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3100-0005 งานวัดละเอียด 1 - 2 - 2 

(Precision Measurements) 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. เข้าใจหลักการของงานวัดละเอียด การใช้เครื่องมือวัด และตรวจสอบกับงานช้ินส่วนเครื่องกล 
2. สามารถเลือกใช้ บ ารุงรักษาเครื่องมือวัด และตรวจสอบช้ินงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 
3. มีเจตคติท่ีดีในการท างาน มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อการท างานและความ
ปลอดภัย 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวัดละเอียด การใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบงานช้ินส่วนเครื่องกล 
2. เลือกใช้ บ ารุงรักษา เครื่องมือวัด และตรวจสอบช้ินงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของงานวัดละเอียด ชนิด หน้าท่ี การใช้งาน และบ ารุงรักษา เครื่องมือ
วัดละเอียด แบบมีสเกลและแบบดิจิตอล บรรทัดเหล็ก สายวัด ระดับน ้า เครื่องมือวัดละเอียดแบบเล่ือนได้มีสเกล 
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ นาฬิกาวัด ใบวัดมุม เครื่องมือวัดละเอียดแบบถ่ายขนาดวงเวียนเหล็ก เกจ
สปริงวัดนอก วัดใน เกจวัดความโตรู เครื่องมือวัดละเอียดแบบค่าคงท่ี เกจก้ามปู เกจทรงกระบอก เกจบล็อก เกจ
วัดเกลียว บรรทัดตรวจสอบความเรียบ เกจวัดความเรียบผิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการสอนท่ีบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

หน่วย 
ท่ี ชื่อหน่วย/สาระส าคัญ สัปดาห์

ที ่
ชั่วโมง 

ที ่ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
- ปฐมนิเทศ 

1. ขอบข่ายของเนื้อหาวิชา
งานวัดละเอียด 
2. มาตรฐานจุดเน้นและ
แนวทางปฏิบัติในการเรียน
วิชางานวัดละเอียด 
3. แนวทางการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในวิชา
งานวัดละเอียด 

1 1-3 1. มีความเข้าใจขอบเขตของวิชา
งานวัดละเอียด 
2. ทราบถึงมาตรฐานจุดเน้นและ
แนวทางปฏิบัติในการเรียนวิชา
งานวัดละเอียด 
3. มีความเข้าใจวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในวิชา
งานวัดละเอียด 
4. มีการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 
ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ 
ความเช่ือมั่น 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี 
ความกตัญญูกตเวที 
 
 

1 
 

พื้นฐานการวัดละเอียด 
1.  พื้นฐานการวัดละเอียด 
2.  การก าหนดมาตรฐาน 
ความยาว  
3. ระบบหน่วยความยาว 
4. ประเภทของเครื่องมือวัด 
5.ค่าความผิดพลาดจาก 
การวัด 
6.  กฎการใช้เครื่องมือวัด 

2 
 

4-6 1. บอกท่ีมาพื้นฐานการวัด 
ละเอียดได้ 
2.  อธิบายก าหนดมาตรฐาน 
ความยาวระบบอังกฤษ  
เมตริก และระบบ SI  Unit  ได้ 
3. เปรียบเทียบหน่วยความยาวใน
ระบบต่าง ๆ  ได้ 
4.แยกประเภทเครื่องมือวัด 
   พื้นฐานการวัดละเอียดได้ 
5.อธิบายค่าความผิดพลาด 
   ท่ีเกิดขึน้จากการวัดได้ 
6.บอกกฎการใช้เครื่องมือวัดได้ 
 
 
 
 

ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 
ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ 
ความเช่ือมั่น 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี 
ความกตัญญูกตเวที 
 



2 บรรทัดเหล็ก 
1. บรรทัดเหล็ก  
2. บรรทัดเหล็กชนิดต่าง ๆ
3. ขีดมาตราบรรทัดเหล็ก 
4. การอ่านค่าบรรทัดเหล็ก 
5. การใช้บรรทัดเหล็กวัด
งาน 
6. ข้อควรระวังในการ 
อ่านค่าบรรทัดเหล็ก 
7. ข้อควรระวังในการใช้ 
   บรรทัดเหล็ก 
 
 

3 7-9 1. อธิบายลักษณะการใช้งานของ 
   บรรทัดเหล็กชนิดต่าง ๆ  ได้ 
2. อธิบายหลักการแบ่งขีดมาตรา 
   วัดของบรรทัดเหล็กได้ 
3. อ่านค่าขีดมาตราบนบรรทัด 
   เหล็กระบบอังกฤษและระบบ 
   เมตริกได้   
4. บอกช่ือของบรรทัดเหล็กชนิด 
   ต่าง ๆ  ได้ 
5. อธิบายหลักการวัดขนาด 
   ช้ินงานของบรรทัดเหล็กได้ 
6. บอกข้อควรระวังในการใช้และ 
   การเก็บรักษาบรรทัดเหล็กได้ 
7. บอกข้อควรระวังการอ่านค่า 
   บรรทัดเหล็กได้ 
8. วัดขนาดช้ินงานโดยใช้บรรทัด 
    เหล็กชนิดต่าง ๆ  ได้ 

ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 
ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ 
ความเช่ือมั่น 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี 
ความกตัญญูกตเวที 
 

3 เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
1. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
2. การอ่านค่าเวอร์เนียร์ 
   คาลิปเปอร์ 
3. การใช้งานเวอร์เนียร์ 
   คาลิปเปอร์ 
4. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
   ชนิดต่าง ๆ 
5. เวอร์เนียร์วัดลึก 
6. การใช้งานเวอร์เนียร์วัด
ลึก 
7. เวอร์เนียร์ไฮเกจ 
8. การใช้งานเวอร์เนียร์ไฮ
เกจ 

4-6 10-18 1. บอกส่วนประกอบต่าง ๆ  ของ 
    เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้   
2.อธิบายการแบ่งสเกลเวอร์เนียร์ 
   คาลิปเปอร์ 0.05 มม.0.02 มม. 
  , 0.001และ



128

1  ได้ 

3. อ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
   ขนาด  0.05  มม.  0.02 มม. 
   0.001 และ



128

1 ได้ 

4. อธิบายวิธีการใช้งานเวอร์เนียร์ 
   คาลิปเปอร์ได้ 
5. บอกลักษณะและการใช้งาน 
   ของเวอร์เนียร์ชนิดต่าง ๆ ได้ 
6. บอกข้อควรระวังจากการ 
   ใช้งานเวอร์คาร์ลิปเปอร์ได้ 
7. อธิบายลักษณะโครงสร้างและ 
   การใช้งานของเวอร์เนียร ์
   วัดลึกได้ 

ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 
ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ 
ความเช่ือมั่น 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี 
ความกตัญญูกตเวที 
 



8. อธิบายลักษณะโครงสร้างและ 
   การใช้งานของเวอร์เนียร ์
   ไฮเกจได้  
9. วัดขนาดช้ินงานโดยใช้เวอร์ 
    เนียร์คาลิปเปอร์ชนิดต่างๆ ได้ 

4 ไมโครมิเตอร์ 
1. ไมโครมิเตอร์ 
2.หลักการอ่านค่า
ไมโครมิเตอร์ 
3. ไมโครมิเตอร์ระบบเมตริก 
4. ไมโครมิเตอร์ระบบ
อังกฤษ 
5. ไมโครมิเตอร์ชนิดต่าง ๆ 
6. ไมโครมิเตอร์วัดใน 
7. ขั้นตอนและวิธีการใช้งาน 
    ไมโครมิเตอร์วัดใน 
8. ไมโครมิเตอร์วัดลึก 
 

7-9 19-27 1. บอกส่วนประกอบต่าง ๆ  ของ 
   ไมโครมิเตอร์ได้   
2. อธิบายหลักการแบ่งขีดสเกล 
 ของไมโครมิเตอร์ ขนาดต่างๆได้ 
3. อ่านค่าไมโครมิเตอร์ขนาด  
   0.01  มม. , 0.001 มม.,  
   0.001  และ  0.0001  ได้ 
4. บอกลักษณะและการใช้งาน 
   ของไมโครมิเตอร์ชนิดต่างๆได้ 
5. อธิบายวิธีการปรับศูนย์  
   ไมโครมิเตอร์วัดนอกได้ 
6. อธิบายโครงสร้างและหลักการ 
 ท างานของไมโครมิเตอร์วัดในได้ 
7. อธิบายโครงสร้างและหลักการ
ท างานของไมโครมิเตอร์วัดลึกได้ 
8. วัดขนาดช้ินงานโดยใช้ 
    ไมโครมิเตอร์ชนิดต่าง ๆ  ได้ 

ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 
ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ 
ความเช่ือมั่น 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี 
ความกตัญญูกตเวที 
 

5 เครื่องมือวัดแบบถ่ายขนาด 
1. คาลิปเปอร์วัดนอก 
2. คาลิปเปอร์วัดใน 
3. คาลิปเปอร์ถ่ายขนาด 
4. ซมอลโฮลเกจ 
5. เทเลสโคปิกเกจ 
 
 
 
 
 

10 28-30 1.บอกส่วนประกอบต่าง ๆ  ของ
คาลิปเปอร์วัดนอกและคาลิป
เปอร์วัดในได้   
2.อธิบายหลักการท างานของคา
ลิปเปอร์วัดนอกและคาลิปเปอร์
วัดในได้   
3.อธิบายหลักการท างานของคา
ลิปเปอร์แบบถ่ายขนาดได้   
4.บอกลักษณะการใช้งานคาลิป
เปอร์วัดนอกและคาลิปเปอร์วัดใน
ได้   
5.อธิบายหลักการท างานของ
ซมอลโฮล เกจได้   

ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 
ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ 
ความเช่ือมั่น 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี 
ความกตัญญูกตเวที 
 



6.บอกลักษณะการใช้งานของ
ซมอลโฮล เกจได้   
7.อธิบายหลักการท างานของ
เทเลสโคปิกเกจได้   
8.บอกลักษณะการใช้งานของ
เทเลสโคปิกเกจได้   
9.วัดขนาดช้ินงานโดยใช้เครื่องมือ
วัดแบบถ่ายขนาดชนิดต่าง ๆ ได้ 

6 เครื่องมือวัดมุม 
1.ใบวัดมุม 
2.บรรทัดวัดมุมยูนิเวอร์แซล 
3.ฉากเครื่องกล  
4.ฉาก 2 ด้าน 
5.ฉากแม่พิมพ์ 
6.ฉากผสม 
7.ระดับน้ าเครื่องกล 
 

11 31-33 1. อธิบายลักษณะและวิธีการ 
   ใช้งานของใบวัดมุมได้ 
2. อ่านค่าสเกลองศาของ 
   ใบวัดมุมได้ 
3. อธิบายลักษณะและวิธีการ 
   ใช้งานของบรรทัดวัดมุม 
   ยูนิเวอร์แซลได้ 
4. อ่านค่าสเกลองศาของบรรทัด 
   วัดมุมยูนิเวอร์แซลได้ 
5. อธิบายลักษณะและวิธีการ 
    ใช้งานของฉากเครื่องกลได้ 
6. อธิบายลักษณะและการใช้งาน 
   ของฉาก  2  ด้านและฉาก 
   แม่พิมพ์ได้ 
7. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้ 
   งานของฉากผสมได้ 
8. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้ 
   งานระดับน้ าเครื่องกลได้ 
9.วัดและตรวจสอบช้ินงานโดยใช้ 
   เครื่องมือวัดมุมชนิดต่าง ๆ ได้ 
 

ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 
ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ 
ความเช่ือมั่น 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี 
ความกตัญญูกตเวที 
 

7 เครื่องมือวัดค่าคงท่ี 
1. เกจบล็อก  
2. เซนเตอร์เกจ  
3. เอคเมเทรดเกจ 
4. สกรูฟิตเกจ 
5. ฟิลเลอร์เกจ 

12-13 34-39 1.อธิบายลักษณะและวิธีการใช้
งานเกจบล็อกได้   
2.บอกลักษณะและวิธีการใช้งาน
เซนเตอร์เกจได้ 
3.บอกลักษณะและวิธีการใช้งาน
สกรูพิตซ์เกจได้  

ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 
ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ 
ความเช่ือมั่น 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี 



6. เรเดียลเกจ 
7. ดริลพอยเกจ  
8. ปล้ักเกจและสแน็พเกจ 
9. เทเปอร์ปล้ักเกจและ 
   เทเปอร์ริงเกจ  
10. ปล้ักเทรดเกจและ 
   ริงเทรดเกจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.บอกลักษณะและวิธีการใช้งาน
ฟิลเลอร์เกจได้ 
5.บอกลักษณะและวิธีการใช้งาน
เรเดียลเกจได้ 
6.บอกลักษณะและวิธีการใช้
งานดริลพอยล์เกจได้ 
7.อธิบายลักษณะและวิธีการใช้
งานปล้ักเกจและสแน็พเกจได้ 
8.อธิบายลักษณะและวิธีการใช้
งานเทเปอร์ปล้ักเกจและเทเปอร์
ริงเกจได้ 
9.วัดและตรวจสอบช้ินงานโดยใช้
เครื่องมือวัดค่าคงท่ีชนิดต่าง ๆ  
ได้ 
 

ความกตัญญูกตเวที 
 

8 ไดแอ็ลเกจ 
1.ไดแอ็ลเกจ  
2.ไดแอ็ลเทสอินดิเคเตอร์ 
3.ไดแอ็ลเด็พเกจ 
4.โบเกจ  
5.ไดแอ็ลทิกเนสเกจ 
6.ไดแอ็ลคาลิปเปอร์เกจ 
7.คอมพาเรเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 

14-15 40-45 1.บอกส่วนประกอบและหลักการ
ท างานไดแอ็ลเกจได้ 
2.อธิบายหลักการอ่านค่าไดแอ็ล
เกจค่าความละเอียดขนาดต่างได้   
3.บอกส่วนประกอบและหลักการ
ท างานไดแอ็ลเทสอินดิเคเตอร์ได้   
4.บอกส่วนประกอบและหลักการ
ท างานไดแอ็ลเด็พเกจได้   
5.บอกส่วนประกอบและหลักการ
ท างานไดแอ็ลทิกเนสเกจได้   
6.บอกส่วนประกอบและหลักการ
ท างานโบเกจได้     
7.อธิบายวิธีการใช้งานคอมพาเร
เตอร์ได้ 
8.บอกข้อควรระวังและการ
บ ารุงรักษาไดแอ็ลเกจ ชนิดต่าง ๆ 
ได้ 
9.วัดและตรวจสอบช้ินงานโดยใช้
ไดแอ็ลเกจชนิดต่าง ๆ ได้ 

ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 
ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ 
ความเช่ือมั่น 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี 
ความกตัญญูกตเวที 
 



9 การสอบเทียบ 
1.การสอบเทียบเครื่องมือ
วัด  
2.การสอบเทียบเวอร์เนียร์
คาลิปเปอร์  
3.การสอบเทียบ
ไมโครมิเตอร์  
4.การสอบเทียบเวอร์เนียร์
ไฮเกจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-17 46-51 1.บอกความหมายและ
จุดประสงค์ในการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดได้ 
2.บอกล าดับขั้นของการสอบ
เทียบเครื่องมือวัดได้ 
3.อธิบายมาตรฐานการวัดขั้นต่าง  
ๆ  ได้  เช่น  มาตรฐานการวัด
แห่งชาติ   
4.อธิบายนิยามศัพท์ด้านมาตร
วิทยาได้ เช่น  ความถูกต้อง  
ความเท่ียง  เป็นต้น 
5.อธิบายวิธีการสอบเทียบเวอร์
เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 
6.อธิบายวิธีการสอบเทียบเวอร์
เนียร์ไฮเกจได้ 
7.อธิบายวิธีการสอบเทียบ
ไมโครมิเตอร์ได้ 
8.สอบเทียบเครื่องมือวัดชนิดต่าง 
ๆ ได้ 
 

ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 
ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ 
ความเช่ือมั่น 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี 
ความกตัญญูกตเวที 
 

- สอบปลายภาค 18 52-54 สอบปลายภาค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 
 การวัดผล 
 1. บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  20 % 
 2. กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน      40 %  
 3. แบบฝึกหัด         20 % 
 4. สอบปลายภาคเรียน        20 % 
  
หมายเหตุ : ผู้เรียนต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด แต่การแบ่งคะแนนการวัดผลนี้
สามารถเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับครูเป็นส าคัญ โดยท้ังผู้สอนและผู้เรียนจะประเมินคุณลักษณะจากพฤติกรรมบ่งช้ี
ท่ีก าหนดไว้ และต้องควบคู่กับกระบวนการท ากิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกลุ่มผู้เรียนหรือเป็น
รายบุคคล โดยผู้เรียนเป็นผู้ประเมินร่วมกับครู เพื่อความเท่ียงตรงของการประเมิน  
 
การประเมินผล 

ก าหนดค่าระดับคะแนน ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
คะแนนร้อยละ  80-100  ได้เกรด 4 
คะแนนร้อยละ  76-79  ได้เกรด 3.5 
คะแนนร้อยละ  70-75  ได้เกรด 3 
คะแนนร้อยละ  66-69  ได้เกรด 2.5 
คะแนนร้อยละ  60-65  ได้เกรด 2 
คะแนนร้อยละ  56-59  ได้เกรด 1.5 
คะแนนร้อยละ  50-55  ได้เกรด 1 
คะแนนร้อยละ  0-49  ได้เกรด 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 1 หน่วยที่ - 
รหัส 3100-0005   (1-2-2)         วิชา งานวัดละเอียด สอนคร้ังที่ 1 

(1-3) 
ชื่อหน่วย       ปฐมนิเทศ  จ านวน 3 ชั่วโมง 

 
แนวคิด  

ขอบข่ายเนื้อหาท่ีเรียนในวิชางานวัดละเอียด ประกอบด้วยเนื้อหา 9 หน่วย  ประกอบด้วย  
เนื้อหาในหนังสือเรียนเล่มนี้แบ่งเป็น 9 หน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 

1. พื้นฐานงานวัดละเอียด  
2. บรรทัดเหล็ก  
3. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  
4. ไมโครมิเตอร์  
5. เครื่องมือวัดแบบถ่ายขนาด  
6. เครื่องมือวัดมุม  
7. เครื่องมือวัดค่าคงท่ี  
8. ไดแอ็ลเกจ   

 9. การสอบเทียบ 
เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม  มีความจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างมาก ในงานผลิต

เครื่องกล  เครื่องมือวัดท่ีใช้มีท้ังแบบท่ีวัดโดยตรงกับวัดทางอ้อม คือ โดยการถ่ายขนาดจากเครื่องมือวัด
ท่ีมีสเกล  ส่วนประเภทของเครื่องมือวัดมีเครื่องมือวัดท่ีมีขีดมาตรา และเครื่องมือวัดท่ีไม่มีขีดมาตรา ใน
หน่วยการวัดมีใช้ท้ังระบบเมตริก คือ มิลลิเมตร และ ระบบอังกฤษ  คือ นิ้ว 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ปฐมนิเทศ 
2. ขอบข่ายของเนื้อหา ของเรียนวิชาวัดละเอียด 
3. ค าอธิบายรายวิชาวัดละเอียด 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้วิชาวัดละเอียด 
5. การวัดและการประเมินผล 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกขอบข่ายของเนื้อหาวิชาวัดละเอียดได้ 
2. อธิบาย ความจ าเป็น  ความหมาย และความส าคัญของการวัดได้ 
3. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้และการวัดผล 

ประเมินผล 
4. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิชาวัดละเอียด 
5. สามารถบอกหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลได้ 
6. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถ

สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ 
ความสะอาดประณีต ความกตัญญูกตเวที การมีมนุษยสัมพันธ์ 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
1. ครูผู้สอนแนะน าจุดประสงค์ท่ีผู้เรียนจะได้จากหลักสูตร โดยก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวัดละเอียด ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเครื่องมือ 
ระบบหน่วยวัด เครื่องมือ มาตรฐานหน่วยวัด การแปลงหน่วยวัด การใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจสอบ
ชนิดต่างๆ  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

2. ผู้เรียนบอกประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการเรียนวิชาวัดละเอียด 
 
ขั้นสอน   
3. ครูใช้เทคนิควิธีสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) ซึ่งเป็นวิธีสอนท่ีผู้สอนให้ความรู้ตาม

เนื้อหาสาระด้วยการเล่าอธิบายแสดงสาธิตโดยท่ีผู้เรียนเป็นผู้ฟัง และเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาได้บ้าง
ในตอนท้ายของการบรรยายเกี่ยวกับงานวัดละเอียด เพื่อน าไปปฏิบัติใช้ในยุคปัจจุบัน 

4. ผู้เรียนรับฟังค าช้ีแจงสังเขปรายวิชา และการวัดประเมินผล ซักถามข้อปัญหารวมท้ังแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนวิชานี้ 

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
5. ผู้เรียนวางแผนการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการเรียน และการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้

กับงานในชีวิตประจ าวันท่ีจ าเป็นโดยท่ัวไป ซึ่งทุกคนจะต้องวางแผนการท างานต่าง ๆ ในอนาคต 
 

สื่อการเรียนการสอน  

1. หนังสือเรียน วิชาวัดละเอียด ของส านักพิมพ์เอมพันธ ์
2. ส่ือแผ่นใส 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
หลักฐาน 

 1. บันทึกการสอน 
 2. ใบเช็ครายช่ือ 
 3. แผนจัดการเรียนรู้ 
 4. การตรวจประเมินผลงาน 

 
 
การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 



เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและ          
     ผู้เรียนร่วมกันประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มคือปานกลาง (50 % ขึน้ไป) 
3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่

กับการประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะน าให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวัดละเอียด 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 2 หน่วยที่ 1 
รหัส 3100-0005   (1-2-2)         วิชา วัดละเอียด สอนคร้ังที่ 2  

(4-6) 
ชื่อหน่วย      พื้นฐานงานวัดละเอยีด  จ านวน 3 ชั่วโมง 

 
แนวคิด  

การวัดเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะท าให้ทราบขนาดระหว่างจุดสองจุด โดยใช้หน่วยมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่งเป็นส่ิงบอกขนาด หรืออาจจะกล่าวได้ว่า “การวัด” คือการเปรียบเทียบขนาดของช้ินงาน
กับค่าของหน่วยมาตรฐานท่ีกฎบัญญัติไว้ ค่าท่ีได้จากการเปรียบเทียบเรียกว่า “ค่าวัด” 

หน่วยที่ใช้ในการวัดมีอยู่หลายระบบคือ ระบบอังกฤษ ระบบเมตริก และระบบ SI Unit ซึ่งเป็น
ระบบหน่วยวัดนานาชาติ (International System of Unit) ถูกก าหนดขึ้นจากการประชุมวิชาการ
น้ าหนักและการวัด (General Conference of Weights and Measures) ระหว่างชาติท่ีประเทศฝรั่งเศส
ใน ปี ค.ศ. 1960 โดยพัฒนามาจากหน่วยวัดระบบเมตริก 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. พื้นฐานงานวัดละเอียด 
2. การก าหนดมาตรฐานความยาว 
3. ระบบหน่วยวัดความยาว 
4. ประเภทของเครื่องมือวัด 
5. ค่าความผิดพลาดจากการวัด 
6. กฎการใช้เครื่องมือวัด 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกท่ีมาของพื้นฐานงานวัดละเอียดได้ 
2. อธิบายการก าหนดมาตรฐานความยาวระบบอังกฤษ เมตริก และระบบ SI Unit ได้ 
3. เปรียบเทียบหน่วยความยาวในระบบต่างๆ ได้ 
4. แยกประเภทเครื่องมือวัดพื้นฐานงานวัดละเอียดได้ 
5. อธิบายค่าความผิดพลาดท่ีเกิดจากการวัดได้ 
6. บอกกฎการใช้เครื่องมือวัดได้ 
7. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถ

สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ 
ความสะอาดประณีต ความกตัญญูกตเวที การมีมนุษยสัมพันธ์ 

 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
1. ผู้สอนต้ังโจทย์ถามผู้เรียนว่าเราจะทราบขนาดของช้ินงานจะท าอย่างไรบ้าง 
2. ผู้สอนร่วมสนทนากับผู้เรียนให้ผู้เรียนช่วยสรุปเรื่องท่ีจะเรียนในครั้งนี้ คือ งานวัดละเอียด

และพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด 
 
ขั้นสอน   
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย ซักถาม เพื่อให้เกิดความรู้ ถึงเรื่อง 
  พื้นฐานงานวัดละเอียด  
  การก าหนดมาตรฐานความยาว 
  ระบบหน่วยวัดความยาว 
  ประเภทของเครื่องมือวัด 
  ค่าความผิดพลาดจากการวัด 
  กฎการใช้เครื่องมือวัด 
      โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียนวิชางานวัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย นครไทย

ภูมิ ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด ในหน่วยท่ี 1 พื้นฐานงานวัดละเอียด ควบคู่ไป โดย
ผู้สอนคอยดูแลให้ค าปรึกษาและถามน าให้ผู้เรียนช่วยกันตอบเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
ศึกษาตรงวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมินจากการเรียนรู้และความ
สนใจของผู้เรียน ท้ังในด้านความรู้และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไปด้วย  

4. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนมา และผู้สอนร่วมสรุปกับผู้เรียนในส่วนท่ียัง
ไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 จากหนังสือเรียนวิชาวัด

ละเอียด เรียบเรียงโดย อ.สัญชัย นครไทยภูมิ ของส านักพิมพ์ เอมพันธ์ จ ากัด  
6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันเฉลยและตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 จากหนังสือ

วัดละเอียด เรียบเรียงโดย อ.สัญชัย นครไทยภูมิ ของส านักพิมพ์ เอมพันธ์ จ ากัด 
 

สื่อการเรียนการสอน  

1. หนังสือเรียน วิชาวัดละเอียด ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2. ส่ือแผ่นใส 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 



หลักฐาน 
 1. บันทึกการสอน 
 2. ใบเช็ครายช่ือ 
 3. แผนจัดการเรียนรู้ 
 4. การตรวจประเมินผลงาน 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  

 
เคร่ืองมือวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและ 
      ผู้เรียนร่วมกันประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50 % ขึ้น
ไป) 

3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่

กับการประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะน าให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวัดละเอียด 
  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 3 หน่วยที่ 2 
รหัส 3100-0005   (1-2-2)         วิชา วัดละเอียด สอนคร้ังที่ 3  

(7-9) 
ชื่อหน่วย      บรรทัดเหล็ก  จ านวน 3 ชั่วโมง 

 
แนวคิด  

บรรทัดเหล็กเป็นเครื่องมือวัดพื้นฐานท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรม ส าหรับวัดขนาดช้ินงานใน
ลักษณะแนวเส้นตรงท่ีไม่ต้องการความละเอียดมากนัก บรรทัดเหล็กส่วนใหญ่ท าจากเหล็กไร้สนิมหรือ
เหล็กชุบผิวด้านบนบรรทัดเหล็กจะมีขีดมาตราอยู่ 2 ระบบคือ ระบบอังกฤษและระบบเมตริก บรรทัด
เหล็กมีหลายชนิด เช่น บรรทัดเหล็กท่ัวไป บรรทัดขอเกี่ยว บรรทัดส้ัน บรรทัดวัดลึก บรรทัดปากเล่ือน 
เป็นต้น บรรทัดเหล็กแต่ละชนิด มีจุดประสงค์การใช้งานต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะช้ินงานท่ีต้องการวัด
ขนาด 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. บรรทัดเหล็ก (Steel Rule) 
2. บรรทัดเหล็กชนิดต่างๆ 
3. ขีดมาตราบรรทัดเหล็กชนิดต่างๆ 
4. การอ่านค่าบรรทัดเหล็ก 
5. การใช้บรรทัดเหล็กวัดงาน 
6. ข้อควรระวังในการอ่านค่าบรรทัดเหล็ก 
7. ข้อควรระวังในการใช้บรรทัดเหล็ก 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายลักษณะการใช้งานของบรรทัดเหล็กชนิดต่างๆ ได้ 
2. อธิบายหลักการแบ่งขีดมาตราวัดของบรรทัดเหล็กได้ 
3. อ่านค่าขีดมาตราบนบรรทัดเหล็กระบบอังกฤษและระบบเมตริกได้ 
4. บอกช่ือของบรรทัดเหล็กชนิดต่างๆ ได้ 
5. อธิบายหลักการวัดขนาดช้ินงานของบรรทัดเหล็กได้ 
6. บอกข้อควรระวังในการใช้และการเก็บรักษาบรรทัดเหล็กได้ 
7. บอกข้อควรระวังการอ่านค่าบรรทัดเหล็กได้ 
8. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถ

สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ 
ความสะอาดประณีต ความกตัญญูกตเวที การมีมนุษยสัมพันธ์ 

 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
1. ผู้สอนถามน าว่าในการวัดขนาดช้ินงานผู้เรียนเคยใช้เครื่องมือวัดอะไรบ้าง  
2. ผู้สอนสรุปว่าเรื่องท่ีจะเรียนในสัปดาห์นี้คือเรื่อง บรรทัดเหล็ก 
 
ขั้นสอน   
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย ซักถาม เพื่อให้เกิดความรู้ ถึงเรื่อง 
  บรรทัดเหล็ก (Steel Rule) 
  บรรทัดเหล็กชนิดต่างๆ 
  ขีดมาตราบรรทัดเหล็กชนิดต่างๆ 
  การอ่านค่าบรรทัดเหล็ก 
  การใช้บรรทัดเหล็กวัดงาน 
  ข้อควรระวังในการอ่านค่าบรรทัดเหล็ก 
  ข้อควรระวังในการใช้บรรทัดเหล็ก 

โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียนวิชางานวัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย นครไทย
ภูมิ ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด ในหน่วยที่ 2 ควบคู่ไป โดยผู้สอนคอยดูแลให้ค าปรึกษา
และถามน าให้ผู้เรียนช่วยกันตอบเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาตรงวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมินจากการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียน ท้ังใน
ด้านความรู้และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปด้วย  

4. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนมา และผู้สอนร่วมสรุปกับผู้เรียนในส่วนท่ียัง
ไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 2 จากหนังสือเรียนวิชา

วัดละเอียด เรียบเรียงโดย อ.สัญชัย นครไทยภูมิ ของส านักพิมพ์ เอมพันธ์ จ ากัด  
6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันเฉลยและตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 จากหนังสือ

วัดละเอียด เรียบเรียงโดย อ.สัญชัย นครไทยภูมิ ของส านักพิมพ์ เอมพันธ์ จ ากัด 
 

สื่อการเรียนการสอน  

1. หนังสือเรียน วิชาวัดละเอียด ของส านักพิมพ์เอมพันธ ์
2. ส่ือแผ่นใส 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 



หลักฐาน 
 1. บันทึกการสอน 
 2. ใบเช็ครายช่ือ 
 3. แผนจัดการเรียนรู้ 
 4. การตรวจประเมินผลงาน 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 
เคร่ืองมือวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและ

ผู้เรียน 
 ร่วมกันประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50 % ขึ้น
ไป) 

3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่

กับการประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะน าให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวัดละเอียด 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 4 หน่วยที่ 3 
รหัส 3100-0005   (1-2-2)         วิชา วัดละเอียด สอนคร้ังที่ 4  

(10-12) 
ชื่อหน่วย      เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  จ านวน 3 ชั่วโมง 

 
แนวคิด  

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ เป็นเครื่องมือวัดท่ีสามารถวัดขนาดช้ินงานค่าความละเอียดได้มากกว่า
บรรทัดเหล็ก โดยใช้หลักการของสเกลท่ีมีขนาดแตกต่างกันสองสเกลมาทาบกันและท าให้สเกลท้ังสอง
เกิดการเยื้องกัน ท าให้สามารถอ่านค่าได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์สามารถวัดงานได้หลาย
ลักษณะ เช่น วัดขนาดความโตนอก ความโตใน ความลึก ค่าความละเอียดของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์มีอยู่

หลายขนาด เช่น 0.05 มม. , 0.02 มม. , 0.001 และ 
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สาระการเรียนรู้ 

1. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
2. โครงสร้างเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
3. ส่วนประกอบโครงสร้างเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
4. การอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
5. การใช้งานเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
6. การตรวจสอบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
7. การสึกหรอของปากวัดเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกส่วนประกอบต่างๆ ของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 

2. อธิบายการแบ่งสเกลเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 0.05 มม., 0.02 มม., 0.001และ 

128
1  ได้ 

3. อ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ขนาด 0.05 มม. 0.02 มม. 0.001 และ 


128
1 ได้ 

4. อธิบายวิธีการใช้งานเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 
5. บอกลักษณะและการใช้งานของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ชนิดต่างๆ ได้ 
6. บอกข้อควรระวังจากการใช้งานเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 
7. อธิบายลักษณะโครงสร้างและการใช้งานของเวอร์เนียร์วัดลึกได้ 
8. อธิบายลักษณะโครงสร้างและการใช้งานของเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
9. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถ

สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ 
ความสะอาดประณีต ความกตัญญูกตเวที การมีมนุษยสัมพันธ์ 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
1. ผู้สอนถามน าว่าในการวัดขนาดช้ินด้วยบรรทัดเหล็ก แล้วมีการวัดด้วยเครื่องมือวัดชนิดใด

อีกบ้าง 
2. ผู้สอนสรุปว่าเรื่องท่ีจะเรียนในสัปดาห์นี้คือเรื่อง การวัดความยาวด้วยเวอร์เนียร์ 
 
ขั้นสอน   
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย ซักถาม เพื่อให้เกิดความรู้ ถึงเรื่อง 
  เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
  โครงสร้างเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
  ส่วนประกอบโครงสร้างเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
  การอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
  การใช้งานเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
  การตรวจสอบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
  การสึกหรอของปากวัดเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 

โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียนวิชางานวัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย นครไทย
ภูมิ ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด  

4. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนมา และผู้สอนร่วมสรุปกับผู้เรียนในส่วนท่ียัง
ไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

5. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มประมาณกลุ่มละ 3-4 คน ลงมือวัดขนาดช้ินงาน 
 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6. ผู้สอนสรุปเนื้อหาท่ีสอนมาท้ังหมด 
7. ผู้เรียนในกลุ่มสลับกันตรวจขนาดของการวัดขนาดช้ินงาน โดยครูร่วมเฉลยค าตอบ 
 

สื่อการเรียนการสอน  

1. หนังสือเรียน วิชาวัดละเอียด ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2. ส่ือแผ่นใส 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 



หลักฐาน 
 1. บันทึกการสอน 
 2. ใบเช็ครายช่ือ 
 3. แผนจัดการเรียนรู้ 
 4. การตรวจประเมินผลงาน 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 
เคร่ืองมือวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและ

ผู้เรียน 
 ร่วมกันประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง(50% ขึ้นไป) 
3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่

กับการประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะน าให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวัดละเอียด 
  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 5 หน่วยที่ 3 
รหัส 3100-0005   (1-2-2)         วิชา วัดละเอียด สอนคร้ังที่ 5  

(13-15) 
ชื่อหน่วย      เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  จ านวน 3 ชั่วโมง 

 
แนวคิด  

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ เป็นเครื่องมือวัดท่ีสามารถวัดขนาดช้ินงานค่าความละเอียดได้มากกว่า
บรรทัดเหล็ก โดยใช้หลักการของสเกลท่ีมีขนาดแตกต่างกันสองสเกลมาทาบกันและท าให้สเกลท้ังสอง
เกิดการเยื้องกัน ท าให้สามารถอ่านค่าได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์สามารถวัดงานได้หลาย
ลักษณะ เช่น วัดขนาดความโตนอก ความโตใน ความลึก ค่าความละเอียดของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์มีอยู่

หลายขนาด เช่น 0.05 มม. , 0.02 มม. , 0.001 และ 


128
1  

 
สาระการเรียนรู้ 

8. ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
9. กฎการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
10. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ชนิดต่างๆ 
11. เวอร์เนียร์วัดลึก (Vernier Depth Gauge) 
12. เวอร์เนียร์วัดลึกชนิดต่างๆ 
13. ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์วัดลึก 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกส่วนประกอบต่างๆ ของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 

2. อธิบายการแบ่งสเกลเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 0.05 มม., 0.02 มม., 0.001และ 

128
1  ได้ 

3. อ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ขนาด 0.05 มม. 0.02 มม. 0.001 และ 


128
1 ได้ 

4. อธิบายวิธีการใช้งานเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 
5. บอกลักษณะและการใช้งานของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ชนิดต่างๆ ได้ 
6. บอกข้อควรระวังจากการใช้งานเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 
7. อธิบายลักษณะโครงสร้างและการใช้งานของเวอร์เนียร์วัดลึกได้ 
8. อธิบายลักษณะโครงสร้างและการใช้งานของเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
9. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถ

สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ 
ความสะอาดประณีต ความกตัญญูกตเวที การมีมนุษยสัมพันธ์ 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
1. ผู้สอนกล่าวถึงข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
2. ผู้สอนกล่าวว่าในสัปดาห์นี้จะสอนเกี่ยวกับเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ชนิดต่างๆ 
 
ขั้นสอน   
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย ซักถาม เพื่อให้เกิดความรู้ ถึงเรื่อง 
  ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
  กฎการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
  เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ชนิดต่างๆ 
  เวอร์เนียร์วัดลึก (Vernier Depth Gauge) 
  เวอร์เนียร์วัดลึกชนิดต่างๆ 
  ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์วัดลึก 

โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียนวิชางานวัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย นครไทย
ภูมิ ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด  

4. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนมา และผู้สอนร่วมสรุปกับผู้เรียนในส่วนท่ียัง
ไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

สื่อการเรียนการสอน  

1. หนังสือเรียน วิชาวัดละเอียด ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2. ส่ือแผ่นใส 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 



หลักฐาน 
 1. บันทึกการสอน 
 2. ใบเช็ครายช่ือ 
 3. แผนจัดการเรียนรู้ 
 4. การตรวจประเมินผลงาน 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 
เคร่ืองมือวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและ

ผู้เรียน 
 ร่วมกันประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้น
ไป) 

3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่

กับการประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะน าให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวัดละเอียด 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 6 หน่วยที่ 3 
รหัส 3100-0005   (1-2-2)         วิชา วัดละเอียด สอนคร้ังที่ 6  

(16-18) 
ชื่อหน่วย      เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  จ านวน 3 ชั่วโมง 

 
แนวคิด  

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ เป็นเครื่องมือวัดท่ีสามารถวัดขนาดช้ินงานค่าความละเอียดได้มากกว่า
บรรทัดเหล็ก โดยใช้หลักการของสเกลท่ีมีขนาดแตกต่างกันสองสเกลมาทาบกันและท าให้สเกลท้ังสอง
เกิดการเยื้องกัน ท าให้สามารถอ่านค่าได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์สามารถวัดงานได้หลาย
ลักษณะ เช่น วัดขนาดความโตนอก ความโตใน ความลึก ค่าความละเอียดของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์มีอยู่

หลายขนาด เช่น 0.05 มม. , 0.02 มม. , 0.001 และ 


128
1  

 
สาระการเรียนรู้ 

14. เวอร์เนียร์ไฮเกจ (Vernier Height Gauge) 
15. การอ่านค่าเวอร์เนียร์ไฮเกจ 
16. เวอร์เนียร์ไฮเกจชนิดต่างๆ 
17. การตรวจสอบต าแหน่งศูนยเ์วอร์เนียร์ไฮเกจ 
18. การใช้งานเวอร์เนียร์ไฮเกจ 
19. ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกส่วนประกอบต่างๆ ของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 

2. อธิบายการแบ่งสเกลเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 0.05 มม., 0.02 มม., 0.001และ 

128
1  ได้ 

3. อ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ขนาด 0.05 มม. 0.02 มม. 0.001 และ 


128
1 ได้ 

4. อธิบายวิธีการใช้งานเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 
5. บอกลักษณะและการใช้งานของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ชนิดต่างๆ ได้ 
6. บอกข้อควรระวังจากการใช้งานเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 
7. อธิบายลักษณะโครงสร้างและการใช้งานของเวอร์เนียร์วัดลึกได้ 
8. อธิบายลักษณะโครงสร้างและการใช้งานของเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
9. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถ

สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ 
ความสะอาดประณีต ความกตัญญูกตเวที การมีมนุษยสัมพันธ์ 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
1. ผู้สอนกล่าวว่านอกจากเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แล้วยังมีเวอร์เนียร์แบบอื่นๆ ท่ีควรรู้จักอีก 
2. ผู้สอนสรุปว่าในสัปดาห์นี้จะเรียน เวอร์เนียร์ไฮเกจ 
 
ขั้นสอน   
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย ซักถาม เพื่อให้เกิดความรู้ ถึงเรื่อง 
  เวอร์เนียร์ไฮเกจ (Vernier Height Gauge) 
  การอ่านค่าเวอร์เนียร์ไฮเกจ 
  เวอร์เนียร์ไฮเกจชนิดต่างๆ 
  การตรวจสอบต าแหน่งศูนยเ์วอร์เนียร์ไฮเกจ 
  การใช้งานเวอร์เนียร์ไฮเกจ 
  ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจ 

โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียนวิชาวัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย นครไทยภูมิ 
ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด  

4. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนมา และผู้สอนร่วมสรุปกับผู้เรียนในส่วนท่ียัง
ไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3 จากหนังสือเรียนวิชา

วัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย  นครไทยภูมิ ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด  
7. ผู้สอนร่วมกับผู้เรียนในการเฉลยและตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 โดยผู้เรียน

แต่ละคนตรวจสอบของตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิดจ านวน
เท่าไร พร้อมท้ังให้ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จากจ านวนข้อท่ีท าถูก  

 
สื่อการเรียนการสอน  

1. หนังสือเรียน วิชาวัดละเอียด ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2. ส่ือแผ่นใส 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 



หลักฐาน 
 1. บันทึกการสอน 
 2. ใบเช็ครายช่ือ 
 3. แผนจัดการเรียนรู้ 
 4. การตรวจประเมินผลงาน 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 
เคร่ืองมือวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและ

ผู้เรียน 
 ร่วมกันประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50 % ขึ้น
ไป) 

3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่

กับการประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะน าให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวัดละเอียด 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 7 หน่วยที่ 4 
รหัส 3100-0005   (1-2-2)         วิชา วัดละเอียด สอนคร้ังที่ 7  

(19-21) 
ชื่อหน่วย      ไมโครมิเตอร์ จ านวน 3 ชั่วโมง 

 
แนวคิด  

ไมโครมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดส าหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ท่ีต้องการความละเอียดและความ
เท่ียงตรงสูง ไมโครมิเตอร์มีหลายชนิดสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับชนิดและลักษณะงาน การท างานของ
ไมโครมิเตอร์จะใช้หลักการของการหมุนสลักเกลียว เปล่ียนการเคล่ือนท่ีตามเส้นรอบวงให้เป็นการ
เคล่ือนท่ีตามแนวเส้นตรง และแบ่งขีดสเกลจากระยะพิตซ์ให้ละเอียดมากขึ้น ไมโครมิเตอร์มีหน่วยการ
วัดท้ังระบบเมตริกและระบบอังกฤษ สามารถวัดละเอียดได้ 0.01 มม., 0.001 มม. , 0.001 นิ้ว และ 
0.0001 นิ้ว 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) 
2. โครงสร้างไมโครมิเตอร์ 
3. หลักการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ 
4. ไมโครมิเตอร์ระบบเมตริก 
5. ไมโครมิเตอร์ระบบอังกฤษ 
6. ไมโครมิเตอร์ชนิดต่างๆ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกส่วนประกอบต่างๆ ของไมโครมิเตอร์ได้ 
2. อธิบายหลักการแบ่งขีดสเกลของไมโครมิเตอร์ ขนาดต่างๆ ได้ 
3. อ่านค่าไมโครมิเตอร์ขนาด 0.01 มม. , 0.001 มม., 0.001 และ 0.0001 ได้ 
4. บอกลักษณะและการใช้งานของไมโครมิเตอร์ชนิดต่างๆ ได้ 
5. อธิบายวิธีการปรับศูนย์ไมโครมิเตอร์วัดนอกได้ 
6. อธิบายโครงสร้างและหลักการท างานของไมโครมิเตอร์วัดในได้ 
7. อธิบายโครงสร้างและหลักการท างานของไมโครมิเตอร์วัดลึกได้ 
8. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถ

สังเกตเหน็ได้ ในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ 
ความสะอาดประณีต ความกตัญญูกตเวที การมีมนุษยสัมพันธ์ 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
1. ผู้สอนถามน าว่าในการวัดขนาดช้ินด้วย เวอร์เนียร์คาลิเปอร์แล้ว ยังมีเครื่องมือวัดละเอียด 

อะไรอีกบ้างท่ีมีค่าความละเอียดสูง  
2. ผู้สอนสรุปว่าจะเรียน ไมโครมิเตอร์ ในสัปดาห์นี้ 
 
ขั้นสอน   
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย ซักถาม เพื่อให้เกิดความรู้ ถึงเรื่อง 
 ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) 
 โครงสร้างไมโครมิเตอร์ 
 หลักการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ 
 ไมโครมิเตอร์ระบบเมตริก 
 ไมโครมิเตอร์ระบบอังกฤษ 
 ไมโครมิเตอร์ชนิดต่างๆ 
โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียนวิชาวัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย นครไทยภูมิ 
ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด  

4. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนมา และผู้สอนร่วมสรุปกับผู้เรียนในส่วนท่ียัง
ไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

5. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มประมาณกลุ่มละ 3-4 คน ลงมือวัดขนาดช้ินงาน 
 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
7. ผู้เรียนในกลุ่มสลับกันตรวจขนาดของการวัดขนาดช้ินงาน โดยครูร่วมเฉลยค าตอบ 
 

สื่อการเรียนการสอน  

1. หนังสือเรียน วิชาวัดละเอียด ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2. ส่ือแผ่นใส 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 



หลักฐาน 
 1. บันทึกการสอน 
 2. ใบเช็ครายช่ือ 
 3. แผนจัดการเรียนรู้ 
 4. การตรวจประเมินผลงาน 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 
เคร่ืองมือวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและ

ผู้เรียน 
 ร่วมกันประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้น
ไป) 

3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่

กับการประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะน าให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวัดละเอียด 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 8 หน่วยที่ 4 
รหัส 3100-0005   (1-2-2)         วิชา วัดละเอียด สอนคร้ังที่ 8 

 (22-24) 
ชื่อหน่วย      ไมโครมิเตอร์ จ านวน 3 ชั่วโมง 

 
แนวคิด  

ไมโครมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดส าหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ท่ีต้องการความละเอียดและความ
เท่ียงตรงสูง ไมโครมิเตอร์มีหลายชนิดสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับชนิดและลักษณะงาน การท างานของ
ไมโครมิเตอร์จะใช้หลักการของการหมุนสลักเกลียว เปล่ียนการเคล่ือนท่ีตามเส้นรอบวงให้เป็นการ
เคล่ือนท่ีตามแนวเส้นตรง และแบ่งขีดสเกลจากระยะพิตซ์ให้ละเอียดมากขึ้น ไมโครมิเตอร์มีหน่วยการ
วัดท้ังระบบเมตริกและระบบอังกฤษ สามารถวัดละเอียดได้ 0.01 มม., 0.001 มม. , 0.001 นิ้ว และ 
0.0001 นิ้ว 

 
สาระการเรียนรู้ 

7. การปรับศูนย์ไมโครมิเตอร์วัดนอก 
8. ไมโครมิเตอร์วัดใน (Inside Micrometer) 
9. ไมโครมิเตอร์วัดในชนิดต่างๆ 
10. ขั้นตอนและวิธีการใช้งานไมโครมิเตอร์วัดใน 
11. ข้อควรระวังในการใช้ไมโครมิเตอร์วัดใน 
12. ไมโครมิเตอร์วัดลึก (Micrometer Depth Gauge) 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกส่วนประกอบต่างๆ ของไมโครมิเตอร์ได้ 
2. อธิบายหลักการแบ่งขีดสเกลของไมโครมิเตอร์ ขนาดต่างๆ ได้ 
3. อ่านค่าไมโครมิเตอร์ขนาด 0.01 มม. , 0.001 มม., 0.001 และ 0.0001 ได้ 
4. บอกลักษณะและการใช้งานของไมโครมิเตอร์ชนิดต่างๆ ได้ 
5. อธิบายวิธีการปรับศูนย์ไมโครมิเตอร์วัดนอกได้ 
6. อธิบายโครงสร้างและหลักการท างานของไมโครมิเตอร์วัดในได้ 
7. อธิบายโครงสร้างและหลักการท างานของไมโครมิเตอร์วัดลึกได้ 
8. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถ

สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ 
ความสะอาดประณีต ความกตัญญูกตเวที การมีมนุษยสัมพันธ์ 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาของสัปดาห์ท่ีแล้ว  
2. ผู้สอนอธิบายไมโครมิเตอร์วัดนอก และไมโครมิเตอร์วัดใน 
 
ขั้นสอน   
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย ซักถาม เพื่อให้เกิดความรู้ ถึงเรื่อง 
  การปรับศูนย์ไมโครมิเตอร์วัดนอก 
  ไมโครมิเตอร์วัดใน (Inside Micrometer) 
  ไมโครมิเตอร์วัดในชนิดต่างๆ 
  ขั้นตอนและวิธีการใช้งานไมโครมิเตอร์วัดใน 
  ข้อควรระวังในการใช้ไมโครมิเตอร์วัดใน 
  ไมโครมิเตอร์วัดลึก (Micrometer Depth Gauge) 

โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียนวิชาวัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย นครไทยภูมิ 
ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด  

4. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนมา และผู้สอนร่วมสรุปกับผู้เรียนในส่วนท่ียัง
ไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ไมโครมิเตอร์ จาก
หนังสือเรียนวิชาวัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย นครไทยภูมิ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
จ ากัด  

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
7. ผู้สอนร่วมกับผู้เรียนในการเฉลยและตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 

ไมโครมิเตอร์ โดย ผู้เรียนแต่ละคนตรวจสอบของตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท า
แบบฝึกหัดถูก-ผิด จ านวนเท่าไร พร้อมท้ังให้ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จาก
จ านวนข้อท่ีท าถูก 

 
สื่อการเรียนการสอน  

1. หนังสือเรียน วิชาวัดละเอียด ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2. ส่ือแผ่นใส 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 



หลักฐาน 
 1. บันทึกการสอน 
 2. ใบเช็ครายช่ือ 
 3. แผนจัดการเรียนรู้ 
 4. การตรวจประเมินผลงาน 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 
เคร่ืองมือวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและ

ผู้เรียน 
 ร่วมกันประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้น
ไป) 

3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่

กับการประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะน าให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวัดละเอียด 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 10 หน่วยที่ 5 
รหัส 3100-0005   (1-2-2)         วิชา วัดละเอียด สอนคร้ังที่ 10  

(28-30) 
ชื่อหน่วย      เคร่ืองมือวัดแบบถ่ายขนาด จ านวน 3 ชั่วโมง 

 
แนวคิด  

เครื่องมือวัดแบบถ่ายขนาด หมายถึง เครื่องมือวัดท่ีไม่สามารถอ่านค่าจากการวัดขนาดช้ินงาน
ได้โดยตรง ต้องน าไปเทียบขนาดกับเครื่องวัดชนิดอื่นท่ีมีขีดสเกล เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียร์คาลิป
เปอร์และ   ฟุตเหล็ก เครื่องมือวัดแบบถ่ายขนาดมีหลายชนิดเช่น คาลิปเปอร์วัดนอก คาลิปเปอร์วัดใน 
คาลิปเปอร์ถ่ายขนาด ซมอลโฮลเกจ เทเลสโคปิกเกจ 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. คาลิปเปอร์วัดนอก (Outside Caliper) 
2. คาลิปเปอร์วัดใน (Inside Caliper) 
3. คาลิปเปอร์ถ่ายขนาด (Transfer Caliper) 
4. ข้อควรระวังในการใช้คาลิปเปอร์ 
5. ซมอลโฮลเกจ (Small Hole Gauge) 
6. เทเลสโคปิกเกจ (Telescoping Gauge)  
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกส่วนประกอบต่าง  ๆของคาลิปเปอร์วัดนอกและคาลิปเปอร์วัดในได้ 

2. อธิบายหลักการท างานของคาลิปเปอร์วัดนอกและคาลิปเปอร์วัดในได้ 
3. อธิบายหลักการท างานของคาลิปเปอร์แบบถ่ายขนาดได้ 
4. บอกลักษณะการใช้งานคาลิปเปอร์วัดนอกและคาลิปเปอร์วัดในได้ 
5. อธิบายหลักการท างานของซมอลโฮลเกจได้ 
6. บอกลักษณะการใช้งานของซมอลโฮลเกจได้ 
7. อธิบายหลักการท างานของเทเลสโคปิกเกจได้ 
8. บอกลักษณะการใช้งานของเทเลสโคปิกเกจได้ 
9. บอกข้อควรระวังและวิธีการบ ารงุรักษาเครื่องมือแบบถ่ายขนาดได้ 
10. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถ

สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ 
ความสะอาดประณีต ความกตัญญูกตเวที การมีมนุษยสัมพันธ์ 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
1. ผู้สอนถามน าว่าในการวัดขนาดช้ินงานด้วยเครื่องมือวัดท่ีไม่มีสเกล จะทราบขนาดได้ต้อง

ท าอย่างไร และมีเครื่องวัดอะไรบ้าง  
2.  ผู้สอนสรุปว่า ในสัปดาห์นี้จะเรียนเรื่องเครื่องมือวัดแบบถ่ายขนาด  
 
ขั้นสอน   
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย ซักถาม เพื่อให้เกิดความรู้ ถึงเรื่อง 
  คาลิปเปอร์วัดนอก (Outside Caliper) 
  คาลิปเปอร์วัดใน (Inside Caliper) 
  คาลิปเปอร์ถ่ายขนาด (Transfer Caliper) 
  ข้อควรระวังในการใช้คาลิปเปอร์ 
  ซมอลโฮลเกจ (Small Hole Gauge) 
 เทเลสโคปิกเกจ (Telescoping Gauge) 
โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียนวิชาวัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย นครไทยภูมิ 
ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด  

4. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนมา และผู้สอนร่วมสรุปกับผู้เรียนในส่วนท่ียัง
ไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 5 จากหนังสือเรียนวิชา 
วัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย นครไทยภูมิ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด  

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
7. ผู้สอนร่วมกับผู้เรียนในการเฉลยและตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 โดย ผู้เรียน

แต่ละคนตรวจสอบของตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด จ านวน
เท่าไร พร้อมท้ังให้ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จากจ านวนข้อท่ีท าถูก 

 
สื่อการเรียนการสอน  

1. หนังสือเรียน วิชาวัดละเอียด ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2. ส่ือแผ่นใส 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 



หลักฐาน 
 1. บันทึกการสอน 
 2. ใบเช็ครายช่ือ 
 3. แผนจัดการเรียนรู้ 
 4. การตรวจประเมินผลงาน 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 
เคร่ืองมือวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและ

ผู้เรียน 
 ร่วมกันประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้น
ไป) 

3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่

กับการประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะน าให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวัดละเอียด 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 11 หน่วยที่ 6 
รหัส 3100-0005   (1-2-2)         วิชา วัดละเอียด สอนคร้ังที่ 11  

(31-33) 
ชื่อหน่วย      เคร่ืองมือวัดมุม จ านวน 3 ชั่วโมง 

 
แนวคิด  

การวัดขนาด ตรวจสอบ และการร่างแบบช้ินงานลักษณะเป็นมุมหรือมุมฉาก โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ลบคม ท าให้สวยงาม หรือประกอบร่วมกับช้ินส่วนอื่นๆ สามารถใช้เครื่องมือวัดมุมวัดขนาดหรือตรวจสอบ
มุมต่างๆ เครื่องมือวัดมุมโดยท่ัวไปมีหลายประเภท เช่น ใบวัดมุม (Swing Blade Protractor) บรรทัด
วัดมุมแบบยูนิเวอร์แซล (Universal Bevel Protractor) ฉากเครื่องกล (Precision Square) ฉากผสม 
(Combination Square Sets) และระดับน้ า เครื่ องกล (Precision Levels) เครื่ องมือวัดมุมเป็น
เครื่องมือท่ีมีความละเอียดไม่มากนัก 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. ใบวัดมุม (Swing Blade Protractor) 
2. บรรทัดวัดมุมยูนิเวอร์แซล (Universal Bevel Protractor) 
3. ฉากเครื่องกล (Precision Square) 
4. ฉาก 2 ด้าน (Double Square) 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานของใบวัดมุมได้ 
2. อ่านค่าสเกลองศาของใบวัดมุมได้ 
3. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานของบรรทัดวัดมุมยูนิเวอร์แซลได้ 
4. อ่านค่าสเกลองศาของบรรทัดวัดมุมยูนิเวอร์แซลได้ 
5. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานของฉากเครื่องกลได้ 
6. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานของฉาก 2 ด้านและฉากแม่พิมพ์ได้ 
7. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานของฉากผสมได้ 
8. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานระดับน้ าเครื่องกลได้ 
9. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถ

สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ 
ความสะอาดประณีต ความกตัญญูกตเวที การมีมนุษยสัมพันธ์ 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  
1. ผู้สอนถามน าว่าในการวัดมุมของช้ินงานสามารถวัดด้วยเครื่องมือวัดอะไรบ้าง 
2. ผู้สอนสรุปว่า ในสัปดาห์นี้จะเรียนเรื่องเครื่องมือวดัมุม 
 
ขั้นสอน   
3. ผู้สอนอธิบายในหัวข้อเรื่อง 
  ใบวัดมุม (Swing Blade Protractor) 
  บรรทัดวัดมุมยูนิเวอร์แซล (Universal Bevel Protractor) 
  ฉากเครื่องกล (Precision Square) 
  ฉาก 2 ด้าน (Double Square) 

โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียนวิชาวัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย นครไทยภูมิ 
ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด  

4. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนมา และผู้สอนร่วมสรุปกับผู้เรียนในส่วนท่ียัง
ไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มประมาณกลุ่มละ 3-4 คน ลงมือถ่ายขนาดช้ินงาน และ
ฝึกอ่านค่าบรรทัดวัดมุม 

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

สื่อการเรียนการสอน  

1. หนังสือเรียน วิชาวัดละเอียด ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2. ส่ือแผ่นใส 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 



หลักฐาน 
 1. บันทึกการสอน 
 2. ใบเช็ครายช่ือ 
 3. แผนจัดการเรียนรู้ 
 4. การตรวจประเมินผลงาน 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. ประเมนิพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 
เคร่ืองมือวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและ

ผู้เรียน 
 ร่วมกันประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้น
ไป) 

3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่

กับการประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะน าให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวัดละเอียด 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 12 หน่วยที่ 6 
รหัส 3100-0005   (1-2-2)         วิชา วัดละเอียด สอนคร้ังที่ 11  

(31-33) 
ชื่อหน่วย      เคร่ืองมือวัดมุม จ านวน 3 ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

การวัดขนาด ตรวจสอบ และการร่างแบบช้ินงานลักษณะเป็นมุมหรือมุมฉาก โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ลบคม ท าให้สวยงาม หรือประกอบร่วมกับช้ินส่วนอื่นๆ สามารถใช้เครื่องมือวัดมุมวัดขนาดหรือตรวจสอบ
มุมต่างๆ เครื่องมือวัดมุมโดยท่ัวไปมีหลายประเภท เช่น ใบวัดมุม (Swing Blade Protractor) บรรทัด
วัดมุมแบบยูนิเวอร์แซล (Universal Bevel Protractor) ฉากเครื่องกล (Precision Square) ฉากผสม 
(Combination Square Sets) และระดับน้ า เครื่ องกล (Precision Levels) เครื่ องมือวัดมุมเป็น
เครื่องมือท่ีมีความละเอียดไม่มากนัก 

 
สาระการเรียนรู้ 

5. ฉากแม่พิมพ์ (Die-Makers Square) 
6. ฉากผสม (Combination Square Set) 
7. ระดับน้ าเครื่องกล (Precision Levels) 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานของใบวัดมุมได้ 
2. อ่านค่าสเกลองศาของใบวัดมุมได้ 
3. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานของบรรทัดวัดมุมยูนิเวอร์แซลได้ 
4. อ่านค่าสเกลองศาของบรรทัดวัดมุมยูนิเวอร์แซลได้ 
5. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานของฉากเครื่องกลได้ 
6. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานของฉาก 2 ด้านและฉากแม่พิมพ์ได้ 
7. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานของฉากผสมได้ 
8. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานระดับน้ าเครื่องกลได้ 
9. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถ

สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ 
ความสะอาดประณีต ความกตัญญูกตเวที การมีมนุษยสัมพันธ์ 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
1. ผู้สอนทบทวนเครื่องมือวัดมุมท่ีเรียนในสัปดาห์ท่ีแล้ว 
2. ผู้สอนสรุปว่า ในสัปดาห์นี้จะเรียนเรื่อง ฉากแม่พิมพ์ ฉากผสม และระดับน้ าเครื่องกล 
 
ขั้นสอน   
3. ผู้สอนอธิบายในหัวข้อเรื่อง 
  ฉากแม่พิมพ์ (Die-Makers Square) 
  ฉากผสม (Combination Square Set) 
  ระดับน้ าเครื่องกล (Precision Levels) 

โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียนวิชาวัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย นครไทยภูมิ 
ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด  

4. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนมา และผู้สอนร่วมสรุปกับผู้เรียนในส่วนท่ียัง
ไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 6  จากหนังสือเรียนวิชา
วัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย  นครไทยภูมิ  ของส านักพิมพ์ เอมพันธ์ จ ากัด  

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
7. ผู้สอนร่วมกับผู้เรียนในการเฉลยและตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่  6 โดยเรียน

แต่ละคนตรวจสอบของตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด 
จ านวนเท่าไร พร้อมท้ังให้ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จากจ านวนข้อท่ีท าถูก  

 
สื่อการเรียนการสอน  

1. หนังสือเรียน วิชาวัดละเอียด ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2. ส่ือแผ่นใส 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 



หลักฐาน 
 1. บันทึกการสอน 
 2. ใบเช็ครายช่ือ 
 3. แผนจัดการเรียนรู้ 
 4. การตรวจประเมินผลงาน 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 
เคร่ืองมือวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและ

ผู้เรียน 
 ร่วมกันประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้น
ไป) 

3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่

กับการประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะน าให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวัดละเอียด 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 13 หน่วยที่ 7 
รหัส 3100-0005   (1-2-2)         วิชา วัดละเอียด สอนคร้ังที่ 12  

(34-36) 
ชื่อหน่วย      เคร่ืองมือวัดค่าคงที่ จ านวน 3 ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

เครื่องมือวัดค่าคงท่ี หมายถึง เครื่องมือวัดท่ีไม่สามารถบอกขนาดจากการวัดได้ ใช้ส าหรับ
ตรวจสอบขนาดช้ินงานแบบต่างๆ สามารถบอกเพียงแต่ขนาดท่ีวัดมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าขนาดก าหนด
เท่านั้น และใช้เป็นเครื่องมือขนาดมาตรฐานส าหรับใช้ตรวจสอบเครื่องมือท่ีมีขีดสเกลชนิดอื่น เช่น เก
จบล็อก เซนต์เตอร์เกจ  สกรูฟิตเกจ ฟิลเลอร์เกจ เรเดียลเกจ ปล๊ักเกจ สเนปเกจ ฯลฯ เป็นต้น 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. เกจบล็อค (Gauge Block) คาลิเปอร์ 
2. เซนเตอร์เกจ (Center Gauge) 
3. เอคเมเทรดเกจ (Acme Thread Gauge) 
4. สกรูพิตซ์เกจ (Screw Pitch Gauge) 
5. ฟิลเลอร์เกจ (Filler Gauge) 
6. เรเดียลเกจ (Radius Gauge) 
7. ดริลพอยท์เกจ (Drill Point Gauge) 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานเกจบล็อกได้   
2. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานเซนเตอร์เกจได้ 
3. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานเอคเมเทรดเกจได้ 
4. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานสกรูพิตซ์เกจได้  
5. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานฟิลเลอร์เกจได้ 
6. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานเรเดียลเกจได้ 
7. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานดริลพอยท์เกจได้ 
8. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานปล๊ักเกจและสแน็พเกจได้ 
9. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานเทเปอร์ปล๊ักเกจและเทเปอร์ริงเกจได้ 
10. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานปล๊ักเทรดเกจและริงเทรดเกจได้ 
11. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถ

สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ 
ความสะอาดประณีต ความกตัญญูกตเวที การมีมนุษยสัมพันธ์ 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
1. ผู้สอนกล่าวว่าเครื่องมือวัดค่าคงท่ี หมายถึง เครื่องมือวัดท่ีไม่สามารถบอกขนาดจากการวัด

ได้ ใช้ส าหรับตรวจสอบขนาดช้ินงานแบบต่างๆ สามารถบอกเพียงแต่ขนาดท่ีวัดมีขนาดเล็ก
หรือใหญ่กว่าขนาดก าหนดเท่านั้น และใช้เป็นเครื่องมือขนาดมาตรฐานส าหรับใช้ตรวจสอบ
เครื่องมือท่ีมีขีดสเกลชนิดอื่น 

2. ผู้สอนสรุปว่า ในสัปดาห์นี้จะเรียนเรื่อง เกจบล็อค (Gauge Block) คาลิเปอร์  เซนเตอร์
เกจ (Center Gauge)  เอคเมเทรดเกจ (Acme Thread Gauge)  สกรูพิตซ์เกจ (Screw 
Pitch Gauge)  ฟิลเลอร์เกจ (Filler Gauge)  เรเดียลเกจ (Radius Gauge)  และดริ
ลพอยท์เกจ (Drill Point Gauge) 

 
ขั้นสอน   
3. ผู้สอนอธิบายในหัวข้อเรื่อง 
  เกจบล็อค (Gauge Block) คาลิเปอร์ 
  เซนเตอร์เกจ (Center Gauge) 
  เอคเมเทรดเกจ (Acme Thread Gauge) 
  สกรูพิตซ์เกจ (Screw Pitch Gauge) 
  ฟิลเลอร์เกจ (Filler Gauge) 
  เรเดียลเกจ (Radius Gauge) 
  ดริลพอยท์เกจ (Drill Point Gauge) 

โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียนวิชาวัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย นครไทยภูมิ 
ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด  

4. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนมา และผู้สอนร่วมสรุปกับผู้เรียนในส่วนท่ียัง
ไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

สื่อการเรียนการสอน  

1. หนังสือเรียน วิชาวัดละเอียด ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2. ส่ือแผ่นใส 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 



หลักฐาน 
 1. บันทึกการสอน 
 2. ใบเช็ครายช่ือ 
 3. แผนจัดการเรียนรู้ 
 4. การตรวจประเมินผลงาน 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 
เคร่ืองมือวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและ

ผู้เรียน 
 ร่วมกันประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้น
ไป) 

3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่

กับการประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะน าให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวัดละเอียด 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 14 หน่วยที่ 7 
รหัส 3100-0005   (1-2-2)         วิชา วัดละเอียด สอนคร้ังที่ 13  

(37--39) 
ชื่อหน่วย      เคร่ืองมือวัดค่าคงที่ จ านวน 3 ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

เครื่องมือวัดค่าคงท่ี หมายถึง เครื่องมือวัดท่ีไม่สามารถบอกขนาดจากการวัดได้ ใช้ส าหรับ
ตรวจสอบขนาดช้ินงานแบบต่างๆ สามารถบอกเพียงแต่ขนาดท่ีวัดมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าขนาดก าหนด
เท่านั้น และใช้เป็นเครื่องมือขนาดมาตรฐานส าหรับใช้ตรวจสอบเครื่องมือท่ีมีขีดสเกลชนิดอื่น เช่น เก
จบล็อก เซนต์เตอร์เกจ  สกรูฟิตเกจ ฟิลเลอร์เกจ เรเดียลเกจ ปล๊ักเกจ สเนปเกจ ฯลฯ เป็นต้น 

 
สาระการเรียนรู้ 

8. ปล๊ักเกจ (Plug Gauge) 
9. สแน็พเกจ (Snap Gauge) 
10. เทเปอร์ปล๊ักเกจ (Taper Plug Gauge) 
11. เทเปอร์ริงเกจ (Taper Ring Gauge) 
12. ปล๊ักเทรดเกจ (Plug Thread Gauge) 
13. ริงเทรดเกจ (Ring Thread Gauge) 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานเกจบล็อกได้   
2. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานเซนเตอร์เกจได้ 
3. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานเอคเมเทรดเกจได้ 
4. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานสกรูพิตซ์เกจได้  
5. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานฟิลเลอร์เกจได้ 
6. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานเรเดียลเกจได้ 
7. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานดริลพอยท์เกจได้ 
8. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานปล๊ักเกจและสแน็พเกจได้ 
9. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานเทเปอร์ปล๊ักเกจและเทเปอร์ริงเกจได้ 
10. อธิบายลักษณะและวิธีการใช้งานปล๊ักเทรดเกจและริงเทรดเกจได้ 
11. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถ

สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ 
ความสะอาดประณีต ความกตัญญูกตเวที การมีมนุษยสัมพันธ์ 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
1. ผู้สอนกล่าวว่าเครื่องมือวัดค่าคงท่ี หมายถึง เครื่องมือวัดท่ีไม่สามารถบอกขนาดจากการวัด

ได้ ใช้ส าหรับตรวจสอบขนาดช้ินงานแบบต่างๆ สามารถบอกเพียงแต่ขนาดท่ีวัดมีขนาดเล็ก
หรือใหญ่กว่าขนาดก าหนดเท่านั้น และใช้เป็นเครื่องมือขนาดมาตรฐานส าหรับใช้ตรวจสอบ
เครื่องมือท่ีมีขีดสเกลชนิดอื่น 

2. ผู้สอนสรุปว่า ในสัปดาห์นี้จะเรียนเรื่อง  ปล๊ักเกจ (Plug Gauge)  สแน็พเกจ (Snap Gauge)  
เทเปอร์ปล๊ักเกจ (Taper Plug Gauge)  เทเปอร์ริงเกจ (Taper Ring Gauge)  ปล๊ักเทรด
เกจ (Plug Thread Gauge)  ริงเทรดเกจ (Ring Thread Gauge) 

 
ขั้นสอน 
3. ผู้สอนอธิบายในหัวข้อเรื่อง 
  เกจบล็อค (Gauge Block) คาลิเปอร์ 
  เซนเตอร์เกจ (Center Gauge) 
  เอคเมเทรดเกจ (Acme Thread Gauge) 
  สกรูพิตซ์เกจ (Screw Pitch Gauge) 
  ฟิลเลอร์เกจ (Filler Gauge) 
  เรเดียลเกจ (Radius Gauge) 
  ดริลพอยท์เกจ (Drill Point Gauge) 

โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียนวิชาวัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย นครไทยภูมิ 
ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด  

4. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนมา และผู้สอนร่วมสรุปกับผู้เรียนในส่วนท่ียัง
ไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 7 จากหนังสือเรียนวิชา 
วัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย  นครไทยภูมิ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
7. ผู้สอนร่วมกับผู้เรียนในการเฉลยและตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 7  โดยผู้เรียน

แต่ละคนตรวจสอบของตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด  จ านวน
เท่าไร พร้อมท้ังให้ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเองจากจ านวนข้อท่ีท าถูก  

 
 



สื่อการเรียนการสอน  

1. หนังสือเรียน วิชาวัดละเอียด ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2. ส่ือแผ่นใส 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
หลักฐาน 

 1. บันทึกการสอน 
 2. ใบเช็ครายช่ือ 
 3. แผนจัดการเรียนรู้ 
 4. การตรวจประเมินผลงาน 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 
เคร่ืองมือวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและ

ผู้เรียน 
 ร่วมกันประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือปานกลาง (50% ขึ้นไป) 
3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่

กับการประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะน าให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวัดละเอียด 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 15 หน่วยที่ 8 
รหัส 3100-0005   (1-2-2)         วิชา วัดละเอียด สอนคร้ังที่ 15 

 (40-42) 
ชื่อหน่วย      ไดแอ็ลเกจ จ านวน 3 ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

ไดแอ็ลเกจ เป็นเครื่องมือวัดท่ีใช้วัดและตรวจสอบขนาดช้ินงาน ตรวจสอบความเท่ียงศูนย์ วัด
ขนานของช้ินงาน และวัดระยะเย้ืองศูนย์ โดยใช้หลักการอ่านค่าจากการเคล่ือนท่ีของแกนวัดเช่ือมต่อกับ
เข็มหน้าปัทม์ เพื่อแสดงค่าท่ีวัดได้ ไดแอ็ลเกจมีหลายชนิดและจุดประสงค์การใช้งานต่างกัน เช่น ไดแอ็ล
เทสอินดิเคเตอร์ ไดแอ็ลเด็พเกจ ไดแอ็ลทิกเนสเกจ และโบเกจ ส าหรับโบเกจ เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดและ
ตรวจสอบขนาดความโต รูคว้าน ความกลมของรูช้ินงาน และความกลมขนานของรูคว้าน  

 
สาระการเรยีนรู้ 

1. ไดแอ็ลเกจ (Dial Gauge) 
2. ไดแอ็ลเทสอินดิเคเตอร์ (Dial Test Indicator) 
3. ไดแอ็ลเด็พเกจ (Dial Depth Gauge) 
4. โบเกจ (Bore Gauge) 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกส่วนประกอบและหลักการท างานไดแอ็ลเกจได้ 
2. อธิบายหลักการอ่านค่า ไดแอ็ลเกจ ค่าความละเอียดขนาดต่างๆ ได้   
3. บอกส่วนประกอบและหลักการท างานไดแอ็ลเทสอินดิเคเตอร์ได้  
4. บอกส่วนประกอบและหลักการท างานไดแอ็ลเด็พเกจได้   
5.  บอกส่วนประกอบและหลักการท างานไดแอ็ลทิกเนสเกจได้   
6. บอกส่วนประกอบและหลักการท างานโบเกจได้  
7. อธิบายวิธีการใช้งานคอมพาเรเตอร์ได้ 
8. บอกข้อควรระวังและการบ ารุงรกัษาไดแอ็ลเกจชนิดต่างๆ ได้ 
9. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถ

สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ 
ความสะอาดประณีต ความกตัญญูกตเวที การมีมนุษยสัมพันธ ์



กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
1. ผู้สอนกล่าวว่าไดแอ็ลเกจ เป็นเครื่องมือวัดท่ีใช้วัดและตรวจสอบขนาดช้ินงาน ตรวจสอบ

ความเท่ียงศูนย์ วัดขนานของช้ินงาน และวัดระยะเย้ืองศูนย์ โดยใช้หลักการอ่านค่าจากการ
เคล่ือนท่ีของแกนวัดเช่ือมต่อกับเข็มหน้าปัทม์ เพื่อแสดงค่าท่ีวัดได้ ไดแอ็ลเกจมีหลายชนิด
และจุดประสงค์การใช้งานต่างกัน เช่น ไดแอ็ลเทสอินดิเคเตอร์ ไดแอ็ลเด็พเกจ ไดแอ็ลทิก
เนสเกจ และโบเกจ ส าหรับโบเกจ เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดและตรวจสอบขนาดความโต รู
คว้าน ความกลมของรูช้ินงาน และความกลมขนานของรูคว้าน 

2. ผู้สอนสรุปว่า ในสัปดาห์นี้จะเรียนเรื่อง  ไดแอ็ลเกจ (Dial Gauge)  ไดแอ็ลเทสอินดิเคเตอร์ 
(Dial Test Indicator)  ไดแอ็ลเด็พเกจ (Dial Depth Gauge)  โบเกจ (Bore Gauge) 

 
ขั้นสอน 
3. ผู้สอนอธิบายในหัวข้อเรื่อง 
  ไดแอ็ลเกจ (Dial Gauge) 
  ไดแอ็ลเทสอินดิเคเตอร์ (Dial Test Indicator) 
  ไดแอ็ลเด็พเกจ (Dial Depth Gauge) 
  โบเกจ (Bore Gauge) 

โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียนวิชาวัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย นครไทยภูมิ 
ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด  

4. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนมา และผู้สอนร่วมสรุปกับผู้เรียนในส่วนท่ียัง
ไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

5. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มประมาณกลุ่มละ 3-4 คน ลงมือวัดขนาดช้ินงานและอ่านค่าท่ีวัด 
 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 
 



สื่อการเรียนการสอน  

1. หนังสือเรียน วิชาวัดละเอียด ของส านักพิมพ์เอมพันธ ์
2. ส่ือแผ่นใส 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
หลักฐาน 

 1. บันทึกการสอน 
 2. ใบเช็ครายช่ือ 
 3. แผนจัดการเรียนรู้ 
 4. การตรวจประเมินผลงาน 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 
เคร่ืองมือวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและ

ผู้เรียน 
 ร่วมกันประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้น
ไป) 

3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่

กับการประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะน าให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวัดละเอียด 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 16 หน่วยที่ 8 
รหัส 3100-0005   (1-2-2)         วิชา วัดละเอียด สอนคร้ังที่ 15  

(43-45) 
ชื่อหน่วย      ไดแอ็ลเกจ จ านวน 3 ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

ไดแอ็ลเกจ เป็นเครื่องมือวัดท่ีใช้วัดและตรวจสอบขนาดช้ินงาน ตรวจสอบความเท่ียงศูนย์ วัด
ขนานของช้ินงาน และวัดระยะเย้ืองศูนย์ โดยใช้หลักการอ่านค่าจากการเคล่ือนท่ีของแกนวัดเช่ือมต่อกับ
เข็มหน้าปัทม์ เพื่อแสดงค่าท่ีวัดได้ ไดแอ็ลเกจมีหลายชนิดและจุดประสงค์การใช้งานต่างกัน เช่น ไดแอ็ล
เทสอินดิเคเตอร์ ไดแอ็ลเด็พเกจ ไดแอ็ลทิกเนสเกจ และโบเกจ ส าหรับโบเกจ เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดและ
ตรวจสอบขนาดความโต รูคว้าน ความกลมของรูช้ินงาน และความกลมขนานของรูคว้าน  

 
สาระการเรียนรู้ 

5. ไดแอ็ลทิกเนสเกจ (Dial Thickness Gauge) 
6. ไดแอ็ลคาลิปเปอร์เกจ (Dial Caliper Gauge) 
7. คอมพาเรเตอร์ (Comparater) 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกส่วนประกอบและหลักการท างานไดแอ็ลเกจได้ 
2. อธิบายหลักการอ่านค่า ไดแอ็ลเกจ ค่าความละเอียดขนาดต่างๆ ได้   
3. บอกส่วนประกอบและหลักการท างานไดแอ็ลเทสอินดิเคเตอร์ได้  
4. บอกส่วนประกอบและหลักการท างานไดแอ็ลเด็พเกจได้   
5. บอกส่วนประกอบและหลักการท างานไดแอ็ลทิกเนสเกจได้   
6. บอกส่วนประกอบและหลักการท างานโบเกจได้  
7. อธิบายวิธีการใช้งานคอมพาเรเตอร์ได้ 
8. บอกข้อควรระวังและการบ ารุงรกัษาไดแอ็ลเกจชนิดต่างๆ ได้ 
9. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถ

สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ 
ความสะอาดประณีต ความกตัญญูกตเวที การมีมนุษยสัมพันธ์ 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
1. ผู้สอนกล่าวว่าไดแอ็ลเกจ เป็นเครื่องมือวัดท่ีใช้วัดและตรวจสอบขนาดช้ินงาน ตรวจสอบ

ความเท่ียงศูนย์ วัดขนานของช้ินงาน และวัดระยะเย้ืองศูนย์ โดยใช้หลักการอ่านค่าจากการ
เคล่ือนท่ีของแกนวัดเช่ือมต่อกับเข็มหน้าปัทม์ เพื่อแสดงค่าท่ีวัดได้ ไดแอ็ลเกจมีหลายชนิด
และจุดประสงค์การใช้งานต่างกัน เช่น ไดแอ็ลเทสอินดิเคเตอร์ ไดแอ็ลเด็พเกจ ไดแอ็ลทิก
เนสเกจ และโบเกจ ส าหรับโบเกจ เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดและตรวจสอบขนาดความโต รู
คว้าน ความกลมของรูช้ินงาน และความกลมขนานของรูคว้าน 

2. ผู้สอนสรุปว่า ในสัปดาห์นี้จะเรียนเรื่อง  ไดแอ็ลทิกเนสเกจ (Dial Thickness Gauge)  ได
แอ็ลคาลิปเปอร์เกจ (Dial Caliper Gauge)  คอมพาเรเตอร์ (Comparater) 

 
ขั้นสอน 
3. ผู้สอนอธิบายในหัวข้อเรื่อง 
  ไดแอ็ลทิกเนสเกจ (Dial Thickness Gauge) 
  ไดแอ็ลคาลิปเปอร์เกจ (Dial Caliper Gauge) 
  คอมพาเรเตอร์ (Comparater) 

โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียนวิชาวัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย นครไทยภูมิ 
ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด  

4. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนมา และผู้สอนร่วมสรุปกับผู้เรียนในส่วนท่ียัง
ไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 8 จากหนังสือเรียนวิชา 
วัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย  นครไทยภูมิ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
7. ผู้สอนร่วมกับผู้เรียนในการเฉลยและตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 8  โดยผู้เรียน

แต่ละคนตรวจสอบของตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด  จ านวน
เท่าไร พร้อมท้ังให้ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเองจากจ านวนข้อท่ีท าถูก  

 
สื่อการเรียนการสอน  

1. หนังสือเรียน วิชาวัดละเอียด ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2. ส่ือแผ่นใส 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
หลักฐาน 

 1. บันทึกการสอน 
 2. ใบเช็ครายช่ือ 
 3. แผนจัดการเรียนรู้ 
 4. การตรวจประเมินผลงาน 



 
การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 
เคร่ืองมือวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและ 
     ผู้เรียนร่วมกันประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือปานกลาง (50% ขึ้นไป) 
3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่

กับการประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะน าให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวัดละเอียด 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 17 หน่วยที่ 9 
รหัส 3100-0005   (1-2-2)         วิชา วัดละเอียด สอนคร้ังที่ 16-17  

(46-51) 
ชื่อหน่วย      การสอบเทียบ จ านวน 3 ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

การสอบเทียบ (Calibration) คือการเปรียบเทียบค่าท่ีได้จากเครื่องมือวัดกับเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์มาตรฐานท่ีมีค่าความถูกต้องสูงกว่าภายใต้สภาวะท่ีก าหนด ขนาดปริมาณต่างๆ ท่ีวัดได้จะมีการ
ก าหนดโดยการเทียบกับมาตรฐานท่ีทราบค่าและเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป โดยการท าข้อตกลงให้เป็น
แนวทางเดียวกัน ก าหนดเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ และถ่ายทอดมาตรฐานมาใช้ให้เป็นมาตรฐาน
ขั้นต่างๆ เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบท่ีใช้ในการวัดต้องได้รับการสอบเทียบกับมาตรฐานเหล่านี้ 
และสามารถสอบย้อนกลับได้อย่างต่อเนื่อง จึงจะมีความมั่นใจสามารถแสดงค่าได้ถูกต้องในขอบเขตของ
มาตรฐานขั้นต่างๆ และการวัดทุกครั้งย่อมเกิดค่าผิดพลาดจึงก าหนดค่าแม่นย าของเครื่องมือวัดใน
ลักษณะค่าผิดพลาด ความเท่ียงตรง และค่าความไม่แน่นอน 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. การสอบเทียบเครื่องมือวัด 
2. การสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
3. การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ 
4. การสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกความหมายและจุดประสงค์ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้ 
2. บอกล าดับขั้นของการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้ 
3. อธิบายมาตรฐานการวัดขั้นต่างๆ ได้ เช่น มาตรฐานการวัดแห่งชาติ   
4. อธิบายนิยามศัพท์ด้านมาตรวิทยาได้ เช่น ความถูกต้อง ความเท่ียง เป็นต้น 
5. อธิบายวิธีการสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 
6. อธิบายวิธีการสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
7. อธิบายวิธีการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ได้ 
8. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถ

สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ 
ความสะอาดประณีต ความกตัญญูกตเวที การมีมนุษยสัมพันธ์ 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
1. ผู้สอนกล่าวว่า การสอบเทียบ (Calibration) คือการเปรียบเทียบค่าท่ีได้จากเครื่องมือวัด

กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์มาตรฐานท่ีมีค่าความถูกต้องสูงกว่าภายใต้สภาวะท่ีก าหนด ขนาด
ปริมาณต่างๆ ท่ีวัดได้จะมีการก าหนดโดยการเทียบกับมาตรฐานท่ีทราบค่าและเป็นท่ี
ยอมรับกันท่ัวไป โดยการท าข้อตกลงให้เป็นแนวทางเดียวกัน ก าหนดเป็นมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ และถ่ายทอดมาตรฐานมาใช้ให้เป็นมาตรฐานขั้นต่างๆ เครื่องมือวัดและอุปกรณ์
ประกอบท่ีใช้ในการวัดต้องได้รับการสอบเทียบกับมาตรฐานเหล่านี้ และสามารถสอบ
ย้อนกลับได้อย่างต่อเนื่อง จึงจะมีความมั่นใจสามารถแสดงค่าได้ถูกต้องในขอบเขตของ
มาตรฐานขั้นต่างๆ และการวัดทุกครั้งย่อมเกิดค่าผิดพลาดจึงก าหนดค่าแม่นย าของ
เครื่องมือวัดในลักษณะค่าผิดพลาด ความเท่ียงตรง และค่าความไม่แน่นอน 

2. ผู้สอนสรุปว่า ในสัปดาห์นี้จะเรียนเรื่อง  การสอบเทียบ 
 
ขั้นสอน 
3. ผู้สอนอธิบายในหัวข้อเรื่อง 
  การสอบเทียบเครื่องมือวัด 
  การสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
  การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ 
  การสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจ 

โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียนวิชาวัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย นครไทยภูมิ 
ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด  

4. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนมา และผู้สอนร่วมสรุปกับผู้เรียนในส่วนท่ียัง
ไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 9 จากหนังสือเรียนวิชา 
วัดละเอียด เรียบเรียงโดย สัญชัย  นครไทยภูมิ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
7. ผู้สอนร่วมกับผู้เรียนในการเฉลยและตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 9  โดยผู้เรียน

แต่ละคนตรวจสอบของตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด  จ านวน
เท่าไร พร้อมท้ังให้ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเองจากจ านวนข้อท่ีท าถูก  

 
สื่อการเรียนการสอน  

1. หนังสือเรียน วิชาวัดละเอียด ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2. ส่ือแผ่นใส 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักฐาน 
 1. บันทึกการสอน 
 2. ใบเช็ครายช่ือ 



 3. แผนจัดการเรียนรู้ 
 4. การตรวจประเมินผลงาน 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 
เคร่ืองมือวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและ 
     ผู้เรียนร่วมกันประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้น
ไป) 

3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่

กับการประเมินตามสภาพจริง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 แนะน าให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวัดละเอียด 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 18 หน่วยที่ - 
รหัส 3100-0005   (1-2-2)         วิชา วัดละเอียด สอนคร้ังที่ 18  

(52-54) 
ชื่อหน่วย      สอบปลายภาค จ านวน 3 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สอบปลายภาค- 
  



รายการตรวจสอบและอนุญาตใหใ้ช ้
 

  ควรอนุญาตให้ใช้การสอนได้ 
  ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

.............................................. 
ลงช่ือ (..............................................) 

          หัวหน้าหมวด/แผนก
วิชา 

............../..................../............ 
 

  เห็นควรอนุญาตให้ใช้การสอนได้ 
  ควรปรับปรุงดังเสนอ 
  อื่นๆ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

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

ลงช่ือ (..............................................) 
         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

............../..................../........... 
 

  อนุญาตให้ใช้การสอนได้ 
  อื่นๆ 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

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

ลงช่ือ (..............................................) 
         ผู้อ านวยการ 

         ............../..................../........... 
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