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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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แบบกําหนดงานอาชีพ/กลุมวิชาชีพ และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2546   ประเภทวิชา  ชางอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา  เทคนิคการผลิต      สาขางาน  เครื่องมือกล 
งาน/รายวชิา สมรรถนะ 

ภาคเรียนท่ี 1 
....1...งาน ชางผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกลชัน้สูง 
3100-0101 
3102-2001 
3102-2002 
3102-2101 
 
3102-2102 

กลศาสตรวิศวกรรม 1 
งานกระบวนการเครื่องมือกล 
โปรแกรม ซี เอ็น ซี 
อานแบบและเขียนแบบชิน้สวน
เครื่องมือกล 
งานเครื่องมือกล 1 

1.วิเคราะหแรงในชิ้นสวน โครงสรางและชิ้นสวน
เครื่องกล คํานวณเกี่ยวกับแรงลักษณะ ตางๆ 

2. ผลิต ควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นสวนดวย
เครื่องมือกล 

3. วางแผนกําหนด ลําดับขัน้ตอนการขึ้นรูป  ผลิต
ช้ินสวน 

4. เขียนโปรแกรมตามแบบงานที่กําหนดและ  จําลอง
การเดิน(Tool Path) ดวยโปรแกรม   Simulation    

5. อานแบบ วเิคราะห เขียนแบบภาพประกอบ แบบ
แยกชิน้ แบบสั่งงานชิ้นสวนเครื่องกล 

6. ปรับตั้ง ควบคุม ตรวจสอบ เครื่องมือกลที่ใชใน
การผลิตชิ้นสวนเครื่องกล 

ภาคเรียนท่ี 2 
....1...งาน ชางผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกลชัน้สูง 
 3100-0107 
3100-0151 
 
3102-2003 
3100-0112 
 

ความแข็งแรงของวัสดุ 
ความปลอดภยัและการควบคุม
มลพิษ 
งานเครื่องมือกล ซี เอ็น ซี 
วัสดุอุตสาหกรรม 
 

1. เขาใจแนวคดิของความเคนและความเครียดและ  
คุณสมบัติดานความแข็งแรงของวัสดุ 

2. ประยุกตใชหลักความแข็งแรงของวัสดุในการ  
ออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพนิิจชิ้นสวน 
โครงสรางและเครื่องจักรกล 

3.  ตระหนกัถึงความปลอดภยั ความคุม คาของวัสดุ 
4. ดําเนินการจดัการ การปองกันอันตรายและปรับปรุง
สภาพแวดลอมในงานอาชีพ 

5. เขียนโปรแกรม กําหนดขอมูลการตัดเฉือน 
ตรวจสอบ Tool Path ผลิตชิ้นงานโลหะดวยเครื่อง 
CNC Lathe ,CNC Milling และ  Machining Center 
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งาน/รายวชิา สมรรถนะ 

3100-0118 
3100-0115 
3102-2206 

การออกแบบเครื่องจักรกล 
กรรมวิธีการผลิต 
การออกแบบอุปกรณจับยึด 

6. วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวสัดุและเลือกใชวัสดุได
เหมาะสมกับประเภทของงาน 

7. การออกแบบชิ้นสวนเครือ่งจักรกลและเลือกใช
วัสดุ เหมาะสมกับการนําไปใชงาน 

8. เลือกกระบวนการผลิต การแปรรูป ลักษณะ
ช้ินงานใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

9. ออกแบบ เลือกใชการจับยึด เหมาะสมกับชิ้นงาน 
จํานวนมาก ใหความเทีย่งตรงได มาตรฐาน 

ภาคเรียนท่ี 3 
..........งาน ชางออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล  
3102-2103 
3102-2104 
3102-2107 
3102-2108 
3102-2112 

งานเครื่องมือกล 2 
งานเครื่องมือกล 3 
งานเครื่องมือกลอัตโนมัติ 
งานกระบวนการเครื่องมือกลชั้นสูง 
งานสรางเครื่องมือตัด 

1. สราง ปรับแตง ตรวจสอบชิ้นสวนตาง ๆ ดวย
เครื่องมือวัดตามมาตรฐาน  แกไข ขั้นตอนการ
สรางชิ้นสวนเครื่องกลที่ซับซอนตามแบบ
กําหนด 

2. หลักการ วธีิการ เทคนิคการใชเครื่องมือกล 
สรางชิ้นสวนที่ซับซอน ตรวจสอบและ 
ประกอบชิ้นสวนเครื่องกลไดตามมาตรฐาน
กําหนด 

3. เขียนและปอนโปรแกรม ตามแบบสั่งงาน
รวมทั้งวิเคราะหการทํางาน  แกไขใหเหมาะ สม
กับการผลิตโดยใชเครื่องจกัร CNC  ในการผลติ
ช้ินงาน 

4. เลือกใชเครือ่งมือกลในการสรางชิ้นสวน
เครื่องมือกล การวัดและตรวจสอบ มีความ
อดทน ประณตี รอบคอบ  ปลอดภัย มีความ
รับผิดชอบตอการบํารุงรักษา   มีนิสัย
อุตสาหกรรม  

5. สรางและออกแบบ ตรวจวัด  แกไข ปรับปรุง 
เครื่องมือตัดชนิดพิเศษ 
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งาน/รายวชิา สมรรถนะ 
ภาคเรียนท่ี 4 
..........งาน ชางออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล  
3100-0101 
 
3102-2004 
3100-0108 
3100-0117 
3102-2105 
3102-2114 

การพัฒนาดวยระบบคุณภาพและ
เพิ่มผลผลิต 
เทคโนโลยี CAD-CAM 
ช้ินสวนเครื่องกล 
มาตรวิทยาวิศวกรรม 
งานเครื่องมือกล 4 
งานอบชุบโลหะ 

1. ประยุกต  วางแผนพัฒนางานตามหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพิม่ผลผลิต 

2. ใชโปรแกรม CAD-CAM 2มิติ 3มิติ Solid 
Modeling ทํา Drawing ทํา Assembly  
Generated NC กําหนด Post  Processor  
เหมาะสมกับ Controller 

3. จําแนกชิ้นสวนมาตราฐาน คํานวณและเลอืกใช
ช้ินสวนเครื่องกลในการออกแบบการผลิต และ
การซอมบํารุง 

4. วัดและสอบเทียบเครื่องมอืกลเชงิมิติ และ
เชิงกลทั่วไปในงานวิศวกรรม 

5. วิเคราะห วางแผนการสรางชิ้นสวนและ
ประกอบ ตรวจสอบและแกไข ทดลองตาม
มาตรฐาน 

6. ปรับปรุงคุณสมบัติเหล็กกลา อบออน ชุบแข็ง 
อบปรับโครงสรางและตรวจสอบของแข็ง 
ตระหนกัถึงคุณภาพของงานความปลอดภัย มี
คุณธรรมขณะปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน 
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ตัวอยาง   แบบการจัดแผนการเรียน 
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา เทคนิคการผลิต     สาขางาน   เครื่องมือกล 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 
 1.หมวดวิชาสามัญ  นก.    1.หมวดวิชาสามัญ  นก.   

3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 1 

2 3 3000-1426 วิทยาศาสตร 7 3 4 

3000-1301 ชิวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 2 

2 3 

3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 3 3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 2 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 1 3000-1521 คณิตศาสตร 2 3 3 
3000-1603 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพและ

บุคลิกภาพ 
2 2     

 2.หมวดวิชาชีพ  นก.    2.หมวดวิชาชีพ  นก.   
 2.1วิชาชีพพ้ืนฐาน      นก.    2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน    นก.   

3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3 3 3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 3 
    3100-0151 ความปลอดภัยและการควบคุม

มลพิษ 
2 3 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  นก.    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  นก.   
3102-2001 งานกระบวนการเครื่องมือกล 3 5 3102-2003 งานเครื่องมือกล CNC 2 4 
3102-2002 โปรแกรม CNC 2 4 3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม 2 2 

    3100-0118 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 3 
    3100-0115 กรรมวิธีการผลิต 2 2 

 2.3 วิชาชีพสาขางาน  นก.    2.3 วิชาชีพสาขางาน  นก.   
3102-2101 อานแบบและเขียนแบบ

ช้ินสวนเครื่องมือกล 
2 3 3102-2206 การออกแบบอุปกรณจับยึด 2 3 

3102-2102 งานเครื่องมือกล 1 3 5     
3000-0206 การออกแบบโปรแกรมใช

คอมพิวเตอรชวย 
3 4     

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี   นก.    3. หมวดวิชาเลือกเสรี  นก.   
 4. กิจกรรม     ชม.    4. กิจกรรม   ชม.   
 กิจกรรม 1 0 2 2002-0002 กิจกรรม 2 0 2 
 รวม 25 36  รวม 26 32 
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ตัวอยาง   แบบการจัดแผนการเรียน 
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. 2546  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา เทคนิคการผลิต  สาขางาน   เครื่องมือกล 
ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 4 

รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 
 1.หมวดวิชาสามัญ  นก.    1.หมวดวิชาสามัญ  นก.   

3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถาน
ประกอบการ 

1 2 3000-1220 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 2 

    3000-1525 แคลคูลัส 1 3 3 
 2.หมวดวิชาชีพ  นก.    2.หมวดวิชาชีพ  นก.   
 2.1วิชาชีพพื้นฐาน      นก.    2.1 วิชาชีพพื้นฐาน    นก.   
    3100-0101 การพัฒนาดวยระบบคุณภาพ

และเพิ่มผลผลติ 
3 3 

        
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  นก.    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  นก.   
    3102-2004 เทคโนโลยี CAD-CAM 3 5 
    3100-0108 ช้ินสวนเครื่องกล 3 3 
    3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 3 
        
 2.3 วิชาชีพสาขางาน  นก.    2.3 วิชาชีพสาขางาน  นก.   

3102-2103 งานเครื่องมือกล 2 3 5 3102-2105 งานสรางเครื่องมือกล 4 3 5 
3102-2104 งานเครื่องมือกล 3 3 5  โครงการ   
3102-2107 งานเครื่องมือกลอัตโนมัต ิ 3 5 3102-6001 โครงการ 4 4 
3102-2108 งานกระบวนการเครื่องมอื

กลชั้นสูง 
3 5     

 3. หมวดวิชาเลอืกเสรี   นก.    3. หมวดวิชาเลอืกเสรี  นก.   
3102-2112 งานสรางเครื่องมือตัด 3 5 3102-2114 งานอบชุบโลหะ 3 5 

 4. กิจกรรม     ชม.    4. กิจกรรม   ชม.   
     กิจกรรม 3 0 2 
        
 รวม 16 27  รวม 25 35 
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ผังมโนทัศนของโครงการจัดทําชิน้สวน (Parts) ชางผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกลช้ันสูง 
ภาคเรียนที่ 1 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

วิชาโปรแกรม 
CNC 

3102-2002 

 

วิชาอานแบบและ
เขียนแบบ

ช้ินสวนเครื่องมือ
กล 

 
วิชาภาษาไทย 

3000-
1101 

 

วิชาทักษะพัฒนา
เพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 1 

3000-1201 

 
วิชางาน

กระบวนการ
เครื่องมือกล 
3102-2001 

 
วิชากลศาสตร
วิศวกรรม 1 
3100-

 

วิชาการออกแบบ
โปรแกรมใช

คอมพิวเตอรชวย 
3000-0206 

 

วิชางาน
เครื่องมือกล 1 

3102-
2102 

 

หองสมุดกับการรู
สารสนเทศ 

3000-1601 
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ตัวอยาง  แบบกําหนดหัวขอ(Theme)/งาน/โครงการ(Project) และกําหนดสมรรถนะของงาน 
ชื่อหัวของาน (Job Title)  โครงการ สรางชิ้นสวน (Parts)   ภาคเรียนท่ี   1 

คําอธิบายลักษณะงาน (Job description) 
 ดําเนินการจัดสรางชิ้นสวน (Parts) โดยเริ่มตนจากการเขียนโครงการและแผนปฏิบตัิงาน  การ
เขียนแบบ  การเขียนรายการวัสดุ เปนภาษาอังกฤษ  การเลือกใชวัสดุ  กาํหนดขั้นตอน  เวลาการทํางาน
นําการใชแรงมาประยุกต ในการแปรรูปวสัดุงาน สรุปรายงานผลการดําเนินการเปนภาษาไทย 
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)   1. การสืบคนขอมูล 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

1.1 คนควาสืบคนขอมูล
จากหองสมุดและทาง 
Internet 

1. มีวิธีการเขาสืบคนขอมูลอยาง
ถูกตอง 

-  การสืบคนขอมูลในงานทีท่ํา  
(วิชาหองสมุดกับการรู
สารสนเทศ) 

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

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
2.1 เขียนรายงานการ
ดําเนินงานในสาขา- 
วิชาชีพที่ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  เขียนโครงการในสาขา
วิชาชีพที่ศึกษา 
 
 
 

1. เขียนสวนประกอบของรายงาน
ไดครบถวนตามลําดับ 

2. นําเสนอเนือ้หาตามลําดับขั้นตอน 
อยางมีเอกภาพ สัมพันธภาพ 
ตรงตามวัตถุประสงค และมี
หลักฐานอางองิที่เชื่อถือได 

3 ใชภาษาถกูตองกะทัดรัดสือ่
ความหมายไดชัดเจน 

4 แสดงใหเหน็ถึงความคิดริเร่ิม
สรางสรรค 

1  เขียนองคประกอบของโครงการ
ไดครบถวน 

2. วิเคราะหขอมูลในการเขียน
องคประกอบของโครงการได 
เหมาะสม  ดําเนินงานไดจริง 

การเขียนรายงาน 
-  การเขียนรายงานการดําเนนิงาน 
-  การเขียนรายงานสรุปผลการ-
ดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
- การเขียนโครงการรายวิชาที่
บูรณาการ 

(วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ) 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)   2. เขียนโครงการและแผนปฏิบตัิการ (ตอ) 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

 
 
 
 
3.3 การจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธในงาน
อาชีพ 
 

3 ใชภาษาถกูตอง กะทัดรัด        
ส่ือความหมายชัดเจน 

4 แสดงใหเหน็ถึงความคิดริเร่ิม
สรางสรรค 

1 เลือกใชรูปแบบของสื่อ
ประชาสัมพันธเหมาะสมกับงาน
งานที่นําเสนอ 

2 นําเสนอเนื้อหาตรงตาม         
วัตถุประสงค กระชับ ชัดเจน 

 3. ใชภาษาเหมาะสมกับการ
ประชาสัมพันธ 

4 ใชกลวิธีนําเสนอเหมาะสม 

-  การจัดทําสือ่ประชาสัมพันธใน
งานอาชีพ 
(วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ) 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)   3. ปฏิบตัิการเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิต ิ
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
3.1 เขียนแบบชิน้สวน

(Parts) 
 

1.  ตรวจสอบแบบมีรายละเอียด
ครบสมบูรณ 

-  เขียนแบบภาพฉายและ ภาพสาม
มิติได โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวย(CAD) 

(วิชาการออกแบบโปรแกรมใช 
คอมพิวเตอรชวย) 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)   4. กําหนดวัสดุอุปกรณเปนภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
4.1 เรียกชื่อวัสดุอุปกรณ,

เครื่องมือและเครื่องจักร
ที่ใชในการทํา ช้ินสวน..
เปน ภาษาอังกฤษ 

1. อานออกเสียงชื่อวัสด,ุอุปกรณ,    
เครื่องมือและเครื่องจักรเปน 
ภาษาอังกฤษ 

-  เร่ืองการอานและเขยีนคําศัพท 
วัสด,ุ อุปกรณ,เครื่องมือและ
เครื่องจักร (วิชาทักษะพัฒนา
เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ) 
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สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

4.2 เขียนคําศพัท วัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องจักรที่ใชในการทํา
ช้ินสวน   เปน 
ภาษาอังกฤษ 

4.3 เขียนลําดบัขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเปน
ภาษาอังกฤษได 

1. เขียนคําศัพทวัสด,ุอุปกรณ,
เครื่องมือและเครื่องจักรเปน 
ภาษาอังกฤษ 

 
1. อธิบายลําดับขั้นตอนการปฏิบัติ   
งานเปนภาษาอังกฤษได 

 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  5. เขียนโปรแกรม CNC 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
5.1 เขียนโปรแกรม NC 

FILE  
5.2 แสดงการตัดงานบน

จอคอมพิวเตอร  

1. เขียนโปรแกรมไดถูกตอง 
 
2. การแสดงการตัดงานบนจอ 

คอมพิวเตอร (Test Run) 

- เขียนโปรแกรม CNC ( วิชา
โปรแกรม CNC ,วิชา การ
ออกแบบโปรแกรมโดย ใช
คอมพิวเตอรชวย ) 

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

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
6.1 ปฏิบัติการแปรรูป

ช้ินงานดวยเครื่องมือ
กล 

6.2 ประกอบชิ้นงานและ
ปรับฟต 

1. ช้ินงานถูกตองตามแบบ 
2. ประกอบชิน้งานไดตามแบบ 
3. การตรวจสอบขนาดงานไดตาม
พิกัดที่กําหนด 

-  การปฏิบัติงานเครื่องมือกล        
( วิชางานกระบวนการเครื่องมือ
กล,วิชา งานเครื่องมือกล 1) 

-  การวดัตรวจสอบขนาดชิ้นงาน  
(วิชา งานวัดละเอียด ) 

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

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
7.1 เขียนรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการ 
1. รายงานผลการทําเนินโครงการ
ถูกตองครบทุกหัวขอ 

 

- เร่ืองการเขียนรายงานโครงการ 
(วิชา ภาษาไทยเพื่อการอาชพี ) 
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ตัวอยาง   แบบแผนการเรียนรูแบบบรูณาการ 

บูรณาการวิชา งานกระบวนการเครื่องมือกล , โปรแกรม CNC ,งานเครื่องมือกล 1   หนวยท่ี 
การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย,  อานแบบและเขียนแบบชิน้สวนเครื่องมอืกล  สอนครั้งท่ี  
กลศาสตรวิศวกรรม 1 ,ทักษะภาษาไทยเพือ่อาชีพ , ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
ชื่อหนวย  งานบูรณาการอาชพี ชางผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกลชั้นสูง   จํานวน  100 ชม. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวขอเร่ือง โครงการจัดทําชิ้นสวน (Parts) 
หัวขอเร่ืองที่จะสอนดังนี ้

รายการสอน ทฤษฏี (ชม.) ปฏิบัติ (ชม.) 
1.  การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการผลิตชิ้นสวน (Parts) 1 4 
2.  การเขียนแบบชิ้นสวน (Parts)   โดยใชคอมพิวเตอรชวย 2 12 
3.  ตรวจสอบมาตราฐานงานเขียนแบบสั่งงาน 2 6 
4.  เขียน NC File & Simulation การทํางานบนจอภาพ 6 18 
5.  ปฏิบัติงานขึ้นรูปชิ้นสวน (Parts) ดวยเครื่องมือกล 2 15 
6. ปฏิบัติงานกระบวนการเครื่องมือกลขึ้นรูปชิ้นสวน (Parts) 2 15 
7. คนควาหาขอมูลเกี่ยวกับเรือ่งการผลิตชิ้นสวน (Parts) 1 3 
8. การเขียนรายงานผลการดาํเนินงานโครงการ 1 5 
9. การเขียนและเรียกชื่อเครื่องมือเปนภาษาอังกฤษ 1 4 

รวม 18 82 
 

สาระสําคัญ 
 โครงงานจัดทาํชิ้นสวน (Parts) เร่ิมตั้งแตวางแผนคนควาหาขอมูลจากหองสมุดและทาง
อินเตอรเน็ต สถานประกอบการในทองถ่ิน มีการตรวจสอบจากอาจารยผูควบคุมและผูชํานาญการจาก  
ภายนอก ดําเนนิงานจัดทําโครงงานสรางผลผลิตและสรุปผลการทํางานในลักษณะของการทํางานตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนการพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู  ทักษะงานอาชพี ทักษะกระบวนการ
ตางๆ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมโดยใชประสบการณตรง 
 

 จุดประสงคท่ัวไป 
 เพื่อใหนักศึกษาไดความรู และทักษะ ทางดานวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การใชหองสมุด ความ
วิทยาศาสตร และทักษะทางดานวิชาชพีในงานเครื่องมือกล  การทํางานรวมกับหนวยงานอื่นๆ การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการสรางผลงานในอาชีพชางผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกลชั้นสูง 
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จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
หลังจากเรียนรูหนวยนีแ้ลวนักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายวิธีการสืบคนขอมูลจากหองสมุดและทาง Internetได 
2. บรรยายหลักการเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานได 
3. เขียนโครงการแผนปฏิบัติงาน และนําเสนอขออนุมัติโครงการถูกตองตามขั้นตอน 
4. อธิบายหลักการเขียนแบบอานแบบชิ้นสวนเครื่องมือกลได 
5. เขียนแบบภาพฉาย  ภาพสามมิติของชิ้นสวน(Parts) และทํารายการวัสดุได 
6. เขียนชื่อเครื่องมือ อุปกรณ ช้ินสวน (Parts) เปนภาษาอังกฤษได 
7. จัดเตรียมและเลือกใชวัสดุอุปกรณในการจัดทําชิ้นสวน (Parts)ได 
8. เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานสรางชิ้นสวน(Parts)ได 
9. ปฏิบัติงานแปรรูปดวยเครื่องมือกลไดถูกตองตามแบบงาน 
10. แสดงภาพจําลองทางจอภาพคอมพิวเตอรในการขึ้นรูปชิน้สวน(Parts)ไดถูกตอง 
11. เขียนรายงานผลการดําเนินงานของโครงการได 

 

ครุภัณฑ/เคร่ืองมือ/วัสดุ – อุปกรณ 
 จัดตามความเหมาะสมของการทํางานโดยคํานึงถึงความประหยดั  ความปลอดภยัและมี        
ประสิทธิภาพสูงสุด 
กิจกรรมการเรียน 
 1.กิจกรรมครู 

1.1 จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออางอิง ส่ือการเรียน ทั้งสื่อโสตทัศน ส่ือส่ิงพิมพตัวอยาง
โครงการของจริง  อุตสาหกรรมทองถ่ิน ความตองการลกัษณะพึงประสงคของผูเรียนหลังจบการศึกษา 

1.2 นําเขาสูบทเรียน  โดยจดัใหคณะครูที่รวมสอนงานบูรณาการประชุมชี้แจงวิธีการเรียนรู 
ระยะเวลาที่ครูแตละคนเขาสอน หลักการแนวการคิดโครงการ และดําเนินโครงการการประเมินผลงาน 
แนะนําและใหตัวอยางงานโครงการลักษณะตาง ๆ 

1.3 การใหขอมูลหรือการสอน     โดยผูสอนใหผูเรียนศึกษาจากใบความรู    ใบปฏิบัติงาน    
หรือชุด การเรียน ส่ือโสตทัศน สถานประกอบการในทองถ่ินหลังจากนัน้ทําแบบทดสอบโดยใหผาน
เกณฑตามที่กาํหนด 

1.4 บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะศึกษาบทเรียน คอยชวยเหลือใหการปรึกษา แนะนําแกผูเรียน
ที่ตองการรับความชวยเหลือ เสนอทางเลือกหลายหลาย 

1.5 การประยุกตใช  โดยมอบหมายแกผูเรียนใหดําเนนิงานตามสมรรถนะของหัวขอโครงการ 
ที่กําหนดและตามโครงการที่ผูเรียนไดเขยีนดวยตนเอง 
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1.6 บันทึกพฤติกรรมของผูเรียนขณะปฏิบัติงานและดําเนินงานตามโครงการคอยชวยเหลือให
คําแนะนําแกนักเรียนที่ตองการ 

1.7 การตรวจสอบผลการเรียนรู  ใหผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอที่จะประเมนิผลโครงการและ
ตรวจสอบชิ้นงาน เพื่อประเมินผลงานและแกไขขอบกพรองของผูเรียน 

1.8 บันทึกพฤติกรรมนักเรียนขณะผูเรียนปฏิบัติงาน คอยชวยเหลือใหคําแนะนําเมื่อผูเรียน
ตองการรับความชวยเหลือ 
 

2. กิจกรรมนักเรียน 
2.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ตามที่ผูสอนและบทเรียนกําหนด 
2.2 นําเขาสูบทเรียนโดยรับการชี้แจงวิธีการเรียนรู ระยะเวลาที่ครูแตละคนจะสอน 
2.3 จัดกลุมกันศึกษา   คนควา  หาขอมูลจาก เอกสารตํารา หนังสืออางอิง ชุดการเรียน  และ

สถานประกอบการในทองถ่ิน ส่ือการเรียนตาง ๆ รวมทั้งตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานตามที่สนใจ 
2.4 การใหขอมูลโดยศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ใบปฏิบตัิงานหรือชุดการเรียน ส่ือโสตทัศน

แลว ทําแบบทดสอบ  หากทาํการประเมินผลไมผานเกณฑใหทําการทบทวนบทเรยีนใหม แลวทดสอบจน           
ผานเกณฑที่กาํหนด 

2.5 การประยกุตใช โดยศึกษาใบมอบงาน  ดําเนินงานตามสมรรถนะของหัวขอโครงการที่
กําหนดและตามโครงการที่ผูเรียนไดเขียนดวยตนเอง 

2.6 การตรวจสอบผลการเรียนรู โดยทํารายงานผลการดาํเนินงาน รวมกับผูสอนกําหนดหวัขอที่
จะประเมนิงานโครงการ รวมกับผูเรียนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมนิผลและแกไขขอบกพรอง หากมี 
ปญหาขอขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุม 
 

สื่อการเรียน 
1. หนังสือเรียนวชิางานเครื่องมือกล 2  วิชาเขยีนแบบชิน้สวนเครื่องกล วิชาเทคโนโลยี CNC 

วิชาการเขียนแบบดวยคอมพวิเตอร ( Auto Cad  ) วิชาชิ้นสวนเครื่องจักรกล  วิชาการเขียน
แบบชิ้นสวนเครื่องมือกล  วิชาการออกแบบชิ้นสวน(Parts)  

2. ชุดสื่อการเรียนวิชา CNC Simulation วิชาชิ้นสวนเครื่องจักรกล วิชาการออกแบบชิ้นสวน
(Parts) 

3. โปรแกรมการเรียนรูดวยตนเอง  วิชา การเขยีนแบบดวยคอมพิวเตอร (Auto Cad ) 
4. คูมือจัดทําโครงงานชนิดตาง ๆ ของวิชาภาษาไทย 
5. คูมือศัพทและการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 
6. ตัวอยางชิน้สวน(Parts) 
7. อุปกรณเครื่องมืองานเครื่องมือกล 
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งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 
1.ศึกษาคนควาตําราเอกสารชุดการเรียนเรื่อง 

1.1 ตําราเรียนวิชาเครื่องมือกล 
1.2 ตําราเรียนวิชาเกี่ยวกับชิ้นสวนที่จะสราง 

1.3  ชุดสื่อการเรียนการสอนการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 
1.4  ตํารามาตราฐานการเรียนแบบสั่งงาน 
1.5  ตําราโปรแกรม CNC เบื้องตน 
1.6  ตําราการผลิตชิ้นสวนที่จะสรางและชิน้สวนมาตราฐาน 
1.7  คูมือการทําโครงการ 
1.8  คูมือการใชศัพทและการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 
1.9  เครื่องมือกลในการผลิต 
1.10  หนังสือเรียนเรื่องเกีย่วกบัโลกอาชีพในกลุมงานเครือ่งมือกล 
1.11  คูมือจัดทําโครงงานชนิดตางๆ ของวิชาภาษาไทย 
1.12  คูมือศัพทและการเขยีนรายงานภาษาอังกฤษ 
1.13  ตัวอยางชิ้นงานจริง 
1.14  อุปกรณเครื่องมืองานเครื่องมือกล 

 

การประเมินผล 
1. ตรวจแผนงานโครงงาน แผนปฏิบัติงานรวมกับผูเรียน 
2. ครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงานและกจินิสัยที่ด ี
3. ผูเรียนรวมกับผูสอนตรวจชิน้งานสําเร็จ 
4. ผูเรียนรวมกนัพรอมกับผูสอน บุคคลผูชํานาญการจากภายนอกตรวจประเมินโครงการ 
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ตัวอยาง   เกณฑการประเมินผลวิชางานกระบวนการเครื่องมือกล 

ที่ รายการ
ประเมิน 

ดี 
( 3 คะแนน ) 

พอใช 
( 2 คะแนน ) 

ปรับปรุง 
( 1 คะแนน ) 

1 ขนาดงาน -ขนาดถูกตองตามพิกัด  
0.1 

- ขนาดวามคลาดเคลื่อน
จากพิกดันอย       0.2 

- ขนาดความคลาด
เคลื่อนมาก      0.2 

2 ผิวงาน - ผิวงานละเอยีด 
- เรียบรอยดีตามแบบ
กําหนด 

- ผิวงานไมละเอียด 
- เรียบรอยนอยลง 

- ผิวงานหยาบ 
- ไมเรียบรอย 
- ผิวเปนเสน 

3 งาน
ประกอบ 

- พอดีตามพิกดั 
- มีระยะคลอนนอย 
- นําไปใชงานไดด ี

- พอดีตามพิกดั 
- มีระยะคลอนมากขึ้น 
- นําไปใชงานไดแตไมด ี
- เชน สวมคลอน 

- หลวมมาก 
- หลวมมากเกินพิกัด 
- สวมไมเขา 
- ไมสามารถนําไปใช
งานได 

4 การลบคม - ลบคมเรียบรอย 
- ลบคมถูกตองตามแบบ 
- ลบคมทุกจุด 
 

- ลบคมเรียบรอย 
- ลบคมไมถูกตองตามแบบ 
- ลบคมบางจุด 

- ลบคมไมเรียบรอย 
- ลบคมผิดจากแบบที่
กําหนดมาก 

- ไมไดลบคมงาน 
 

หมายเหตุ..  ใหสรางเกณฑประเมินตามลกัษณะงานทีใ่หนักศกึษาปฏบิัติ 
เอกสารอางอิง 

ไชยศักดิ์   ศรีสุขเดช, เครื่องมือวัดและการวัดละเอยีด, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศูนยสงเสริม วิชาการ, 2542. 
ทศพล  สังขอยุทธ, การวัดละเอียด, สระบุรี : สํานักพิมพ จตุพรดีไซน, 2545. 
บรรเลง  ศรนิลและประเสริฐ  กวยสมบรูณ. ตารางโลหะ.กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยา

เขตพระนครเหนือ,2524. 
สมปอง   มากแจง, งานวัดละเอียด 2, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
มานพ  ตันตระบัณฑติย.  เขียนแบบวิศวกรรม  พิมพคร้ังที่ 2 พิมพที่บริษัทประชาชนจํากัด พ.ศ. 2539,   
สุชาติ  ศิริสุขไพบูลย,ธีระพล  เมธีกุล,  วรพจน  ศรีวงษกล.  เขียนแบบเครื่องกล 003  พิมพคร้ังที่ 1จัดพิมพ

โดยสํานักพิมพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  จํานวน  141  หนา 
ชาลี ตระการกลู   เทคโนโลยีซีเอ็นซี ,  พิมพคร้ังที่ 3 กรุงเทพฯ, สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุน) 

2538 
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ตัวอยาง เกณฑการประเมินผลโครงการ 
 

1. ขั้นการวางแผนงาน (Planing)        15 คะแนน 
 1.1 ความยากงายของงานที่สัมพันธกับสมาชิกในกลุม 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 การใชเครือ่งมือ 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 
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ตัวอยาง  แบบประเมนิแผนงาน 
ชื่อโครงการ......................................................... 

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

ระดับคะแนน รายการประเมิน 
ดีมาก ดี พอใช หมายเหตุ 

 
1. ช่ือโครงการมีความชัดเจน 
2. หลักการและเหตุผลสอดคลองกับโครงการ 
3. วัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจน 
4. ชวงเวลาในการดําเนินงานเหมาะสม 
5. สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสม 
6. การปฏิบัติงานมีความถูกตองและคํานึงถึงความปลอดภยั 
7.  งบประมาณหรือทรัพยากรที่ใชดําเนินงานเหมาะสม 
8.  แผนปฏิบัติงานละเอียดชดัเจนปฏิบัติได 
9.  การติดตามประเมินผลชัดเจนปฏิบัติได 
10.ผลที่คาดวาจะไดรับคุมคากับการดําเนินการ 
11.ความยากงายของงานที่เหมาะสมกบัสมาชิกในกลุม 
 

    

รวม     
 
หมายเหตุ  การใหคะแนน  ดีมาก =  1.0 คะแนน   ดี =  0.7 คะแนน  พอใช =  0.5 คะแนน 
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ตัวอยาง แบบประเมนิโครงการ 
ชื่อโครงการ......................................................... 

ลักษณะโครงการ......................................................จํานวนคน.................ระยะเวลา............. 
คําชี้แจง   ครู เจาของโครงการและเพื่อนักศึกษารวมกันประเมินโครงการ 

คะแนน ท่ี รายการประเมิน 
เต็ม ได 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

ขั้นตอนการวางแผนงาน (Planing) 15 คะแนน 
 1.1 ความยากงายของงานที่สัมพันธกับสมาชิกในกลุม 
 1.2 ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวชิาชีพ 
 1.3 ความสมบูรณของแผนหรือตัวโครงการ 
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Process) 20 คะแนน 
 2.1 การจัดเตรยีมเครื่องมือ อุปกรณถูกตองเหมาะสม เพยีงพอ 
       หรือเอกสาร ตํารา คูมือเหมาะสมและเพียงพอ 
 2.2 การใชเครือ่งมือ อุปกรณ วัสดุถูกตองเหมาะสม 
       หรือการคนหา เลือกใชขอมูลเหมาะสมเพียงพอ 
 2.3 การควบคมุการทํางานใหเปนไปตามแผน 
       หรือการจดักระทํา วิเคราะห สรุปผลขอมูลเหมาะสม 
 2.4 การตรวจ ประเมินและปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน 
 
ขั้นตอนการนาํเสนอผลงาน (Product)  65 คะแนน 
 3.1 การประเมนิผลผลิต 40 คะแนน 
  - รูปรางลักษณะ หรือองคประกอบ 
  - คุณภาพ 
  - ปริมาณ 
  - ประโยชนใชสอย 
 3.2 การนําเสนอโครงการ 25 คะแนน 
  - เอกสารประกอบโครงงาน 
  - วธีิการ ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน 
 

 
3 
2 
10 
 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
 
 

10 
10 
10 
10 
 

10 
15 

 
 

 รวม   
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ตัวอยาง  แบบแผนการเรยีนรูของแตละรายวิชา 
รหัส  3102-2001  ชื่อวิชา   งานกระบวนการเครื่องมือกล    3 ( 5 ) 
ระดับชั้น     ปวส. สาขาวิชา.   เทคนิคการผลิต         ทฤษฎี –ปฏิบตัิ   100   ชั่วโมง 
 

จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการผลิต ผลิตภัณฑ โดยใชเครื่องจกัรกล  
 2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติและควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ โลหะโดยเครื่องจักรกล 

3. เพื่อใหมกีิจนิสัยที่ตระหนกัถึงคุณภาพงาน ความปลอดภัย มีคณุธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ  โดยใชเครื่องจักรกล  
2. วางแผนการ  กําหนดลําดับขั้นการขึ้นรูปผลิตภัณฑ ดวยเครื่องจักรกล จากแบบงาน กําหนด

วิธีการและเครือ่งมือตรวจสอบที่ใชในกระบวนการ  
3. ผลิตและควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ โลหะ โดยใชเครื่องจกัรกล 
4. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ ดวยเครื่องมือวัด และตรวจสอบระบบการผลิต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการวางแผน  กําหนดลําดับขั้นตอนการผลิต และ ขึ้นรูป ช้ินสวนเครื่องมือกล  ลูกเบี้ยว  สก
รู เฟอง รางเลื่อนตามแบบกาํหนด โดยใชเครื่องมือกลและเครื่องมือ ( Tools )  ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  
การตรวจสอบชิ้นงานเครื่องกลใหไดตามแบบกําหนด  
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หนวยการสอนปฏิบตั ิ
รหัส 3102-2001             ชื่อวิชา   งานกระบวนการเครื่องมือกล   3(5) 
 

 หนวยท่ี 1  ชื่อหนวย          จํานวนคาบ 
 1.   งานสรางทีโบลทและนัต                               10 
 2.   งานสรางเพลาเกลียว                                                   10 
 3.   งานสรางเฟอง                    15 
 4.   งานสรางพูเลยสายพานว ี      10 
 5.   งานสรางชิ้นสวนชุดปอมมดี                         25 
 6.   งานปรับชุดปอมมีด                   10 
 7.    งานบูรณาการทั่วไป      15 
 8.   งานประเมินผล         5 
      
       รวม   100 
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน 
รหัส 3102-2001              ชื่อวิชา  งานกระบวนการเครื่องมือกล                                              3(5) 
ลําดับ พฤติกรรมที่ตองการ/การสอนหนึ่งครั้ง 
ที่ 

ช่ือหนวย 
ความรู ทักษะ กิจนิสัย รวม (ชม.) 

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

งานสรางทีโบลทและนัต 
งานสรางเพลาเกลียว 
งานสรางเฟอง 
งานสรางพูลเลยสายพานว ี
งานสรางชิ้นสวนชุดปอมมดี 
งานปรับชุดปอมมีด 
งานบูรณาการทั่วไป 
การประเมินผล 
 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
- 

6 
6 
11 
6 
21 
6 
11 
- 
 

2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
- 
 

10 
10 
15 
10 
25 
10 
15 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 รวม 14 67 15 100 
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ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชากระบวนการเครื่องมือกล 
จํานวนคาบ หนวย 

ท่ี ชื่อหนวย/หัวขอการสอน 
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
 

 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานสรางทีโบลตและนัต     
1.1 หลักการและวธีิการ 

1.1.1 ศึกษาแบบงาน 
        1.1.2 เตรียมชิ้นงาน 
        1.1.3 เตรียมเครื่องมือและเครื่องจักร 
        1.1.4 การวัดและตรวจสอบ 
        1.1.5 การบํารุงรักษาเครื่อง 
1.2 ทําการสราง 
งานสรางเพลาเกลียว 
2.1 หลักการและวิธีการ 
      2.1.1 ศึกษาแบบงาน 
      2.1.2 เตรียมชิ้นงาน 
      2.1.3 เตรียมเครื่องมือและเครื่องจักร 
      2.1.4 การวัดและตรวจสอบ     
      2.1.5 การบาํรุงรักษาเครื่อง 
2.2 ทําการสราง 
งานสรางเฟอง 
3.1 หลักการและวิธีการสรางเฟองตรง 
      3.1.1 ศึกษาแบบงาน 
      3.1.2 เตรียมชิ้นงาน 
      3.1.3 เตรียมเครื่องมือและเครื่องจักร 
      3.1.4 การวัดและตรวจสอบ     
      3.1.5 การบํารุงรักษาเครื่อง 
3.2 ทําการสราง 
3.3 หลักการและวิธีการสรางเฟองสะพาน 
      3.3.1 ศึกษาแบบงาน 
      3.3.2 เตรียมชิ้นงาน 
      3.3.3 เตรียมเครื่องมือและเครื่องจักร 
      3.3.4 การวัดและตรวจสอบ     

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 

 

10 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

15 
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ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 
จํานวนคาบ หนวย 

ท่ี ชื่อหนวย/หัวขอการสอน 
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 

 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 

7. 
8. 

3.3.5 การบํารุงรักษาเครื่อง 
3.4 ทําการสราง 
งานสรางพูเลยสายพานว ี
4.1 หลักการและวิธีการ 
      4.1.1 ศึกษาแบบงาน 
      4.1.2 เตรียมชิ้นงาน 
      4.1.3 เตรียมเครื่องมือและเครื่องจักร 
      4.1.4 การวัดและตรวจสอบ     
      4.1.5 การบํารุงรักษาเครื่อง 
4.2 ทําการสราง 
งานสรางชิ้นสวนชุดปอมมดี 
5.1 หลักการและวิธีการ 
      5.1.1 ศึกษาแบบงาน 
      5.1.2 เตรียมชิ้นงาน 
      5.1.3 เตรียมเครื่องมือและเครื่องจักร 
      5.1.4 การวัดและตรวจสอบ     
      5.1.5 การบํารุงรักษาเครื่อง 
5.2 ทําการสราง 
งานปรับชุดปอมมีด 
6.1 หลักการและวิธีการ 
   6.1.1 ประกอบชิ้นสวนชุดปอมมีด 
   6.1.2 ปรับแตงสวนเคลื่อนที่ใหมีระยะคลอนเหมาะสม
   6.1.3 ตรวจวดัความถูกตอง 
6.2 ทําการปรับแตง 
บูรณาการทั่วไป 
การประเมินผลการเรียน 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 
8 
15 
5 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

15 
5 

 
 รวม 12 88 100 
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แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา 
รหัส  3102 - 2001  ชื่อวิชา งานกระบวนการเครือ่งมือกล   3(5)       สอนครั้งท่ี 5-7 

 หนวยท่ี 3            ชื่อหนวย  งานสรางเฟอง     จํานวน   15  ชม. 
 

หัวขอเร่ือง 
 หนวยที่ 3 งานสรางเฟอง ประกอบดวยหัวขอเร่ืองตอไปนี้ 
     3.1 หลักการและวิธีการสรางเฟองตรง 

    3.2 การสรางเฟองตรง 
    3.3 หลักและวิธีการสรางเฟองสะพาน 
    3.4 การสรางเฟองสะพาน 

                  3.5 การบํารุงรักษาเครื่อง  
                  3.6  การวัดและตรวจสอบเฟองตรง /เฟองสะพาน 
สาระสําคัญ 
 เฟองตรงและเฟองสะพาน จะมีเทคนิคและวิธีการผลิตที่ตางกัน ทั้งกรรมวิธีการกัด การคํานวณ 
ตลอดจนการนําไปใชงาน การศึกษาหลักการ วิธีการทําเฟองตรง และเฟองสะพาน จะเปนประโยชนใน
การนําไปใชสงกําลังลักษณะตาง ๆ  
จุดประสงคการเรียนการสอน 
 จุดประสงคท่ัวไป 

1. เขาใจหลักและวิธีการสรางเฟองตรง 
2. เพื่อใหปฏิบัตงิานสรางเฟองตรง 
3. เขาใจหลักและวิธีการสรางเฟองสะพาน 
4. เพื่อใหปฏิบัตงิานสรางเฟองสะพาน 
5. เพื่อใหสามารถวัด ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักร 

 จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 หลังจากศึกษาหนวยนีแ้ลวผูเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการทํางานของเฟองตรงได 
2. อธิบายวิธีการกัดเฟองตรงได 
3. เตรียมเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ในการกัดเฟองตรงได 
4. ทําการกัดเฟองตรงไดอยางถูกตอง 
5. วัด ตรวจสอบขนาดเฟองตรงไดอยางถูกตอง 
6. อธิบายหลักการทํางานของเฟองสะพานได 
7. อธิบายวิธีการกัดเฟองสะพานได 
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8. เตรียมเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ในการกัดเฟองสะพานได 
9. ทําการกัดเฟองสะพานไดอยางถูกตอง 
10. ประกอบ ติดตัง้ เครื่องมือบนเครื่องกัดไดอยางถูกตอง 
11. วัด ตรวจสอบขนาดเฟองสะพานไดอยางถูกตอง 
12. บํารุงรักษาเกีย่วกับเครื่องมือ เครื่องจักรไดอยางถูกตอง 

 
งานทีป่ฏิบตั ิ

หนวยที่ 3 งานสรางเฟอง 
คร้ังที่ 1 เรียนรูและฝกปฏิบัตงิานกัดเฟองตรง                     9     ช่ัวโมง 
คร้ังที่ 2 เรียนรูและฝกปฏิบัตงิานกัดเฟองสะพาน                6     ช่ัวโมง 
มีรายละเอียดดังนี ้
1. การเตรียมเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ในการกัดเฟองตรง 

1.1 คํานวณความโต  จํานวนฟน และสวนประกอบตาง ๆ ของเฟองตรง 
1.2 คํานวณหาจํานวนรอบบนหวัแบง 
1.3 เลือกจานแบง 
1.4 เลือก CUTTER กัดเฟองตรง 
1.5 ติดตั้งอุปกรณ และชิ้นงานบนเครื่องกัด 
1.6 ทดลองการทํางานกอนการปฏิบัติงานจริง 

2. การกัดเฟองตรง 
    2.1 การเลือกความเรว็รอบของเครื่องกัด 
    2.2 กัดเฟองตรงลึกตามขนาด 
  2.3 วัดและตรวจสอบ 
3. การบํารุงรักษาเครื่อง 
 3.1 ลําดับขั้นตอนการถอดอุปกรณเครื่องมอื 
 3.2 การทําความสะอาด 
4. การเตรียมเครื่องมืออุปกรณในการกัดเฟองสะพาน 

                 4.1 คํานวณความโต  จํานวนฟน และระยะตาง ๆ ของเฟอง 
4.2  เลือกดอกกัดเฟองสะพาน 

                 4.3 ติดตั้งอุปกรณอุปกรณและชิน้งานบนเครื่องกัด 
4.4  ทดลองการทํางานกอนการปฏิบัติงานจริง 
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5. การกัดเฟองสะพาน 
5.1 การเลือกความเร็วรอบของเครื่องกัด 
5.2 กัดเฟองสะพานตามขนาด 
5.3 วัดและตรวจสอบ 

6. การบํารุงรักษา 
     6.1 ลําดับขั้นตอนการถอดอุปกรณเครื่องมือ 
     6.2 การทําความสะอาด 
  

ครุภัณฑ/เคร่ืองมือ/วัสดุ – อุปกรณ 
1. เครื่องกัด 
2. เครื่องมือตัดและอุปกรณชวยที่ใชในงานกดัเฟองตรง / เฟองสะพาน 
3. เครื่องมือกลพื้นฐาน 
4. ช้ินงาน (บูรณาการ) 

กิจกรรมการเรียน 
 1. กิจกรรมครู 

1.1 จัดตรียมเอกสาร  หนังสืออางอิง ส่ือการสอน ส่ือโสตทัศน ส่ิงพิมพตาง ๆ ตัวอยาง
ช้ินงานของจรงิ แนะนํารายวชิา วิธีการเรียน การมอบหมายงาน วิธีการวัด และการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 

1.2 ทดสอบกอนเรียน  โดยใชใบทดสอบและตรวจสอบ คําตอบใบเฉลย พรอมทั้งแนะนํา
แกไขปญหาทีอ่าจเกิดขึ้น 

1.3 นําเขาสูบทเรียน   โดยผูสอนกลาวถึงความสําคัญ ประโยชนการใชงานของเฟองตรง 
และเฟองสะพาน ในงานอุตสาหกรรม โดยใหผูเรียนชวยยกตัวอยางประกอบ 

1.4 การสอน  ผูสอนจัดเตรยีมเอกสาร หนังสืออางอิง Model ช้ินงานจริง  ส่ือตาง ๆ ที่จําเปน 
1.5 ชุดการเรียน เอกสารที่เกี่ยวของกับเนื้อหาการเรียนเรื่อง งานกัดเฟองตรง  งานกัดเฟอง

สะพานควบคูกับเอกสารหนงัสืออางอิง แบบสังเกตบันทึกพฤติกรรมผูเรียน คอยแนะนํา
ชวยเหลือผูเรียนเมื่อผูเรียนตองการ 

1.6 ตรวจสอบขั้นตอนการศึกษาและฝกปฏิบตัิ ของผูเรียนใหถูกตองและครบถวน รวมทั้ง
ตรวจสอบการตอบคําถาม แตละหัวขอใหไดตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ (บูรณาการ) 

1.7 ประยุกตใช โดยใหผูเรียนดาํเนินงานตามที่กําหนดในใบมอบหมายงาน                                                       
1.8 การตรวจสอบผลการเรียนรู ใหผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอที่จะประเมนิการฝกปฏิบัติ

รวมกับเพื่อนผูเรียนและผูสอน ตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมินและแกไขขอบกพรอง 
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2. กิจกรรมนักศึกษา 
2.1 จัดเตรียมความพรอมของนักศึกษา  รางกาย จิตใจ เตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ตามที่

ผูสอนและบทเรียนกําหนด 
2.2 นําเขาสูบทเรียนโดยฟงบรรยายประกอบการสาธิต และตอบคําถาม เกี่ยวกับประโยชนและ

ความสําคัญ เทคนิควิธีการ ในการสรางเฟองตรง และ เฟองสะพาน 
2.3 ทําขอทดสอบกอนเรียน แลวสลับกันตรวจคําตอบและใหคะแนน 
2.4 แบงกลุมตามผูสอน  โดยกําหนดตามจํานวน Module บูรณาการ แตละหนวยการเรียน 
2.5 ใหขอมูลหรือการสอน โดยศึกษาคนควาหาขอมูลจากเอกสารตําราเรียนจากชุดการเรียน 

เร่ืองการสรางเฟองตรง และ เฟองสะพาน 
 2.6 เม่ือเกิดปญหา ขอสงสัย ใหปรึกษาครผููสอนหรือใหครูผูสอนสาธติวิธีการปฏบิตัิงาน 
2.7 ฝกปฏบิัตจินเกิดความชาํนาญ ในระดบัปฏิบัติไดดีแลวรวมกับครผููสอนตรวจสอบชิ้นงาน

เพื่อประเมินผลและแกไขขอบกพรอง  
2.8 ทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบหลังเรียนทายชุดการเรียน 
2.9 ตรวจสอบคําตอบโดยใชใบเฉลย แลวจดัเก็บคะแนนของแตละคน โดยครูผูสอนและสรุป

เนื้อหา ตามวัตถุประสงคการเรียนของหนวยการเรียนโดยศึกษา จากใบความรู ใบปฏิบัติงาน หรือชุดการ
เรียน ส่ือโสตทัศน 

2.10 ประยุกตใช โดยทํางานตามแบบทดสอบทายชุดการสอนเพื่อนําความรู ทักษะที่ฝกมาใช
ในการทํางานตามแบบทดสอบ รวมกับครูผูสอนตรวจสอบประเมินชิน้งานตามเกณฑประเมินการให
คะแนนทายชดุการเรียน 

2.11 ตรวจสอบผลการเรียนรู โดยตรวจสอบคะแนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อนาํไป
ปรับปรุงการเรียนในหนวยตอไป 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. ใบความรูเร่ืองการกัดเฟองตรง และ เฟองสะพาน 
2. ใบงานเรื่อง การกัดเฟองตรง  
3. ใบงานเรื่องการกัดเฟองสะพาน 
4. ตําราเรียน 
5. ช้ินงานจริง  แผนภาพ  และแผนโปรงใส 
6. เครื่องกัดพรอมอุปกรณ  
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งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 
1. ศึกษา คนควาเอกสาร ตํารา ชุดการเรียน เร่ืองการกัดเฟองตรง และ เฟองสะพาน 
2. ฝกปฏิบัติการกัดเฟองตรง และ เฟองสะพาน 
3. วัด ตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองของเฟอง 
4. บํารุงรักษาเครื่องกัดและอุปกรณ 

การประเมินผล 
1. ระดับคะแนนของนักศึกษา ในการสอนแตละครั้งเปรียบเทียบกอนเรียนและหลัง

เรียน 
2.  วัดความรูของนกัศึกษาโดยครูผูสอนตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
3. ครูผูสอนสังเกตและบันทกึพฤติกรรมการปฏิบัติงานและมีนิสัยชางในการปฎิบัติงาน

แตละครั้ง 
3.1 ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
3.2  ปฏิบัติงานตามกฎดวยความปลอดภัย 
3.3 การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ – เครื่องจักรอยางถูกวิธี 
3.4 ปฏิบัติตัวในกลุมเหมาะสม 

4. ตรวจสอบรายงานที่มอบหมาย 
 

เอกสารอางอิง 
จําเนียร  ศิลปวานิช.  เฟอง พิมพคร้ังที่ 1 บ. สยามสปอรตซินดิเคทจํากัด 1776 – 1784, 2538. 
ชาญชัย  เดชะเศฏฐดี และคณะ. คูมือชางกลโรงงานภาคปฏิบัต.ิ สํานักพมิพยูไนเต็ดบุคส,2538. 
บรรเลง  ศรนิลและประเสริฐ  กวยสมบรูณ. ตารางโลหะ. กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  

วิทยาเขต พระนคร. 
ฟุคุนางะ อิจิโระ.   เทคนิคการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงาน. สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย – 

ญ่ีปุน). 
วริชธ  อ้ึงภากรณ, ชาญ  ถนัดงาน.  การออกแบบเครื่องจักรกล เลม 1. กรุงเทพฯ โรงพิมพ เอช.เอน การ

พิมพ,2534. 
มานพ  ตันตระบัณฑติย  และคณะ.  ชิ้นสวนเครื่องจักรกล พิมพคร้ังที่ 1, 2536 สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี

(ไทย – ญ่ีปุน). 
ศุภชัย  รมยานนท. ทฤษฏีเคร่ืองมือกล 4. บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนาพานิช ,2529.  
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 (ตัวอยาง) แบบประเมินโครงการ 
ช่ือโครงการ ชางผลิตชิ้นสวน (Parts) 

ลักษณะโครงการเขียน Program CNC & Simulation   จํานวนคน.................ระยะเวลา............. 
 

คะแนน ท่ี รายการประเมิน 
เต็ม ได 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการเขียนแบบภาพฉาย-สามมิติ (25คะแนน) 
1.1  กําหนดหนวยวัดไดถูกตอง 
1.2 กําหนด Drawing Limit  ไดเหมาะสมกบังาน 
1.3 แยก Layer ไดเหมาะสม 
1.4 กําหนดน้ําหนักเสนไดถูกตอง 
1.5 กําหนดขนาดพิกดัความเผื่อและ GD&Tไดถูกตองเหมาะสม 
1.6 เขียนแบบภาพฉายไดถูกตอง 
1.7 เขียนแบบสั่งงานไดถูกตอง 
1.8 จัดภาพ Drawing ไดเหมาะสมกับหนากระดาษ 
1.9 เขียนภาพ 3 มติิ ไดถูกตอง 
1.10 พิมพแบบงานออกจากเครื่องพิมพไดถูกตอง 
 
 
 
 
 
 

 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
 
 

 
 

 รวม 25  
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(ตัวอยาง) แบบประเมินโครงการ 
ช่ือโครงการ ชางผลิตชิ้นสวน(Parts) 

ลักษณะโครงการเขียน Program CNC & Simulation   จํานวนคน.................ระยะเวลา............. 
 

คะแนน ท่ี รายการประเมิน 
เต็ม ได 

4. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
5. 
 

4.1 เขียน Programไดถูกตอง (20 คะแนน) 
      4.1.1 อานแบบงานเขาใจ 
      4.1.2 กําหนดจุด Datum ในแบบใหเหมาะสม 
      4.1.3 กําหนดพิกดั Coordinate 
      4.1.4 เขียน Program Nc File 
      4.1.5 แสดงการเดินกัด (Tool path) บนหนาจอไดถูกตอง 
      4.1.6 แก Error ตาง ๆ และสรุปเหตุผลได 
4.2 Simulation  Test Run (10 คะแนน) 
      4.2.1 เขียน Program ใส Function ชวย (M Code)  
      4.2.2 เขียนหัว  Program ใหตรงกับ Controller 
      4.2.3 Simulation ทั้งหมด (2D /ลักษณะลายเสน) 
      4.2.4 Verify Nc ( การทํางาน จําลองการกัด 3D ) 
5.1 ช้ินงานถูกตองตามแบบ (10 คะแนน) 
      5.1.1 รูปทรงถูกตองตามแบบที่กําหนด 
      5.1.2 คุณภาพผิวงานถูกตองตามแบบทีก่ําหนด 
      5.1.3 ขนาดงานถูกตองตามแบบที่กําหนด 
5.2 ประกอบชิน้งานไดตามแบบ (10 คะแนน) 
      5.2.1 ขั้นตอนการประกอบถูกตอง 
      5.2.2 ประกอบชิ้นงานเขากันไดตามแบบ 
 
 

 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
 
2 
4 
2 
2 
 
3 
3 
4 
 
5 
5 

 
 

 รวม   
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(ตัวอยาง) ผลประเมินโครงการ วิชาภาษาไทย 
 

ชื่อโครงการ……………………………………………….. 
 

ลักษณะโครงการ…………………………………………..จํานวน……..คน  ระยะเวลา………….. 
คําชี้แจง.        ครูและผูเรียนรวมกันประเมนิรายงาน 
 

คะแนน ที่ รายการประเมนิ 
เต็ม ได 

 
1. 
 
 
 
 
 

2. 

รายงานการดําเนินงาน 
สวนประกอบทั่วไป 

1.1 ปก 
1.2 หนาอนุมัต ิ
1.3  บทคัดยอ 
1.4  กิตติกรรมประกาศ 
1.5 สารบัญ 
สวนประกอบเนื้อหา 
2.1 บทนํา 
2.2 เนื้อเร่ือง 
 -    ขอมูลสมบูรณตรงประเด็น 
- ลําดับขอมูล 
- ความนาเชื่อถือ 
2.3 อภิปรายผล / ขอเสนอแนะ 
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3 
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(ตัวอยาง) ผลประเมินโครงการ วิชาภาษาไทย 
 

ชื่อโครงการ……………………………………………….. 
 

ลักษณะโครงการ…………………………………………..จํานวน……..คน  ระยะเวลา………….. 
คําชี้แจง.        ครูและผูเรียนรวมกันประเมนิรายงาน 
 

คะแนน ที่ รายการประเมนิ 
เต็ม ได 

 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
สวนประกอบตอนตน 
1.1 ปก 
1.2 คํานํา 
1.3 สารบัญ 
สวนประกอบตอนกลาง 
2.1 บทนํา 
2.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- ขอมูลสมบูรณตรงประเดน็ 
-  ลําดับขอมูล 
-  การประเมินผลโครงการ 
-  ความนาเชื่อถือ 
2.3 อภิปรายผล / ขอเสนอแนะ 
สวนประกอบตอนทาย 
3.1 บรรณานุกรม 
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(ตัวอยาง) เกณฑการประเมิน  การเขียนโครงการ วิชาภาษาไทย 
 

ท่ี รายการประเมนิ 
คะแนน
เต็ม เกณฑการใหคะแนน 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ช่ือโครงการ 
ผูรับผิดชอบ 
หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
วิธีการดําเนนิงาน 
งบประมาณ 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
การประเมินผลและติดตามผล 
ปญหาและอุปสรรค 
 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 
ตามรายละเอียดที่แนบ 
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ตัวอยาง) แบบประเมินโครงการ วิชาภาษาไทย 
 

ช่ือโครงการ……………………………………………….. 
ลักษณะโครงการ…………………………………………..จํานวน……..คน  ระยะเวลา………….. 

คําชี้แจง.        ครูและผูเรียนรวมกันประเมนิ 
คะแนน ที่ รายการประเมนิ 

เต็ม ได 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือโครงการ   
ผูรับผิดชอบ 
หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
วิธีการดําเนนิงาน 
งบประมาณ 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
การประเมินผลและติดตามผล 
ปญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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(ตัวอยาง) เกณฑการประเมิน การเขียนโครงการวิชาภาษาไทย 
 

ที่ รายการประเมนิ 
คะแนน 
เต็ม เกณฑการใหคะแนน 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
 
 
 
 

 

 
ช่ือโครงการ   
ผูรับผิดชอบ 
หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
วิธีการดําเนนิงาน 
งบประมาณ 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
การประเมินผลและติดตามผล 
ปญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 

 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 

 

 
ตามรายละเอียดที่แนบ 
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(ตัวอยาง)  เกณฑการใหคะแนน  การเขียนโครงการ วิชาภาษาไทย 

ท่ี รายการ
ประเมิน 

ดี 
(  3  คะแนน) 

พอใช 
(  2  คะแนน) 

ปรับปรงุ 
(  1  คะแนน) 

1. ช่ือโครงการ - ใชภาษาถูกตอง  
   กะทัดรัด 
-  ส่ือความหมายถึง 
   งานที่ทําชัดเจน 
-  มีความแปลกใหม 

- ใชภาษาถูกตอง      
    กะทัดรัด 
-  ส่ือความหมายได 
   พอสมควร 
- ไมแปลกใหม 

- ใชภาษาไมถูกตอง 
   อาจเยิ่นเยอหรือส้ัน    
   ไมไดใจความ 
-  ไมแปลกใหม 

2. ผูรับผิดชอบ - ระบุช่ือ-สกุล   
   ตําแหนงหรือหนวย    
  งานที่รับผิดชอบ 
   ครบถวน 
-  ระบุบุคคล 
   เหมาะสมกบังาน 

- ระบุช่ือ-สกุลที่มา 
  ตําแหนงหรือหนวย  
  งานที่รับผิดชอบ  มี 
  ความบกพรองหรือ 
  ระบุบุคคลเหมาะสม 
  กับงานบางสวน  

- ระบุช่ือ-สกุล   
  ตําแหนง หรือหนวย  
  งานที่รับผิดชอบไม 
   ครบถวน 
- ระบุบุคคลอาจไม 
   เหมาะสมกบังาน 

3. หลักการและ
เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบุปญหา/เหต ุ
  ที่มาของโครงการสอด  
  คลองกับแผนงานที่ทํา 
- ขอมูลที่ใชอางอิง 
   ถูกตองเหมาะสม 
- ใชภาษาทางการ   
   ส่ือความหมายชัดเจน 
- เขียนยอหนาอยางมี      
  เอกภาพ 

- ระบุปญหา/เหต ุ
  ที่มาของโครงการสอด  
  คลองกับแผนงานที่ทํา 
- ขอมูลที่ใชอางอิง 
   ถูกตองเหมาะสม 
- ส่ือความหมายไม 
  ชัดเจน 
- ขอความในยอหนา   
  ขาดเอกภาพ 

- ระบุปญหา/สาเหตุ   
   ที่มาของโครงการไม  
   สอดคลองกับแผน 
   งานที่ทําเทาที่ควร 
-  ขอมูลที่ใชอางอิง 
   ไมถูกตองเหมาะสม 
    เทาที่ควร 
-  ส่ือความหมายไม 
   ชัดเจน 
- ขอความในยอหนา    
  ขาดเอกภาพ 
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ท่ี รายการ
ประเมิน 

ดี 
(  3  คะแนน) 

พอใช 
(  2  คะแนน) 

ปรับปรงุ 
(  1  คะแนน) 

4. วัตถุประสงค -  ตรงประเด็นที่ 
   ตองการ  ไมซํ้าซอน 
- ใชภาษากระชับ   
   ส่ือความหมายชัดเจน 

-  ตรงตามประเด็นที ่
   ตองการบางสวนหรือ  
    อาจซ้ําซอนบางสวน 
-  ใชภาษาสื่อ 
    ความหมายไดพอสม 
    ควร 

- ไมตรงประเด็น 
   หรือซํ้าซอนเปนสวน   
   ใหญ 
-  ใชภาษาไมกระชับ   
    ส่ือความหมายไมชัด  
    เจนคอนขางมาก 

5. เปาหมาย -  ตรงประเด็น 
-  ระบุปริมาณหรือ 
   คุณภาพไดชัดเจน 

-  ตรงประเด็น 
-  ระบุปริมาณหรือ 
    คุณภาพไมชัดเจน 
    บางสวน 

-   ตรงประเดน็อยูบาง 
-  ระบุปริมาณหรือ 
   คุณภาพไมชัดเจน 

6. วิธีการ
ดําเนินงาน 

- บอกรายละเอียด 
  ของการปฏิบัติงาน 
  หรือกิจกรรมครบถวน  
  และเหมาะสมทั้ง 
  ผูดําเนินงาน,กิจกรรม 
  และรายละเอยีดที่ทํา, 
  วัน  เวลา,สถานที่ 
- ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตอเนื่องเปน
ระบบ 

- บอกรายละเอียด 
  ของการปฏิบัติงาน  
   หรือกิจกรรมบก 
   พรองบางสวน 
-  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
   งานไมตอเนือ่งบาง  
   สวน 

-  บอกรายละเอียด 
   ของการปฏิบัติงาน  
   หรือกิจกรรมไม 
   ครบถวน 
-  ขั้นตอนการ 
   ปฏิบัติงานไมตอเนื่อง 
   เปนระบบ 

7. งบประมาณ -  ระบุจํานวนเงินและ 
  รายละเอียดของคาใช 
  จายอยางชดัเจนสม 
  เหตุผล 
- ระบุแหลงที่มีของเงิน 
   งบประมาณอยางชัด 
   เจน 

- ระบุจํานวนเงินแตม ี
  รายละเอียดของคาใช 
   จายไมสมบรูณ 
-  ระบุแหลงที่มาของ   
   เงินงบประมาณแตไม  
   ชัดเจน 

- ระบุจํานวนเงินแต    
  ขาดรายละเอยีดของคา 
   ใชจาย 
- ไมระบบแหลงที่มี 
  ของเงนิงบประมาณ 
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ท่ี รายการ
ประเมิน 

ดี 
(  3  คะแนน) 

พอใช 
(  2  คะแนน) 

ปรับปรงุ 
(  1  คะแนน) 

8. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

- ระบุผลประโยชนที ่
   คาดวาจะไดรับอยาง 
   ชัดเจน 
-  สอดคลองกับวัตถุ 
   ประสงคและเปาหมา 
  ของโครงการ 

-  ระบุผลประโยชน 
   ที่คาดวาจะไดรับ 
   ชัดเจนบางสวน 
-  สอดคลองกับ 
   วัตถุประสงคหรือ 
   เปาหมายของ 
  โครงการอยางใด 
  อยางหนึ่ง 

- ระบุผลประโยชน 
  ที่คาดวาจะไดรับ 
  ไมชัดเจน 
- ไมสอดคลองกับ 
   วัตถุประสงคและเปา 
   หมายของโครงการ 

9. การประเมินผล
และติดตามผล 

- ระบุผูประเมนิวิธีการ 
   ประเมิน ระยะเวลา   
   อยางครบถวนเหมาะ 
   สม 
-  สอดคลองกับวัตถุ  
   ประสงคและเปาหมาย  
   ของโครงการ 

-  ระบุผูประเมนิ 
   วิธีการประเมินระยะ 
   เวลาครบถวนแตไม 
   เหมาะสมบางสวน 
-  สอดคลองกับ 
   วัตถุประสงค หรือ 
   เปาหมายอยางใด- 
   อยางหนึ่ง 

-  ระบุผูประเมนิวิธีการ 
   ประเมิน ระยะเวลา  
   ไมครบถวน หรือไม  
    เหมาะสม 
-  ไมสอดคลองกับ 
    วัตถุประสงคหรือเปน 
    เปาหมายของ
โครงการ 

10. ปญหาและ
อุปสรรค 

- ระบุปญหาและ 
  อุปสรรคตาง ๆ  
  ที่อาจเกิดขึ้นไดอยาง  
  เหมาะสม 
- เสนอแนวทางแกไข 
  ปญหาไดอยางเหมาะ  
  สมและสรางสรรค 

- ระบุปญหาและ 
  อุปสรรคตาง ๆที่อาจ   
  เกิดขึ้นไดเหมาะสม 
   บางสวน 
-  เสนอแนวทาง 
   แกไขปญหาไดอยาง 
   เหมาะสม 
 

- ระบุปญหาและ 
  อุปสรรคตาง ๆที่อาจ
เกิด  
  ขึ้นไดไมเหมาะสม 
-  เสนอแนวทางแกไข 
   ปญหาไดไมเหมาะสม 
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(ตัวอยาง) ผลประเมินโครงการวิชาภาษาไทย 
 

ชื่อโครงการ……………………………………………….. 
 

ลักษณะโครงการ…………………………………………..จํานวน……..คน  ระยะเวลา………….. 
คําชี้แจง.        ครูและผูเรียนรวมกันประเมนิรายงาน 

คะแนน ที่ รายการประเมนิ 
เต็ม ได 

 
1. 
2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

 

 
การเลือกใชรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ 
 การนําเสนอเนื้อหา 
2.1   เนื้อหากระชับ   ตรงประเด็น 
2.2 ลําดับขอมูล 
2.3 ความนาเชื่อถือ 
 การใชภาษา 
3.1    ภาษาสรางความสนใจ 
3.2   การสะกดการันต 
กลวิธีในการนาํเสนอ 
4.1 มารยาทในการออกแบบชิ้นงาน 
4.2 ความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
4.3 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
4.4 สวนประกอบของรูปแบบสื่อประชาสัมพนัธ 
 

 
3 
 
3 
3 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
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