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วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี 

สงักัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



โครงการสอน 
วิชา   งานฝึกฝีมือ ( 20100 – 1003 )          ท - ป – น   ( 0 – 6 - 2 )             ระดับชั้น  ปวช. 
สาขาวิชา  เทคนิคพื้นฐาน                                                                    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 
    1.   จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 
          1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกับการใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องมือกลเบื้องต้น 
          2. ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย           

3. มีเจตคติและและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทนปลอดภัย ผลงานประณีต เรียบร้อย ละเอียด 
รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 

    2.   สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้นตามคู่มือ 
2. วัดและร่างแบบชิ้นงานโลหะ 
3.   แปรรูปและประกอบชิ้นงานโลหะด้วยเครื่องมือกลทั่วไป 
4.   ลับคมเครื่องมือกลทั่วไป 

 
3.   ค าอธิบายรายวิชา 
       ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและงานตรวจสอบ งานร่างแบบ 
งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานท าเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น และการประกอบชิ้นงาน 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
4.   วัตถุประสงค์การเรียนการสอน 

            2.1   ด้านเนื้อหาวิชา 
                    เพ่ือศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและ
งานตรวจสอบ งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานท าเกลียว งานเครื่องมือกล
เบื้องต้น และการประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 
            2.2    ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                     2.2.1   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและต่อครู - อาจารย์ 
                     2.2.2   มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
                     2.2.3   มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
                     2.2.4   มีความสนใจใฝ่รู้ในเนื้อหาวิชาที่เรียน 
                     2.2.5   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
                     2.2.6   ปฏบิัติงานที่ได้รับมอบหมายตามหลักความปลอดภัยในการท างาน 
 



5.   ผลการวิเคราะห์เนื้อหาวิชา  ( Content  Analysis ) 
 

เนื้อหาวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
สัปดาห์ท่ี หน่วย  (Units)  หัวเรื่อง  (Topics) จ านวน

ชั่วโมง 

1 ความปลอดภัยทั่วไป อุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน 

6 

  อุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ 

  อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

  ผลกระทบจากท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ 
  หลักการรักษาความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

  
  ผลจากการจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
อุตสาหกรรม 

2 ความรู้เกี่ยวกับงานตะไบ   ส่วนประกอบของตะไบ   

6 

  ชนิดหรือรูปร่างของตะไบ 

   คมตัดของตะไบ 

  การบ ารุงรักษาตะไบ 

  ความปลอดภัยในการตะไบ 

 เครื่องมือทั่วไป ปากกาจับชิ้นงาน   

  ค้อน 

  คีม 

  ประแจ 

  ไขควง 
3 งานวัดและการตรวจสอบ ความหมาย ของงานวัดและงานตรวจสอบ 

6 

  ระบบหน่วยในการวัด 

  
ชนิดและการอ่านค่าของเครื่องมือวัดและเครื่องมือ
ตรวจสอบชิ้นงาน 

  
ข้อควรระวังและข้อผิดพลาดในการวัดและการ
ตรวจสอบ 

  ปฏิบัติงานตะไบด้านที่ 1 
4 ปฏิบัติงานตะไบด้านที่ 2  ตะไบปรับผิวด้านที่ 2และตั้งฉากกับด้านที่ 1 ได้ 6 

5 ปฏิบัติงานตะไบด้านที่ 3   ตะไบปรับผิวด้านที่ 3 และตั้งฉากกับด้านที่ 1,2 ได้ 6 

6 ปฏิบัติงานตะไบด้านที่ 4 
ตะไบปรับผิวด้านที่ 4 และตั้งฉากกับด้านที่ 1,2 และ
ขนานกับด้าน 3 และความยาวที่ต้องการได้ 

6 

 



 

เนื้อหาวิชาภาคภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (ต่อ) 
สัปดาห์ท่ี หน่วย  (Units)  หัวเรื่อง  (Topics) จ านวน 

ชั่วโมง 

7 ปฏิบัติงานตะไบด้านที่ 5 
ตะไบปรับผิวด้านที่ 5 และตั้งฉากกับด้านที่ 1,3,4 และ

ขนานกับด้าน 2 และความยาวที่ต้องการได้ 
6 

8 ปฏิบัติงานตะไบด้านที่ 6 
ตะไบปรับผิวด้านที่ 6 และตั้งฉากกับด้านที่ 2,3,4,5 
และขนานกับด้าน 1 และความหนาที่ต้องการได้ 

6 

9 ความรู้เกี่ยวกับงานร่างแบบ ความหมายของงานร่างแบบ 

6 
  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ร่างแบบ 

  ปฏิบัติงานร่างแบบตามแบบงาน 

  ปฏิบัติงานร่างแบบ 
10 ความรู้เกี่ยวกับงานเจาะ ชนิดและส่วนประกอบของเครื่องเจาะ 

6 

  อุปกรณ์ท่ีใช้กับเครื่องเจาะ  
  เครื่องมือตัดที่ใช้กับเครื่องเจาะ 

  ความเร็วในงานเจาะ 

  ขั้นตอนปฏิบัติงานเจาะ 

  ความปลอดภัยและการ บ ารุงรักษาเครื่องเจาะ 

  ปฏิบัติงานเจาะ 
11 ความรู้เกี่ยวกับงานตัด งานเลื่อยมือ 

6 
  งานเลื่อยด้วยเครื่องเลื่อยกลแบบชัก 

  งานสกัด 

  ปฏิบัติงานเลื่อยและงานสกัด 
12-13 ปฏิบัติตะไบขึ้นรูป  ตะไบขึ้นรูปได้ตามงาน 6 

14 ความรู้เกี่ยวกับงานท าเกลียว  ชนิดของเกลียว 

6 
    การท าเกลียวด้วยมือ 

    การบ ารุงรักษาตาปและดาย 

  ปฏิบัติงานเจาะรูและตาปเกลียว 
15 การลับคมตัด ชนิดและส่วนประกอบของเครื่องเจียระไนลับคมตัด 

6 

  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจียระไนลับคมตัด 

  ขั้นตอนการท างานของเครื่องเจียระไนลับคมตัด 

  การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคมตัด 

  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไนลับคม 

  ปฏิบัติงานลับคมตัดตามที่แบบก าหนด 



 

เนื้อหาวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (ต่อ) 
สัปดาห์ท่ี หน่วย  (Units)  หัวเรื่อง  (Topics) จ านวน 

ชั่วโมง 

16 
ความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องมือกล
เบื้องต้น 

ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องกลึง 

6 

  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกลึง 

  ขั้นตอนการท างานของเครื่องกลึง 
  ความเร็วในงานกลึง 

  การบ ารุงรักษาเครื่องกลึง 

  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึง 
17 ความรู้เกี่ยวกับงานประกอบ ชนิดของงานประกอบ 

6   ขั้นตอนของงานประกอบ 

  ปฏิบัติงานประกอบ 

18 สอบปลายภาค ประเมินผลสรุปสุดท้าย 6 

 รวม 108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    6.   วิธีสอน / รูปแบบการสอน 

6.1   Active Learning การจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 
6.2   กระบวนการการกลุ่ม 
6.3   การทดลอง 
6.4   การอภิปราย 

 
7.   สื่อการเรียนการสอน 

7.1   เอกสารประกอบการสอนวิชางานฝึกฝีมือ 
7.2   ใบงาน 
7.3  สื่อการสอน Power Point 
7.4  วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

    8.  การวัดผล 

รายการ คะแนน ( ร้อยละ ) หมายเหตุ 

        8.1 การทดสอบวัดความรู้ตามสภาพจริง(ปฏิบัติ) 60 หมายเหตุ  การวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง นักเรียนต้องมี
จ านวนชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า   
80 % / ภาคเรียน 

        8.3 การสังเกตเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมฯ 20 

        8.4 การสอบประมวลผล 20 

รวม 100 
     

9.   การประเมินผล 
                                                      การวัดผลประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ 
 

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

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
รหัสวิชา 20100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ  

 หน่วยที ่ 1 ชั่วโมงที ่ 1-6 ชื่อหน่วย ปฐมนิเทศ  และความปลอดภัยทั่วไป 
 

 

แนวคิด  
ในการศึกษาเกี่ยวกับวิชางานฝึกฝมีือ ประกอบด้วย การปฏิบตัิเกี่ยวกับการใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือและ

เครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตดั งานท า
เกลียว  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น และการประกอบช้ินงาน สิ่งแวดลอ้มและความปลอดภัยในการปฏิบตัิงาน 

ความปลอดภัย คือ หัวใจของการปฏิบัติงาน จึงมีค าขวัญที่กลา่วกันอยู่ประจ าทุกโรงปฏิบัติงาน คือ ”ปลอดภัย
ไว้ก่อน (Safety First)”  การที่จะเกิดความปลอดภยั คือ การป้องกันอุบัติเหตไุม่ให้เกดิขึ้นในการปฏิบตัิงาน ซึ่งมีสาเหตุ
ต่างๆ ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน อุบัติเหตจุากเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ และ อุบัตเิหตุจาก
สภาพแวดล้อม 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ความจ าเป็นท่ีต้องเรียนวิชางานงานฝึกฝีมือ  
2. ขอบข่ายของเนื้อหาวิชางานฝึกฝีมอื 
3. เนื้อหาในบทเรียนทั้งหมด 11 หน่วย 
4. แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรยีนรู้วิชางานฝึกฝีมือ  
5.   อุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ปฏิบตัิงาน 

6.   อุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์  
7.   อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

8.   ผลกระทบจากท่ีเกดิจากอุบัตเิหต ุ
9.   หลักการรักษาความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

          10.   ผลจากการจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุตสาหกรรม 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
1. ผู้เรียนมีความเข้าใจในความจ าเป็นต้องเรียนวิชางานฝึกฝีมือ  
2. มีความเข้าใจขอบเขตของวิชางานฝึกฝมีือ  
3. ทราบถึงเนื้อหาท้ังหมดของวิชางานฝึกฝีมือ  
4. มีความเข้าใจในวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนวิชางานฝึกฝีมือ 
5. อธิบายสาเหตุการเกดิอุบัติเหตทุี่เกิดจากผู้ปฏิบัติงานได้ 

  6. อธิบายสาเหตุการเกิดอุบตัิเหตุจากเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ได้ 
           7. อธิบายสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมได้ 
           8. อธิบายผลกระทบจากที่เกิดจากอุบัติเหตุได ้
           9. บอกหลักการรักษาความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมได ้
          10. บอกผลจากการจดัการความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานอุตสาหกรรมได้ 



          11. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผูส้อนสามารถสังเกตเห็น 
               ได้ ในด้านความมีมนษุย์สัมพันธ์ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง  ความสนใจ 
               ใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวท ี
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

      การจัดการเรียนรู้ในช่วงที่  1 (เวลา  2 ชั่วโมง)  ปฐมนิเทศ 
1. ผู้สอนน าอภิปรายถึงความจ าเป็นในการเรียนวิชางานฝึกฝีมือในโครงสร้างของหลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2562 
2. ผู้สอนน าอภิปรายขอบข่ายของสาระการเรียนรู้วิชางานฝึกฝีมือ   
3. ผู้สอนอภิปรายเนื้อหาวิชางานฝกึฝีมือ  ทั้งหมด 11 หน่วย 
4. ผู้สอนอธิบายข้อตกลงในการเรยีนวิชานี้ เช่น   การเข้าเรียน   การนับเวลาเรียน การแต่งกาย วิธีการวัดผล

และการประเมินผลการเรยีนรู้ในวชิางานฝึกฝีมือการให้คะแนน เป็นต้น 
   

      การจัดการเรียนรู้ในช่วงที่ 2  (เวลา  2 ชั่วโมง)  แนะน าชิ้นงานและเคร่ืองมือ 
            5. ผู้สอนแนะน าช้ินงานต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติในวิชานี้ ว่าจะต้องมีการลงมือปฏิบัติอะไรบ้าง พร้อมทั้งน าช้ินงาน

ตัวอย่างที่เสรจ็แล้วมาใหผู้้เรียนด ู
            6. ผู้สอนแนะน าช้ีแจงว่าเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้จะมเีครื่องมืออะไรบ้าง 
    
   การจัดการเรียนรู้ในช่วงที่  3  (เวลา 2 ชั่วโมง)   หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยทั่วไป 
            7. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนในครั้งนี้   

8. ผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรยีนจ านวน 20 ข้อ เวลา 20 นาที 
           9. ผู้สอนถามน าเปดิอภปิรายว่าในการปฏิบัติงานสิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรกคืออะไร 

    10. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับอุบัติเหตุทีเ่กิดจากผู้ปฏิบัติงาน จากเครื่องจักรกล จาก
สภาพแวดล้อม ผลกระทบท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ หลักการรักษาความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  ผลจาก
การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุตสาหกรรม  โดยมี หนงัสือเรียนวิชาฝึกฝีมือ   หน่วยที่ 1  เรื่อง   
ความปลอดภัยทั่วไป พร้อม PowerPoint ประกอบการสอน 

 11. ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ท้ายหนว่ยที่ 1 เรื่องความปลอดภยัทั่วไป 

 12. ผู้สอนและผู้เรยีนร่วมกันเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ท้ายหน่วยที่ 1 เรื่องความปลอดภยัทั่วไป พร้อม
ร่วมกันสรุปอีกครั้ง   

          13. ผู้สอนมอบหมายใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 20 ข้อ เวลา 20 นาที 

สื่อการเรียนการสอน  
1.  หนังสือเรียนวิชางานฝึกฝมีือ    
2. PowerPoint แสดงขอบข่ายเนื้อหาวิชางานฝึกฝีมือ และเนื้อหาหน่วยที่ 1 เรื่องความปลอดภัยทั่วไป  
 

การวัดผลประเมินผล  
วิธีการวัดผล 
1. ท าแบบทดสอบก่อนเรยีน 20 ข้อ 
2. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
3. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 20 ข้อ 



เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบทดสอบก่อนเรยีน 20 ข้อ 
2. แบบทดสอบหลังเรียน 20 ข้อ 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผูส้อนและผู้เรียน ร่วมกัน

ประเมิน (ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบทดสอบก่อนเรียนไม่มีเกณฑผ์า่น จะเก็บคะแนนไว้เป็นพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียนก่อนเรยีน 

จ านวน 20 ข้อ เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียน สามารถน ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
พิจารณารายบุคคลว่ามคีวามรูเ้ดิมมากน้อยเพียงใด 

2. แบบทดสอบหลังเรียน เกณฑ์การประเมิน เกณฑผ์่าน ท าถูกต้อง 50% ขึ้นไป 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการประเมิน

ตามสภาพจริง 
 

บันทึกหลงัสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
รหัสวิชา  20100-1003                                      วิชา งานฝึกฝีมือ  

     หน่วยที ่ 2,3 ชั่วโมงที ่ 7-12                   ชื่อหน่วย เครื่องมือทั่วไป,งานวัดและการตรวจสอบ  
                                                                                                                  และ การปฏิบัติจัดเตรียมช้ินงาน 

 

 

แนวคิด  
เครื่องมือทั่วไป หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในงานช่างทั่ว ๆ ไป ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือที่มีขนาดเล็ก 

ตัวอย่างเช่น ค้อน คีม ประแจ ไข ควง เป็นต้น ผู้ใช้งานควรศึกษา ชนิด วิธีการใช้งานที่ถูกวิธีให้เข้าใจเพื่อท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน และใช้งานอย่างปลอดภัย 

งานวัด  เป็นการกระท าเพื่อต้องการทราบขนาดโดยการวัดสิ่งของเหล่านั้น  มีการวัดขนาดทางตรง เช่น การ
วัดด้วยบรรทัดเหล็ก เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ เป็นต้น และการวัดทางอ้อม เช่น การวัดด้วยคาลิเปอร์วัดนอก คาลิเปอร์วัดใน 
เป็นต้น งานตรวจสอบเป็นการตรวจสอบช้ินงานว่าช้ินงานนั้นถูกต้องหรือไม่ เช่น การตรวจสอบมุมฉากของช้ินงานด้วย
ฉากตาย  การตรวจสอบเกลียว การตรวจสอบรัศมี เป็นต้น 
 ปฏิบัติจัดเตรียมวัสดุส าหรับฝึกปฏิบัติงาน เป็นการเตรียมชิ้นงานเพื่อน ามาใช้ฝึกปฏิบัติงาน 
 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ปากกาจับชิ้นงาน   
2. ค้อน 
3. คีม 
4. ประแจ 
5. ไขควง 
6. ความหมาย ของงานวัดและงานตรวจสอบ 
7. ระบบหน่วยในการวัด 
8. ชนิดและการอา่นค่าของเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงาน 
9. ข้อควรระวังและขอ้ผิดพลาดในการวัดและการตรวจสอบ 
10. ปฏิบัติจัดเตรียมชิ้นงาน 

 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
1. อธิบายหลักการท างานของปากกาจับช้ินงานได้ 
2. บอกวิธีการบ ารุงรักษาปากกาจับช้ินงานได้ 
3. บอกชนิดของเครื่องมือท่ัวไปได้ 
4. เลือกใช้เครื่องมือท่ัวไปที่เหมาะสมกับชนิดของงานได้ 
5. ความหมาย ของงานวัดและงานตรวจสอบ 
6. ระบบหน่วยในการวัด 
7. ชนิดและการอ่านค่าของเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบช้ินงาน 
8. ข้อควรระวังและข้อผิดพลาดในการวัดและการตรวจสอบ 
9. ปฏิบัติตดัชิ้นงานเพื่อเตรยีมไวฝ้ึกปฏิบัติงานได้และส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุและผลตาม 



หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
 10. มีการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ใน

ด้านความมมีนุษยสมัพันธ์ ความมวีินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้   ความ
รักสามคัคี   ความกตัญญูกตเวที 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
 การจัดการเรียนรู้ในช่วงที่  1 (จ านวน 2 ชั่วโมง) หน่วยที ่2  เคร่ืองมือท่ัวไป   
➢ สอนแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนในครั้งนี้  
➢ ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 20 ข้อ เวลา 20 นาที 
 

ขั้นสนใจปัญหา 
1. ผู้สอนน าเครื่องมือทั่วไป ได้แก่ คอ้น คีม ให้ผู้เรียนช่วยกันตอบว่า เครื่องมือท่ีเห็น เป็นเครื่องประเภท

อะไร    มีประโยชน์อย่างไรกับงานช่าง 
2. ผู้สอนร่วมสนทนากับผู้เรยีน  ให้ผูเ้รียนช่วยสรุปหัวข้อเรื่องตา่งๆ เพือ่น าค าตอบต่างๆ มาสรุปเป็นเนื้อหา

ที่จะสอนในครั้งนี้ คือ เครื่องมือท่ัวไป 
 

ขั้นศึกษาข้อมลู 
3. ผู้สอนมอบใหผู้้เรยีนศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรยีนวิชางานฝึกฝีมือ หน่วยท่ี 2  เครื่องมือท่ัวไป  โดยศกึษา

ในส่วนท่ีเป็นเนื้อหาความรู้ โดยผู้สอนคอยดูแลให้ค าปรึกษาและถามน าให้ผู้เรียนช่วยกันตอบเป็นการ
กระตุ้นใหผู้้เรยีนได้ศึกษาตรงวัตถปุระสงค์ที่ต้องการ และเป็นการวดัผลและประเมินจากการเรยีนรู้และ
ความสนใจของผู้เรียนท้ังในด้านความรู้และด้านคณุธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไป
ด้วย  

4. ผู้สอนมอบใหผู้้เรยีนร่วมกันสรุปเนือ้หาท่ีเรียนในหน่วยท่ี 2 เครื่องมอืท่ัวไป  พร้อมร่วมสรุปกับผูเ้รียนใน
ส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเตมิให้ชัดเจน ด้วย PowerPoint หน่วยท่ี 2 เครื่องมือท่ัวไป   

 

ขั้นพยายาม 
5. ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 2 เครื่องมือทั่วไป  ตอนท่ี 1 จ านวน 10 

ข้อและตอนท่ี 2 จ านวน 5 ข้อ  
 

ขั้นส าเร็จผล 
6. ผู้เรียนร่วมกับผูส้อนในการเฉลยและตรวจแบบประเมินผลการเรยีนรู้ หน่วยท่ี 2 ด้วยตนเอง เพื่อท าให้

ผู้เรยีนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด จ านวนเท่าไร  
7. มอบหมายให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบสอบหลังเรียนจ านวน 20 ข้อ  (เวลา  20  นาที) 
8. ผู้สอนตรวจสอบแบบทดสอบกอ่นเรียนและหลังเรียนเพื่อแสดงคา่คะแนนความก้าวหน้าใหผู้้เรียนทราบ 
 

           การจัดการเรียนรู้ในช่วงที่  2  (จ านวน 2  ชั่วโมง)  หน่วยที ่3  งานวัดและตรวจสอบชิน้งาน   
➢ ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนในครั้งนี้   
➢ ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 20 ข้อ เวลา 20 นาที 
 



ขั้นสนใจปัญหา 
1. ผู้สอนถามน า ว่าเราจะทราบขนาดของช้ินงานได้อย่างไรว่าได้ขนาดหรือยัง ให้ผู้เรยีนช่วยกันตอบ 
2. ผู้สอนร่วมสนทนากับผู้เรยีน ให้ผู้เรียนช่วยสรปุหัวข้อเรื่องต่างๆ เพื่อน าค าตอบต่างๆ มาสรุปเป็นเนื้อหาที่

จะสอนในครั้งนี้ คือ งานวัดและตรวจสอบ 
 

ขั้นศึกษาข้อมลู 
3. ผู้สอนและผูเ้รียน ร่วมอภิปราย เกีย่วกับงานวัดและตรวจสอบ จากหนังสือเรียนวิชางานฝึกฝีมือ หน่วยที่ 

3  งานวัดและตรวจสอบ  โดยศึกษาในส่วนท่ีเป็นเนื้อหาความรู้ โดยผู้สอนคอยดูแลให้ค าปรึกษาและถาม
น าให้ผู้เรยีนช่วยกันตอบเป็นการกระตุ้นใหผู้้เรยีนได้ศึกษาตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และเป็นการวดัผล
และประเมินจากการเรียนรู้ และความสนใจของผู้เรียนท้ังในด้านความรู้และด้านคณุธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปด้วย  

4. ผู้สอนมอบใหผู้้เรยีนร่วมกันสรุปเนือ้หาท่ีเรียนในหน่วยท่ี 3 งานวัดและตรวจสอบช้ินงาน พร้อมร่วมสรปุ
กับผู้เรยีนในส่วนท่ียังไมค่รบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจนด้วย PowerPoint หน่วยท่ี 3  งานวัดและตรวจสอบ   

 

ขั้นพยายาม 
5. ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3  งานวัดและตรวจสอบ  ตอนท่ี 1 

จ านวน 10 ข้อและตอนท่ี 2 จ านวน 10 ข้อ จากหนังสือเรียนวิชาฝึกฝีมือ   
 

ขั้นส าเร็จผล 
6. ผู้เรยีนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3 ด้วยตนเอง เพื่อท าให้

ผู้เรยีนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด จ านวนเท่าไร  
7. มอบหมายให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบสอบหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ  (เวลา  20  นาที)  

           8. ผู้สอนตรวจสอบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพือ่แสดงค่าคะแนนความก้าวหน้าให้ผู้เรยีนทราบ 
 
 

             การจัดการเรียนรู้ในช่วงที่  3  (จ านวน  2  ชั่วโมง) ปฏิบัติงานเตรียมวัสดุฝึก 
           ผูส้อนมอบหมายให้ผู้เรียนเตรียมวสัดฝุึก ตามแบบงานท่ีก าหนด เพื่อใช้เตรียมฝึกปฏิบัติ  
 

 ขั้นตอนก าหนดวัตถุประสงค ์
1.ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ในการสาธิตในหน่วยนี้ไว้คือข้ันตอนการตัดช้ินงาน ตามแบบสั่งงาน โดยครูสาธิต

การตัดวสัดดุ้วยเลื่อยกล พร้อมบอกข้อควรระวังในเรื่องอุบัติเหตุที่เกดิจากการใช้เครื่องเลื่อยกล  
  

ขั้นเตรียมการสาธิต 
2. ผู้สอนได้จัดเตรียมเครื่องเลื่อย วัสดุ คือ   เครื่องมือวัด เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลื่อยช้ินงาน  ไว้

ก่อนท าการสาธิต  ซึ่งได้ตรวจสอบความพร้อมไว้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน ตามใบงานเพื่อใช้ในการสาธิตใน
การเลื่อยตัดช้ินงานและเตรียมพรอ้มส าหรบัผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานจริง 

 

ขั้นท าการสาธิต 
3. ขั้นตอนการสาธติ คือ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสาธิต ในขั้นตอนนีจ้ะให้ผู้เรียน ดูจากชิ้นงานจริงท่ีได้มี

การเลื่อยไว้เรียบร้อยแล้วเป็นตัวอย่าง พร้อมท้ังแนะน าเครื่องมือตรวจสอบก่อนลงมือสาธติจริง ใน



ขั้นตอนลงมือสาธติ ในขณะสาธิตให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสาธิตโดยลงมือสาธติด้วยและตอบค าถามใน
การถามน าเพื่อใหผู้้เรยีนไดเ้รียนรูต้รงตามวตัถุประสงค์ 

 

สื่อการเรียนการสอน  
1. หนังสือเรียนวิชางานฝึกฝีมือ   
2. PowerPoint หน่วยที 2 เรื่อง เครือ่งมือท่ัวไป   
3. PowerPoint หน่วยที 3 เรื่อง งานวัดและตรวจสอบ   
4. แบบงานใบงานต่างๆ เพื่อจัดเตรียมวัสด ุ

การวัดผลประเมินผล  
วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
3. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 2 และ 3 
4.   ประเมินการตัดช้ินงานแต่ละช้ินตามแบบงาน 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่2 และ 3 
4.   แบบประเมินการตัดช้ินงานแต่ละชิ้นตามแบบงาน 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผูส้อนและ        ผู้เรยีน

ร่วมกันประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มช่ีองปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึ้นไป 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่2 และ 3 เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึ้นไป 
4.   แบบประเมินการตัดช้ินตามพกิัดที่ก าหนดตามแบบงาน 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการประเมิน

ตามสภาพจริง 
 

บันทึกหลงัสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

หมายเหตุ หน่วยที่ 4 การร่างแบบงานจะไปเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้คร้ังท่ี 9



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
รหัสวิชา 20100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ  

     หน่วยที ่ 5 ชั่วโมงที ่13-18                     ชื่อหน่วย งานตะไบ 
 

 

แนวคิด  
งานตะไบ  หมายถึง  การปรับลดขนาดของวัสดุ  ให้มีผิวเรียบ ได้ขนาดตามต้องการ  โดยใช้ตะไบตัดเฉือนผิว

งานออกในลักษณะถาก  งานตะไบใช้ส าหรับ งานตกแต่งผิวโลหะ  งานปรับ  งานประกอบ และงานข้ึนรูปต่างๆ 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ส่วนประกอบของตะไบ   
2. ชนิดหรือรูปร่างของตะไบ  
3. คมตัดของตะไบ 
4. การบ ารุงรักษาตะไบ 
5. ความปลอดภยัในการตะไบ  

                    6. ปฏิบตัิงานตะไบปรบัผิว 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

1. บอกส่วนประกอบของตะไบได้   
2. บอกชนิดหรือรูปร่างของตะไบได้ถูกต้อง  
3. เลือกใช้คมตัดของตะไบได้เหมาะสมกับงาน 
4. อธิบายการบ ารุงรักษาตะไบไดถู้กต้อง 
5. อธิบายความปลอดภัยในการตะไบได้  

              6. ปฏิบัติงานตะไบปรบัผิวชิ้นงานด้านที่ 1 ได้ส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมเีหต ุ
           และผลตามหลักปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง    

  7. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตะไบและตรวจสอบได้ถูกต้อง  

  8. ท าความสะอาดและเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้อง  
    9. มีการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ใน

ด้านความมมีนุษยสมัพันธ์ ความมวีินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝรู่้   ความ
รักสามคัคี   ความกตัญญูกตเวที 

 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
การจัดการเรียนรู้ในช่วงที่ 1  (จ านวน 2 ชั่วโมง) หน่วยที ่5 งานตะไบ  (ด้านความรู้) 
➢ ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนในครั้งนี้   
➢ ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 20 ข้อ เวลา 20 นาที 



 

ขั้นสนใจปัญหา 
 1. ผู้สอนน าเหล็กสี่เหลี่ยมที่มผีิวดิบให้ผู้เรยีนดูแล้วถามว่าจะท าให้ผิวเหล็กเรยีบและได้ฉากได้อย่างไรบ้าง 

ให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ 
 2. ผู้สอนร่วมสนทนากับผู้เรยีน  ให้ผูเ้รียนช่วยสรุปหัวข้อเรื่องตา่งๆ เพือ่น าค าตอบต่างๆ มาสรุปเป็นเนื้อหา

ที่จะสอนในครั้งนี้ คือ งานตะไบ 
 

ขั้นศึกษาข้อมลู 
3. ผู้สอนถามน าและใหผู้้เรียนช่วยกนัตอบ เกี่ยวกับงานตะไบ โดยการศึกษาจากหนังสือเรียนวิชางานฝึก

ฝีมือ หน่วยท่ี 5 งานตะไบ  โดยศกึษาในส่วนท่ีเป็นเนื้อหาความรู้ โดยใช้สื่อ PowerPoint ช่วยสอน โดย
ผู้สอน คอยดูแลถามน า ให้ผู้เรยีนช่วยกันตอบเป็นการกระตุ้นใหผู้้เรยีน ได้ศึกษาตรงวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมินจากการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียนทั้งในด้านความรูแ้ละ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ไปด้วย  

4. ผู้สอนมอบใหผู้้เรยีนร่วมกันสรุปเนือ้หาที่เรียนในหน่วยที่ 5 งานตะไบ  พร้อมร่วมสรุปกับผู้เรยีนในส่วนท่ี
ยังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน ด้วย PowerPoint หน่วยท่ี 5 งานตะไบ อีกครั้งหนึ่ง   

 

ขั้นพยายาม 
5. ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 5 งานตะไบ  ตอนท่ี 1 จ านวน 10 ข้อ

และตอนท่ี 2 จ านวน 10 ข้อ จากหนังสือเรียนวิชาฝึกฝีมือ   
 

ขั้นส าเร็จผล 
6. ผู้เรยีนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 5 ด้วยตนเอง เพื่อท าให้

ผู้เรยีนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด จ านวนเท่าไร  
7. มอบหมายให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบสอบหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ  (เวลา  20  นาที)  
8. ผู้สอนตรวจสอบแบบทดสอบกอ่นเรียนและหลังเรียนเพื่อแสดงคา่คะแนนความก้าวหน้าใหผู้้เรียนทราบ 
 
การจัดการเรียนรู้ในช่วงที่ 2 (จ านวน 4 ชั่วโมง)  ปฏิบัติงานตะไบปรับผิว ด้านที่ 1 (ด้านทักษะ) 

ในการสอนของแผนการจดัการเรยีนรู้นี้เป็นการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตะไบซึ่งผู้เรียนโดยทั่วไป 
ยังไม่เคยปฏิบัตมิาก่อน ดังนั้นจึงใช้วิธีการสอนแบบสาธิตในการปฏบิัติงาน จึงเลือกการสอนทางด้านทักษะ
โดยการสาธิตโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญและมสี่วนร่วมในการสาธิต    โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

 

ขั้นตอนก าหนดวัตถุประสงค ์
1. ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ในการสาธิตในหน่วยนี้ไว้คือข้ันตอนการตะไบขึ้นรูปชิ้นงาน ด้านที่ 1 ตะไบ

ผิวช้ินงานให้เรียบ ตามแบบงาน เพื่อเป็นด้านอ้างอิงในการตะไบในด้านต่อไป 
 

ขั้นเตรียมการสาธิต 
2. ผู้สอนได้จัดเตรียม วัสดุ คือ เหล็กที่จะตะไบ  ตะไบ  เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ เครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตะไบ  ไว้ก่อนท าการสาธิต  ซึ่งได้ตรวจสอบความพร้อมไว้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน ตาม
ใบงานเพื่อใช้ในการสาธิตในการตะไบและเตรียมพร้อมส าหรับผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานจริง 

 



ขั้นท าการสาธิต 
3. ขั้นตอนการสาธติ คือ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสาธิต ในขั้นตอนนีจ้ะให้ผู้เรียน ดูจากชิ้นงานจริงท่ีได้มี

การตะไบไวเ้รียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแนะน าเครื่องมือตรวจสอบก่อนลงมือสาธิตจริง ในขั้นตอนลงมือ
สาธิต ในขณะสาธิตใหผู้้เรยีนมสี่วนร่วมในการสาธิตโดยลงมือสาธิตด้วยและตอบค าถามในการถามน า
เพื่อให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค ์

 

สื่อการเรียนการสอน  
1. หนังสือเรียนวิชางานฝึก 
2. คลิปวิดีโองานตะไบ   
3. ตัวอย่างช้ินงานท่ีตะไบแล้ว   

การวัดผลประเมินผล  
วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่5 
4.    แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่5 
4.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผูส้อนและ        ผู้เรยีน

ร่วมกันประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มช่ีองปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึ้นไป 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่5  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึ้นไป 
4.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบประเมิน 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการประเมิน

ตามสภาพจริง 
 

บันทึกหลงัสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 
  

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
                รหัสวิชา 20100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ  
     หน่วยที ่ 5 ชั่วโมงที ่ 19-24                   ชื่อหน่วย งานตะไบ 

 

 

แนวคิด  
    งานตะไบด้านที่ 2 เป็นการตะไบเพื่อวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ การตะไบปรับผิวให้เรียบและตะไบ

เพื่อให้ได้ฉากกับดา้นท่ี 1 ดังนั้นผู้เรียนต้องตรวจสอบผิวและต้องตรวจสอบกับด้านท่ี 1 อยู่ตลอดเวลา 
 

 

สาระการเรียนรู้ 
                  1. ปฏิบตัิงานตะไบปรับผิวด้านท่ี 2 และตั้งฉากกับด้านที่ 1 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
              1. ปฏิบัติงานตะไบปรบัผิวชิ้นงานด้านที่ 2 และตั้งฉากกบัด้านที่ 1 ได้ส าเร็จภายในเวลาทีก่ าหนด  
                  อย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพยีง    

  2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณไ์ด้ถูกต้อง  

  3. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตะไบและตรวจสอบได้ถูกต้อง  

  4. ท าความสะอาดและเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้อง  
    5. มีการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ 

ในด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผดิชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง  ความสนใจใฝรู่้   
ความรักสามัคคี   ความกตญัญูกตเวที 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน 
ปฏิบัติงานตะไบปรับผิว ด้านที่ 2    (จ านวน 6 ชั่วโมง)   

1. ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าใหผู้้เรยีนปฏิบัติงานตะไบปรับผิวด้านท่ี 2  
2. ผู้สอนแนะน าเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ 

                     3. ผู้สอนท าการสาธิตทบทวนในการตะไบปรับผิว วิธีการตรวจสอบผิวและตรวจสอบมมุฉากของช้ินงาน
ด้านที่ 2 กับด้านท่ี 1    

             
  สื่อการเรียนการสอน 

1. ใบงาน  
2. เครื่องมือท่ีใช้ตรวจสอบผิวและตรวจสอบมุมฉาก 

 การวัดผลประเมินผล 
วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 



3. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผูส้อนและ        ผู้เรยีน

ร่วมกันประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มช่ีองปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึ้นไป 
3.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบประเมิน  
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการประเมิน

ตามสภาพจริง 
 

บันทึกหลงัสอน 
 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
รหัสวิชา 20100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ  

     หน่วยที ่ 5 ชั่วโมงที ่ 25-30                   ชื่อหน่วย งานตะไบ 
 

 

แนวคิด  
งานตะไบด้านที่ 3 เป็นการตะไบ  เพื่อตะไบปรับผิวใหเ้รียบและตะไบเพื่อให้ได้ฉากกับดา้นท่ี 1 และดา้นท่ี 2 

ดังนั้นผู้เรยีนต้องตรวจสอบผิวและต้องตรวจสอบกับด้านที่ 1 และ ดา้นท่ี 2 อยู่ตลอดเวลา 
 

 

สาระการเรียนรู้ 
                    1. ปฏิบตัิงานตะไบปรบัผิวด้านท่ี 3 ให้ตั้งฉากกับด้านที่ 1 และ ด้านท่ี 2 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
              1. ปฏิบัติงานตะไบปรบัผิวชิ้นงานด้านที่ 3 ให้ตั้งฉากกับด้านที่ 1 และ ด้านท่ี 2 ไดส้ าเรจ็ภายในเวลาที่

ก าหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง    
  2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณไ์ด้ถูกต้อง  

  3. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตะไบและตรวจสอบได้ถูกต้อง  

  4. ท าความสะอาดและเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้อง  
    5. มีการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ใน

ด้านความมมีนุษยสมัพันธ์ ความมวีินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง    ความสนใจใฝรู่้   ความ
รักสามคัคี   ความกตัญญูกตเวที 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน 
ปฏิบัติงานตะไบปรับผิว ด้านที่ 3    (จ านวน 6 ชั่วโมง)   

1. ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าใหผู้้เรยีนปฏิบัติงานตะไบปรับผิวด้านท่ี 3 และต้องตั้งฉากกับด้านท่ี 1  
   และด้านที่ 2  
2. ผู้สอนแนะน าเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบผิวและตรวจสอบมุมฉาก 

                     3. ผู้สอนท าการสาธิตทบทวนวิธีการตรวจสอบผิวและตรวจสอบมุมฉากของช้ินงานด้านที่ 1และด้านที่ 2   
          
สื่อการเรียนการสอน 

1. ใบงาน 
2. เครื่องมือท่ีใช้ตรวจสอบผิวและตรวจสอบมุมฉาก 
 
 
 
 



การวัดผลประเมินผล 
 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
3. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผูส้อนและ        ผู้เรยีน

ร่วมกันประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มช่ีองปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึ้นไป 
3.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบประเมิน  
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการประเมิน

ตามสภาพจริง 
 

บันทึกหลงัสอน 
 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
                รหัสวิชา 20100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ  
     หน่วยที ่ 5 ชั่วโมงที ่ 31-36                   ชื่อหน่วย งานตะไบ 

 

 

แนวคิด  
งานตะไบด้านที่ 4 เป็นการตะไบ เพื่อตะไบปรับผิวให้เรียบและตะไบเพื่อให้ได้ฉากกับดา้นท่ี 1, 2 และ ขนาน

กับด้านท่ี 3  โดยวัดขนาดความยาวจากด้านท่ี 3 ด้วย ดังนั้นผู้เรียนตอ้งตรวจสอบให้ได้ทั้งมุมฉาก ความขนานและ
ความยาวให้ถูกต้อง 

 
 

สาระการเรียนรู้ 
                     1. ปฏิบัติงานตะไบปรบัผิวด้านท่ี 4   
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
              1. ปฏิบัติงานตะไบปรบัผิวชิ้นงานด้านที่ 4 ใหต้ั้งฉากกับด้านท่ี 1,2 และขนานกับด้านท่ี 3 พร้อมไดค้วาม

ยาวท่ีต้องการ ไดส้ าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด อย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
  2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณไ์ด้ถูกต้อง  

  3. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตะไบและตรวจสอบได้ถูกต้อง  

  4. ท าความสะอาดและเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้อง  
    5. มีการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ใน

ด้านความมมีนุษยสมัพันธ์ ความมวีินัย ความรับผดิชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้  ความรัก
สามัคคี   ความกตัญญูกตเวที 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ปฏิบัติงานตะไบปรับผิว ด้านที่ 4    (จ านวน 6 ชั่วโมง)   

1. ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าใหผู้้เรยีนปฏิบัติงานตะไบปรับผิวด้านท่ี 4  
2. ผู้สอนแนะน าเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบเพิ่มเติม ได้แก่ เวอร์เนยีร์คาลิเปอร ์

                     3. ผู้สอนท าการสาธิตการวัดฉากกับด้านต่างๆ และการใช้เวอร์เนียรค์าลเิปอร์ตรวจสอบความยาว 

               
 สื่อการเรียนการสอน 

1. ใบงาน 
2. เครื่องมือท่ีใช้ตรวจสอบผิว ตรวจสอบมุมฉากและตรวจสอบความยาว 
 
 
 
 



การวัดผลประเมินผล 
วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
3. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผูส้อนและ        ผู้เรยีน

ร่วมกันประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มช่ีองปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึ้นไป 
3.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบประเมิน  
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการประเมิน

ตามสภาพจริง 
 

บันทึกหลงัสอน 
 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
รหัสวิชา 20100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ  

     หน่วยที ่ 5 ชั่วโมงที ่37-42                   ชื่อหน่วย งานตะไบ 
 

 
 

แนวคิด  
งานตะไบด้านที่ 5 เป็นการตะไบ เพื่อตะไบปรับผิวให้เรียบและตะไบเพื่อให้ได้ฉากกับดา้นท่ี 1, 3, 4 และ 

ขนานกับด้านท่ี 2  โดยวัดขนาดความยาวจากด้านที่ 2 ด้วย ดังน้ันผูเ้รียนต้องตรวจสอบใหไ้ด้ทั้งมุมฉาก ความขนาน
และความยาวให้ถูกต้อง 

 

สาระการเรียนรู้ 
                  1. ปฏิบตัิงานตะไบปรับผิวด้านท่ี 5   
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
              1. ปฏิบัติงานตะไบปรบัผิวชิ้นงานด้านที่ 5 ให้ตั้งฉากกับด้านที่ 1,3,4 และขนานกับด้านท่ี 2 พร้อมได้ ความ

ยาวท่ีต้องการ ไดส้ าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด อย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
  2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณไ์ด้ถูกต้อง  

  3. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตะไบและตรวจสอบได้ถูกต้อง  

  4. ท าความสะอาดและเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้อง  
    5. มีการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ใน

ด้านความมมีนุษยสมัพันธ์ ความมวีินัย ความรับผดิชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรัก
สามัคคี  ความกตัญญูกตเวที 

 

   กิจกรรมการเรียนการสอน 
ปฏิบัติงานตะไบปรับผิว ด้านที่ 5  (จ านวน 6 ชั่วโมง)   

1. ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าใหผู้้เรยีนปฏิบัติงานตะไบปรับผิวด้านท่ี 5  
2. ผู้สอนแนะน าเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบเพิ่มเติม ได้แก่ เวอร์เนยีร์คาลิเปอร์ 

                    3. ผูส้อนท าการสาธิตการวัดฉากกับด้านต่างๆ และการใช้เวอร์เนียรค์าลเิปอร์ตรวจสอบความยาว         
        
สื่อการเรียนการสอน 

1. ใบงาน 
2. เครื่องมือท่ีใช้ตรวจสอบผิว ตรวจสอบมุมฉากและตรวจสอบความยาว 

การวัดผลประเมินผล 
วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 



3. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผูส้อนและ        ผู้เรยีน

ร่วมกันประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มช่ีองปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึ้นไป 
3.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบประเมิน  
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการประเมิน

ตามสภาพจริง 
 

บันทึกหลงัสอน 
 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 
  



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
รหัสวิชา 20100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ  

     หน่วยที ่ 5 ชั่วโมงที ่ 43-48                   ชื่อหน่วย งานตะไบ 
 

 

แนวคิด  
งานตะไบด้านที่ 6 เป็นการตะไบ เพื่อตะไบปรับผิวให้เรียบดา้นสุดทา้ย เพื่อให้ได้ฉากกับด้านที่ 2, 3, 4, 5  

และ ขนานกับด้านที่ 1  โดยวดัขนาดความหนาจากด้านที่ 1 ด้วย ดังนั้นผู้เรยีนต้องตรวจสอบให้ได้ทัง้มุมฉาก ความ
ขนานและความหนาให้ถูกต้อง 

 
 

สาระการเรียนรู้ 
                    1. ปฏิบตัิงานตะไบปรบัผิวด้านท่ี 6   
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
              1. ปฏิบัติงานตะไบปรบัผิวชิ้นงานด้านที่ 6 ให้ตั้งฉากกับด้านที่ 2,3,4,5 และขนานกับด้านที่ 1 พร้อมได้

ความหนาที่ต้องการ ได้ส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด อย่างมเีหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง    

  2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณไ์ด้ถูกต้อง  

  3. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตะไบและตรวจสอบได้ถูกต้อง  

  4. ท าความสะอาดและเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้อง  
    5. มีการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ใน

ด้านความมมีนุษยสมัพันธ์ ความมวีินัย ความรับผดิชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรัก
สามัคคี  ความกตัญญูกตเวที 

 

   กิจกรรมการเรียนการสอน 
ปฏิบัติงานตะไบปรับผิว ด้านที่ 6    (จ านวน 6 ชั่วโมง)   

1. ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าใหผู้้เรยีนปฏิบัติงานตะไบปรับผิวด้านท่ี 6  
2. ผู้สอนแนะน าเครื่องมือที่ใช้วัดและตรวจสอบ  

                                     
    สื่อการเรียนการสอน 

1. ใบงาน 
2. เครื่องมือท่ีใช้ตรวจสอบผิว ตรวจสอบมุมฉากและตรวจสอบความหนา 
 

  การวัดผลประเมินผล 
วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล 



2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
3. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และ        นักศึกษา

ร่วมกันประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มช่ีองปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึ้นไป 
3.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบประเมิน  
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการประเมิน

ตามสภาพจริง 
 

บันทึกหลงัสอน 
 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 
  



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
รหัสวิชา 20100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ  

     หน่วยที ่ 4 ชั่วโมงที ่49-54                   ชื่อหน่วย งานร่างแบบ 
 

 

แนวคิด  
งานร่างแบบมีความส าคัญมากในงานฝึกฝมีือ การจะท างานให้ได้ขนาด รูปร่างและต าแหน่งที่ถูกต้อง ต้องมี

การร่างแบบท่ีดีและถูกต้อง  งานร่างแบบจึงหมายถึง  การถ่ายทอดขนาด  รูปร่าง  จากแบบงานท้ังที่เป็นเส้นตรง  เส้น
โค้ง  เส้นกลม  และจดุ  ลงบนพ้ืนท่ีผิววัสดุที่จะน ามาผลติเป็นช้ินงานท่ีต้องการ  ด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ หลายชนิด
ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายของงานร่างแบบ 
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ร่างแบบ 
3. ปฏิบัติงานร่างแบบ 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
1. อธิบายความหมายของงานร่างแบบได้ 
2.  บอกชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานร่างแบบได้ถูกต้อง 
3.  เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณท์ี่ใช้ในงานร่างแบบได้ถูกต้อง 

           4. ปฏิบัติงานร่างแบบไดถู้กต้องส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด อย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญา  เศรษฐกิจ
พอเพียง    

 5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผูส้อนสามารถสังเกตเห็นได้ ใน
ด้านความมมีนุษยสมัพันธ์ ความมวีินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความ
รักสามคัคี   ความกตัญญูกตเวที 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 1 (จ านวน 2 ชั่วโมง) หน่วยที ่4 งานร่างแบบ   
➢ สอนแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนในครั้งนี้  
➢ ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 20 ข้อ เวลา 20 นาที 

 
ขั้นสนใจปัญหา 
 1. ผู้สอนน าถามน าว่าในการขึ้นรูปช้ินงานจะต้องท าอย่างไรจึงจะเห็นวา่การขึ้นรูปช้ินงานใกล้ได้ขนาดแลว้

หรือยัง ก่อนท่ีจะใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบ ให้ผูเ้รียนช่วยกันตอบจนได้ค าตอบท่ีต้องการคือการร่าง
แบบช้ินงานก่อนท างาน 

 2. ผู้สอนร่วมสนทนากับผู้เรยีน  ให้ผูเ้รียนช่วยสรุปหัวข้อเรื่องตา่งๆ เพือ่น าค าตอบต่างๆ มาสรุปเป็นเนื้อหา
ที่จะสอนในครั้งนี้ คือ งานร่างแบบ 

 
 



ขั้นศึกษาข้อมลู 
3. ผู้สอน ถามน าและใหผู้้เรยีนช่วยกันตอบ พร้อมครูอภิปรายเพิม่เตมิ เกี่ยวกับงานร่างแบบ โดยการศึกษา

จากหนังสือเรยีนวิชางานฝึกฝีมือ  หน่วยท่ี 4 งานร่างแบบ  โดยศึกษาในส่วนท่ีเป็นเนื้อหาความรู้ โดยใช้
สื่อ PowerPoint ประกอบการอภิปราย โดยผูส้อน คอยดูแลถามน า ให้ผู้เรยีนช่วยกันตอบเป็นการ
กระตุ้นใหผู้้เรยีน ไดศ้ึกษาตรงวตัถุประสงค์ที่ต้องการและเป็นการวัดผลและประเมินผลจากการเรยีนรู้
และความสนใจของผู้เรียน ทั้งในด้านความรู้และด้านคณุธรรม จรยิธรรมและคณุลักษณะอันพึงประสงค์
ไปด้วย  

4. ผู้สอนมอบใหผู้้เรยีนร่วมกันสรุปเนือ้หาท่ีเรียนในหน่วยท่ี 4 งานร่างแบบ  พร้อมร่วมสรุปกับผู้เรยีนใน
ส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเตมิให้ชัดเจน อีกครั้งหนึ่ง   

 

ขั้นพยายาม 
5. ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 งานร่างแบบ ตอนท่ี 1 จ านวน 10 ข้อ

และตอนท่ี 2 จ านวน 3 ข้อ จากหนังสือเรียนวิชาฝึกฝีมือ  
 

ขั้นส าเร็จผล 
6. ผู้เรยีนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 ด้วยตนเอง เพื่อท าให้

ผู้เรยีนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด จ านวนเท่าไร  
7. มอบหมายให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบสอบหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ  (เวลา  20  นาที)  
8. ผู้สอนตรวจสอบแบบทดสอบกอ่นเรียนและหลังเรียนเพื่อแสดงคา่คะแนนความก้าวหน้าใหผู้้เรียนทราบ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 2 (จ านวน 4 ชั่วโมง)  ปฏิบัติงานร่างแบบ (ด้านทักษะ) 

   ในการสอนของแผนการจัดการเรียนรู้นี้เป็นการปฏบิัติงานซึ่งเป็นการปฏิบัติงานร่างแบบ ซึ่งใช้วิธีการ
สอนแบบสาธติในการปฏิบตัิงาน จึงเลือกการสอนทางด้านทักษะโดยการสาธติโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัและมี
ส่วนร่วมในการสาธิต    โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

 

ขั้นตอนก าหนดวัตถุประสงค ์
1. ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ในการสาธิตในหน่วยนี้ไว้คือข้ันตอนการร่างแบบช้ินงาน 

 

ขั้นเตรียมการสาธิต 
2. ผู้สอนได้จัดเตรียม วัสดุคือตัวอย่างช้ินงานท่ีจะร่างแบบ  เครื่องมือร่างแบบ น้ ายาร่างแบบ ไว้ก่อนท าการ

สาธิต  ซึ่งได้ตรวจสอบความพร้อมไว้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน ตามใบงานเพื่อใช้ในการสาธิตในการร่างแบบ
และเตรียมพร้อมส าหรับผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานจริง 

 

ขั้นท าการสาธิต 
3. ขั้นตอนการสาธติ คือ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสาธิต ในขั้นตอนนีจ้ะให้ผู้เรียน ดูจากชิ้นงานจริงท่ีได้มี

การร่างแบบไวเ้รียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังแนะน าเครื่องมือร่างแบบ ก่อนลงมือสาธิตจริง ในขั้นตอนลงมือ
สาธิต ในขณะสาธิตใหผู้้เรยีนมีส่วนร่วมในการสาธิต โดยลงมือสาธติด้วย และตอบค าถามในการถามน า
เพื่อให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค ์

 
 



สื่อการเรียนการสอน  
1. หนังสือเรียนวิชางานฝึกฝีมือ   
2. ตัวอย่างช้ินงานท่ีร่างแบบแล้ว 
3. ใบงาน   
 

การวัดผลประเมินผล  
วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
3. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 
4. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่4 
4.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผูส้อนและ        ผู้เรยีน

ร่วมกันประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มช่ีองปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึ้นไป 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่4  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึ้นไป 
4.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบประเมิน  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการประเมิน

ตามสภาพจริง 
 

บันทึกหลงัสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 

หมายเหตุหน่วยท่ี 6 จะน าไปใช้เรียนในครั้งที่ 11



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 
รหัสวิชา 20100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ  

     หน่วยที ่ 7 ชั่วโมงที ่ 55-60                   ชื่อหน่วย งานเจาะ 
 

 

แนวคิด  
          งานเจาะ เป็นการท าช้ินงานให้เกิดเป็นรู ในการเจาะที่จะกล่าวถึงคือ การเจาะด้วยดอกสว่านโดยใช้เครื่องเจาะ  
ซึ่งเป็นเครื่องมือกลที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานฝึกงานจ าเป็นต้องมี เครื่องเจาะนอกจากจะใช้
เจาะรูแล้วยังท างานได้อีกหลายอยา่ง เช่น ผายปากรู ตาปเกลียว รีมเมอร์ เป็นต้น  อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับเครื่องเจาะ 
ได้แก่ หัวจับดอกสว่าน ดอกสว่าน ปลอกเรียว ปากกาจับยึดช้ินงาน และอุปกรณ์จับยดึชนิดต่างๆ เป็นต้น 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ชนิดและส่วนประกอบของเครือ่งเจาะ  
2. อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องเจาะ  
3. เครื่องมือตัดที่ใช้บนเครื่องเจาะ  
4. ความเร็วในงานเจาะ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานบนเครื่องเจาะ 
6. ความปลอดภยัในงานเจาะ 
7. การบ ารุงรักษาเครื่องเจาะ 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
1. บอกชนิดของเครื่องเจาะได้  
2. บอกส่วนประกอบของเครื่องเจาะได้  
3. บอกอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องเจาะได้  
3. บอกเครื่องมือตัดที่ใช้บนเครื่องเจาะได้  
4. ค านวณความเร็วในงานเจาะได ้
5. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานบนเครื่องเจาะได ้
6. อธิบายความปลอดภัยในงานเจาะได ้
7. อธิบายการบ ารุงรักษาเครื่องเจาะได ้

            8. ปฏิบัติงานเจาะตามแบบงานได้ถูกต้องส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด อย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง    

 
10. มีการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ใน

ด้านความมมีนุษยสมัพันธ์ ความมวีินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้   ความ
รักสามคัคี   ความกตัญญูกตเวที 

 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 1 (จ านวน 2 ชั่วโมง) หน่วยที ่7  งานเจาะ  (ด้านความรู้) 
➢ สอนแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนในครั้งนี้  
➢ ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 20 ข้อ เวลา 20 นาที 
 
ขั้นสนใจปัญหา 
1. ผู้สอนถามน าว่าถ้าต้องการให้เกดิรูบนชิ้นงาน ต้องท าอย่างไร 
 2. ผู้สอนร่วมสนทนากับผู้เรยีน  โดยครูถามน าจนได้ค าตอบหัวข้อท่ีจะเรียน คือ งานเจาะ 

 

ขั้นศึกษาข้อมลู 
3. ผู้สอน ถามน าและใหผู้้เรียนช่วยกนัตอบ พร้อมครูอภิปราย เกี่ยวกบังานเจาะ โดยการศึกษาจากหนังสือ

เรียนวิชางานฝึกฝีมือ หน่วยท่ี 7 งานเจาะ โดยศึกษาในส่วนท่ีเป็นเนือ้หาความรู้ โดยใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการอภิปราย โดยผูส้อน คอยถามน า ให้ผู้เรียนช่วยกันตอบเป็นการกระตุ้นใหผู้้เรยีน ได้ศึกษา
ตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมินจากการเรียนรู้และความสนใจของผูเ้รียนทั้ง
ในด้านความรู้และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปด้วย  

4. ผู้สอนมอบใหผู้้เรยีนร่วมกันสรุปเนือ้หาท่ีเรียนในหน่วยท่ี 7 งานเจาะ พร้อมร่วมสรุปกับผูเ้รียน ในส่วนที่
ยังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน อีกครั้งหนึ่ง   

 

ขั้นพยายาม 
5. ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 7 งานเจาะ ตอนท่ี 1 จ านวน 10 ข้อ

และตอนท่ี 2 จ านวน 5 ข้อ จากหนังสือเรียนวิชาฝึกฝีมือ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์  
 

ขั้นส าเร็จผล 
6. ผู้เรยีนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 7 งานเจาะ ด้วยตนเอง 

เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด จ านวนเท่าไร  
7. มอบหมายให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบสอบหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ  (เวลา  20  นาที)  
8. ผู้สอนตรวจสอบแบบทดสอบกอ่นเรียนและหลังเรียนเพื่อแสดงคา่คะแนนความก้าวหน้าใหผู้้เรียนทราบ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 2 (จ านวน 4 ชั่วโมง)  ปฏิบัติงานเจาะ (ด้านทักษะ) 

ในการสอนของแผนการจดัการเรยีนรู้นี้เป็นการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเจาะ ซึ่งใช้วิธีการสอน
แบบสาธิตในการปฏิบัติงาน จึงเลอืกการสอนทางด้านทักษะโดยการสาธิตโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและมสี่วน
ร่วมในการสาธิต    โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 
ขั้นตอนก าหนดวัตถุประสงค ์
1. ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ในการสาธิตในหน่วยนี้ไว้คือข้ันตอนการเจาะ 

 
 
 
 
 
 



ขั้นเตรียมการสาธิต 
2. ผู้สอนได้จัดเตรียม วสัดุคือตัวอยา่งช้ินงานท่ีจะเจาะ  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เจาะ ตรวจสอบความ

พร้อมของเครื่องเจาะ ไว้ก่อนท าการสาธติ  ซึ่งได้ตรวจสอบความพร้อมไว้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน ตามใบ
งานเพื่อใช้ในการสาธิตในการเจาะและเตรียมพร้อมส าหรับผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานจริง 

 

ขั้นท าการสาธิต 
3. ขั้นตอนการสาธติ คือ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสาธิต ในขั้นตอนนีจ้ะให้ผู้เรียน ดูจากชิ้นงานจริงท่ีได้มี

การเจาะไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังแนะน าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เจาะ เครื่องเจาะ ก่อนลงมือสาธิต
จริง ในขั้นตอนลงมือสาธติ ในขณะสาธิตให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสาธิต โดยลงมือสาธิตด้วยและตอบ
ค าถามในการถามน าเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรูต้รงตามวัตถุประสงค ์

 

สื่อการเรียนการสอน  
1. ใบงาน 
2. ตัวอย่างช้ินงานท่ีเจาะรูแล้ว   
 

การวัดผลประเมินผล  
วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
3. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 7 
4. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่7 
4.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผูส้อนและ        ผู้เรยีน

ร่วมกันประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มช่ีองปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึ้นไป 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่7  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึ้นไป 
4.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบประเมิน  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการประเมิน

ตามสภาพจริง 
 

บันทึกหลงัสอน (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 
               รหัสวิชา 2100-1003 วิชา งานฝึกฝีมือ  
     หน่วยที ่ 6 ชั่วโมงที ่  61-66                   ชื่อหน่วย งานตัด 

 

 

แนวคิด  
งานตัดในงานฝึกฝมีือได้แก่งานเลือ่ยและงานสกดั งานเลื่อยเป็นการตัดช้ินงาน ให้ขาด ตัดเป็นบ่า  ตัดเป็นร่อง 

เป็นต้น  งานเลื่อยจะมีงานเลื่อยมอื และงานเลื่อยด้วยเครื่องเลื่อยกล งานสกัด ก็ถือเป็นการตดัชิ้นงานอีกวิธีหนึ่ง สกัดมี
หลายแบบ สกัดใช้ส าหรับการตดั สกัดผิวช้ินงานผิวราบ งานตัดโลหะแผ่น งานตัดหัวหมดุย้ า เปน็ต้น ดังนั้นในการ
เลือกใช้ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมในการใช้งาน  
 

สาระการเรียนรู้ 
1. งานเลื่อยมือ 
2. งานเลื่อยด้วยเครื่องเลื่อยกลแบบชัก 

             3. สกัด 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
           1. บอกส่วนประกอบท่ีส าคัญของเลื่อยมือได้ 
           2. บอกการก าหนดขนาดของใบเลื่อยได ้
           3. อธิบายการก าหนดความหยาบ หรือ ความละเอียดของใบเลื่อยได้           
           4. บอกส่วนประกอบท่ีส าคัญของเลื่อยกลแบบชักได ้
           5. อธิบายวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเลื่อยกลแบบชักได ้
           6. อธิบายความปลอดภยัในการใช้เครื่องเลื่อยกลแบบชักได้ 
           7. บอกชนิดของสกัดได ้
           8. อธิบายการใช้สกัดตัดเฉือนช้ินงานได้ 
           9. ปฏิบัติงานตัดช้ินงานด้วยเลื่อยมือและสกัดได้ถูกต้องส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด อย่างมีเหตุและผล ตาม

หลักปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง    
10. มีการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผูส้อนสามารถสังเกตเห็นได้ ใน

ด้านความมมีนุษยสมัพันธ์ ความมวีินัย ความรับผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรัก
สามัคคี   ความกตัญญูกตเวที 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 1 (จ านวน 2 ชั่วโมง) หน่วยที ่6  งานตัด  (ด้านความรู้) 
➢ สอนแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนในครั้งนี้  
➢ ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 20 ข้อ เวลา 20 นาที 

 
ขั้นสนใจปัญหา 
 1. ผู้สอนถามน าว่าถ้าต้องการให้ช้ินงานท่ีเจาะรไูว้บนช้ินงานเมื่อสัปดาห์ก่อนให้ขาดจากกัน ต้องท าอย่างไร 



 2. ผู้สอนร่วมสนทนากับผู้เรยีน  โดยครูถามน าจนไดค้ าตอบหัวข้อท่ีจะเรียน คือ งานตัดด้วยเลื่อยมือและ
งานสกัด 

 

ขั้นศึกษาข้อมลู 
3. ผู้สอนถามน าและใหผู้้เรียนช่วยกนัตอบ พร้อมครูอภิปราย เกี่ยวกับงานตัด โดยการศึกษาจากหนงัสือ

เรียนวิชางานฝึกฝีมือ หน่วยท่ี 6 งานตัด โดยศึกษาในส่วนท่ีเป็นเนือ้หาความรู้ โดยใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการอภิปราย โดยผูส้อน คอยถามน า ให้ผู้เรียนช่วยกันตอบเป็นการกระตุ้นใหผู้้เรยีน ได้ศึกษา
ตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมินจากการเรียนรู้และความสนใจของผูเ้รียนทั้ง
ในด้านความรู้และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปด้วย  

4. ผู้สอนมอบใหผู้้เรยีนร่วมกันสรุปเนือ้หาท่ีเรียนในหน่วยท่ี 6 งานตัด  พร้อมร่วมสรุปกับผู้เรยีนในส่วนท่ียัง
ไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน อีกครั้งหนึ่ง   

 

ขั้นพยายาม 
5. ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 6 งานตัด ตอนท่ี 1 จ านวน 10 ข้อและ

ตอนท่ี 2 จ านวน 5 ข้อ  
 

ขั้นส าเร็จผล 
6. ผู้เรยีนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 6 งานตัด ด้วยตนเอง เพื่อ

ท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด จ านวนเท่าไร  
7. มอบหมายให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบสอบหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ  (เวลา  20  นาที)  
8. ผู้สอนตรวจสอบแบบทดสอบกอ่นเรียนและหลังเรียนเพื่อแสดงคา่คะแนนความก้าวหน้าใหผู้้เรียนทราบ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 2 (จ านวน 4 ชั่วโมง)  ปฏิบัติงานตัด (ด้านทักษะ) 

ในการสอนของแผนการจดัการเรยีนรู้นี้เป็นการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตัด ซึ่งใช้วิธีการสอน
แบบสาธิตในการปฏิบัติงาน จึงเลอืกการสอนทางด้านทักษะโดยการสาธิตโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและมสี่วน
ร่วมในการสาธิต    โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้
ขั้นตอนก าหนดวัตถุประสงค ์
1. ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ในการสาธิตในหน่วยนี้ไว้คือ ขั้นตอนการตัด 

 

ขั้นเตรียมการสาธิต 
2. ผู้สอนได้จัดเตรียม ช้ินงานท่ีเจาะรเูมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ตัด ได้แก่ เลื่อยมือ สกัด 

ไว้ก่อนท าการสาธติ  ซึ่งได้ตรวจสอบความพร้อมไว้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน ตามใบงานเพื่อใช้ในการสาธิต
ในการเจาะและเตรยีมพร้อมส าหรบัผู้เรยีนลงมือปฏิบัติงานจริง 

 

ขั้นท าการสาธิต 
3. ขั้นตอนการสาธติ คือ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสาธิต ในขั้นตอนนีจ้ะให้ผู้เรียน ดูจากชิ้นงานจริงท่ีได้มี

การตัดไว้เรยีบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแนะน าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ตัด ได้แก่ เลื่อยมือและสกัด ก่อนลง
มือสาธิตจริง ในขั้นตอนลงมือสาธิต ในขณะสาธิตใหผู้้เรยีนมีส่วนร่วมในการสาธิตโดยลงมือสาธิตดว้ย
และตอบค าถามในการถามน าเพื่อให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 



สื่อการเรียนการสอน  
1. ใบงาน  
2. ตัวอย่างช้ินงานท่ีเลื่อยและสกัดแล้ว   
 

การวัดผลประเมินผล  
วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
3. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 6 
4. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่6 
4.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผูส้อนและ        ผู้เรยีน

ร่วมกันประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มช่ีองปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึ้นไป 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่6  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึ้นไป 
4.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบประเมิน  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการประเมิน

ตามสภาพจริง 
 

บันทึกหลงัสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 
                รหัสวิชา 20100-1003                             วิชา งานฝึกฝีมือ  
     หน่วยที ่ 5 ชั่วโมงที ่ 67-72                   ชื่อหน่วย งานตะไบขึ้นรูป 

 

 

แนวคิด  
งานตะไบขึ้นรปู คือ การตะไบช้ินงานหลังจากท่ีมีการร่างแบบ เจาะ และ ตัดช้ินงานด้วยเลื่อยมือและสกดั 

เรียบร้อยแล้ว จึงท าการตะไบขึ้นรปู ให้ได้ผิว ขนาดและรูปร่างตามแบบก าหนด 
 

สาระการเรียนรู้ 
      1. การตะไบขึ้นรูป 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
              1. ตะไบขึ้นรูปชิ้นงานได้ตามแบบท่ีก าหนดได้ถูกต้องส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด อย่างมีเหตุและผลตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณไ์ด้ถูกต้อง  

  3. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตะไบและตรวจสอบได้ถูกต้อง  

  4. ท าความสะอาดและเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้อง  
  5. มีการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ใน

ด้านความมมีนุษยสมัพันธ์ ความมวีินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง    ความสนใจใฝรู่้   ความ
รักสามคัคี   ความกตัญญูกตเวที 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
 ปฏิบัติงานตะไบขึ้นรูป (จ านวน 6 ชั่วโมง) 

      ในการสอนของแผนการจัดการเรยีนรู้นี้เป็นการปฏิบตัิงานซึ่งเป็นการปฏิบตัิการตะไบขึ้นรูป ดังนั้น
จึงใช้วิธีการสอนแบบสาธิตในการปฏิบัติงาน จึงเลือกการสอนทางดา้นทักษะโดยการสาธติ    โดยเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญัและมีส่วนร่วมในการสาธิต โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

 

ขั้นตอนก าหนดวัตถุประสงค ์
1. ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ในการสาธติในหน่วยนี้ไว้คือขั้นตอนการตะไบขึ้นรูป  

 

ขั้นเตรียมการสาธิต 
2. จัดเตรียม เครื่องมือวัดและตรวจสอบ ช้ินงานท่ีใช้ แบบงานตะไบขึ้นรูปไว้ก่อนท าการสาธิต ตามใบงาน

เพื่อใช้ในการสาธิต  และเตรยีมพร้อมส าหรับผู้เรยีนลงมือปฏิบตัิงานจริง 
 
 
 

ขั้นท าการสาธิต 
3. ขั้นตอนการสาธติ คือ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสาธติ ในขั้นตอนนี้จะให้ผู้เรียน ดูจากใบงานตะไบขึ้นรปู 

ประกอบการสาธิต ในขณะสาธติให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการสาธติและตอบค าถามในการถามน าเพื่อให้
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้ตรงตามวตัถุประสงค์การสาธิต พร้อมบอกข้อควรระวังในการตะไบขึ้นรูปชิ้นงานให้ได้
ตามแบบ 

 



สื่อการเรียนการสอน  
1. ใบงาน 
2. ตัวอย่างช้ินงานท่ีตะไบขึ้นรูปแล้ว   
 

การวัดผลประเมินผล  
วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
3. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผูส้อนและ        ผู้เรยีน

ร่วมกันประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มช่ีองปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึ้นไป 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบประเมิน  
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการประเมิน

ตามสภาพจริง 
 

บันทึกหลงัสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 
                รหัสวิชา 20100-1003                                 วิชา  งานฝึกฝีมือ  
     หน่วยที ่ 5 ชั่วโมงที ่ 73-78                   ชื่อหน่วย งานตะไบขึ้นรูป (ต่อ) 

 

 

แนวคิด  
งานตะไบขึ้นรปู คือ การตะไบช้ินงานหลังจากท่ีมีการร่างแบบ เจาะ และ ตัดช้ินงานด้วยเลื่อยมือและสกดั 

เรียบร้อยแล้ว จึงท าการตะไบขึ้นรปู ให้ได้ผิว ขนาดและรูปร่างตามแบบก าหนด 
 

สาระการเรียนรู้ 
     1. การตะไบขึ้นรูป 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
              1. ตะไบขึ้นรูปชิ้นงานได้ตามแบบท่ีก าหนดได้ถูกต้องส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด อย่างมีเหตุและผลตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณไ์ด้ถูกต้อง  

  3. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตะไบและตรวจสอบได้ถูกต้อง  

  4. ท าความสะอาดและเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้อง  
  5. มีการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ใน

ด้านความมมีนุษยสมัพันธ์ ความมวีินัย ความรับผดิชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรัก
สามัคคี ความกตัญญูกตเวที 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
 ปฏิบัติงานตะไบขึ้นรูป (จ านวน 6 ชั่วโมง) 

     งานการตะไบขึ้นรูปตามใบงานต่อจากคราวท่ีแล้ว ครูผูส้อนควรสอนทบทวนการตะไบขึ้นรูป โดย
เน้นย้ าให้ผู้เรียนศึกษาจากใบงานให้เข้าใจ 

 

สื่อการเรียนการสอน  
1. ใบงาน 
2. แบบงานช้ินงานท่ีตะไบขึ้นรูป  
 

การวัดผลประเมินผล  
วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
3. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 
 



เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผูส้อนและ        ผู้เรยีน

ร่วมกันประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มช่ีองปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึ้นไป 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบประเมิน  
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการประเมิน

ตามสภาพจริง 
 

บันทึกหลงัสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 
                รหัสวิชา 20100-1003                                 วิชา  งานฝึกฝีมือ  
     หน่วยที ่ 8 ชั่วโมงที ่ 79-84                   ชื่อหน่วย งานท าเกลียว 

 

 

แนวคิด  
งานท าเกลียว มีวิธีการท าหลายวิธ ีได้แก่ กลึงเกลียว ตาปเกลียว ดายเกลียว รดีเกลียว งานกัดเกลียว เป็นต้น  

แต่ในการปฏิบตัิงานฝึกฝมีือท่ีควรทราบ คือ การตาปเกลียว การดายเกลียว  
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ชนิดของเกลียว 
2. การท าเกลียวด้วยมือ 
3. การบ ารุงรักษาตาปและดาย 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
1. บอกชนิดของเกลียวได ้
2. อธิบายการตาปเกลียวได ้
3. อธิบายการดายเกลียวได้ 
4. อธิบายการบ ารุงรักษาตาปและดายได ้

         5. ปฏิบัติงานท าเกลียวบนช้ินงานด้วยมือได้ถูกต้องส าเรจ็ภายในเวลาที่ก าหนด อย่างมเีหตุและผล ตามหลัก
ปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง    

6. มีการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ทีผู่้สอนสามารถสังเกตเหน็ได้ ในด้าน
ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผดิชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามคัค ี  
ความกตัญญูกตเวที 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 1 (จ านวน 2 ชั่วโมง) หน่วยที ่8  งานท าเกลียวด้วยมือ  (ด้านความรู้) 
➢ สอนแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนในครั้งนี้  
➢ ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 20 ข้อ เวลา 20 นาที 
 
ขั้นสนใจปัญหา 
1. ผู้สอนถามน าว่าถ้าต้องการท าเกลยีวบนช้ินงาน สามารถท าด้วยวิธไีด้บ้าง  
 2. ผู้สอนร่วมสนทนากับผู้เรยีน  โดยครูถามน าจนได้ค าตอบหัวข้อท่ีจะเรียน คือ งานท าเกลียวด้วยมือ 

 

ขั้นศึกษาข้อมลู 
3. ผู้สอน ถามน าและใหผู้้เรยีนช่วยกันตอบ พร้อมครูอภิปราย เกีย่วกับงานท าเกลียวด้วยมือ โดยการศึกษา

จากหนังสือเรยีนวิชางานฝึกฝีมือ หน่วยท่ี 8 งานท าเกลียวด้วยมือ โดยศึกษาในส่วนท่ีเป็นเนื้อหาความรู ้
โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการอภิปราย โดยผูส้อนคอยถามน า ให้ผู้เรียนช่วยกันตอบเป็นการ
กระตุ้นใหผู้้เรยีน ได้ศึกษาตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมินจากการเรยีนรูแ้ละ



ความสนใจของผู้เรียนท้ังในด้านความรู้และด้านคณุธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไป
ด้วย  

4. ผู้สอนมอบใหผู้้เรยีนร่วมกันสรุปเนือ้หาท่ีเรียนในหน่วยท่ี 8 งานท าเกลียวด้วยมือ  พร้อมร่วมสรุปกบั
ผู้เรยีนในส่วนท่ียังไมค่รบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน อีกครั้งหนึ่ง   

 

ขั้นพยายาม 
5. ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 8 งานท าเกลียวด้วยมือ ตอนท่ี 1 

จ านวน 10 ข้อและตอนท่ี 2 จ านวน 5 ข้อ  
 

ขั้นส าเร็จผล 
6. ผู้เรยีนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 8 งานท าเกลียว ด้วยมือ

ด้วยตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด จ านวนเท่าไร  
7. มอบหมายให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบสอบหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ  (เวลา  20  นาที)  
8. ผู้สอนตรวจสอบแบบทดสอบกอ่นเรียนและหลังเรียนเพื่อแสดงคา่คะแนนความก้าวหน้าใหผู้้เรียนทราบ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 2 (จ านวน 4 ชั่วโมง)  ปฏิบัติงานท าเกลยีวด้วยมือ (ด้านทักษะ) 

ในการสอนของแผนการจดัการเรยีนรู้นี้เป็นการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการปฏิบัติงานท าเกลียวด้วยมือ ซึ่งใช้
วิธีการสอนแบบสาธิตในการปฏิบตัิงาน จึงเลือกการสอนทางดา้นทักษะโดยการสาธติโดยเน้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคัญและมีส่วนร่วมในการสาธิต    โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 
ขั้นตอนก าหนดวตัถุประสงค ์
1. ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ในการสาธิตในหน่วยนี้ไว้คือ ขั้นตอนการท าเกลียวด้วยมือ 

 

ขั้นเตรียมการสาธิต 
2. ผู้สอนได้จัดเตรียม ช้ินงานท่ีจะท าเกลียวด้วยมือ   เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ท าเกลียวด้วยมือ ได้แก่ ตาป

พร้อมด้าม ดายพร้อมด้าม น้ ามันตัด ไว้ก่อนท าการสาธิต  ซึ่งได้ตรวจสอบความพร้อมไว้เรียบร้อย พร้อม
ใช้งาน ตามใบงานเพื่อใช้ในการสาธิตในการเจาะและเตรียมพร้อมส าหรับผูเ้รียนลงมือปฏิบตัิงานจริง 

 
 

ขั้นท าการสาธิต 
3. ขั้นตอนการสาธติ คือ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสาธิต ในขั้นตอนนีจ้ะให้ผู้เรียน ดูจากชิ้นงานจริงท่ีได้มี

การท าเกลยีวด้วยมือไว้เรยีบร้อยแล้ว พร้อมท้ังแนะน าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ท าเกลยีวด้วยมือ กอ่น
ลงมือสาธิตจริง ในขั้นตอนลงมือสาธิต ในขณะสาธติให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการสาธิตโดยลงมือสาธิตดว้ย
และตอบค าถามในการถามน าเพื่อให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค ์

 

สื่อการเรียนการสอน  
1. ใบงาน 
2. ตัวอย่างช้ินงานท่ีท าเกลียวด้วยมือแล้ว   
 
 



การวัดผลประเมินผล  
วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
3. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 8 
4. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่8 
4.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผูส้อนและ        ผู้เรยีน

ร่วมกันประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มช่ีองปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึ้นไป 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่8 เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึ้นไป 
4.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบประเมิน  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการประเมิน

ตามสภาพจริง 

บันทึกหลงัสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 
                รหัสวิชา 20100-1003                                 วิชา  งานฝึกฝีมือ  
     หน่วยที ่ 9 ชั่วโมงที ่   85-90                   ชื่อหน่วย  งานลับคมตัด 

 

 

แนวคิด  
             งานลับคมตัดในงานฝึกฝีมือท่ีควรรูจ้ักคือ การลับดอกสว่าน การลับมดีกลึงและการลับสกดั เพื่อให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการประหยัด ในการลับคมตัดนั้นจะท าการลับด้วยหินเจียระไน   
 

สาระการเรียนรู้ 
             1. ชนิดและส่วนประกอบของเครื่องเจียระไนลับคมตดั 
             2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจียระไนลับคมตัด 
             3. ขั้นตอนการท างานของเครื่องเจียระไนลับคมตัด 

           4. การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคมตดั 
              5. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไนลับคม 
              6. ปฏิบัติงานลับคมตดัตามที่แบบก าหนด 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
            1. บอกชนิดและส่วนประกอบของเครื่องเจียระไนลับคมตดัได้ 
            2. บอกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจียระไนลับคมตดัได้ 
            3. อธิบายขั้นตอนการท างานของเครื่องเจียระไนลบัคมตดัได้ 

          4. อธิบายการบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคมตัดได้ 
            5. บอกความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไนลับคมได้ 
            6. ปฏิบัติงานลับคมตดัได้ถูกต้องส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด อย่างมีเหตุและผล ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง    
   7. มีการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผูส้อนสามารถสังเกตเห็นได้ ใน
ด้านความมมีนุษย์สมัพันธ์ ความมวีินัย ความรับผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามคัคี   
ความกตัญญูกตเวที 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 1 (จ านวน 2 ชั่วโมง) หน่วยที ่9  งานลับคมตัด  (ด้านความรู้) 
➢ สอนแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนในครั้งนี้  
➢ ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 20 ข้อ เวลา 20 นาที 
 
ขั้นสนใจปัญหา 
1. ผู้สอนถามน าว่าถ้าสว่านเจาะชิ้นงานไม่เข้า มดีกลึงกลึงงานไม่เรียบ จะต้องท าอย่างไร  
 2. ผู้สอนร่วมสนทนากับผู้เรยีน  โดยครูถามน าจนได้ค าตอบหัวข้อท่ีจะเรียน คือ งานลับคมตัด 
 
 



 
ขั้นศึกษาข้อมลู 
3. ผู้สอน ถามน าและให้ผูเ้รียนช่วยกันตอบ พร้อมครูอภิปราย เกี่ยวกับงานลับคมตดั โดยการศึกษาจาก

หนังสือเรียนวิชางานฝึกฝีมือ หน่วยที ่ 9 งานลับคมตัด  โดยศึกษาในส่วนท่ีเป็นเนื้อหาความรู้ โดยใช้สื่อ 
PowerPoint ประกอบการอภิปราย โดยผู้สอน คอยถามน า ให้ผู้เรยีนช่วยกันตอบเป็นการกระตุ้นให้
ผู้เรยีน ได้ศึกษาตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมินจากการเรียนรู้และความ
สนใจของผู้เรียนทั้งในด้านความรูแ้ละด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไปด้วย  

4. ผู้สอนมอบใหผู้้เรยีนร่วมกันสรุปเนือ้หาท่ีเรียนในหน่วยท่ี 9 งานลับคมตัด พร้อมร่วมสรุปกับผูเ้รียนใน
ส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเตมิให้ชัดเจน อีกครั้งหนึ่ง   

 

ขั้นพยายาม 
5. ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 9 งานลับคมตดั ตอนท่ี 1 จ านวน 10 

ข้อและตอนท่ี 2 จ านวน 5 ข้อ จากหนังสือเรียนวิชาฝึกฝีมือ  
 

ขั้นส าเร็จผล 
6. ผู้เรยีนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 9 งานลับคมตัด เพื่อท าให้

ผู้เรยีนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด จ านวนเท่าไร  
7. มอบหมายให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบสอบหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ  (เวลา  20  นาที)  
8. ผู้สอนตรวจสอบแบบทดสอบกอ่นเรียนและหลังเรียนเพื่อแสดงคา่คะแนนความก้าวหน้าใหผู้้เรียนทราบ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 2 (จ านวน 4 ชั่วโมง)  ปฏิบัติงานลับคมตัด (ด้านทักษะ) 

ในการสอนของแผนการจดัการเรยีนรู้นี้เป็นการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการปฏิบัติงานลับคมตัดซึ่งใช้วิธีการ
สอนแบบสาธติในการปฏิบตัิงาน จึงเลือกการสอนทางด้านทักษะโดยการสาธติโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัและมี
ส่วนร่วมในการสาธิต    โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 
ขั้นตอนก าหนดวัตถุประสงค ์
1. ได้ก าหนดวตัถุประสงค์ ในการสาธิตในหน่วยนีไ้ว้คือ ขั้นตอนการลับคมตดั ได้แก่การลับดอกสว่านและมดี
กลึงปอกตามแบบงาน จากหนังสอืวิชางานฝึกฝีมือ   

 
 
 

ขั้นเตรียมการสาธิต 
2. ผู้สอนได้จัดเตรียม เครื่องมือตดัที่จะสาธิต ได้แก ่ดอกสว่าน มีดกลงึ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการลับคม

ตัด ของดอกสว่านและมีดกลึงปอก ตรวจความพร้อมของเครื่องเจียระไนลับคมตัดไว้ก่อนท าการสาธิต  ซึ่งได้
ตรวจสอบความพร้อมไว้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน ตามใบงานเพื่อใช้ในการสาธิตและเตรียมพร้อมส าหรับ
ผู้เรยีนลงมือปฏบิัติงานจริง 

 

ขั้นท าการสาธิต 
3. ขั้นตอนการสาธติ คือ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสาธติ ในขั้นตอนนี้จะให้ผู้เรียน ดจูากคมตดัดอกสว่านที่

ยังไม่ได้ใช้ และมดีกลึงปอกที่ลับเสร็จแล้ว  พร้อมท้ังแนะน าเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องเจียระไนทีใ่ช้



สาธิต ก่อนลงมือสาธติจริง ในขั้นตอนลงมือสาธิต ในขณะสาธิตใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการสาธิตโดยลงมือ
สาธิตด้วย และตอบค าถามในการถามน า เพื่อให้ผู้เรียนได้เรยีนรูต้รงตามวัตถุประสงค์ 

 

สื่อการเรียนการสอน  
1. ใบงาน 
2. ตัวอย่างดอกสว่าน และมีดกลึงปอก   
 

การวัดผลประเมินผล  
วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
3. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 9 
4. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่9 
4.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผูส้อนและ        ผู้เรยีน

ร่วมกันประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มช่ีองปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึ้นไป 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่9 เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึ้นไป 
4.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบประเมิน  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการประเมิน

ตามสภาพจริง 
 

บันทึกหลงัสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 
                รหัสวิชา  2100-1003                              วิชา  งานฝึกฝีมือ  
     หน่วยที ่ 10 ชั่วโมงที ่ 91-96                   ชื่อหน่วย เครื่องมือกลเบื้องต้น 

 

 

แนวคิด  
เครื่องมือกลเบื้องต้น หมายถึง เครื่องมือกลที่ใช้ในการแปรรูปช้ินงาน ให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามต้องการ

เครื่องมือกลเบื้องต้น ในงานฝึกฝีมอืท่ีควรรู้จัก ได้แก่ เครื่องเลื่อยกล เครื่องเจียระไนลับคมตัด เครื่องเจาะ เครื่องกลึง   
ในเนื้อหาในเรื่องเครื่องเลื่อยกลแบบชัก เครื่องเจาะ และ เครื่องเจยีระไนลับคมตัด ได้กลา่วแล้วในหนว่ยท่ี 6 หน่วยท่ี 7 
และหน่วยท่ี 9 ตามล าดับ ในหน่วยนี้จะกล่าวเฉพาะเรื่องเครื่องกลึง เท่านั้น 
 

สาระการเรียนรู้ 
  1. ส่วนประกอบท่ีส าคัญของเครื่องกลึงยันศูนย์ 

             2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกลึง           
           3. ขั้นตอนการท างานของเครื่องกลึง 
           4. การค านวณความเร็วในงานกลึง 
           5. การบ ารุงรักษาเครื่องกลึง 
           6. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึง 
           7. ปฏิบัติงานกลึงข้ึนรูปตามแบบงาน 

  8 ปฏิบัติงานกลึงข้ึนรูปตามแบบงาน หนังสือเรียนวิชางานฝึกฝีมือ  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
  1. บอกส่วนประกอบท่ีส าคัญของเครื่องกลึงยันศูนย์ได้ 

             2. บอกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกลึงได้           
           3. อธิบายขั้นตอนการท างานของเครื่องกลึงได ้
           4. ค านวณความเร็วในงานกลึงได ้
           5. อธิบายวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องกลึงได ้
           6. อธิบายความปลอดภยัในการใช้เครื่องกลึงได ้

             7. ปฏิบัติงานกลึงข้ึนรูปชิ้นงานตามแบบงาน ได้ถูกต้องส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด อย่างมเีหตุและผล ตาม
หลักปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง    

    8. มีการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผูส้อนสามารถสังเกตเห็นได้ ใน
ด้านความมมีนุษยสมัพันธ์ ความมวีินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความรัก
สามัคคี   ความกตัญญูกตเวที 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 1 (จ านวน 2 ชั่วโมง) หน่วยท่ี 10  เครื่องมือกลเบื้องต้น  (ด้านความรู้) 
➢ สอนแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนในครั้งนี้  
➢ ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 20 ข้อ เวลา 20 นาที 
 



 
ขั้นสนใจปัญหา 
1. ผู้สอนถามน าว่าถ้าต้องการท าช้ินงานให้ได้รูปร่างทรงกระบอกและได้ขนาดตามแบบงาน สามารถท าดว้ย

วิธีได้บ้าง  
 2. ผู้สอนร่วมสนทนากับผู้เรยีน  โดยครูถามน าจนไดค้ าตอบหัวข้อท่ีจะเรียน คือ งานเครื่องมือกล เรือ่ง 

เครื่องกลึงและงานกลึง 
 

ขั้นศึกษาข้อมลู 
3. ผู้สอน ถามน าและให้ผูเ้รียนช่วยกนัตอบ พร้อมครูอภิปราย เกี่ยวกบังานเครื่องมือกล เรื่อง เครื่องกลึง

และงานกลึง โดยการศึกษาจากหนังสือเรียนวิชางานฝึกฝีมือ หน่วยที ่10 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรือ่ง 
เครื่องกลึงและงานกลึง โดยศึกษาในส่วนท่ีเป็นเนื้อหาความรู้ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการ
อภิปราย โดยผูส้อน คอยถามน า ให้ผู้เรยีนช่วยกันตอบเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน ได้ศึกษาตรง
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ และเปน็การวัดผลและประเมินจากการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียนท้ังใน
ด้านความรู้ และด้านคุณธรรม จรยิธรรมและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไปด้วย  

4. ผู้สอนมอบใหผู้้เรยีนร่วมกันสรุปเนือ้หาท่ีเรียนในหน่วยท่ี 10 งานเครื่องมือกล เรื่อง เครื่องกลึงและงาน
กลึง พร้อมร่วมสรุปกับผู้เรียนในสว่นท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน อีกครั้งหนึ่ง   

 

ขั้นพยายาม 
5. ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 10 งานเครื่องมือกล เรื่อง เครื่องกลึง

และงานกลึง ตอนท่ี 1 จ านวน 10 ข้อและตอนท่ี 2 จ านวน 5 ข้อ จากหนังสือเรียนวิชาฝึกฝีมือ  
 

ขั้นส าเร็จผล 
6. ผู้เรยีนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 10 งานเครื่องมือกล เรือ่ง 

เครื่องกลึงและงานกลึง  เพื่อท าให้ผู้เรยีนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด จ านวนเท่าไร  
7. มอบหมายให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบสอบหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ  (เวลา  20  นาที)  
8. ผู้สอนตรวจสอบแบบทดสอบกอ่นเรียนและหลังเรียนเพื่อแสดงคา่คะแนนความก้าวหน้าใหผู้้เรียนทราบ 
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 2 (จ านวน 4 ชั่วโมง)  ปฏิบัติงานกลึงขึน้รูปชิ้นงาน (ด้านทักษะ) 

ในการสอนของแผนการจดัการเรยีนรู้นี้เป็นการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการปฏิบัติงานกลึงขึ้นรูปชิ้นงานซึ่งใช้
วิธีการสอนแบบสาธิตในการปฏิบตัิงาน จึงเลือกการสอนทางด้านทักษะโดยการสาธติ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและมีส่วนร่วมในการสาธิต    โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

 
ขั้นตอนก าหนดวัตถุประสงค ์
1.ได้ก าหนดวตัถุประสงค์ ในการสาธิตในหน่วยนี้ไว้คือ ขั้นตอนการกลึงขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบงานช้ินท่ี 1 จาก
หนังสือวิชางานฝึกฝีมือ   

 

ขั้นเตรียมการสาธิต 
2. ผู้สอนได้จัดเตรยีม ช้ินงานท่ีจะท ากลึงขึ้นรูป   เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กลึงข้ึนรูป ตรวจความพร้อมของ

เครื่องกลึง ไว้ก่อนท าการสาธติ  ซึ่งได้ตรวจสอบความพร้อมไว้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน ตามใบงานเพื่อใช้ใน
การสาธติในการกลึงข้ึนรูปและเตรียมพร้อมส าหรับผูเ้รียนลงมือปฏบิัติงานจริง 

 



ขั้นท าการสาธิต 
3. ขั้นตอนการสาธติ คือ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสาธติ ในขั้นตอนนี้จะให้ผู้เรียน ดูจากชิ้นงานจริงท่ีได้มกีาร
ท ากลึงขึ้นรูปไว้เรียบร้อยแล้ว พรอ้มท้ังแนะน าเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องกลึงท่ีใช้สาธิตกลึงขึ้นรูป ก่อนลง
มือสาธิตจริง ในขั้นตอนลงมือสาธติ ในขณะสาธิตใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการสาธติโดยลงมือสาธิตด้วย และ
ตอบค าถามในการถามน าเพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรูต้รงตามวัตถุประสงค์ ในการสาธติผูส้อนควรเน้นย้ าความ
ปลอดภัยในการปฏิบตัิงานกลึงและการบ ารุงรักษาเครื่องกลึง   

 

สื่อการเรียนการสอน  
1. ใบงาน 
2. PowerPoint เกี่ยวกับเครื่องกลึงและงานกลึง    
3. ตัวอย่างช้ินงานท่ีกลึงข้ึนรูปแล้ว   
 

การวัดผลประเมินผล  
วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
3. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 10 
4. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่10 
4.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผูส้อนและ        ผู้เรยีน

ร่วมกันประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มช่ีองปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึ้นไป 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่10 เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึ้นไป 
4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบประเมิน 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนข้ึนอยู่กับการประเมิน

ตามสภาพจริง 
 

บันทึกหลงัสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 
                รหัสวิชา  20100-1003                                 วิชา  งานฝึกฝีมือ  
     หน่วยที ่ 11  ชั่วโมงที ่ 97-102                   ชื่อหน่วย   งานประกอบ  

 

 

แนวคิด  
    งานประกอบ เป็น การน าช้ินงานตั้งแต่สองช้ินข้ึนไป น ามาประกอบเข้าด้วยกัน งานประกอบอาจมีการ

ประกอบท่ีง่าย ๆ คือมีจ านวนช้ินส่วนน้อยชิ้น และงานประกอบที่ซับซ้อนท่ีมีจ านวนช้ินส่วนหลายช้ินมาประกอบเข้า
ด้วยกัน ซึ่งช้ินงานทุกช้ินต้องมีการท าช้ินงานให้ได้รูปร่างและขนาดตามแบบสั่งงาน มิฉะนั้นจะประกอบกันไม่ได้ ในงาน
ประกอบจ าเป็นต้องมีแบบงานประกอบ 
 

สาระการเรียนรู้ 
             1.  ชนิดของงานประกอบ 
             2.  ขั้นตอนของงานประกอบ 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
1. อธิบายชนิดของงานประกอบได ้
2. ล าดับขั้นตอนของงานประกอบได ้

            3.  ปฏิบัติงานประกอบช้ินงานตามแบบงาน ได้ถูกต้องส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด อย่างมีเหตุและผล ตาม  
                 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

4. มีการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผูส้อนสามารถสังเกตเห็นได้ ใน
ด้านความมมีนุษยสมัพันธ์ ความมวีินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความ
รักสามคัคี   ความกตัญญูกตเวที 

 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 1 (จ านวน 2 ชั่วโมง) หน่วยที ่11  งานประกอบ (ด้านความรู้) 
➢ สอนแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนในครั้งนี้  
➢ ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 20 ข้อ เวลา 20 นาที 
 
ขั้นสนใจปัญหา 
1. ผู้สอนถามน าว่าถ้าต้องการให้ช้ินงานท่ีเราท าเสร็จแล้วทุกช้ินใช้งานได้ ต้องน างานทุกช้ินมาท าอย่างไร 
2. ผู้สอนร่วมสนทนากับผู้เรยีน  โดยครูถามน าจนได้ค าตอบหัวข้อท่ีจะเรียน คือ งานประกอบ 

 

ขั้นศึกษาข้อมลู 
3. ผู้สอน ถามน าและให้ผูเ้รียนช่วยกันตอบ พร้อมครูอภิปราย เกี่ยวกับงานประกอบ โดยการศึกษาจาก

หนังสือเรียนวิชางานฝึกฝีมือ หนว่ยท่ี 11 งานประกอบ โดยศึกษาในส่วนท่ีเป็นเนื้อหาความรู้ โดยใช้
ช้ินงานจริง ประกอบการอภิปราย โดยผู้สอน คอยถามน า ใหผู้้เรียนช่วยกันตอบเป็นการกระตุ้นใหผู้้เรยีน 



ได้ศึกษาตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมินจากการเรียนรู้ และความสนใจของ
ผู้เรยีนทั้งในด้านความรู้ และดา้นคุณธรรม จรยิธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปด้วย  

4. ผู้สอนมอบใหผู้้เรยีนร่วมกันสรุปเนือ้หาท่ีเรียนในหน่วยท่ี 11 งานประกอบ  พร้อมร่วมสรุปกับผูเ้รียนใน
ส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเตมิให้ชัดเจน อีกครั้งหนึ่ง   

 

ขั้นพยายาม 
5. ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรยีนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 11 งานประกอบ  ตอนท่ี 1 จ านวน 10 

ข้อและตอนท่ี 2 จ านวน 2 ข้อ จากหนังสือเรียนวิชาฝึกฝีมือ  
 

ขั้นส าเร็จผล 
6. ผู้เรยีนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 11 งานประกอบ  ด้วย

ตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด จ านวนเท่าไร  
7. มอบหมายให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบสอบหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ  (เวลา  20  นาที)  
8. ผู้สอนตรวจสอบแบบทดสอบกอ่นเรียนและหลังเรียนเพื่อแสดงคา่คะแนนความก้าวหน้าใหผู้้เรียนทราบ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 2 (จ านวน 4 ชั่วโมง)  ปฏิบัติงานประกอบ (ด้านทักษะ) 

ในการสอนของแผนการจดัการเรยีนรู้นี้เป็นการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการปฏิบัติงานประกอบ ซึ่งใช้วิธีการ
สอนแบบสาธติในการปฏิบตัิงาน จึงเลือกการสอนทางด้านทักษะโดยการสาธติโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัและมี
ส่วนร่วมในการสาธิต    โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 
ขั้นตอนก าหนดวัตถุประสงค ์
1. ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ในการสาธิตในหน่วยนี้ไว้คือ ขั้นตอนการประกอบ 

 

ขั้นเตรียมการสาธิต 
2. ผู้สอนได้จัดเตรียม ช้ินงานท่ีเสร็จแล้วทุกช้ิน พร้อมเครื่องมือและอปุกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ ไว้ก่อนท า

การสาธติ  ซึ่งได้ตรวจสอบความพร้อมไว้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน ตามใบงานเพื่อใช้ในการสาธิตในการ
ประกอบและเตรียมพร้อมส าหรับผู้เรยีนลงมือปฏบิัติงานจริง 

 
ขั้นท าการสาธิต 
3. ขั้นตอนการสาธติ คือ แจ้งวัตถุประสงค์ของการประกอบ ในขั้นตอนนี้จะให้ผู้เรียน ดูจากชิ้นงานจริงท่ีได้

มีการประกอบไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแนะน าเครื่องมือที่ใช้ประกอบ ก่อนลงมือสาธิตจริง ในขั้นตอน
ลงมือสาธิต ในขณะสาธิตใหผู้้เรยีนมีส่วนร่วมในการสาธติโดยลงมือสาธิตด้วยและตอบค าถามในการถาม
น าเพื่อให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 
 

บันทึกหลงัสอน 
(ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 
                รหัสวิชา  20100-1003                                 วิชา  งานฝึกฝีมือ  
     หน่วยที ่ - ชั่วโมงที ่ 103-108                   ชื่อหน่วย   -  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สอบปลายภาค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


