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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
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แบบกําหนดงานอาชพี/กลุมวิชาชพี และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546)  ประเภทวิชา  ชางอตุสาหกรรม 

สาขาวิชา เคร่ืองมือกลและซอมบํารุง      สาขางาน  เคร่ืองมือกล 
งาน/รายวิชา สมรรถนะ 

ภาคเรียนท่ี 1 
........1..งาน ชางปรบัท่ัวไป  
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 1. อานแบบและเขียนแบบชิ้นสวนตามใบงาน 
2100-1004 งานฝกฝมือ 2. ปรับและชิ้นรูปงานโลหะดวยเครื่องมือกลทั่วไป 
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องตน 3. ปฏิบัติงานโดยคํานึงความปลอดภัยและมีระเบียบวินัย 
  4. ปรับแตงและประกอบชิ้นงานไดตามที่แบบกําหนด 
2102-2107 วัดละเอียด 5. วัดและตรวจสอบชิ้นงานไดขนาดถูกตอง 
2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 6. เลือกใชวัสดุอุปกรณในงานชางไดเหมาะสมกับลักษณะงาน 
ภาคเรียนท่ี 2 
........2.งาน ชางปรับท่ัวไป  
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1. ดําเนินการจัดการ ดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยใน  

องคกรและชุมชน 
2102-2101 เขียนแบบเครื่องกล 2. เขียนและอานแบบภาพประกอบภาพแยกชิ้น ภาพชวย  

กําหนดตารางรายการวัสดุ 
2100-1005 งานเชื่อมโลหะแผนเบื้องตน 3. เช่ือมอารดลวดหุมปลักซ เช่ือมแกส ตัดแก็สแผนเหล็กเบื้องตน
  4. ขึ้นรูปและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผนเบื้องตน 
2102-2106 งานเครื่องมือกล 1 5. กลึง ไส กัด และเจาะขึ้นรูปช้ินงานตามแบบสั่งงาน 
ภาคเรียนท่ี 3 
........3..งาน ชางปรบัท่ัวไป  
2000-0001  คอมพิวเตอรเพื่อการอาชีพ 1. จัดทําสาระสนเทศเพื่อการอาชีพโดยใชคอมฯ 
2001-0004  การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2. ดําเนินงานจัดการสิ่งแวดลอม ในองคกรและชุมชน 
2100-1003  งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 3. ประกอบทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟาอิเล็กฯ เบื้องตน 
2102-2108  งานเครื่องมือกล 2 4. สรางชิ้นสวนเครื่องกล งานกลึงเยื้องศูนย งานเกลียว  งานเรียว 

เฟองตรง งานไสมุม ไสรองลิ่ม เจียรไนราบ  เจียรไน
ทรงกระบอก 

2102-2102  การเขียนแบบคอมพิวเตอร 5. เขียนแบบภาพแยกชิ้น ภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องกล กําหนด
ขนาด สัญลักษณ พิมพคําอธิบาย ตารางวัสดุ และสั่งพิมพโดย
ใชโปรแกรมชวย 

2102-2105 คณิตศาสตรเครื่องกล 6. คํานวณอัตราทดและระบบสงกําลัง 
  7. คํานวณหาเวลาในงานเครื่องมือกล 
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ภาคเรียนท่ี 4 
........4..งาน ชางเครื่องมือกลท่ัวไป  
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพ 1. จัดบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองคกร 
2100-1006 งานเครื่องยนตเบื้องตน 2. ตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องยนต 
2102-2111 งานอบชุบโลหะ 3. อบชุบแข็ง case Hardenning   Pack Carburizing การ 

Tempering และ Annealing 
2102-2116 งานสรางเครื่องมือตัด 4. สรางเครื่องมือตัดแบบคมเดียวและหลายคมทั้งบัดกรีแข็งและ

ถอดเปลี่ยน 
2102-2104 ช้ินสวนเครื่องกล 5. เลือกช้ินสวน ตามมาตรฐานกําหนดขั้นตอน การถอดประกอบ 

สลักเกลียว ล่ิมเพลา  ตลับลูกปน เฟอง  สายพาน ลอสายพาน 
2102-2107 พ้ืนฐานเทคโนโลยี cnc 6. เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่อง cnc 
ภาคเรียนท่ี 5 
........5..งาน ชางผลติชิน้สวนเครื่องกล  
2102-2109 งานเครื่องมือกล 3 1. สรางชิ้นสวนเครื่องกลดวยการใชอุปกรณพิเศษสําหรับงาน

กลึง งานไส งานกัด และงานเจียรไน 
2102-2115 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล 2. จัดระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานทําประวัติการ

ซอมและบํารุงรักษา 
  3. ถอดประกอบ ซอม ปรับแตง ปรับตั้งช้ินสวนเครื่องจักรกล 
ภาคเรียนท่ี 6 
..........งาน ชางผลิตชิน้สวนเครื่องกล  
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 1. ดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม 
2102-2110 งานเครื่องมือกล cnc 2. ควบคุมการทํางานของเครื่อง cnc 
  3. เขียนโปรแกรมและปรับตั้ง cnc 
2102-2112 กรรมวิธีการผลิต 4. เลือกวิธีการผลิตช้ินงานที่เหมาะสมกับสภาวะกําหนด 
  5. กําหนดองคประกอบทางดานเครื่องจักรอุปกรณและลําดับ

ขั้นการผลิตช้ินงานโดยเครื่องจักรกล 
2102-2113 งานสรางเครื่องมือจับยึดช้ินงาน 6. สรางชิ้นสวนประกอบและทดสอบอุปกรณนําเจาะและ

อุปกรณจับยึดช้ินงาน 
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ตัวอยางแผนการเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง 2546)

สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง
สาขางานเครื่องมือกล

รหัส นก. ชม. รหัส นก. ชม.
1.หมวดวิชาสามัญ 10 หนวยกิต 1.หมวดวิชาสามัญ 8 หนวยกิต

2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 2 2000-1103 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 2 2
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 2
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 2 2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 2
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 3 2000-1420 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 2 3
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 2    
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 1    

2.หมวดวิชาชีพ 11 หนวยกิต 2.หมวดวิชาชีพ 12 หนวยกิต
    2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 9 หนวยกิต     2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 4 หนวยกิต

2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 2 4 2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 3
2100-1004 งานฝกฝมือ 3 6 2100-1005 งานเช่ือมและโลหะแผนเบื้องตน 2 4
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องตน 2 4    
2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 2    

      
    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 2 หนวยกิต     2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 8 หนวยกิต

2102-2107 พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี 2 3 2102-2101 เขียนแบบเครื่องกล 2 4
   2102-2106 งานเครื่องมือกล 1 6 12
      
      
    2.3 วิชาชีพสาขางาน 0 หนวยกิต     2.3 วิชาชีพสาขางาน 0 หนวยกิต
      
      
      
      
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 0 หนวยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี 0 หนวยกิต
      
      
      
4. กิจกรรม 4. กิจกรรม

2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2 2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2

21 33 20 34รวม รวม

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รายชวิชา รายวิชา
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ตัวอยางแผนการเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง 2546)

สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง
สาขางานเครื่องมือกล

รหัส นก. ชม. รหัส นก. ชม.
1.หมวดวิชาสามัญ 3 หนวยกิต 1.หมวดวิชาสามัญ 5 หนวยกิต

2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 2 2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 2
2000-1520 คณิตศาสตรประยุกต 2 2 2 2000-1521 คณิตศาสตรประยุกต 3 2 2

   2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร 2 2
      
      
      
2.หมวดวิชาชีพ 16 หนวยกิต 2.หมวดวิชาชีพ 11 หนวยกิต
    2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 6 หนวยกิต     2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 4 หนวยกิต

2001-0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 3 2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 3
2001-0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 3 2100-1006 งานเครื่องยนตเบื้องตน 2 4
2100-1003 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2 4    

      
      
    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 4 หนวยกิต     2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 4 หนวยกิต

2102-2102 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 4 2102-2104 ช้ินสวนเครื่องกล 2 2
2102-2105 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 2 2102-2107 พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี 2 3

      
      
    2.3 วิชาชีพสาขางาน 6 หนวยกิต     2.3 วิชาชีพสาขางาน 3 หนวยกิต

2102-2108 งานเครื่องมือกล 2 6 12 2102-2111 งานอบชุบโลหะ 3 6
      
      
      

   
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 0 หนวยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต
   2102-2116 งานสรางเครื่องมือตัด 3 6
      
      
4. กิจกรรม 4. กิจกรรม

2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 0 2 2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 0 2

19 34 19 32

รายชวิชา รายวิชา

รวม รวม

ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 4
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ตัวอยางแผนการเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง 2546)

สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง
สาขางานเครื่องมือกล

รหัส นก. ชม. รหัส นก. ชม.
1.หมวดวิชาสามัญ 1 หนวยกิต 1.หมวดวิชาสามัญ 1 หนวยกิต

2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 2 2000-1223 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม 1 2
      
      
      
      
      
2.หมวดวิชาชีพ 6 หนวยกิต 2.หมวดวิชาชีพ 12 หนวยกิต
    2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 0 หนวยกิต     2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 2 หนวยกิต
   2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 3
      
      
      
      
    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 0 หนวยกิต     2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 0 หนวยกิต
      
      
   
      
    2.3 วิชาชีพสาขางาน 6 หนวยกิต     2.3 วิชาชีพสาขางาน 6 หนวยกิต

2102-2109 งานเครื่องมือกล 3 6 12 2102-2110 งานเครื่องมือกลซีเอ็นซี 6 12
      
       2.4 โครงการ 4 หนวยกิต   
   2102-5001 โครงการ 4 *
   
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี 5 หนวยกิต

2102-2115 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล 3 6 2102-2112 กรรมวิธีการผลิต 2 2
   2102-2113 งานสรางเครื่องมือจับยึดช้ินงาน 3 6

   
      
4. กิจกรรม 4. กิจกรรม
   2002-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 0 2

10 20 18 27รวม รวม

ภาคเรียนที่ 5 ภาคเรียนที่ 6
รายชวิชา รายวิชา
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แบบกําหนดหัวขอ(Theme)/งาน/โครงการ(Preject) และกําหนดสมรรถนะของงาน 
ชื่อหัวของาน (Job Title)  โครงการสรางเครื่องมือขนาดเล็ก    ภาคเรียนท่ี   1 

 

คําอธิบายลักษณะงาน (Job  description) 
               จัดดําเนินการสรางเครื่องมือขนาดเล็ก โดยเริ่มตั้งแตเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน เขียนภาพฉาย ภาพสาม
มิติ เขียนรายงานวัสดุอุปกรณเปนภาษาอังกฤษ เลือกใชวัสดุที่เหมาะสมกับงาน กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการทํางาน 
นําการใชแรงมาประยุกตใชในปฏิบัติงานชาง  แปรรูปวัสดุงาน    และประกอบชิ้นงานเครื่องมือขนาดเล็กดวยเครื่องมือ
ทั่วไป และเครื่องจักรกลดวยความประณีตและปลอดภัย สรุปรายงานผลการดําเนินงานเปนภาษาไทยและอังกฤษ 
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  1. เขียนโครงการและแผนปฏบิัตงิานโครงการ 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

1.1 เขียนโครงการจัดทําเครื่องมือ
ขนาดเล็ก 

1.2 เขียนแผนปฏิบัติงานจัดทํา
เครื่องมือขนาดเล็ก 

1.1โครงการจัดทําเครื่องมือขนาด เล็ก 
มีองคประกอบครบตาม 
ขอกําหนด 

1.2 แผนปฏิบัติงานมีองคประกอบครบ
ดําเนินงานไดจริง 

- เรื่องการเขียนโครงการ 
-เรื่องการเขียนแผนปฏิบัติ 
  (วิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1) 
 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  2. เขียนแบบภาพฉายและภาพสามมิต ิ
สมรรถนะ 

Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

2.1 เขียนรูปภาพฉายและภาพสามมิติ 
2.2 เขียนรายการวัสดุอุปกรณ 

2.1 รูปดานพรอมขนาดถูกตอง ครบ
องคประกอบ 

2.2 รายการวัสดุอุปกรณถูกตอง
ครบถวน   

- เรื่องการเขียนภาพฉายและสามมิติ 
   (วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน) 
- เรื่องการเลือกวัสดุใหเหมาะกับงาน 
   (วิชา วัสดุอุตสาหกรรม) 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  3. กําหนดวัสดุอุปกรณเปนภาษาองักฤษ 
สมรรถนะ 

Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

3.1 เรียกช่ือวัสดุอุปกรณ,เครื่องมือ
และเครื่องจักรที่ใชในการทํา
เครื่องมือขนาดเล็กเปน
ภาษาอังกฤษ 

3.2 เขียนคําศัพท,วัสดุ,อุปกรณ  
เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใชใน
การทําเครื่องมือขนาดเล็กเปน
ภาษาอังกฤษ 

3.1 อานออกเสียงช่ือวัสดุ,อุปกรณ, 
      เครื่องมือและเครื่องจักรเปน 
      ภาษาอังกฤษ 
 3.2 เขียนคําศัพทวัสดุ,อุปกรณ, 
       เครื่องมือและเครื่องจักรเปน 
       ภาษาอังกฤษ 

-เรื่องการอานและเขียนคําศัพท วัสดุ, 
อุปกรณ,เครื่องมือและเครื่องจักร 

 (วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  4. นําการใชแรงมาประยุกตใชในการปฏิบตัิงานชาง 
สมรรถนะ 

Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

4.1 บอกธรรมชาติของแรงได 
4.2 อธิบายชนิดของแรงได 
4.3 อธิบายประโยชนของแรงที่

นํามาใชในงานชาง 
4.4 เมื่อยกตัวอยางชิ้นงานมาบอกได

วามีแรงชนิดใดมาเกี่ยวของ 

4.1 บอกไดถูกตอง เมื่อมีแรงมากระทําตอ
วัตถุ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตอวัตถุ 

4.2 บอกชนิดของแรงไดครบทุกประเภท 
4.3 บอกประโยชนของแรงชนิดตางๆ ได 
4.4 จําแนกชนิดของแรงที่ใชในงานตาง ๆ 
ได 

การนําแรงมาประยุกตใชในการ     
ปฏิบัติงาน 
(วิชา วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน) 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  5. ปฎิบัตงิานแปรรูปชิ้นงานดวยเคร่ืองมือกล 
สมรรถนะ 

Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

5.1 ปฏิบัติงานแปรรูปช้ินงานดวย
เครื่องมือทั่วไป ไดอยางประณีต
เรียบรอย 

5.2 ตรวจสอบขนาดชิ้นงานได ถูกตอง 

5.1 ช้ินสวนของช้ินงานถูกตองตาม
แบบงาน 

- เรื่องปฏิบัติงานใชเครื่องมือทั่วไป 
    (วิชางานฝกฝมือ) 
- เรื่อง ตรวจสอบขนาดชิ้นงาน 
    ( วิชางานวัดละเอียด) 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  6. งานแปรรูปวัสดุและประกอบชิ้นงานเครื่องมือขนาดเล็กดวยเคร่ืองมือกล 
สมรรถนะ 

Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

6.1 ปฏิบัติงานแปรรูปช้ินงานดวย
เครื่องมือกลไดขนาดถูกตอง 

6.2 ตรวจสอบขนาดชิ้นงานได
ถูกตอง 

6.1. ขนาดชิ้นสวนและประกอบชิ้นงาน
เครื่องมือขนาดเล็กถูกตองตามแบบ 
6.2 การตรวจสอบขนาดชิ้นงานตาม

แบบงาน 

- เรื่องการปฏิบัติงานเครื่องมือกล 
   (วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน)     
- การตรวจสอบขนาดชิ้นงาน 
   (วิชางานวัดละเอียด) 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  7.  รายงานผลการดาํเนินโครงการ 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
7.1 เขียนรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ 
7.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ

ถูกตองครบถวน 
- เรื่องการเขียน รายงานโครงการ 
   (วิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1) 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  8.  รายงานผลการดาํเนินเปนภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะ 

Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

8.1 นําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ 8.1 นําเสนอผลงานเปนตามจุด
ประเมินผล 

-เรื่องการนําเสนอผลงานการทํา
เครื่องมือขนาดเล็ก 

 (วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 
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แบบแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
บูรณาการวิชา  เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน  งานฝกฝมือ  งานเครื่องมือกลเบื้องตน                    หนวยท่ี 
วัสดุชางอุตสาหกรรม งานวดัละเอียด  ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  สอนครั้งท่ี 
ชื่อหนวย  งานบูรณาการอาชพีงานชางปรับทั่วไป  วิทยาศาสตรพื้นฐาน                 จํานวน  60 ชม. 
 

หัวขอเร่ือง             โครงการจัดทําเครื่องมือขนาดเล็ก 
หัวขอเร่ืองท่ีจะสอนดังนี ้

รายการสอน ทฤษฏี (ชม.) ปฏิบตัิ (ชม.) 
1.  การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการเครื่องมือขนาดเล็ก 1 3 
2.  การเขียนแบบสั่งงาน เครื่องมือขนาดเล็ก 1 3 
3.  การกําหนดวัสดุ อุปกรณเปนภาษาอังกฤษ 1 3 
4.  การนําแรงมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานชาง 1 3 
5.  ปฏิบัติงานแปรรูปดวยเครื่องมือทั่วไป 3 21 
6.  ปฏิบัติงานแปรรูปดวยเครื่องมือกล 3 9 
7.  การเขียนรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 1 3 
8.  การเขียนรายงานผลการดําเนินโครงการเปนภาษาองักฤษ 1 3 
                                                                    รวม 12 48 
 

 สาระสําคัญ 
 การศึกษาและปฏิบัติงานอาชีพนั้น   การจัดทําประยุกตโครงงานที่ประกอบอาชีพจริง เร่ิมตั้งแต 
วางแผนดําเนนิงานจัดทําโครงงานผลิตเครื่องมือขนาดเล็ก  และสรปุผลการทํางานในลักษณะของการ
ทํางานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เปนการพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู  ทักษะงานอาชพี  ทักษะ
กระบวนการตาง ๆ รวมทั้งเปนคนดีของสังคม มีคุณธรรม  จริยธรรม  โดยใชประสบการณตรง 
 
จุดประสงคท่ัวไป 
 เพื่อใหนักเรยีนไดรับการเรยีนรู ดวยการบูรณาการความรู และทักษะทางดานวิชาพื้นฐาน และ
วิชาชีพเฉพาะในงานเครื่องมือกลเบื้องตน งานฝกฝมอืมาประยุกตใชในการสรางสรรคผลงานในอาชีพ
ชางปรับทั่วไปวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
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จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
หลังจากเรียนรูหนวยนีแ้ลวนักเรียนสามารถ 

1. บรรยายหลักการเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานได 
2. เขียนโครงการแผนปฏิบัติงาน และทําเสนอขออนุมัติโครงการถูกตองตามขั้นตอน 
3. อธิบายหลักการในการเขียนแบบภาพสามมิติและภายฉายได 
4. เขียนแบบภาพสามมิติและภาพฉายของเครื่องมือขนาดเล็กที่ตองการทําและรายการวสัดุ

อุปกรณได 
5. กําหนดรายการวัสดุอุปกรณเปนภาษาอังกฤษ 
6. จัดเตรียมและเลือกใชวัสดุอุปกรณในการจัดทําเครื่องมอืขนาดเล็กไดถูกตอง 
7. ปฏิบัติงานแปรรูปดวยเครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลไดถูกตองตามแบบงาน 
8. ตรวจสอบชิ้นงานไดถูกวิธี 
9. เขียนรายงานผลการดําเนินงานโครงการได 
10. เขียนรายงานผลการดําเนินโครงการเปนภาษาอังกฤษได 
ครุภัณฑ/เคร่ืองมือ/วัสดุ – อุปกรณ 
ขึ้นอยูกับผูเรียนจะจัดทํางานอะไร 

กิจกรรมการเรียน 
 1.กิจกรรมครู 

1.1 จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออางอิง ส่ือการเรียน ทั้งสื่อโสตทัศน ส่ือส่ิงพิมพตัวอยาง
โครงการของจริง 

1.2 นําเขาสูบทเรียน  โดยจดัใหคณะครูที่รวมสอนงานบูรณาการประชุมชี้แจงวิธีการเรียนรู 
ระยะเวลาที่ครูแตละคน จะเขามาเปนผูสอน หลักการแนวการคิดโครงการ และดําเนนิโครงการการ
ประเมินผลงาน แนะนําและใหตวัอยางงานโครงการลักษณะตาง ๆ 

1.3 การใหขอมูลหรือการสอน   โดยผูสอนใหผูเรียนศึกษาจากใบความรู ใบปฏิบัติงาน หรือชุด 
การเรียน ส่ือโสตทัศน หลังจากนั้นทําแบบทดสอบโดยใหผานเกณฑตามที่กําหนด 

1.4 สังเกต  บักทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะศึกษาบทเรียน คอยชวยเหลือใหการปรึกษา แนะนํา
แกผูเรียนที่ตองการรับความชวยเหลือ 

1.5 การประยุกตใช  โดยมอบหมายแกผูเรียนใหดําเนนิงานตามสมรรถนะของหัวขอโครงการ 
ที่กําหนดและตามโครงการที่ผูเรียนไดเขยีนดวยตนเอง 

1.6 สังเกต  บันทึกพฤติกรรมของผูเรียนขณะปฏิบัติงานและดําเนินงานตามโครงการคอย
ชวยเหลือใหคาํแนะนําแกนกัเรียนที่ตองการ 

1.7 การตรวจสอบผลการเรียนรู  ใหผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอที่จะประเมนิผลโครงการและ
ตรวจสอบชิ้นงาน เพื่อประเมินผลงานและแกไขขอบกพรองของผูเรียน 
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1.8 สังเกต   บันทกึพฤติกรรมนกัเรียนขณะผูเรียนปฏิบัติงาน คอยชวยเหลือใหคําแนะนําเมื่อ
ผูเรียนตองการรับความชวยเหลือ 

 

2. กิจกรรมนักเรียน 
2.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ตามที่ผูสอนและบทเรียนกําหนด 
2.2 นําเขาสูบทเรียนโดยรับการชี้แจงวิธีการเรียนรู ระยะเวลาที่ครูแตละคน  จะทําหนาที่เปน

ผูสอน  
2.3 จัดกลุมกันศึกษา   คนควา  หาขอมูลจาก เอกสารตํารา หนังสืออางอิง และ เรียนจากชุดการ

เรียน  และสื่อการเรียนตาง ๆ รวมทั้งตัดสินใจเลือกปฏิบตัิงานตามที่สนใจ 
2.4 การใหขอมูลโดยศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ใบปฏิบตัิงานหรือชุดการเรียน ส่ือโสตทัศน

แลวทําแบบทดสอบ  หากทาํการประเมินผลไมผานเกณฑใหทําการทบทวนบทเรยีนใหม แลวทดสอบจน
ผานเกณฑที่กาํหนด 

2.5 การประยกุตใช โดยศึกษาใบมอบงาน  ดําเนินงานตามสมรรถนะของหัวขอโครงการที่
กําหนดและตามโครงการที่ผูเรียนไดเขียนดวยตนเอง 

2.6 การตรวจสอบผลการเรียนรู โดยทํารายงานผลการดาํเนินงาน รวมกับผูสอนกําหนดหวัขอ
ที่จะประเมนิงานโครงการ รวมกับผูเรียนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมนิผลและแกไขขอบกพรอง หากมี 
ปญหาขอขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุม 
 

สื่อการเรียน 
1. หนังสือเรียนวชิางานเครื่องมือกล วิชาเขียนแบบเครื่องกล วิชางานเชื่อมและโลหะแผน

เบื้องตนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ชุดสื่อการเรียนวิชางานเครื่องมือกล วิชาเขียนแบบเครื่องกล วิชางานเชื่อมและโลหะแผน

เบื้องตน 
3. หนังสือเรียนเรื่องเกี่ยวกับโลกอาชีพในกลุมงานเครื่องมือกล 
4. คูมือจัดทําโครงงานชนิดตาง ๆ ของวิชาภาษาไทย 
5. คูมือศัพทและการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 
6. ตัวอยางชิน้งานจริง 
7. อุปกรณเครื่องมืองานเครื่องมือกล 
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งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 
1. ศึกษาคนควาเอกสารหนังสือเรียน ชุดการเรียนเรื่อง 

1.1 หนังสือเรียนเรื่อง งานเครื่องมือกล 
1.2 หนังสือเรียนเรื่อง การเขียนแบบเครื่องกล 
1.3 หนังสือเรียนเรื่อง งานเชื่อมโลหะ 
1.4 หนังสือเรียนเรื่อง โลกอาชีพในกลุมงานเครื่องมือกล 
1.5 คูมือการจัดทําโครงงานชนิดตาง ๆ 
1.6 คูมือศัพทและการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 
1.7 มาตรฐานตาง ๆ ในงานเครื่องมือกลและงานเชื่อมโลหะ 

 

การประเมินผล 
1. ตรวจแผนงานโครงงาน แผนปฏิบัติงานรวมกับผูเรียน 
2. ครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงานและกจินิสัยที่ด ี
3. ผูเรียนรวมกับผูสอนตรวจชิน้งานสําเร็จ 
4. ผูเรียนรวมกนัพรอมกับผูสอนตรวจประเมนิโครงการ 
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ตัวอยาง เกณฑการประเมินผลโครงการ 
 

1. ขั้นการวางแผนงาน (Planning)        15 คะแนน 
 1.1 ความยากงายของงานที่สัมพันธกับคนในกลุม 3 คะแนน 
 1.2 ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวชิาชีพ 2 คะแนน 
 1.3 ความสมบูรณของแผนหรือตัวโครงการ 10 คะแนน 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน (Process)        20 คะแนน 
 2.1 การจัดเตรยีมเครื่องมือ อุปกรณถูกตองเหมาะสมและเพียงพอ 
       หรือเอกสาร ตํารา คูมือเหมาะสมและเพียงพอ 5 คะแนน 
 2.2 การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุถูกตองเหมาะสม 
       หรือการคนหา เลือกใชขอมูลเหมาะสมเพียงพอ 5 คะแนน 
 2.3 การควบคมุการทํางานใหเปนไปตามแผน 
       หรือการจดักระทํา วิเคราะห สรุปผลขอมูลเหมาะสม 5 คะแนน 
 2.4 การตรวจ ประเมินและปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน 5 คะแนน 
3. ขั้นการนําเสนอผลงาน (Product)        65 คะแนน 
 3.1 การประเมนิผลผลิต  40 คะแนน 
  - รูปรางลักษณะ หรือองคประกอบ 10 คะแนน 
  - คุณภาพ 10 คะแนน 
  - ปริมาณ 10 คะแนน 
  - ประโยชนใชสอย 10 คะแนน 
 3.2 การนําเสนอโครงงาน 25 คะแนน 
  - เอกสารประกอบโครงงาน 10 คะแนน 
  - วิธีการ ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน 15 คะแนน 
 
      รวม    100 คะแนน 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง   สาขางานเครื่องมือกล 

14  

ตัวอยาง  แบบประเมินแผนงาน 
ช่ือโครงการ......................................................... 

ลักษณะโครงการ......................................................จํานวนคน.................ระยะเวลา............. 
คําชี้แจง ครู เจาของโครงการและเพื่อนนักศึกษารวมกันประเมนิโดยใช √ ลงในชองที่ตองการ 

ระดับคะแนน รายการประเมิน 
ดีมาก ดี พอใช หมายเหตุ 

1. ช่ือโครงการมีความชัดเจนสื่อความหมาย 
2. หลักการและเหตุผลสมเหตุสมผล 
3. วัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจนเปนไปได 
4. ชวงเวลาในการดําเนินงานเหมาะสมเปนไปได 
5. สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมเปนไปได 
6. งบประมาณหรือทรัพยากรที่ใชดําเนนิงานเหมาะสม 
7. แผนปฏิบัติงานละเอียดชดัเจนปฏิบัติได 
8. การติดตามประเมินผลชัดเจนปฏิบัติได 
9. ผลที่คาดวาจะไดรับคุมคากับการดําเนินการ 
10.ความยากงายของงานที่สมกับคนในกลุม 
 

    

รวม     
 
หมายเหตุ  การใหคะแนน  ดีมาก =  1.0 คะแนน   ดี =  0.7 คะแนน  พอใช =  0.5 คะแนน 
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ตัวอยาง แบบประเมินโครงการ 
ช่ือโครงการ......................................................... 

ลักษณะโครงการ......................................................จํานวนคน.................ระยะเวลา............. 
คําชี้แจง ครู เจาของโครงการและเพื่อนักศึกษารวมกันประเมนิโครงการ 

คะแนน ท่ี รายการประเมิน 
เต็ม ได 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

ขั้นการวางแผนงาน (Planning) 15 คะแนน 
 1.1 ความยากงายของงานที่สัมพันธกับคนในกลุม 
 1.2 ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวชิาชีพ 
 1.3 ความสมบูรณของแผนหรือตัวโครงการ 
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Process) 20 คะแนน 
 2.1 การจัดเตรยีมเครื่องมือ อุปกรณถูกตองเหมาะสม เพยีงพอ 
       หรือเอกสาร ตํารา คูมือเหมาะสมและเพียงพอ 
 2.2 การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุถูกตองเหมาะสม 
       หรือการคนหา เลือกใชขอมูลเหมาะสมเพียงพอ 
 2.3 การควบคมุการทํางานใหเปนไปตามแผน 
       หรือการจดักระทํา วิเคราะห สรุปผลขอมูลเหมาะสม 
 2.4 การตรวจ ประเมินและปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน 
 
ขั้นการนําเสนอผลงาน (Product)  65 คะแนน 
 3.1 การประเมนิผลผลิต 40 คะแนน 
  - รูปรางลักษณะ หรือองคประกอบ 
  - คุณภาพ 
  - ปริมาณ 
  - ประโยชนใชสอย 
 3.2 การนําเสนอโครงการ 25 คะแนน 
  - เอกสารประกอบโครงงาน 
  - วิธีการ ข้ันตอนการนําเสนอผลงาน 
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5 
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 รวม   
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แบบแผนการเรียนรูของแตละรายวิชา 
รหัส  2100 – 1001 ชื่อวิชา   งานเครื่องมือกลเบื้องตน         2 (4)  
ระดับชั้น     ปวช.        สาขาวิชา.   เครื่องมือกลและซอมบํารุง   ทฤษฎี –ปฏิบตัิ   80   ช่ัวโมง 
 

จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การคํานวณทีใ่ชในงาน เครื่องมือกลพื้นฐาน 
 2. เพื่อใหมีความสามารถในการ เจาะ ตดั กลึง ไส งานดวยเครื่องมือกลเบื้องตน 
 3. เพื่อใหมกีิจนิสัยที่ดี ในการทํางานรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงตอเวลาสะอาด ปลอดภัย 
และรักษาสภาพแวดลอม 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางาน การปรับตั้ง และใชงานเครื่องมอืกลพื้นฐาน 
2. กลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน  
3. ไสปรับขนาดชิ้นงานโลหะ ตามแบบสั่งงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกีย่วกบั การจําแนกชนิด สวนประกอบ หลักการทํางาน การบํารุงรักษา 
และหลักความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานเครื่องมือกลพื้นฐาน  การคํานวณคาความเร็วรอบ ความเร็วตดั 
อัตราการปอน องคประกอบที่จําเปน ในการปฏิบัติงานลับคมตัด งานกลึง งานไส งานเจาะตามหลกัความ
ปลอดภัย งานลับมีด กลึงปาดหนา มดีกลึงปอก งานลับดอกสวาน งานกลึงปาดหนา กลึงปอก งานไสราบ 
ไสบาฉาก งานเจาะรู งานรีมเมอร 
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หนวยการสอนปฏิบตั ิ
รหัส 2100-1007            ชื่อวิชา   งานเครื่องมือกลเบื้องตน   2   (4) 
 หนวยท่ี 1 ชื่อหนวย          จํานวนคาบ 
 1.  งานการเตรียมเกี่ยวกับงานเครื่องมือกล   8 
 2.  งานเครื่องเจียระไนจับมดี,ลับคมมีด   8 
 3.  งานเครื่องเล่ือยกล     8 
 4.  งานเครื่องเจาะ      8 
 5.  งานเครื่องกลึง           16 
 6.  งานเครื่องไส     16 
 7.   งานบูรณาการปรับทั่วไป    12 
   งานประเมินผล      4 
      รวม   80 

 
ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 

รหัส 2100-1007              ชื่อวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องตน                                         2(4) 
ลําดับ พฤติกรรมท่ีตองการ/การสอนหนึ่งครัง้ 
ที่ 

ช่ือหนวย 
ความรู ทักษะ กิจนิสัย รวม (ชม.) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 
 

งานเตรียมเกี่ยวกับงานเครื่องมือกล 
งานเครื่องเจียระไนจับมดี,ลับคมตัด 
งานเครื่องเล่ือยกล 
งานเครื่องเจาะ 
งานเครื่องกลึง 
งานเครื่องไส 
งานบูรณาการชางปรับทั่วไป 
การประเมินผล 
 

5 
2 
2 
2 
4 
4 
3 
- 

2 
3 
3 
3 
8 
8 
6 
- 

1 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
- 

8 
8 
8 
8 
16 
16 
12 
4 
 

 
 รวม 26 32 22 80 
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน 
จํานวนคาบ หนวย 

ท่ี ชื่อหนวย/หัวขอการสอน 
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. 
 
 
 
 
 

4. 

งานเตรียมตัวเกีย่วกับชางเครื่องมือกล 
    1.1 อธิบายเกี่ยวกับการเตรียมตัวงานชางเครื่องมอืกล 
    1.2 บอกวิธีการจับยึดอุปกรณตาง ๆ เขากับหัวเพลา  
           แทนหัวเครื่อง 
    1.3 อธิบายการจับยึดช้ินงานดวยเพลาอัด และติดตั้ง 
          เพลาอัดระหวางยันศูนยบนเครื่องกลึง 
    1.4 แสดงการจับยึดปากกา จับยึดช้ินงานบนโตะงาน  
          1.4.1  โตะงานเครื่องกัด 
          1.4.2  โตะงานเครื่องไส 
          1.4.3  โตะงานเจียระไนราบ 
          1.4.4  บนเครื่องเลือ่ยกล 
    1.5 ความปลอดภัยในการทํางาน     
งานเครื่องเจียระไนลับมีด,ลับคมตัด 
 2.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานเตรยีมเครื่องเจยีระไนลับคมตัด 
4.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานเตรียมลอเจียระไน สําหรับ

เครื่อง  เจียระไนลับคมตัด 
4.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานลับคมตัด มีดกลึงปอก 
4.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานลับมีดกลงึตกรอง 
4.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานลับคมตัดมีดไสหยาบ 
4.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานลับดอกสวาน 
4.2 การบํารุงรักษาเครื่องเจียระไน 
งานเครื่องเลือ่ยกล 
4.2 การเตรียมเครื่องเลื่อยกลกอนใชงาน 

4.2 การเตรียมงานเพื่อปฏิบัติงาน 
4.2 การจับชิ้นงานบนเครื่องเลื่อยกลเพื่อทํางาน 
4.2 ปฏิบัติงานตัดช้ินงานดวยเครื่องเลื่อยกล 
4.2 การบํารุงรักษาเครื่องเลือ่ยกล 

งานเครื่องเจาะ 
4.2 การเตรียมเครื่องเจาะกอนใชงาน 

    4.2  การเตรียมงานเพื่อปฏิบัติงาน 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

6 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

8 
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จํานวนคาบ หนวย 
ท่ี ชื่อหนวย/หัวขอการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 

7. 
8. 
 

    4.3  การเตรียมงานประกอบและถอดดอกสวาน     
หรือดอกควานเรียบ บนเครือ่งเจาะ 

    4.4  ปฏิบัติงานเจาะดวยเครื่องเจาะ 
    4.5  การบํารุงรักษาเครื่องเจาะ 
งานเครื่องกลึง 

5.1 การเตรียมเครือ่งกลึงกอนใชงาน 
5.2 การเตรียมงานเพื่อปฏิบัติงาน 
5.3 ปฏิบัติงานกลึงปาดหนา 
5.4 ปฏิบัติงานกลึงปอกลดขนาด 
5.5 ปฏิบัติงานกลึงเรียว 
5.6 ปฏิบัติงานเจาะรูบนเครื่องกลึง 
5.7 ปฏิบัติงานควานเรียบบนเครือ่งกลึง 
5.8 การบํารุงรักษาเครื่องกลึง 

งานเครื่องไส 
6.1 การเตรียมเครือ่งไส เพื่อปฏิบัติงาน 
6.2 การเตรียมงานเพื่อปฏิบัติงานบนเครื่องไส 
6.3 ปฏิบัติงานไสราบบนชิ้นงาน 
6.4 ปฏิบัติงานไสบาฉาก บนชิ้นงาน 
6.5 การบํารุงรักษาเครื่องไส 

งานบูรณาการงานชางปรับทั่วไป 
การประเมินผลการเรียน 
 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
3 
4 

 

 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
9 
- 

 

 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 

12 
4 

 
 รวม 26 54 80 

 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง   สาขางานเครื่องมือกล 

20  

แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา 
รหัส  2100-1007  ชื่อวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องตน    2  (4)     สอนครั้งท่ี 1-2 
 หนวยท่ี 1             ชื่อหนวย  การเตรียมตวัชางเครื่องมือกล    จํานวน   80  ชม. 
หัวขอเร่ือง 
 หนวยท่ี 1 ประกอบดวยหัวขอเร่ืองตอไปนี้ 

1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานการเตรียมงานชางเครื่องมือกล 
1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานจับยดึชิ้นงานดวยหนาสี่ปากอิสระ 
1.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานจับยดึชิ้นงานดวยหนาจานสามปาก 
1.4 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานจับยดึชิ้นงานดวยปากกา (Machine Vise) บนเครื่องกัด 
1.5 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานจับยดึชิ้นงานระหวางศูนยดวยหนาจานพา (Dog plate) 
1.6 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานจับยดึชิ้นงานดวยเพลาอัด 
1.7 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานจับยดึโตะงาน (Magnetic table) บนเครื่องเจียระไนราบ 
1.8 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานจับยดึปากกา (Machine vise) บนเครื่องไส 
1.9 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานจับยดึปากกา (Vise) บนเครื่องเล่ือยกล 

สาระสําคัญ 
 การเริ่มตนรับการฝกทักษะ ความรูในโรงงานชางเครื่องมือกลตองปฏิบัติตนเองโดยการแตงกาย
ใหรัดกุม การเตรียมน้ํามันหลอเย็นและการผสม การฝกทักษะและความรูในงานกระบวนการตดิตั้งและ
ถอดอุปกรณยดึบนเครื่องมือกลแบบตางๆ  
จุดประสงคการเรียนการสอน 
 จุดประสงคท่ัวไป 
 เพื่อใหมีทกัษะ ความรูในการแตงกายใหรัดกุมในขณะปฏิบัติงานในโรงงาน การเลือกใชอุปกรณ
เพื่อความปลอดภัย และใชเครื่องมือจับยึดชิน้งานตลอดจนการเลือกใชน้ํามันหลอเยน็และการผสม 
 จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 หลังจากศึกษาหนวยนีแ้ลวผูเรียนสามารถ 

1. อธิบายเกี่ยวกบัการเตรียมงานชางเครื่องมอืกล 
2. บอกวิธีการจับยึดอุปกรณตาง ๆ เขากับหัวเพลา (Spindle Nose) แทนหวัเครื่อง (Head Stock) 

ของเครื่องกลึงดวยอุปกรณดงันี้ 
2.1 หนาจานสี่ปากอิสระ 
2.2 หนาจานสามปากและสี่พันพรอม 
2.3 หนาจาน (Dog Plate) 
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3. อธิบายการจับยึดชิ้นงานดวยเพลาอัด (Mandrel)  และติดตั้งเพลาอัดระหวางยันศูนยบน
เครื่องกลึง 

4. แสดงการจับยดึปากกา (Machine Vise) จับยึดชิ้นงานบนโตะงานดังนี้คอื 
4.1 บนโตะงานเครื่องกัด 
4.2 บนโตะงานเครื่องไส 
4.3 บนโตะงานเครื่องเจียระไนราบ 
4.4 บนเครื่องเล่ือยกล 

งานทีป่ฏิบตั ิ
1.1 ปฏิบตัิการเกี่ยวกับงานการเตรียมงานชางเครื่องมือกล 

1.1.1 การแตงกายใหรัดกุมเพื่อความปลอดภัย 
1.1.2 การใชอุปกรณเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 
1.1.3 การเลือกใชน้ํามันหลอเยน็ 
1.1.4 การผสมน้ํามันหลอเยน็ 
1.1.5 การเลือกเครื่องมือจับยึดชิน้งาน 

1.2 ปฏิบตัิการเกี่ยวกับงานจับยดึชิ้นงานดวยหนาจานสี่ปากอิสระ 
1.2.1 การประกอบและถอดหนาจานสี่ปากอิสระบนเครื่องกลึง 
1.2.2 การจับชิ้นงานรูปรางตาง ๆ ดวยหนาจานสี่ปากอิสระ 
1.2.3 การตั้งชิ้นงานใหไดศนูยดวยหนาจานสี่ปาก 
1.2.4 การใชฟนจับชิ้นงานในลกัษณะที่เหมาะสม 

1.3 ปฏิบตัิการเกี่ยวกับงานจับยดึชิ้นงานดวยหนาจานสามปาก 
1.3.1 การประกอบและถอดหนาจานบนเครื่องกลึง 
1.3.2 การจับชิ้นงานรูปรางตาง ๆ ดวยหนาจานสามปาก 
1.3.3 การตั้งชิ้นงานใหไดศนูย 
1.3.4 การเปลี่ยนชุดฟนของหนาจาน 

1.4 ปฏิบตัิการเกี่ยวกับงานจับยดึชิ้นงานดวยปากกา (Machine Vise) บนเครื่องกัด 
1.4.1 การติดตั้งและถอดปากกาบนโตะงานเครือ่งกัด 
1.4.2 การตรวจสอบความขนานทีห่นาปากกาดานอยูกับที ่
1.4.3 การจับชิ้นงานรูปทรงตาง ๆ ดวยปากกาบนเครื่องกัด 
1.4.4 การรองชิ้นงานดานขางดวยแทงขนาน 
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1.5 ปฏิบตัิการเกี่ยวกับงานจับชิน้งานระหวางศูนยดวยหนาจาน (Dog plate) 
1.5.1 การประกอบและถอดหนาจานพาบนเครื่องกลึง 
1.5.2 การประกอบและถอดยันศูนย 
1.5.3 การปรับศูนยหนาและศูนยทายใหตรงกัน 
1.5.4 การเลือกใชเหล็กพา 
1.5.5 การถอดและประกอบเหล็กพากับชิ้นงาน 
1.5.6 การตั้งชิ้นงานระหวางศนูย 

1.6 ปฏิบตัิการเกี่ยวกับงานจับยดึชิ้นงานเพลาอัด 
1.6.1 การเลือกใชชนิดของเพลาอดั 
1.6.2 การอดัและถอดชิ้นงานโดยใชเพลาอัดชนิดเรียว 
1.6.3 การตั้งเพลาอัดชนิดเรยีวระหวางศูนย 
1.6.4 การประกอบและถอดชิ้นงานโดยใชเพลาอัดชนิดเกลียว 
1.6.5 การตั้งเพลาอัดชนิดเกลียวระหวางศูนย 
1.6.6 การจับเพลาอดัดวยหนาจานสามปาก 
1.6.7 การยันศูนยเพลาอัดดวยยันศนูยทายแทนเครื่อง 

1.7 ปฏิบตัิการเกี่ยวกับงานจับยดึโตะงานบนเครื่องเจียระไนราบ 
1.7.1 การติดตั้งและถอดโตะงานแมเหล็ก (Magnetic table) บนเครื่องเจียระไนราบ 
1.7.2 การติดตั้งปากกาจับชิ้นงาน (Machine Vise) บนโตะแมเหล็ก (Hagnetic table) 
1.7.3 การตรวจสอบความขนานบนปากกากับปากดานอยูกับที่ 
1.7.4 การจับชิ้นงานรูปรางตาง ๆ ดวยปากกา 
1.7.5 การรองชิ้นงานดานขางดวยแทงขนาน 

1.8 ปฏิบตัิการเกี่ยวกับงานจับยดึปากกา (Machine Vise) บนเครื่องไส 
1.8.1 การติดตั้งและถอดปากกาบนโตะงานเครือ่งไส 
1.8.2 การจับชิ้นงานแทงขนาน (Parallel Bar) บนปากกา 
1.8.3 การตรวจสอบความขนานทีด่านขางของแทงขนาน 
1.8.4 การจับชิ้นงานรูปรางตาง ๆ ดวยปากกาบนเครื่องไส 
1.8.5 การรองชิ้นงานดานลางและดานขางดวยแทงขนาน 
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1.9 ปฏิบตัิการเกี่ยวกับงานจับยดึปากกา (Vise) บนเครื่องเลือ่ยกล 
1.9.1 การติดตั้งและถอดปากกาบนเครื่องเล่ือยกล 
1.9.2 การตรวจสอบความฉากที่หนาปากกาดานอยูกับที ่
1.9.3 การจับชิ้นงานรูปทรงตาง ๆ ดวยปากกา 

ครุภัณฑ/เคร่ืองมือ/วัสดุ – อุปกรณ 
1. เครื่องมืออุปกรณพื้นฐานของชางเครื่องมือกลและซอมบํารุง 
2. เครื่องจักรกลพื้นฐาน พรอมอุปกรณ 
3. เครื่องมือกลพื้นฐาน 

กิจกรรมการเรียน 
 1.กิจกรรมครู 

1.1 จัดตรียมเอกสาร  หนังสืออางอิง ส่ือการสอน ส่ิงพิมพตาง ๆ ตัวอยางโครงการของ
จริง แนะนํารายวิชา วิธีการเรยีน การมอบหมายงาน และวธีิการประเมินผล 

1.2 ทดสอบกอนเรียน  โดยใชใบทดสอบกอนเรียน เร่ือง งานกลึง แลวใหผูเรียนตรวจ
คําตอบตามใบเฉลย พรอมทั้งแนะนําแกไขปญหาที่อาจเกดิขึ้นจากการปฏิบัติงาน  

1.3 นําเขาสูบทเรียน   โดยผูสอนกลาวถึงความสําคัญของงานงานกลึง เครื่องมือ 
อุปกรณหลักเบื้องตน ในการปฏิบัติงานชางงานกลึง รวมถึงความปลอดภัยในงาน
งานกลึงชนิดตาง ๆ 

1.4 การสอน  โดยผูสอนจัดเตรียมเอกสาร หนงัสืออางอิง Model ช้ินงานจริง  ส่ือตาง ๆ 
ที่จําเปน 

1.5 แจกชุดการเรียน เอกสารที่เกี่ยวของกับเนือ้หาการเรียนเรื่อง งานกลึงปาดหนา กลึง
ปอก กลึงตกรองควบคูกับเอกสารหนังสืออางอิงที่เตรียมไว สังเกตบนัทึกพฤติกรรม
ผูเรียน คอยแนะนําชวยเหลือผูเรียนเมื่อผูเรียนตองการ 

1.6 ตรวจสอบขั้นตอนการศึกษาและฝกปฏิบตั ิของผูเรียนใหถูกตองและครบถวน 
รวมทั้งตรวจสอบการตอบคําถาม แตละหวัขอใหไดตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 
(บูรณาการ) 

1.7 ประยุกตใช โดยใหผูเรียนดาํเนินงานตามที่กําหนดในใบมอบหมายงาน  
1.8 การตรวจสอบผลการเรียนรู ใหผูเรียนรวมกันกําหนดหวัขอที่จะประเมนิการฝก

ปฏิบัติรวมกับเพื่อนผูเรียนและผูสอน ตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมินและแกไข
ขอบกพรอง 
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2. กิจกรรมนักเรียน 
2.1 จัดเตรียมรางกาย จิตใจ เตรียมเอกสาร หนังสืออาง ตามที่ผูสอนและบทเรียนกําหนด 
2.2 นําเขาสูบทเรียนโดยฟงคิดตาม และตอบคําถาม เกี่ยวกับความสําคัญประโยชน การปฏิบัติ

ตัว ของงานกลึงชนิดตาง ๆ เทคนิควิธีการและความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานกลึงชนิดตาง ๆ 
2.3 ทําขอทดสอบกอนเรียน แลวสลับกันตรวจคําตอบและใหคะแนน 
2.4 แบงกลุมตามผูสอน  โดยกําหนดตามจํานวน Module บูรณาการ แตละหนวยการเรียน 
2.5 ใหขอมูลหรือการสอน โดยศึกษาคนควาหาขอมูลจากเอกสารตําราเรียนจากชุดการเรียน 

เร่ืองการเตรียมตัวเกีย่วกับชางเครื่องมือกล 
2.6 เมื่อเกิดปญหา ขอสงสัย ใหปรึกษาผูสอนหรือใหผูสอนสาธิตใหด ู
2.7 ฝกปฏิบัติจนเกดิความชาํนาญ ในระดบัปฏิบัติไดดีแลวรวมกับครตูรวจสอบชิ้นงานเพื่อ

ประเมินผลและแกไขขอบกพรอง แลวทาํในขั้นตอไป 
2.8 ทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยใชใบทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีนทายชุดการเรียน 
2.9 ตรวจสอบคําตอบโดยใชใบเฉลย แลวจดัเก็บคะแนนของแตละคน รวมกับครูสรุปเนื้อหา 

ตามวัตถุประสงคการเรียนของหนวยการเรียนโดยศึกษา จากใบความรู ใบปฏิบัติงาน หรือชุดการเรียน 
ส่ือโสตทัศน และทําแบบทดสอบ หลังเรียน หากมีขอสงสัย ขอขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอนและ
เพื่อนในกลุม 

2.10 ประยุกตใช โดยทํางานตามใบทดสอบทายชดุการสอนเพื่อนําความรู ทักษะที่ฝกมาใชใน
การทํางานตามใบทดสอบ รวมกับผูสอนตรวจสอบประเมินชิ้นงานตามแบบประเมนิใหคะแนนทายชุด
การเรียน 

2.11 ตรวจสอบผลการเรียนรู โดยตรวจสอบคะแนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อนาํไป
ปรับปรุงการเรียนในหนวยตอไป 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. ใบความรูเร่ืองงานกลึงปาดหนา กลึงปอก กลึงตกรอง 
2. ใบความรูเร่ืองเครื่องกลึง และอุปกรณ 
3. ใบงานเรื่องการปฏิบัติใหเกิดความปลอดภยั 
4. อุปกรณของจริง เกี่ยวกับงานชางเครื่องมือกล 
5. ตําราเรียน 

งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 
1. ศึกษา คนควาเอกสาร ตํารา ชุดการเรียน เร่ืองงานกลึง 
2. ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือกล เครื่องจักรกลเบื้องตนตามคําแนะนํา 
3. ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของการฝกปฏิบัติตามคําแนะนํา 
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4. รายงานเรื่องทีเ่กี่ยวของกับการเตรียมตัวเกีย่วกับชางกลโรงงาน 
การประเมินผล 

1. ระดับคะแนนของนักเรียน ในการสอนแตละครั้งเปรียบเทียบกอนเรยีนและหลังเรียน 
2.  วัดความรูโดยผูสอนตามคําถามเพื่อทดสอบความตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
3. ครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงานและวิสัยชางในการปฏิบัตงิานแตละครั้ง 

3.1 ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
3.2  ปฏิบัติงานตามกฎดวยความปลอดภัย 
3.3 การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ – เครื่องจักรอยางถูกวิธี 

4. ตรวจสอบรายงานที่มอบหมาย 
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แบบกําหนดหวัขอ (Theme)/ งาน/ โครงการ (Project) และกําหนดสมรรถนะของงาน 
ชื่อหัวของาน (Job Title) ………………………ภาคเรยีนท่ี.........แผนกชางกลโรงงาน 

คําอธิบายลักษณะงาน (Job description) 
โครงการจัดทําเครื่องมือขนาดเล็ก (Hand Tools) 

งานเฉพาะ / งานยอย (Task/Element) 
การนําเสนอผลงานการทําเครื่องมือขนาดเล็ก 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment / Performance Criteria 

หัวขอ / รายวิชาที่บูรณาการ 
Topic / Subject 

1. เรียกช่ือวัสดุ , อุปกรณ, เครื่องมือและ
เครื่องจักรที่ใชในการทําเครื่องมือ
ขนาดเล็กเปนภาษาอังกฤษได 

2.เขียนคําศัพท วัสดุ, อุปกรณ,เครื่องมือ
และเครื่องจักรที่ใชใน การทําเครื่องมือ
ขนาดเล็กเปน ภาษาอังกฤษได 

3.อธิบายขั้นตอนการทําเครื่องมือ 
   ขนาดเล็กเปนภาษาอังกฤษได 
4. สาธิตการใชเครื่องมือขนาดเล็ก 
   เปนภาษาอังกฤษได 
5.นําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษได 
 

1. อานออกเสียงช่ือวัสดุ, อุปกรณ, 
เครื่องมือและเครื่องจักรเปนภาษาอังกฤษ
ไดถูกตอง 
2.เขียนคําศัพทวัสดุ, อุปกรณ,เครื่องมือ
และเครื่องจักรเปนภาษาอังกฤษได
ถูกตอง 
3. บอกลําดับขั้นตอนการทําเครื่องมือ
ขนาดเล็กเปนภาษาอังกฤษไดถูกตอง 
4. สาธิตวิธีการใชเครื่องมือขนาดเล็กเปน  
ภาษาอังกฤษไดถูกตอง 
5. นําเสนอผลงานเครื่องมือขนาดเล็กเปน  
ภาษาอังกฤษไดถูกตอง 
  5.1  แนะนําทีมงาน 
  5.2  บอกจุดประสงคของการทํา
เครื่องมือขนาดเล็ก 
  5.3 บอกชื่อวัสดุ,อุปกรณ, เครื่องจักรที่
ใช ในการทําเครื่องมือขนาดเล็ก 
   5.4  บอกระยะเวลาในการทํา 
   5.5  บอกคาใชจายในการทํา 
   5.6  บอกคุณลักษณะของเครื่องมือ 

ขนาดเล็กที่จะจัดทํา 
  5.7 อธิบายขั้นตอนการทําเครื่องมือ

ขนาดเล็ก 
   5.8  สาธิตวิธีการใชและประโยชนของ

เครื่องมือขนาดเล็กจบการนําเสนอ 

การนําเสนอผลงานการทํา
เครื่องมือขนาดเล็ก 

 

วิชาภาษาอังกฤษ 
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แบบกําหนดหวัขอ (Theme)/งาน/โครงการ(Project) และกําหนดสมรรถนะของงาน 

ชื่อหัวของาน(Job Title)                                    ภาคเรียนท่ี 
คําอธิบายลักษณะงาน(Job description) 

โครงการจัดทําเครื่องมือขนาดเล็ก 
งานเฉพาะ/งานยอย(Task/Element) 

การนําเรื่องแรงมาใชในการทําเครื่องมือขนาดเล็ก 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
1 บอกธรรมชาติของแรงได 
 
 
2 อธิบายชนิดของแรงได 
 
3 อธิบายประโยชนของแรงที่

นํามาใชในงานชาง 
4 เมื่อยกตวัอยางของชิ้นงานมา

สามารถมาบอกไดวาตองใช
แรงชนิดใดมาเกี่ยวของ 

1. สามารถบอกไดถูกตอง เมื่อมี
แรงมากระทําตอวัตถุ จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงตอวัตถุ 

2. สามารถบอกชนิดของแรงได
ครบทุกประเภท 

3. บอกประโยชนของแรงชนดิ
ตาง ๆ ได 

4. สามารถจําแนกชนิดของแรงที่
ใชในงานตาง ๆ ได 

การจัดทําเครื่องมือขนาดเล็ก 

 

กลุมวิทยาศาสตร 
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แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 

รหัสวิชา   2000-1420    ชื่อวิชา        วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม   สอนครั้งท่ี 
หนวยท่ี  ชื่อหนวย   แรงและการเคลื่อนที่    จํานวน          ช่ัวโมง 
 

 

หัวขอเร่ือง 
1. ธรรมชาติของแรง 
2. ชนิดของแรง 
3. แรงตานการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือแรงเสียดทาน 
4. การเคลื่อนที่แบบตาง ๆ 
5. ความสัมพันธระหวางแรงและการเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือวัตถุในสนามโนมถวง 

สาระสําคัญ 
1. ธรรมชาติของแรง วัตถุตาง ๆ เมื่อถูกแรงกระทําจะมีการเปล่ียนแปลงในสภาพเดิมของวัตถุ    

ไดแก  
- วัตถุจะมกีารเปลี่ยนตําแหนง 
- เปลี่ยนแปลงลกัษณะการเคลือ่นที่ 
- การเปลี่ยนแปลงขนาด รูปราง 

2. ชนิดของแรง แรงมูลฐานจําแนกเปน 4 ชนิด  
- แรงโนมถวง 
- แรงแมเหล็กไฟฟา 
- แรงนิวเคลยีรชนิดออน 
- แรงนิวเคลยีรชนิดเขม 

2.1 แรงยอย หมายถึง แรงที่เปนสวนประกอบของแรงใหญ หรือแรงลัพธ 
2.2 แรงลัพธ หมายถึง ผลของแรงยอยทั้งหมดที่กระทําตอวัตถุ ซ่ึงจะตองเปนการรวมแรง   

แบบเวคเตอร ผลการกระทําของแรงลัพธแรงเดียว จะไดผลเหมือนแรงยอยทุกแรงของแรงลัพธนั้น 
2.2.1 การหาแรงลัพธโดยวิธีการเขียนรูปแบบหางตอหัว 
2.2.2 การหาแรงลัพธโดยวิธีการคํานวณ 
2.2.3 การแยกแรงองคประกอบของแรง 

กลุมวิทยาศาสตร 
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จุดประสงคการเรียนการสอน 
จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพื่อใหเขาใจระบบของแรง ชนิดของแรง การประยกุตใชงาน 
2. เพื่อใหเขาใจการรวมแรง การแยกแรง และการประยกุตใชงาน 
3. เพื่อใหเขาใจ การแยกองคประกอบของแรง 

จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
1. บอกธรรมชาติของแรงได 
2. อธิบายชนิดของแรงได 
3. อธิบายแรงตานการเคลื่อนทีข่องวัตถุ หรือ แรงเสียดทานได 
4. อธิบายการนําความรูเร่ืองแรงไปใชในงานชางได 

เนื้อหาสาระ 
แรงและการเคลื่อนท่ี 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. ส่ือส่ิงพิมพ 
2. วีดิทัศน 

 

กิจกรรมการเรียน 
กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
1. จัดเตรียมใบความรู แบบฝกหัด ใบงาน อุปกรณ

การทดลอง ส่ือโสตทัศนูปกรณ 
2. ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบกอนเรียน 
3. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยใหนักเรยีนดู วดีิทัศน 

เร่ืองชนิดของแรง 

1. นักเรียนจัดเตรียมเอกสารตามใบงาน 
2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน แลกกันตรวจ

ตามที่ครูเฉลย  แลวบันทกึคะแนนที่ได 
3. ดูวีดิทัศนเร่ือง ชนิดของแรง  แลวสรุปรวมกัน 

4. ครูใหความหมายของ แรงยอย แรงลัพธ 
 
5. ครูอธิบาย การหาแรงลัพธ การหาแรงลัพธโดย

วิธีการเขียนรูปแบบหางตอหัว การหาแรงลัพธ 
โดยวิธีการคํานวณ 

6. ครูแจกใบความรู เร่ือง แรงยอย แรงลัพธ การหา
แรงลัพธโดยวธีิการเขียนรูปแบบหางตอหวั การ
หาแรงลัพธ โดยวิธีการคํานวณ 

4. ฟงครูอธิบาย เร่ือง แรงยอย แรงลัพธ การหา  
แรงลัพธโดยการวาดรูป  

5. ศึกษาใบความรู เร่ือง แรงยอยแรงลัพธ และการ
หาแรงลัพธ โดยการวาดรูป  

 
6. ปฏิบัติตามใบงาน เร่ือง แรงยอย แรงลัพธ และ

การหาแรงลัพธ โดยการวาดรูป 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
7. ครูแจกใบงานเรื่อง แรงยอย แรงลัพธ การหาแรง

ลัพธโดยวิธีการเขียนรูปแบบหางตอหวั การหา
แรงลัพธ โดยวิธีการคํานวณ 

8. ครูแจกแบบฝกหัด เร่ือง แรงยอย แรงลัพธ การ
หาแรงลัพธโดยวิธีการเขยีนรูปแบบหางตอหัว 
การหาแรงลัพธ โดยวิธีการคาํนวณ 

9. ครูใหนักเรยีนศึกษาประโยชนของแรงตองาน
ชาง เชน งานตะไบ 

10. ครูใหนักเรียนศึกษาจากวีดิทัศน เร่ือง การตะไบ 
11. ครูอธิบายการหาแรงลัพธดวยการคํานวณ 
12. ครูแจกแบบฝกหัดเรื่อง การหาแรงลัพธดวย

วิธีการคํานวณ 
13. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  บันทึก

คะแนนที่ได 
14. ตรวจใบงาน แบบฝกหดั ประเมินคะแนนที่ได

ของนักเรียนทกุคน บันทึกคะแนนที่ได 

7. ทําแบบฝกหัด เร่ือง แรงยอยแรงลัพธ และการหา
แรงลัพธ โดยการวาดรูป 

 
8. รวมกันอภปิราย เร่ือง ประโยชนของแรงตอ งาน

ชาง เชน งานตะไบ 
 
9. ศึกษาวดีิทัศน เร่ืองงานตะไบ 
 
10. ฟงครูอธิบาย เร่ืองการหาแรงลัพธโดยการ

คํานวณ 
11. ทําแบบฝกหัดเรื่องการหาแรงลัพธโดยการ

คํานวณ 
12. ทําแบบทดสอบหลังเรียน แลกกนัตรวจ บันทึก

คะแนน 
 

 
งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 

3. ทดสอบกอนเรียน 
4. ศึกษาจากวดีิทศัน 
5. ศึกษาจากใบความรู 
6. ปฏิบัติตามใบงาน 
7. ทําแบบฝกหัด 
8. ใหอภิปราย เร่ือง ประโยชนของแรงตองานชาง 
9. ทดสอบหลังเรียน 

การประเมินผล 
1. ตรวจงานที่มอบหมาย ใบงาน แบบฝกหดั 
2. สังเกตการอภปิราย เร่ือง ประโยชนของแรงตองานชาง 
3. ทดสอบหลังเรียน 




