
 

 

 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 

รหัส ๑๐๑๐๐๒๐๘  วชิา งานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

     
 

จัดท าโดย 
อาจารย์วโิรจน์  ฉัตรเกษ 

สาขาวชิาช่างกลโรงงาน 
 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยันครพนม 



 

 

ค าน า 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัส 10100208 จัดท าขึ้นเพ่ือ
ใช้ประกอบการสอนและเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยบรรจุรายละเอียดที่แสดง
ถึง การจัดระบบการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการกาหนดมาตรฐาน ใช้เทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 แผนการจัดการเรียนรู้นี้ มีด้วยกันทั้งหมด 7 หน่วยเรียน ประกอบด้วย พ้ืนฐานความเข้าใจงาน
เครื่องมือกล งานเลื่อยกลและการตัดชิ้นงาน งานเจียระไนและการลับคมตัดเครื่องมือตัด งานเจาะ งานกลึง 
งานกัด และงานไส  
 ผู้เรียบเรียง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการจัดการเรียนรู้งานเครื่องมือกลเบื้องต้นฉบับนี้ สามารถให้
ความรู้และเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ตลอดจนผู้สนใจศึกษาท่ัวไปเป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

        วโิรจน์  ฉตัรเกษ  
 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

 มหาวทิยาลยันครพนม  
 
 
 

 
 
 



 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

สาขาวชิา/คณะ 
     สาขาวชิาช่างกลโรงงาน  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   มหาวทิยาลยันครพนม 
 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
 
1.รหัสและช่ือรายวชิา 
       รหสั  ๑๐๑๐๐๒๐๘  รายวชิางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 
2.จ านวนหน่วยกติ 
     ๒-(๑-๓-๓)  หน่วยกิต  
3.หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 
     3.1  หลกัสูตร 
           วชิาช่างกลโรงงาน 

3.2 ประเภทของรายวชิา 
อุตสาหกรรม 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
   อาจารยว์ิโรจน์  ฉตัรเกษ 
5.ภาคการศึกษา  ช้ันปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๖๐  ระดบัชั้น ปวช.๑ 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
     ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน 
     ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน 
     หอ้ง โรงฝึกปฏิบติังาน.. สาขาวชิาช่างกลโรงงาน...................................................................... 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
     ไม่มี 

 
 



 

 

1.1 ตารางวเิคราะห์รายวชิา 
รหสัวชิา .๑๐๑๐๐๒๐๘  วชิา งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้  จ  านวน..๒ .หน่วยกิต 
ชั้น .ปวช.๑  สาขาวชิา ช่างยนต ์
 

 
                                   พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
        ช่ือหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

ด้านพุทธิพสัิย 

  ด้
าน
ทกั

ษะ
พสิั

ย(
40

) 

  ด้
าน
จิต

พสิั
ย(

20
) 

  ร
วม

(10
0) 

  ล
 าด
ับค

วา
มส

 าค
ัญ 

จ า
นว

นชั่
วโ
มง

 

 ค
วา
มรู้

 (1
0) 

 ค
วา
มข้

าใจ
(20

) 

 น
 าไ
ปใ
ช้(

5) 

 วเิ
คร

าะ
ห์(

5) 

 สั
งเค

รา
ะห์

(0)
 

 ป
ระ
เม
ินค่

า(0
) 

๑. พ้ืนฐานความเข้าใจงานเครื่องมือกล 2 2 1 0 0 0 3 2 10 1 1 

๒. งานเลื่อยกลและการตัดชิ้นงาน 1 2 1 1 0 0 5 3 13 2 2 

๓. งานเจียระไนและการลับคมตัด
เครื่องมือตัด 

1 4 1 1 0 0 9 4 20 4 3 

๔. งานเจาะ 1 3 1 1 0 0 5 3 14 3 3 

๕. งานกลึง 2 5 1 2 0 0 10 4 24 5 5 

๖. งานกัด 2 2 0 0 0 0 4 2 10 1 1 

๗. งานไส 1 2 0 0 0 0 4 2 9 1 1 

รวมคะแนน 10 20 5 5 0 0 40 20 100   

ล าดับความส าคัญ            
 
ค าอธิบาย     5   หมายถึง   ระดบัความส าคญัของแต่ละรายการมี  5 ระดบั คือ 1, 2, 3, 4, 5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
 

รหสัวชิา  ๑๐๑๐๐๒๐๘  ช่ือวิชา งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 
จ านวนหน่วยกิต ..๒...หน่วยกิต  จ านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์..๔..ชัว่โมง  รวม ...๗๒....ชัว่โมงต่อภาคเรียน    
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 
หน่วยการสอนที ่๑ 
ช่ือหน่วยการสอน   
พ้ืนฐานความเขา้ใจงานเคร่ืองมือกล 
1. บทน า 

2. เครื่องมือกลพื้นฐานชนิดต่างๆ 

3. พื้นฐานงานวัดในงานเครื่องมือกล 

4. พื้นฐานของเครื่องมือตัดและการตดัปาดผิววัสดดุ้วย
เครื่องมือกล 

5. ความปลอดภัยในการท างานกับเครื่องมือกล 

1. รู้หลักการและทฤษฏีงานเครื่องมือกลพื้นฐาน 
2. รู้วิธีการพื้นฐานงานวัดในงานเครื่องมือกล 
3. เข้าใจหลักการพื้นฐานของเครื่องมอืตัดและการตดัเฉือน

วัสดุด้วยเครื่องมือกล 
4. เข้าใจกฏเกณฑ์และความปลอดภยัในการปฏิบัติงานกับ

เครื่องมือกลพื้นฐาน 

หน่วยการสอนที ่๒ 
ช่ือหน่วยการสอน งานเล่ือยกลและการตดัช้ินงาน 
1. หลักการของการเลื่อย 

2. ประเภทของเครื่องเลื่อยกล 

3. ส่วนประกอบของเครื่องเลื่อยชัก 

4. การบ ารุงรักษาเครื่องเลื่อยชัก 

5. ความปลอดภัยในการท างานกับเครื่องเลื่อยชัก 

6. ปฏิบัติงานเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องเลื่อยชัก 

1. เข้าใจหลักการตัดเฉือน 

2. รู้จักประเภทของเครื่องเลื่อยกล 

3. รู้จักส่วนประกอบของเครื่องเลื่อยชัก 

4. รู้วิธกีารบ ารุงรักษาเครื่องเลื่อยชัก 

5. เข้าใจกฏเกณฑ์ความปลอดภัยในการท างานกับเครื่อง
เลื่อยชักและเครื่องสายพาน 

6. อธิบายขั้นตอนการใช้เครื่องเลื่อยชัก 

 

หน่วยการสอนที ่๓ 
ช่ือหน่วยการสอน งานเจียระไนและการลบัคมตดั
เคร่ืองมือตดั 
1. หลักการตัดเฉือนของงานเจียระไน 

2. ประเภทของเครื่องเจียระไนและลอ้หินเจียระไน 

3. ประเภทของเครื่องมือตัด 

4. การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไน 

5. ความปลอดภัยในการท างานกับเครื่องเจียระไน 

6. ปฏิบัติงานเจียระไนลับคมตดัเครื่องมือตัดด้วยเครื่อง
เจียระไนแบบตั้งพ้ืน 

 
 

1. เข้าใจหลักการเจียระไนและการลบัคมตัด 

2. รู้ประเภทของเครื่องเจียระไน ล้อหินเจียระไนและ
เครื่องมือตัด 

3. เข้าใจหลักการลับมดีกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก มีดไสและ
ดอกสว่าน 

4. รู้วิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเจยีระไน 

5. เข้าใจกฏเกณฑ์ความปลอดภัยในการท างานกับเครื่อง
เจียระไน 

6. อธิบายขั้นตอนการปฏิบตัิงานเจียระไนลับคมตัดเครื่องมือ
ตัดด้วยเครื่องเจียระไนแบบตั้งพ้ืน 

 



 

 

หน่วยการสอนที ่๔ 
ช่ือหน่วยการสอน  งานเจาะ 
1. หลักการของการเจาะ 
2. ประเภทของเครื่องเจาะ 
3. ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ 
4. การค านวณความเร็วรอบของเครือ่งเจาะและการ

ประยุกต์ใช้งานเครื่องเจาะ 
5. ชนิดของเครื่องมือตัดและลักษณะของดอกสว่าน 
6. การใช้งานเครื่องเจาะตั้งพ้ืน 
7. การบ ารุงรักษาเครื่องเจาะ 
8. ความปลอดภัยในการท างานกับเครื่องเจาะ 

1. เข้าใจหลักการตัดเฉือนของการเจาะด้วยดอกสว่าน 
2. จ าแนกชนิดประเภทของเครื่องเจาะ 
3. อธิบายส่วนประกอบของเครื่องเจาะ 
4. เข้าใจวิธีการค านวณความเร็วรอบของเครื่องเจาะและการ

ประยุกต์ใช้งานเครื่องเจาะ 
5. จ าแนกประเภทของเครื่องมือตดัและลักษณะของ

เครื่องมือตัด 
6. เข้าใจและอธิบายวิธีการใช้งานเครือ่งเจาะตั้งพ้ืน 
7. เข้าใจและอธิบายขั้นตอนการคว้านเรียบ 
8. บอกวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเจาะ 
9. เข้าใจความปลอดภัยในการท างานกับเครื่องเจาะ 

หน่วยการสอนที ่๕ 
ช่ือหน่วยการสอน  งานกลึง 
1. หลักการตัดเฉือนของงานกลึง 

2. ประเภทของเครื่องกลึง 

3. ส่วนประกอบของเครื่องกลึง 

4. การเลือกใช้ความเร็วรอบ ความเรว็ตัดและอัตราป้อน
กลึง 

5. การใช้งานเครื่องกลึงยันศูนย์ 
6. การบ ารุงรักษาเครื่องกลึง 

7. ความปลอดภัยในการท างานกับเครื่องกลึง 

1. อธิบายหลักการตัดเฉือนด้วยเครื่องกลึง 
2. บอกประเภทของเครื่องกลึง 
3. บอกช่ือและอธิบายหน้าท่ีของส่วนประกอบของเครื่องกลึง 
4. เข้าใจวิธีการเลือกใช้ความเร็วรอบและอัตราป้อนกลึง 
5. เข้าใจและอธิบายขั้นตอนการปฏิบตัิงานบนเครื่องกลึงยัน

ศูนย์ 
6. เข้าใจและอธิบายวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องกลึง 
7. เข้าใจและอธิบายกฏเกณฑ์ความปลอดภัยในการท างาน

กับเครื่องกลึง 

หน่วยการสอนที ่๖.. 
ช่ือหน่วยการสอน  งานกดั 
1. หลักการตัดเฉือนของงานกัด 

2. ประเภทของเครื่องกัด 

3. ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องกัดเพลานอนและเพลา
ตั้ง 

4. อุปกรณ์ประกอบเครื่องกัด 

5. ความเร็วรอบและความเร็วตัดของงานกัด 

6. การใช้งานเครื่องกัดเพลาตั้งและเพลานอน 

7. การบ ารุงรักษาเครื่องกัด 

8. ความปลอดภัยในการท างานกับเครื่องกัด 

1. อธิบายหลักการตัดเฉือนของงานกัด 
2. จ าแนกประเภทของเครื่องกัด 
3. บอกช่ือและอธิบายหน้าท่ีส่วนประกอบที่ส าคัญของ

เครื่องกัดเพลานอนและเพลาตั้ง 
4. บอกช่ือและอธิบายหน้าท่ีอุปกรณป์ระกอบเครื่องกัด 
5. เข้าใจและอธิบายความเร็วรอบและความเร็วตัดของงาน

กัด 
6. เข้าใจข้ันตอนการใช้งานเครื่องกัดเพลาตั้งและเพลานอน 
7. อธิบายวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องกัด 
8. บอกความปลอดภัยในการท างานกับเครื่องกัด 

หน่วยการสอนที ่๗. 
ช่ือหน่วยการสอน  งานไส 
1. หลักการตัดเฉือนของการไส 

2. ประเภทของเครื่องไส 

1. อธิบายหลักการตัดเฉือนของงานไส 
2. จ าแนกประเภทของเครื่องไส 
3. บอกช่ือและส่วนประกอบของเครือ่งไสแนวนอนและ

แนวตั้ง 



 

 

3. ส่วนประกอบของเครื่องไสแนวนอนและแนวตั้ง 
4. ความเร็วงานไส 

5. การใช้เครื่องไส 

6. การบ ารุงรักษาเครื่องไส 

7. ความปลอดภัยในการท างานกับเครื่องไส 

4. ค านวณความเร็วในงานไส 
5. เข้าใจและอธิบายขั้นตอนการใช้เครื่องไส 
6. อธิบายวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องไส 
7. บอกความปลอดภัยในการใช้เครื่องไสแนวนอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.3 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิา 
โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /ผล  5  มติิ / นโยบาย 3 D และ 11  ดี  11  เก่ง   

 รหัส..๑๐๑๐๐๒๐๘..วชิา..งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้..หน่วยกติ.......๒.......(๑-๓-๓) 
ระดับช้ัน..ปวช.๒.........สาขาวชิา..ช่างอิเล็กทรอนิกส์.. 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ล า
ดับ

คว
าม
ส า
คัญ

 

3ห่วง 
2 เง่ือนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(5)
 

มีเ
หตุ

ผล
(5)

 

มีภู
มิคุ้

มก
นั(

5) 

รอ
บรู้

(5)
 

รอ
บค

อบ
(5)

 

ระ
มัด

ระ
วงั
(5)

 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จริ
ต(

5) 

ขย
นัอ

ดท
น(

5) 

มีส
ติปั

ญญ
า(5

) 

แบ่
งปั

น(
5) 

หน่วยการสอนที่ 1 
ช่ือหน่วยการสอน พื้นฐานความเขา้ใจ
งานเคร่ืองมือกล 

3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 1 

หน่วยการสอนที่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน งานเล่ือยกลและการ
ตดัช้ินงาน 

5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 45 3 

หน่วยการสอนที่ 3 
ช่ือหน่วยการสอน งานเจียระไนและการ
ลบัคมตดัเคร่ืองมือตดั 

4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 46 4 

หน่วยการสอนที่ 4 
ช่ือหน่วยการสอน งานเจาะ 

4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 46 4 

หน่วยการสอนที่ 5 
ช่ือหน่วยการสอน งานกลึง 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 5 

หน่วยการสอนที่ 6 
ช่ือหน่วยการสอน งานกดั 

4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 2 

หน่วยการสอนที่ 7 
ช่ือหน่วยการสอน งานไส 

4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 2 

รวม             

ล าดับความส าคัญ             



 

 

หมวดที ่ 2.  จุดประสงค์และมาตรฐานรายวชิา 
 

1.จุดประสงค์รายวชิา 
1. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการท างาน การค านวณท่ีใช้ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน 
2. เพ่ือให้มีความสามารถในการ เจาะ ตัด กลึง ไส งานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น 

3. เพ่ือให้มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัย 
และรักษาสภาพแวดล้อม 

2.มาตรฐานรายวชิา 
1. เข้าใจหลักการท างาน การปรับตั้ง การใช้งานเครื่องมือกลพื้นฐาน  
2. กลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน  
3. ไสปรับขนาดชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน  

3.ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจ าแนกชนิด ส่วนประกอบ หลักการท างาน การบ ารุงรักษาและ

หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน การค านวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตรา
การป้อน องค์ประกอบที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานลับคมตัด งานกลึง งานไส งานเจาะ ตามหลักความปลอดภัย 
งานลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก งานลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก งานไสราบ ไสบ่าฉาก งาน
เจาะรแูละงานรีมเมอร์  

 
 

หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 .๑๘  ชัว่โมง 

สอนเสริมตาม
ความตอ้งการของ
นกัศึกษาเฉพาะ

ราย 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/ 
การฝึกงาน 
๕๔ ชัว่โมง 

การศึกษาดว้ยตนเอง 
๗๒  ชัว่โมง 

2.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซด์คณะ 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายที่ต้องการ) 

 



 

 

หมวดที ่ 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ทีต้่องพฒันา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

จิตส านึกตระหนักถึงหลักการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  
ดังนี้ 

- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 

- มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 

- สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม ต่อบุคคล องค์กร สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

1.2 วธีิการสอน 
- บรรยายเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับงานเครื่องมือกล ทฤษฏีการวัดละเอียดเบื้องต้นส าหรับงานเครื่องมือ

กลเบื้องต้น ชนิดของเครื่องมือตัดส าหรับงานตัดปาดผิววัสดุ หลักการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือกลต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย เครื่องเลื่อยกล เครื่องเจียระไน เครื่องเจาะ เครื่องกลึง 
เครื่องกัด และเครื่องไส 

- ฝึกภาคปฏิบัติงานวัดละเอียดเบื้องต้นด้วยวงเวียนถ่ายขนาด เวอร์คาร์ลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ 
- ฝึกภาคปฏิบัติงานตั้งเครื่องเลื่อยกลส าหรับการตัดชิ้นงาน 
- ฝึกภาคปฏิบัติงานลับคมเครื่องมือตัดส าหรับงานตัดปาดผิววัสดุ เช่น ลับมีดกลึง มีไสแบบต่างๆ และ

ลับดอกสว่าน 
- ฝึกภาคปฏิบัติงานเครื่องเจาะ เพ่ือเจาะรูชิ้นงานด้วยดอกน าศูนย์ ดอกสว่านขนาดต่างๆ เพ่ือให้

สามารถเลือกใช้ความเร็วรอบของการเจาะได้อย่างเหมาะสม การเจาะผายปากรู และการคว้านรูด้วยเครื่อง
เจาะ 

- ฝึกภาคปฏิบัติงานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว เจาะรูชิ้นงานด้วยเครื่องกลึง 
- ฝึกภาคปฏิบัติงานกัดร่องบนชิ้นงานด้วยเครื่องกัดตั้ง งานกัดราบบนเครื่องกัดตั้งและเครื่องกัดนอน 
- ฝึกภาคปฏิบัติงานไส ไสจับฉาก ไสเป็นขั้นบันได 
- ก าหนดงานให้นักศึกษาปฏิบัติงานเพื่อผลิตชิ้นงาน 
- อภิปรายปัญหาต่างที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

 



 

 

1.3 วธีิการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเข้าเรียน การปฏิบัติงานและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรง

เวลา 
- ประเมินความรู้ภาคประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า 
- ประเมินทักษะภาคปฏิบัติจากชิ้นงานตัวอย่างที่มอบหมายให้ปฏิบัติการผลิตด้วยเครื่องมือกล

ประเภทต่างๆ 
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาตัวอย่างที่เป็นชิ้นงานที่มีการผลิตในอุตสาหกรรม 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ งานวัดละเอียด การตั้งเครื่องเพ่ือตัดชิ้นงาน การปฏิบัติงานเครื่อง

เจาะ การปฏิบัติงานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว เจาะรูชิ้นงานด้วยเครื่องกลึง ปฏิบัติงานกัดร่องบนชิ้นงานด้วย
เครื่องกัดตั้ง งานกัดราบบนเครื่องกัดตั้งและเครื่องกัดนอน ปฏิบัติงานไส ไสจับฉาก ไสเป็นขั้นบันได 

บูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 

นักศึกษามีความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  

หลกัความมีเหตุผล 
นักศึกษามีเหตุผลในการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป อย่างมีเหตุผล

โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ 

หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
นักศึกษามีการวางแผนก่อนเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะ

เกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล้และไกล  

เง่ือนไขความรู้ 
นักศึกษามีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะน าความรู้

เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ  

เง่ือนไขคุณธรรม 
นักศึกษามีวินัยในตนเอง มีความรอบคอบ ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความ

อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต  

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ดังนี้ 
- มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและ

เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ในกับงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องมือกล และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือกล 



 

 

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะทางด้านเครื่องมือกล 

- สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมในงานเครื่องมือกล 

2.2 วธีิการสอน 
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฏี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติการจริงใน

ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล ที่เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา 

2.3 วธีิการประเมินผล 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้ 

- การทดสอบย่อย 

- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

- การประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 

- การประเมินผลจากการปฏิบัติงานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องมือกลประเภทต่างๆ 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญา  ทีต้่องพฒันา 

- ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องมือกลได้อย่างเป็น
ระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านงานเครื่องมือกลพ้ืนฐาน ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานเครื่องมือกล 

3.2 วธีิการสอน 
ก าหนดกรณีศึกษาเพ่ือให้มีการสืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้ทักษะทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือกล รวมถึง

การอภิปรายในกลุ่ม เพ่ือน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านเครื่องมือกลไปสู่ผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ 

3.3 วธีิการประเมินผล 
- ประเมินผลจากข้อสอบที่ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
 - ประเมินผลจากโครงงานที่น าเสนอในรายวิชาโครงงาน 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

 - ผู้เรียนสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 - ผู้เรียนรู้จักบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ



 

 

วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
 - ผู้เรียนมีจิตส านึกความรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ

สังคม 

4.2 วธีิการสอน 
 ก าหนดการเรียนการสอนให้มีกิจกรรมท างานเป็นกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

ประสานงาน หาข้อมูล วางแผนร่วมกับบุคคลอ่ืนในหลายๆ ด้าน โดยคาดหวังผลในการเรียนรู้ทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบในรายวิชา ความปลอดภัยในการท างาน และตระหนักถึงการ
รักษาสภาพแวดล้อม 

4.3 วธีิการประเมินผล 
 - พิจารณาจากกระบวนการข้ันตอน และวิธีการน าเสนอผลงานกลุ่ม 

 - สังเกตจากพฤติกรรมการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรอย่างปลอดภัย รวมถึงมีการรักษาสภาพแวดล้อมใน 
การท างาน 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีต้่องพฒันา 
สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูล   

 ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือการค านวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบอาชีพในสาขา
วิศวกรรมเครื่องมือกล 

5.2 วธีิการสอน 
 แนะน าการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือจ าลองหลักการท างาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ตัวเลขในสาขาวิศวกรรมเครื่องมือกล สนับสนุนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 

5.3 วธีิการประเมินผล 
- การทดสอบ หรือประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 
 - ประเมินผลจากวิธีการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที ่5.  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมนิผล 

5.1  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 หน่วย 1 พื้นฐานความเข้าใจงาน

เครื่องมือกล 
1.1. บทน า 

1.2. เครื่องมือกลพื้นฐานชนิด
ต่างๆ 

1.3. พื้นฐานงานวัดในงาน
เครื่องมือกล 

1.4. พื้นฐานการเครื่องมือตดัและ
การตัดปาดผิววัสดดุ้วย
เครื่องมือกล 

1.5. ความปลอดภัยในการ
ท างานกับเครื่องมือกล 

1.6. ปฏิบัติงานวัดขนาดชิ้นงาน
ด้วยเครื่องมือวัดเชิงมิติ
เบื้องต้น 

....1..... ....3..... บรรยาย อภิปราย ด้วย power point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาธิตและฝึกปฏิบัติงาน วัดขนาดช้ินงานด้วย
เครื่องมือวัดเชิงมิตเิบื้องต้น 
- วงเวียถ่ายขนาด  
- เวอร์เนียร์คารล์ิปเปอร ์

 

2-3 หน่วย 2 งานเลื่อยกลและการตัด
ช้ินงาน 
1. หลักการของการเลื่อย 

2. ประเภทของเครื่องเลื่อยกล 

3. ส่วนประกอบของเครื่องเลื่อย
ชัก 

4. การบ ารุงรักษาเครื่องเลื่อยชัก 

5. ความปลอดภัยในการท างานกับ
เครื่องเลื่อยชัก 

6. ปฏิบัติงานเลื่อยตัดโลหะด้วย
เครื่องเลื่อยชัก 

....1..... ...7...... บรรยาย อภิปราย ด้วย power point 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาธิตและฝึกปฏิบัติงาน เลื่อยตดัโลหะด้วย

เครื่องเลื่อยชัก. 

 

4-6 หน่วย 3 งานเจียระไนและการลับ
คมตัดเครื่องมือตดั 

1. หลักการตัดเฉือนของงาน
เจียระไน 

 

....3..... .....9.... บรรยาย อภิปราย ด้วย power point 
 
 
สาธิตและฝึกปฏิบัติงานเจียระไนลบัคม
เครื่องมือตัด 

 



 

 

หมวดที ่5.  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมนิผล (ต่อ) 

5.1  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4-6 หน่วย 3 งานเจียระไนและการลับ

คมตัดเครื่องมือตดั (ต่อ) 
2. หลักการตัดเฉือนของงาน

เจียระไน 

3. ประเภทของเครื่องเจียระไน
และล้อหินเจียระไน 

4. ประเภทของเครื่องมือตัด 

5. การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไน 

6. ความปลอดภัยในการท างาน
กับเครื่องเจียระไน 

7. ปฏิบัติงานเจียระไนลับคมตดั
เครื่องมือตัดด้วยเครื่อง
เจียระไนแบบตั้งพ้ืน 

....3..... .....9.... บรรยาย อภิปราย ด้วย power point 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาธิตและฝึกปฏิบัติงานเจียระไนลบัคม
เครื่องมือตัด 

 

7-9 หน่วย 4 งานเจาะ 
1. หลักการของการเจาะ 
2. ประเภทของเครื่องเจาะ 
3. ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ 
4. การค านวณความเร็วรอบของ

เครื่องเจาะและการประยุกต์ใช้
งานเครื่องเจาะ 

5. ชนิดของเครื่องมือตัดและ
ลักษณะของดอกสว่าน 

6. การใช้งานเครื่องเจาะตั้งพ้ืน 
7. การบ ารุงรักษาเครื่องเจาะ 
8. ความปลอดภัยในการท างาน

กับเครื่องเจาะ 

....3..... ....9..... บรรยาย อภิปราย ด้วย power point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาธิตและฝึกปฏิบัติงานเจาะรูและงานคว้าน
เรียบ 

 

10-12 หน่วย 5 งานกลึง 
1. หลักการตัดเฉือนของงานกลึง 

2. ประเภทของเครื่องกลึง 

3. ส่วนประกอบของเครื่องกลึง 

 

....4..... ....12.... บรรยาย อภิปราย ด้วย power point 
 
 
 
สาธิตและฝึกปฏิบัติงานกลึงเบื้องตน้ 

 
 



 

 

หมวดที ่5.  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมนิผล (ต่อ) 

5.1  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
10-12 หน่วย 5 งานกลึง (ต่อ) 

4. การเลือกใช้ความเร็วรอบ 
ความเร็วตัดและอัตราป้อนกลึง 

5. การใช้งานเครื่องกลึงยันศูนย์ 
6. การบ ารุงรักษาเครื่องกลึง 

7. ความปลอดภัยในการท างาน
กับเครื่องกลึง 

8. ปฏิบัติงานกลึงเบื้องต้นด้วย
เครื่องกลึงยันศูนย ์

....4..... ....12.... บรรยาย อภิปราย ด้วย power point 
 
 
 
 
 
 
 

สาธิตและฝึกปฏิบัติงานกลึงเบื้องตน้. 

 
 

13-14 หน่วย 6  งานกัด 
1. หลักการตัดเฉือนของงานกัด 

2. ประเภทของเครื่องกัด 

3. ส่วนประกอบที่ส าคัญของ
เครื่องกัดเพลานอนและเพลาตั้ง 

4. อุปกรณ์ประกอบเครื่องกัด 

5. ความเร็วรอบและความเร็วตัด
ของงานกัด 

6. การใช้งานเครื่องกัดเพลาตั้งและ
เพลานอน 

7. การบ ารุงรักษาเครื่องกัด 
8. ความปลอดภัยในการท างานกับ

เครื่องกัด 

.....2.... .....6.... บรรยาย อภิปราย ด้วย power point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาธิตและฝึกปฏิบัติงานกัดร่องด้วยเครื่องกัด
เพลาตั้ง 

 

16-17 หน่วย 7 งานไส 

1. หลักการตัดเฉือนของการไส 

2. ประเภทของเครื่องไส 

3. ส่วนประกอบของเครื่องไส
แนวนอนและแนวตั้ง 

4. ความเร็วงานไส 

5. การใช้เครื่องไส 

6. การบ ารุงรักษาเครื่องไส 

.....2.... .....6.... บรรยาย อภิปราย ด้วย power point 
 
 
 
 
 
 
สาธิตและฝึกปฏิบัติงาน ไสผิวฉาก 

 

 



 

 

หมวดที ่5.  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมนิผล (ต่อ) 

5.1  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
16-17 หน่วย 7 งานไส (ต่อ) 

7. ความปลอดภัยในการท างาน
กับเครื่องไส 

.....2.... .....6.... บรรยาย อภิปราย ด้วย power point 
 
สาธิตและฝึกปฏิบัติงาน ไสผิวฉาก 

 

18 สอบปลาย  

 

 

5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ ประเมินผล 

1 
 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
9 
18 

10% 
20% 

2 
 ผลการปฏิบตัิงาน 

การท างานกลุ่มและผลงาน 
การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

50% 

3 
 การเข้าช้ันเรยีน 

การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ 
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

 

หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
- งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ อ านาจ  ทองแสน 
- เกร์ลิงก ์ทฤษฎี งานเคร่ืองมือกล บุญญศกัด์ิ ใจจงกิจ 
- Rax Miller & Mark Richard Miller (2004) Machine shop tools and operations, 5th edition.  Wiley 
publishing, Ins. USA. 
6.2 หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างองิ  ทีส่ าคัญ  
      ไม่มี 

 


