่อ Power Point 

แล้วให้นักเรียนซักถาม 
5. ครูอธิบายพร้อมทั้งปฏิบัติการกัดเฟืองเฉียงและการใช้อุปกรณ์เครื่องมือตามข้ันตอน จากนั้นให้ นักเรียน

ฝึกปฏิบัติโดยครูคอยให้ค าแนะน าและควบคุมภายในชั้นเรียน 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 10 - 11 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 4 
ชื่อหน่วยที ่4 งานกัดเฟืองลักษณะพิเศษ จ านวนคาบ 16 ชั่วโมง 

การเรียนรู้ (ต่อ) 
6. ครูอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานและแสดงวิธีการค านวณหาดอกกัด การเอียงหัว และตั้งค่าหัวแบ่งชุด 

เฟืองขบวน แล้วให้นักเรียนฝึกการค านวณ 
7. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคและการค านวณค่าดอกกัดในการกัดเฟืองดอกจอกโดยใช้ภาพ แล้วสุ่ ม 

ตัวอย่างนักเรียนให้บอกเทคนิคในการกัดเฟืองดอกจอก 
8. ครูให้นักเรียนฝึกการค านวณค่าดอกกัดในการกัดเฟืองดอกจอก 
9. ครูอธิบายพร้อมทั้งปฏิบัติการกัดเฟืองดอกจอกและการใช้อุปกรณ์กัดเฟืองตามข้ันตอน แล้วให้นักเรียน

ฝึกปฏิบัติโดยครูคอยให้ค าแนะน าและควบคุมภายในชั้นเรียน 
 

การสรุป 
10. ครูและนกัเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
11. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้วิธีถาม-ตอบ 
12. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบท ตอนที่ 1 ในหน่วยที่ 4  
13. ครูใหนักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

สื่อการเรียนการสอน  
1. สื่อการสอน PowerPoint หน่วยที่ 4 การกัดเฟืองลักษณะพิเศษ 
2. ภาพแสดงตัวอย่างภาพแบบของเฟืองที่จะตัด 
3. ภาพแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของเฟืองดอกจอก 
4. ภาพแสดงหนึ่งในวิธีค านวณหาขนาดของดอกกัดที่ใช้กัดเฟืองดอกจอก 
5. ภาพแสดงการตั้งชิ้นงานและอุปกรณ์ส าหรับกัดเฟือง 
6. ภาพแสดงวิธีการหมุนแล้วปาดเฟือง 
7. ภาพแสดงแนวที่ต้องตะไบออกเพ่ือแต่งผิวหน้าฟัน 
8. แว่นตานิรภัย 
9. ดอกกัดส าหรับกัดเฟืองโมดูลหรือดีพีที่ต้องการกัด 
10. หัวแบ่ง จานแบ่งและศูนย์ท้ายเครื่องกัด 
11. แมนเดล 
12. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  
13. แบบทดสอบท้ายบทหน่วยที่ 4 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 10 - 11 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 4 
ชื่อหน่วยที ่4 งานกัดเฟืองลักษณะพิเศษ จ านวนคาบ 16 ชั่วโมง 

การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดผล 
1. ตรวจแบบทดสอบท้ายบท 
2. ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่ พึง

ประสงค์ 
เครื่องมือวัดผล 
1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงานที่ก าหนด 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน

ร่วมกันประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท เกณฑ์ผ่าน 80% ขึ้นไป 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์ผ่าน 80% ขึ้นไป 
3. แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่ กับ

การประเมนิตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 10 - 11 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 4 
ชื่อหน่วยที ่4 งานกัดเฟืองลักษณะพิเศษ จ านวนคาบ 16 ชั่วโมง 

บันทึกหลังสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... .......................... 
ผลการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา 

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

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

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

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

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

.................................................................................... ........................................................................................... 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... ......................... 
ลงชื่อ…………..…………………………. 

(……………………………………..) 
                                                                                            ผู้สอน 

 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 12 - 14 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 5 
ชื่อหน่วยที ่5 การเจียระไนและเครื่องขัด จ านวนคาบ 24 ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 

เครื่องเจียระไน (Grinding Machine) เป็นเครื่องจักรกลที่ใช้ปาดผิวโลหะ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ 
ชิ้นงานส าเร็จก่อนที่จะน าไปใช้งานปรับผิว หรือประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องกล ซึ่งจะได้ผิวชิ้นงานที่ 
ละเอียดและเที่ยงตรง ใช้ได้กับงานทั้งผิวราบ งานเจียระไนราบ งานเจียระไนกลม ทรงกระบอก รูคว้าน และลับ 
คมตัดของเครือ่งมือตัดต่าง ๆ 

เครื่องขัด (Abrasive Machine) เป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่ใช้ล้อหินขัด ขัดผิวชิ้นงานที่ได้จากการ ทุบ 
การหล่อ หรือผิวดิบ เพื่อให้ผิวชินงานเรียบขึ้นและมีขนาดใกลเคียงกับขนาดที่ต้องการ 

 

สาระส าคัญประจ าหน่วย 
1. ชนิดของเครื่องเจียระไน 
2. การปรับผิวงานละเอียด (Surface Finishing) 
3. องค์ประกอบของล้อหินเจียระไน 
4. การเลือกใช้ล้อหินเจียระไน 
5. การเลือกสารเชิงทราย (Coated Abrasive or Sandpaper) 
6. การก าหนดรหัสล้อหินเจียระไน (Coated or Grinding Wheel) 
7. การหาความสมดุลและการแต่งหน้าของล้อหินเจียระไน 
8. อุปกรณ์จับยึดชินงานเจียระไน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกชนิดและหลักการท างานของเครื่องเจียระไนได้ 
2. บอกชิ้นส่วนและการใช้งานเครื่องเจียระไนแต่ละชนิดได้ 
3. อธิบายวิธีการปรับผิวละเอียดชิ้นงานที่ผ่านการเจียระไนหรือกลึงละเอียด 
4. บอกองค์ประกอบของล้อหินเจียระไนและการเลือกใช้กับชิ้นงานที่เหมาะสมได้ 
5. เลือกใช้หินเจียระไนและสารเชิงทรายได้ตามหลักการ 
6. เลือกใช้สารเชิงทรายได้ตามหลักการ 
7. ก าหนดรหัสและทดสอบความสมดุลของล้อหินเจียระไนได ้
8. ระบุอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานได ้
9. ปฏิบัติงานเจียระไนผิวราบได้ตามหลักการและกระบวนการ 

 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 12 - 14 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 5 
ชื่อหน่วยที ่5 การเจียระไนและเครื่องขัด จ านวนคาบ 24 ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
การน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่ 4 

2. ครูใหน้ักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นในเรื่อง การเจียระไนและเครื่องขัด 

3. ครูสรุปเพื่อน าเข้าสู่บทเรียน 
 

การเรียนรู ้
4. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกชนิดของเครื่องเจียระไน จากนั้นครูอธิบายหลักการท างานของเครื่องเจียระไน

โดยใช้ภาพและสื่อการสอน Power Point 
5. ครูสุ่มตัวอย่างนักเรียนให้บอกชิ้นส่วนและการใช้งานเครื่องเจียระไนแต่ละชนิด 

6. ครูอธิบายและแสดงวิธีการปรับผิวละเอียดชิ้นงานที่ผ่านการเจียระไนหรือกลึงละเอียด แล้วให้นักเรียน 
ฝึกปฏิบัติการปรับผิวละเอียดชิ้นงานที่ผ่านการเจียระไนตามใบปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

7. ครูให้นักเรียนศึกษาองค์ประกอบของล้อหินเจียระไน และครูอธิบายเพิ่มเติม 

8. ครูอธิบายเกี่ยวกับการเลือกใช้ล้อหินเจียระไนและการเลือกสารเชิงทรายโดยใช้ภาพ แล้วให้นักเรียน
ซักถามในเรียน 

9. ครูอธิบายเกี่ยวกับการก าหนดรหัสล้อหินเจียระไน  
10. ครูอธิบายเรื่องการหาความสมดุลและการแต่งหน้าของล้อหินเจียระไนโดยใช้ภาพ แล้วสุ่มตัวอย่าง 

นักเรียนให้ตอบค าถาม 

11. ครูให้นักเรียนศึกษาอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานเจียระไน จากนั้นครูอธิบายสรุปพร้อมทั้งน าตัวอย่างอุปกรณ์
จับยึดชิ้นงานเจียระไนมาให้นักเรียนศึกษาและฝึกการใช้ 

 

การสรุป 

12. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน  
 ุ13. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้วิธีการถาม – ตอบ 

14. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบท ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 

15. ครูให้นักเรียนปฏิบัติใบงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 12 - 14 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 5 
ชื่อหน่วยที ่5 การเจียระไนและเครื่องขัด จ านวนคาบ 24 ชั่วโมง 

สื่อการเรียนการสอน  
1. สื่อการสอน Power Point หน่วยที่ 5 การเจียระไนและเครื่องขัด 

2. เครื่องเจียระไนชนิดต่าง ๆ 

3. อปุกรณ์จับยึดชิ้นงานเจียระไน 

4. แว่นตานิรภัย 

5. ตะไบหยาบ ตะไบละเอียด 

6. ฉากเหล็ก 

7. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
8. ไมโครมิเตอร์ 
9. เวอร์เนียร์ไฮเกจ 

10. น้ ายาร่างแบบ 

11. ผ้าและแปรงท าความสะอาด 

12. แบบทดสอบท้ายบทหน่วยที่ 5 
การวัดและประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. ตรวจแบบทดสอบท้ายบท 
2. ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่  พึง

ประสงค ์
เครื่องมือวัดผล 
1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงานที่ก าหนด 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน

ร่วมกันประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท เกณฑ์ผ่าน 80% ขึ้นไป 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์ผ่าน 80% ขึ้นไป 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่ กับ

การประเมินตามสภาพจริง 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 12 - 14 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 5 
ชื่อหน่วยที ่5 การเจียระไนและเครื่องขัด จ านวนคาบ 24 ชั่วโมง 

บันทกึหลังสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

......................................................................................................... ...................................................................... 
ผลการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ ............... 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 

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

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

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

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

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

..................................................................................................................... .......................................................... 
ลงชื่อ…………..…………………………. 

(……………………………………..) 
                                                                                            ผู้สอน 

 
 
 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 15 - 17 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 6 
ชื่อหน่วยที ่6 งานเจียระไนรูและงานเจียระไนเรียว จ านวนคาบ 24 ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 

เครื่องเจียระไนทรงกระบอกเป็นเครื่องเจียระไนที่สามารถท างานขั้นสุดท้ายให้ได้ผิวงานละเอียด และ 
ได้ขนาดที่เที่ยงตรงมาก และสามารถเจียระไนชิ้นงานรูปทรงกระบอก ชิ้นงานเรียว เจียระไนรู ทรงกระบอก 
และรูเรียว เครื่องเจียระไนทรงกระบอกมีทั้ งแบบธรรมดาและแบบยูนิเวอร์แซล มีหลักการท างาน คือ ล้อหิน 
เจียระไนจะหมุนตัดเฉือนชิ้นงานซึ่งตัวของชิ้นงานก็หมุนด้วยเช่นกัน 

เครื่องเจียระไนทรงกระบอกใช้ในการเจียระไนชิ้นงานที่เป็นเพลากลม เจียระไนรูใน เจียระไนเรียว 
ภายนอกและเรียวภายใน เครื่องเจียระไนจะมีหลายแบบ 

 

สาระส าคัญประจ าหน่วย 
1. ชนิดของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
2. หลักการท างานของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
3. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเจียระไนทรงกระบอก 
4. ความเร็วส าหรับงานเจียระไนทรงกระบอก 
5. การหล่อเย็นในงานเจียระไนทรงกระบอก 
6. ความปลอดภัยในงานเจียระไนทรงกระบอก 
7. การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
8. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนทรงกระบอก 
9. การเจียระไนรูใน 
10. การเจียระไนเรียว 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกชนิดของเครื่องเจียระไนทรงกระบอกท่ีใช้ในงานเจียระไนรูและงานเจียระไนเรียวได้ 
2. บอกหลักการท างานและอุปกรณ์ท่ีใช้กับเครื่องเจียระไนทรงกระบอกได้ 
3. ค านวณหาความเร็วรอบและการเคลื่อนที่ของโต๊ะงานส าหรับงานเจียระไนทรงกระบอกได้ 
4. บอกวิธีหล่อเย็นและความปลอดภัยในงานเจียระไนทรงกระบอกได้ 
5. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนทรงกระบอกตามหลักการ 
6. บอกหลักการและข้ันตอนการเจียระไนรูและการเจียระไนเรียวได้ 
7. ปฏิบัติงานเจียระไนทรงกระบอกได้ตามหลักการและกระบวนการ 
 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 15 - 17 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 6 
ชื่อหน่วยที ่6 งานเจียระไนรูและงานเจียระไนเรียว จ านวนคาบ 24 ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
การน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่ 5 

2. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่อง งานเจียระไนรูและงานเจียระไนเรียว 

3. ครูสรุปเพื่อน าเข้าสู่บทเรียน 
 

การเรียนรู ้
4. ครูให้นักเรียนศึกษาเครื่องเจียระไนทรงกระบอกแต่ละชนิด จากนั้นครูสรุปโดยใช้สื่อ Power Point 
และอธิบายเกี่ยวกับหลักการท างานของเครื่องเจียระไนทรงกระบอกโดยใช้ภาพ แลวให  ักเรียนซักถาม 
5. ครูน าตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องเจียระไนทรงกระบอกมาให้นักเรียนดูพร้อมทั้งอธิบายและสาธิตการ

ใช้อุปกรณ์ จากนั้นให้นักเรียนฝึกการใช้อุปกรณ์ 
6. ครูอธิบายและแสดงวิธีค านวณหาความเร็วส าหรับงานเจียระไนทรงกระบอกโดยใช้ตารางประกอบ แล้ว

ให้นักเรียนซักถาม จากนั้นให้นักเรียนฝึกการค านวณ 
7. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องการหล่อเย็นและความปลอดภัยในงาน เจียระไน

ทรงกระบอก และการบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
8. ครูอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนทรงกระบอกตามหลักการ จากนั้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติพร้อม

กับครูก ากับดูแลภายในชั้นเรียน 
9. ครูอธิบายหลักการและแสดงขั้นตอนการเจียระไนรูและการเจียระไนเรียวให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง แล้ว

ให้นักเรียนซักถาม-ตอบ 
10. ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการเจียระไนรูและการเจียระไนเรียวตามครูทีละขั้นตอนตามใบงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

การสรุป 

11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 

12. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้วิธีการถาม - ตอบ 

13. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบท ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 

14. ครูให้นักเรียนปฏิบัติใบงานที่ได้รับมอบหมาย 

15. ครูให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาทัง้หมดเพ่ือเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียน 

 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 15 - 17 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 6 
ชื่อหน่วยที ่6 งานเจียระไนรูและงานเจียระไนเรียว จ านวนคาบ 24 ชั่วโมง 

สื่อการเรียนการสอน  
1. สื่อการสอน Power Point หน่วยที่ 6 งานเจียระไนรูและงานเจียระไนเรียว 
2. ภาพแสดงหลักการเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
3. อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
4. ตารางแสดงความเร็วรอบล้อหินเจียระไน 
5. ตารางแสดงความเร็วขอบของชิ้นงานและความเร็วขอบ (ความเร็วตัด) ของล้อหินเจียระไน 
6. ตารางแสดงความเร็วรอบของชิ้นงานเจียระไนทรงกระบอก 
7. ภาพแสดงค่าอัตราป้อนในการเจียระไนด้านข้าง (S) และความกว้างหน้าหินเจียระไน (bs) 
8. ตารางแสดงอัตราป้อนในการเจียระไนด้านข้าง (S) มม./รอบ (bs = ความกว้างหน้าหินเจียระไน) 
9. แว่นตานิรภัย 
10. อุปกรณ์แต่งหน้าหินเจียระไน 
11. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์ 
12. แบบทดสอบท้ายบทหน่วยที่ 6 

การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดผล 
1. ตรวจแบบทดสอบท้ายบท 
2. ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่  พึง

ประสงค ์
เครื่องมือวัดผล 
1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงานที่ก าหนด 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน

ร่วมกันประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท เกณฑ์ผ่าน 80% ขึ้นไป 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์ผ่าน 80% ขึ้นไป 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่ กับ

การประเมินตามสภาพจริง 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 15 - 17 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 หน่วยที่ 6 
ชื่อหน่วยที ่6 งานเจียระไนรูและงานเจียระไนเรียว จ านวนคาบ 24 ชั่วโมง 

บันทกึหลังสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

......................................................................................................... ...................................................................... 
ผลการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ ............... 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 

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

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

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

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

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

..................................................................................................................... .......................................................... 
ลงชื่อ…………..…………………………. 

(……………………………………..) 
                                                                                            ผู้สอน 

 
 
 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 18 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 
จ านวนคาบ 8 ชั่วโมง 

สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน 
 

สาระส าคัญ 

สอบวัดผลประเมิยผลปลายภาคเรียน ประจ ารายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-
2103 
 
การวัดและประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. วัดและประเมินผลจากแบบทดสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน 
2. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่ พึง

ประสงค ์
เครื่องมือวัดผล 
1. แบบทดสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน

ร่วมกันประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบทดสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน เกณฑ์ผ่าน 70% ขึ้นไป 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่ กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้ สัปดาห์ที่ 18 

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสว่นด้วยเครื่องมือกล 3 รหัสวิชา20102-2103 
จ านวนคาบ 8 ชั่วโมง 

สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน 
บันทึกหลังสอน 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
....................................................................................................... ......................................................... ............... 
................................................................................................................................................................ ............... 
......................................................................................................... ...................................................................... 
....................................................................................... ......................................................................... ............... 
................................................................................................................................................................ ............... 
......................................................................................... ...................................................................................... 

ผลการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา 
....................................................................................................................................... ........................................ 
..................................................................................................................... .......................................................... 
................................................................................................................................................................ ............... 
....................................................................................................................... ........................................................ 
..................................................................................................... ........................................................... ............... 
................................................................................................................................................................ ............... 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 
....................................................................... ........................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... ........................ 
..................................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... ........................................ 
..................................................................................................................... .......................................................... 

ลงชื่อ…………..…………………………. 
(……………………………………..) 

                                                                                            ผู้สอน 
 
 

 
 
 


