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2102-2102 ผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   (2 - 6 – 4) 
วิชาบังคับก่อน 2102-2008 ผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลักการใช้เครื่องมือกลผลิตช้ินส่วน 
2. มีทักษะผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องกลึง เครื่องกัด และเครื่องเจียระไน 
3. มีกิจนิสัยในการท างานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และปฏิบัติงาน 
    ตามหลักความปลอดภัย 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบัติการติดต้ังอุปกรณ์ประกอบ ขึ้นรูปช้ินส่วนเครื่องมือกล และวัด ตรวจสอบ 
2. บ ารุงรักษาเครื่องมือกล อุปกรณ์ประกอบเครื่องมือกล และเครื่องมือวัดตามคู่มือการใช้งาน 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือกล อุปกรณ์ประกอบ กลึงคว้านรู กลึงเกลียวส่ีเหล่ียมนอกและใน 
เกลียวส่ีเหล่ียมคางหมูนอกและใน พิมพ์ลาย กัดข้ึนรูปช้ินส่วน ใช้หัวแบ่งในการปฏิบัติงาน กัดเฟืองตรง กัดร่อง 
เจียระไนราบ เจียระไนทรงกระบอก ใช้เครื่องมือวัด ตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลัก 
ความปลอดภัย 



แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
รหัสวิชา 2102-2102 วิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   

 หน่วยที่ - ชั่วโมงท่ี  1-2 ชื่อหน่วย ปฐมนิเทศ   
 
 
แนวคิด 
             ในการเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2    เป็นวิชาท่ีเป็นวิชาในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาท่ีเรียนประกอบด้วย หน่วยที่ 1 เกลียว งานกลึงเกลียว งาน
กลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย หน่วยที่ 2 หัวแบ่ง งานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง หน่วยที่ 3 เฟืองและงานกัด
เฟืองตรง หน่วยที่ 4 ล้อหินเจียระไน หน่วยที่ 5 เครื่องเจียระไนราบและงานเจียระไนราบ หน่วยที่ 6 เครื่อง
เจียระไนทรงกระบอกและงานเจียระไนทรงกระบอก  

 
สาระการเรียนรู้ 

1. ความจ าเป็นท่ีต้องเรียนวิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   
2. ขอบเขตของเนื้อหาวิชางาน งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   
3. แนวทางในการวัดผลประเมินผล 
4.  การเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนวิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   
5. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. ผู้เรียนมีความเข้าใจในความจ าเป็นต้องเรียนวิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   
2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของเนื้อหาวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   
3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 
4. มีความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนวิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   

            5.  ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
6. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ใน

ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง   ความสนใจใฝ่
รู้   ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน  
         ปฐมนิเทศ  

➢ ด้าน ทฤษฎี  จ านวน  2  ชั่วโมง  
1. ผู้สอนน าอภิปรายถึงความจ าเป็นในการเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2      
    ในโครงสร้างของหลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556  
2. ผู้สอนน าอภิปรายขอบขา่ยของสาระการเรียนรู้วิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   
3. ผู้สอนอภิปรายเนื้อหาวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2    ท้ังหมด 6 หน่วย 
4.ผู้สอนอภิปรายวิธีการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ในวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือ

กล 2   
5. ผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ   



6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 60 ข้อ เวลา 60 นาที 
สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   เรียบเรียงโดย ชลอ การทวี  ของบริษัท 
ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด  
           2 . PowerPoint แสดงขอบข่ายเนื้อหาวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   
            3.  เอกสารเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2  การวัดผลและประเมินผล
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
การวัดผลประเมินผล 

วิธีการวัดผล 
1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 60 ข้อ 
2. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 60 ข้อ 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยผู้สอนและผู้เรียน ร่วมกัน

ประเมิน (ภาคผนวก จ) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบทดสอบก่อนเรียนไม่มีเกณฑ์ผ่าน จะเก็บคะแนนไว้เป็นพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียนก่อน

เรียน เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียน  
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมิน

ตามสภาพจริง 
 
บันทึกหลังสอน……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
รหัสวิชา 2102-2102 วิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2    
หน่วยที่ 1 ชั่วโมงท่ี    3-4 ชื่อหน่วย เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึง   
                                                                                คว้านรูและงานพิมพ์ลาย 

 
แนวคิด 

   เกลียวมีประโยชน์มากในชีวิตประจ าวันและพบเห็นอยู่ทั่วๆ ไป ได้แก่ ใช้จับยึดชิ้นงาน  ใช้ส่ง
ก าลัง เป็นต้น เกลียวมีหลายประเภท กรณีแบ่งตามหน้าตัดของเกลียวจะมีหลายแบบ ได้แก่ เกลียว
สามเหล่ียม เกลียวส่ีเหล่ียมคางหมู เกลียวส่ีเหล่ียม กรณีแบ่งตามการหมุนจับยึดช้ินงานจะมีเกลียวขวาและ
เกลียวซ้าย เป็นต้น งานกลึงคว้านรูเป็นการกลึงให้ช้ินงานเป็นโพรงกลม งานกลึงเกลียวในจ าเป็นต้องกลึง
คว้านรูก่อน ส่วนงานพิมพ์ลายเป็นการท าช้ินงานให้นูนขึ้นมา เพื่อท าให้จับช้ินงานได้สะดวกขึ้น พิมพ์ลายมี
ท้ังลายไขว้และลายตรง 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ส่วนต่างๆ ของเกลียว 
2. ชนิดของเกลียวและการค านวณหาค่าต่างๆ  
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกส่วนต่างๆ ของเกลียวได้ 
2.  บอกชนิดของเกลียวและสามารถค านวณค่าต่างๆ ของเกลียวได้  
3.  ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ใน

ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง   ความสนใจใฝ่รู้   
ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

➢ ด้าน ทฤษฎี  จ านวน  2  ชั่วโมง  
 

             ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้สอน ต้ังค าถามว่า ในการจับยึดช้ินงานเข้าด้วยกันและสามารถถอดประกอบได้มีวิธีการจับยึด

ด้วยวิธีใดบ้าง 
2. ผู้สอน ร่วมสนทนา ถาม ตอบ กับผู้เรียนให้ผู้เรียนช่วยสรุปหัวข้อเรื่องต่างๆ เพื่อน าค าตอบต่างๆ 

มาสรุปเป็นเนื้อหาท่ีจะสอนในครั้งนี้ 
           3.   ผู้สอนแจ้งหัวข้อท่ีจะเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ในการเรียนการสอนสัปดาห์นี้ให้ผู้เรียน 
                ทราบ คือ หน่วยท่ี 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย เรื่อง             

1. ส่วนต่างๆ ของเกลียว 
2. ชนิดของเกลียวและการค านวณหาค่าต่างๆ  

 
 
 



ขั้นสอน 
            4. ผู้สอนให้ความรู้กับผู้เรียน โดยการ ถามน า ให้ผู้เรียนตอบ เป็นการสอนแบบถาม-ตอบ ให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมตลอดเวลา เกี่ยวกับ หน่วยท่ี 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย   
             เรื่อง             

1. ส่วนต่างๆ ของเกลียว 
2. ชนิดของเกลียวและการค านวณหาค่าต่างๆ  
 

 โดยมีส่ือประกอบการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   
หน่วยท่ี 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรื่อง ส่วนต่างๆ ของเกลียว 
และชนิดของเกลียวและการค านวณหาค่าต่างๆ เรียบเรียงโดยชลอ  การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย 
บริษัทส านักพิมพ์ เอมพันธ์ จ ากัด และส่ือ PowerPoint ประกอบการสอนโดยผู้สอนถามน าให้
ผู้เรียนช่วยกันตอบเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาตรงวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และเป็นการวัดผล
และประเมินจากการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียนท้ังในด้านความรู้และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปด้วย  

            5. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนในหน่วยท่ี 1เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึง
คว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรื่อง                       

1. ส่วนต่างๆ ของเกลียว 
2. ชนิดของเกลียวและการค านวณหาค่าต่างๆ  

 6. ผู้สอนร่วมสรุปพร้อมกับผู้เรียนในส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 
 

ขั้นพยายาม 
             7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  

งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรื่อง  
1. ส่วนต่างๆ ของเกลียว 
2. ชนิดของเกลียวและการค านวณหาค่าต่างๆ  

                 จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 เรียบเรียงโดย ชลอ  การทวี จัดพิมพ์
จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 

 
ขั้นส าเร็จผล 
8. ผู้เรียนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบฝึกหัดประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่1 เรื่อง  

1. ส่วนต่างๆ ของเกลียว 
2. ชนิดของเกลียวและการค านวณหาค่าต่างๆ  

           ด้วยตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด จ านวนเท่าไร พร้อมท้ังให้
ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จากจ านวนข้อท่ีท าถูก  

 
สื่อการเรียนการสอน 
           1. หนังสือเรียนวิชาวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2  หน่วยท่ี 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งาน
กลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรื่อง                    

1. ส่วนต่างๆ ของเกลียว 
2. ชนิดของเกลียวและการค านวณหาค่าต่างๆ  



            2. PowerPoint หน่วยท่ี 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรื่อง                    
1. ส่วนต่างๆ ของเกลียว 
2. ชนิดของเกลียวและการค านวณหาค่าต่างๆ  

 
การวัดผลประเมินผล 

วิธีการวัดผล 
           1. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์

ลาย  เรื่อง                       
1. ส่วนต่างๆ ของเกลียว 
2. ชนิดของเกลียวและการค านวณหาค่าต่างๆ  

2.สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

            3.    แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์
ลาย  เรื่อง              

1. ส่วนต่างๆ ของเกลียว 
2. ชนิดของเกลียวและการค านวณหาค่าต่างๆ  

          4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
ประเมิน   
 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1.  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

           3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  
เรื่อง             

1. ส่วนต่างๆ ของเกลียว 
2. ชนิดของเกลียวและการค านวณหาค่าต่างๆ เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้อง 50% ขึ้นไป 

              4.  แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมิน
ตามสภาพจริง 
 
บันทึกหลังสอน ……………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
รหัสวิชา 2102-2102 วิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2       
หน่วยที่ 1 ชั่วโมงท่ี    5-6 ชื่อหน่วย เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึง   
                                                                                คว้านรูและงานพิมพ์ลาย 

 
 
แนวคิด 
           เกลียวมีประโยชน์มากใช้งานได้หลายอย่าง เกลียวมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีคล้ายๆ กัน เพียงแต่ว่ามี
รูปร่าง ของมีดกลึงเกลียวท่ีแตกต่างกัน เช่น เกลียวส่ีเหล่ียม เกลียวส่ีเหล่ียมคางหมู เป็นต้น ในการกลึงเกลียว
นั้นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของเกลียวด้วยเครื่องมือตรวจสอบชนิดต่างๆ  
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ประโยชน์ของเกลียว 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียม 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียมคางหมู 

           4. วิธีการตรวจสอบเกลียว 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกประโยชน์ของเกลียวได้ 
2. อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียมได้ 
3. อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียมคางหมูได้ 
4. บอกวิธีการตรวจสอบเกลียวได้ 
5.  ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
6.  มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ใน

ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้   
ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

➢ ด้าน ทฤษฎี  จ านวน  2  ชั่วโมง  
ในการสอนส่วนของทฤษฎีได้ใช้การสอนด้วยรูปแบบของ MIAP 
 

             ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้สอนถามน าถึงประโยชน์ ของเกลียว ข้ันตอนการปฏิบัติกลึงเกลียวและการตรวจสอบเกลียว 
2. ผู้สอน ร่วมสนทนา ถาม ตอบ กับผู้เรียนให้ผู้เรียนช่วยสรุปหัวข้อเรื่องต่างๆ เพื่อน าค าตอบต่างๆ 

มาสรุปเป็นเนื้อหาท่ีจะสอนในครั้งนี้ 
3.  ผู้สอนแจ้งหัวข้อท่ีจะเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ในการเรียนการสอนสัปดาห์นี้ให้ผู้เรียน

ทราบ  
     คือ หน่วยท่ี  1  เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย เรื่อง  

1. ประโยชน์ของเกลียว 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียม 



3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียมคางหมู 
  4. วิธีการตรวจสอบเกลียว 

                         
ขั้นสอน 

            4. ผู้สอนให้ความรู้กับผู้เรียน โดยการ ถามน า ให้ผู้เรียนตอบ เป็นการสอนแบบถาม-ตอบ ให้ผู้เรียน
มี ส่วนร่วมตลอดเวลา เกี่ยวกับเรื่อง ประโยชน์ ของเกลียว ขั้นตอนการปฏิบัติกลึงเกลียวและการตรวจสอบ
เกลียว โดยมีส่ือประกอบการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2    หน่วย
ท่ี 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรียบเรียงโดยชลอ การทวี จัดพิมพ์จ าหน่าย
โดย บริษัทส านักพิมพ์ เอมพันธ์ จ ากัด และส่ือ PowerPoint ประกอบการสอนโดยผู้สอนถามน าให้ผู้เรียน
ช่วยกันตอบเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาตรงวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมิน
จากการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียนท้ังในด้านความรู้และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ไปด้วย  

 5. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนในหน่วยที่ 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึง
คว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรื่อง  

1. ประโยชน์ของเกลียว 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียม 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียมคางหมู 

  4. วิธีการตรวจสอบเกลียว 
             6. ผู้สอนร่วมสรุปพร้อมกับผู้เรียนในส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 
 

ขั้นพยายาม 
 7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่1เกลียว งานกลึงเกลียว  งาน

กลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรื่อง  
     1. ประโยชน์ของเกลียว 
     2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียม 

 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียมคางหมู 
  4. วิธีการตรวจสอบเกลียว 

จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน่วยท่ี 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  
งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย   เรื่อง 

     1. ประโยชน์ของเกลียว 
     2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียม 

 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียมคางหมู 
  4. วิธีการตรวจสอบเกลียว 

                    เรียบเรียงโดยชลอ  การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 
 
ขั้นส าเร็จผล 

8. ผู้เรียนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบฝึกหัดประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 1 
เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรื่อง  

      1. ประโยชน์ของเกลียว 
      2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียม 



  3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียมคางหมู 
   4. วิธีการตรวจสอบเกลียว 

              ด้วยตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด จ านวนเท่าไร พร้อมท้ัง
ให้ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จากจ านวนข้อท่ีท าถูก  

 
      สื่อการเรียนการสอน 

 1. หนังสือเรียนวิชาวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2  หน่วยท่ี 1  เกลียว งานกลึงเกลียว  
งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรื่อง  

     1. ประโยชน์ของเกลียว 
     2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียม 

 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียมคางหมู 
  4. วิธีการตรวจสอบเกลียว 

            เรียบเรียงโดย ชลอ  การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดยบริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 
 2.PowerPoint หน่วยที่ 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรื่อง  

     1. ประโยชน์ของเกลียว 
     2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียม 

 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียมคางหมู 
  4. วิธีการตรวจสอบเกลียว 

 
การวัดผลประเมินผล 

วิธีการวัดผล 
1.  ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์

ลาย  เรื่อง  
     1. ประโยชน์ของเกลียว 
     2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียม 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียมคางหมู 
  4. วิธีการตรวจสอบเกลียว 

2.  สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  

เรื่อง  
     1. ประโยชน์ของเกลียว 
     2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียม 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียมคางหมู 
  4. วิธีการตรวจสอบเกลียว 

4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพงึประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
ประเมิน  (ภาคผนวก จ) 



 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่1  เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  

เรื่อง  
     1. ประโยชน์ของเกลียว 
     2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียม 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวส่ีเหล่ียมคางหมู 
  4. วิธีการตรวจสอบเกลียว 

                        เกณฑ์ผ่านท าถูกต้อง 50% ขึ้นไป 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตาม

สภาพจริง 
 
บันทึกหลังสอน  …………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
รหัสวิชา 2102-2102 วิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2    
หน่วยที่ 1 ชัว่โมงท่ี    7-8 ชื่อหน่วย เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึง   
                                                                                คว้านรูและงานพิมพ์ลาย 

 
 
แนวคิด 
          ในการกลึงเกลียวในจะต้องมีการคว้านรูก่อน โดยการคว้านรู้ให้ได้ขนาดตามท่ีค านวณมา ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของเกลียว ขนาดโตนอกของเกลียว ระยะพิตหรือจ านวนเกลียวต่อนิ้วที่ต้องการกลึง  
          ในการท่ีจะท าให้ช้ินงานสามารถจับได้กระชับมั่นคง ไม่หลุดมือ เช่น ด้ามจับของค้อนท่ีเป็นโลหะ ควร
ท าการพิมพ์ลาย เพื่อให้ดูสวยงามและจับได้กระชับ มั่นคง  
 
สาระการเรยีนรู้ 

1. ขั้นตอนการกลึงคว้านรู 
2. ขั้นตอนการพิมพ์ลาย 

 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายข้ันตอนการกลึงคว้านรูได้ 
2. อธิบายข้ันตอนการพิมพ์ลายได้ 
3. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถ

สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง    ความ
สนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

➢ ด้าน ทฤษฎี  จ านวน  2  ชั่วโมง  
       ในช่วงที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง 

             ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
1. ผู้สอนน าช้ินงานท่ีกลึงเกลียวในให้ผู้เรียนดู และ ต้ังค าถามน าให้ผู้เรียนช่วยกันตอบว่า ช้ินงาน

ดังกล่าวก่อนกลึงเกลียวในช้ินงานจะต้องท าอะไรกอ่น จึงจะกลึงเกลียวในได้ 
2. ผู้สอน ร่วมสนทนา ถาม ตอบ กับผู้เรียนให้ผู้เรียนช่วยสรุปหัวข้อเรื่องต่างๆ เพื่อน าค าตอบต่างๆ 

มาสรุปเป็นเนื้อหาท่ีจะสอนในครั้งนี้ 
            3.  ผู้สอนแจ้งหัวข้อท่ีจะเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ในการเรียนการสอนสัปดาห์นี้ให้ผู้เรียน

ทราบ คือ หน่วยท่ี 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย เรื่อง            
           1. ขั้นตอนการกลึงคว้านรู 

 
ขั้นสอน 

            4. ผู้สอนให้ความรู้กับผู้เรียน โดยการ ถามน า ให้ผู้เรียนตอบ เป็นการสอนแบบถาม-ตอบ ให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมตลอดเวลา เกี่ยวกับเรื่อง  
                     1. ขั้นตอนการกลึงคว้านรู 
           โดยมีส่ือประกอบการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   

หน่วยที ่1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรียบเรียงโดยชลอ  การทวี 



จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัทส านักพิมพ์ เอมพันธ์ จ ากัด และส่ือ PowerPoint ประกอบการ
สอนโดยผู้สอนถามน าให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาตรงวัตถุประสงค์
ท่ีต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมินจากการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียนท้ังในด้าน
ความรู้และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงค์ไปด้วย  

 5. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนใน หน่วยที่ 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้าน
รูและงานพิมพ์ลาย  เรื่อง  

           1. ขั้นตอนการกลึงคว้านรู 
 6. ผู้สอนร่วมสรุปพร้อมกับผู้เรียนในส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

 
ขั้นพยายาม 
 7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งาน

กลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรื่อง  
                        1. ขั้นตอนการกลึงคว้านรู 
                    จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน่วยท่ี 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  

งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรียบเรียงโดย ชลอ  การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท 
ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 

 
 

ขั้นส าเร็จผล 
8.ผู้เรียนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบฝึกหัดประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่1 เกลียว งาน
กลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรื่อง  

            1. ขั้นตอนการกลึงคว้านรู 
           ด้วยตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด จ านวนเท่าไร พร้อมท้ังให้

ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จากจ านวนข้อท่ีท าถูก  
            

       ในช่วงที่  2  เวลา 1 ชั่วโมง 
           ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผู้สอนน าช้ินงานท่ีพิมพ์ลายให้ผู้เรียนดู และ ต้ังค าถามน าให้ผู้เรียนช่วยกันตอบว่า ช้ินงาน
ดังกล่าวสามารถผลิตด้วยวิธีใด 

2. ผู้สอน ร่วมสนทนา ถาม ตอบ กับผู้เรียนให้ผู้เรียนช่วยสรุปหัวข้อเรื่องต่างๆ เพื่อน าค าตอบต่างๆ 
มาสรุปเป็นเนื้อหาท่ีจะสอนในครั้งนี้ 

            3.  ผู้สอนแจ้งหัวข้อท่ีจะเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ในการเรียนการสอนสัปดาห์นี้ให้ผู้เรียน
ทราบ คือ หน่วยท่ี 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรื่อง            

                              1. ขั้นตอนการพิมพ์ลาย 
 
ขั้นสอน 

            4. ผู้สอนให้ความรู้กับผู้เรียน โดยการ ถามน า ให้ผู้เรียนตอบ เป็นการสอนแบบถาม-ตอบ ให้ผู้เรียน
มี       

     ส่วนร่วมตลอดเวลา เกี่ยวกับเรื่อง  
                     1. ขั้นตอนการพิมพ์ลาย 



               โดยมีส่ือประกอบการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือ
กล 2    หน่วยที่ 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรียบเรียงโดยชลอ 
การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัทส านักพิมพ์ เอมพันธ์ จ ากัด และส่ือ PowerPoint 
ประกอบการสอนโดยผู้สอนถามน าให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาตรง
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมินจากการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียน
ท้ังในด้านความรู้และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปด้วย  

 5. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนในหน่วยที่ 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้าน
รูและงานพิมพ์ลาย  เรื่อง  

                      1. ขั้นตอนการพิมพ์ลาย 
6. ผู้สอนร่วมสรุปพร้อมกับผู้เรียนในส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

 
ขั้นพยายาม 
 7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งาน

กลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรื่อง  
                        1.ขั้นตอนการพิมพ์ลาย 

               จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน่วยท่ี 1 เกลียว งานกลึง
เกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย เรื่อง ขั้นตอนการพิมพ์ลาย เรียบเรียงโดย ชลอ  การทวี 
จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 

ขั้นส าเร็จผล 
8. ผู้เรียนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบฝึกหัดประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่ 1 เกลียว 
งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรื่อง  

                           1. ขั้นตอนการพิมพ์ลาย 
           ด้วยตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด จ านวนเท่าไร พร้อมท้ังให้

ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จากจ านวนข้อท่ีท าถูก  
 
สื่อการเรียนการสอน 
           1. หนังสือเรียนวิชาวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2  หน่วยที่ 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  

งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรื่อง  
1. ขั้นตอนการกลึงคว้านรู 
2. ขั้นตอนการพิมพ์ลาย 

           2. PowerPoint หน่วยที่ 1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย  เรื่อง  
1. ขั้นตอนการกลึงคว้านรู 
2. ขั้นตอนการพิมพ์ลาย 

 
การวัดผลประเมินผล 

วิธีการวัดผล 
1. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่1 เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์

ลาย เรื่อง   
 1. ขั้นตอนการกลึงคว้านรู 
 2. ขั้นตอนการพิมพ์ลาย 

2.  สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่1 เรื่อง  

     1. ขั้นตอนการกลึงคว้านรู 
     2. ขั้นตอนการพิมพ์ลาย 

4.   แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
ประเมิน  (ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 
3.    แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่1  เกลียว งานกลึงเกลียว  งานกลึงคว้านรแูละงานพิมพ์

ลาย เรื่อง  
1. ขั้นตอนการกลึงคว้านรู 
 2. ขั้นตอนการพิมพ์ลาย 

           เกณฑ์ผ่านท าถูกต้อง 50% ขึ้นไป 
4.    แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมิน

ตามสภาพจริง 
 
บันทึกหลังสอน  …………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
รหัสวิชา 2102-2102 วิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2    
หน่วยที่ 2  ชั่วโมงท่ี   9-10 ชื่อหน่วย หัวแบ่งงานกัดขึ้นรูปและงานกัดร่อง 

 
 
แนวคิด 

 หัวแบ่ง มีความส าคัญมากในงานกัด สามารถน ามาใช้ประกอบกับเครื่องกัดเพื่อใช้ในการแบ่งส่วนเพื่อ
กัดงานต่างๆ เช่น กัดเฟือง กัดขึ้นรูปทรงหลายเหล่ียม  เช่น  การกัดแบ่งส่วนหัวแป้นเกลียว สามารถค านวณ
แบ่งออกเป็นองศาได้   หัวแบ่งนอกจากจะมีหัวแบ่งแบบธรรมดาท่ัวๆ ไปแล้ว ยังมีหัวแบ่งแบบโรตารี
(Rotary Table) ด้วย 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ประโยชน์ของหัวแบ่งส าหรับงานกัด 
2. องค์ประกอบต่างๆ ของหัวแบ่งกัดงาน 
3. วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง การแบ่งตรง 

 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
                1. บอกประโยชน์ของหัวแบ่งส าหรับงานกัดได้ 
              2. บอกองค์ประกอบต่างๆ ของหัวแบ่งกัดงานได้ 
              3. ค านวณการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่งแบบแบ่งตรงได้ 
              4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ใน

ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   ความ
รักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที 

 
กิจกรรมการเรยีนการสอน  

➢ ด้าน ทฤษฎี  จ านวน  2  ชั่วโมง  
 

             ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้สอนน าต้ังค าถามน า ให้ผู้เรียนช่วยกันตอบว่า ในการกัดเฟืองให้ได้จ านวนฟนัท่ีต้องการและมี

ขนาดฟันท่ีเท่าๆ กัน จะต้องมีอุปกรณ์อะไรมาช่วย 
2. ผู้สอน ร่วมสนทนา ถาม ตอบ กับผู้เรียนให้ผู้เรียนช่วยสรุปหัวข้อเรื่องต่างๆ เพื่อน าค าตอบต่างๆ 

มาสรุปเป็นเนื้อหาท่ีจะสอนในครั้งนี้ 
3.  ผู้สอนแจ้งหัวข้อท่ีจะเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ในการเรียนการสอนสัปดาห์นี้ให้ผู้เรียน
ทราบ คือ หน่วยท่ี 2  หัวแบ่งงานกัดขึ้นรูปและงานกัดร่อง เรื่อง  

1. ประโยชน์ของหัวแบ่งส าหรับงานกัด 
2. องค์ประกอบต่างๆ ของหัวแบ่งกัดงาน 
3. วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง การแบ่งตรง 

 
 
 



ขั้นสอน 
            4. ผู้สอนให้ความรู้กับผู้เรียน โดยการ ถามน า ให้ผู้เรียนตอบ เป็นการสอนแบบถาม-ตอบ ให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมตลอดเวลา เกี่ยวกับเรื่อง  

1. ประโยชน์ของหัวแบ่งส าหรับงานกัด 
2. องค์ประกอบต่างๆ ของหัวแบ่งกัดงาน 
3. วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง การแบ่งตรง 

           
                       โดยมีส่ือประกอบการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือ 
กล 2    หน่วยที่ 2 หัวแบ่งงานกัดข้ึนรูปและงานกดัร่อง เรียบเรียงโดยชลอ  การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย 
บริษัทส านักพิมพ์ เอมพันธ์ จ ากัด และส่ือ PowerPoint ประกอบการสอนโดยผู้สอนถามน าให้ผู้เรียน 
ช่วยกันตอบ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาตรงวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมิน 
จากการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียนท้ังในด้านความรู้และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ไปด้วย  

 5. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนในหน่วยที่ 2 หัวแบ่งงานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง 
เรื่อง 

1. ประโยชน์ของหัวแบ่งส าหรับงานกัด 
2. องค์ประกอบต่างๆ ของหัวแบ่งกัดงาน 
3. วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง การแบ่งตรง 

6. ผู้สอนร่วมสรุปพร้อมกับผู้เรียนในส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 
 

ขั้นพยายาม 
 7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่2 หัวแบ่งงานกัดข้ึนรูปและ
งานกัดร่อง เรื่อง 

1. ประโยชน์ของหัวแบ่งส าหรับงานกัด 
2. องค์ประกอบต่างๆ ของหัวแบ่งกัดงาน 
3. วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง การแบ่งตรง 

           จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 เรียบเรียงโดย ชลอ  การทวี 
จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 

 
 

ขั้นส าเร็จผล 
8. ผู้เรียนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบฝึกหัดประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่ 2 หัวแบ่ง
งานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง เรื่อง  

1. ประโยชน์ของหัวแบ่งส าหรับงานกัด 
2. องค์ประกอบต่างๆ ของหัวแบ่งกัดงาน 
3. วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง การแบ่งตรง 

               ด้วยตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด จ านวนเท่าไร พร้อม
ท้ังให้ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จากจ านวนข้อท่ีท าถูก  
 

 
 



สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2  หน่วยที่ 2 หัวแบ่งงานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง 
เรื่อง                  
               1. ประโยชน์ของหัวแบ่งส าหรับงานกัด 

2. องค์ประกอบต่างๆ ของหัวแบ่งกัดงาน 
3. วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง การแบ่งตรง 

เรียบเรียงโดย ชลอ การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 
2. PowerPoint หน่วยท่ี 2  วิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2  หน่วยท่ี 2 หัวแบ่งงานกัดขึ้นรูป
และงานกัดร่อง เรื่อง                  
               1. ประโยชน์ของหัวแบ่งส าหรับงานกัด 

2. องค์ประกอบต่างๆ ของหัวแบ่งกัดงาน 
3. วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง การแบ่งตรง 

  
การวัดผลประเมินผล 

วิธีการวัดผล 
1. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่2  วิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2  หน่วยที่ 2  
หัวแบ่งงานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง เรื่อง                  
                 1. ประโยชน์ของหัวแบ่งส าหรับงานกัด 

2. องค์ประกอบต่างๆ ของหัวแบ่งกัดงาน 
3. วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง การแบ่งตรง 

2. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

      3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 วิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2  หน่วยที่ 2 หัว
แบ่งงานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง เรื่อง                  
                 1. ประโยชน์ของหัวแบ่งส าหรับงานกัด 

2. องค์ประกอบต่างๆ ของหัวแบ่งกัดงาน 
3. วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง การแบ่งตรง 

4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพงึประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
ประเมิน  (ภาคผนวก จ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

      3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี วิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2  หน่วยท่ี 2 หัว
แบ่ง  งานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง เรื่อง                  
                 1. ประโยชน์ของหัวแบ่งส าหรับงานกัด 

2. องค์ประกอบต่างๆ ของหัวแบ่งกัดงาน 
3. วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง การแบ่งตรง 

              เกณฑ์ผ่านท าถูกต้อง 50% ขึ้นไป 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตาม

สภาพจริง 
 
บันทึกหลังสอน ……………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
รหัสวิชา 2102-2102 วิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2    
หน่วยที่ 2 ชั่วโมงท่ี  11-12 ชื่อหน่วย หัวแบ่งงานกัดขึ้นรูปและงานกัดร่อง 

 
 
 
แนวคิด 
           หัวแบ่งสามารถใช้แบ่งงานได้หลายแบบ หัวแบ่งมีวิธีการแบ่งได้หลายวิธี เช่น การแบ่งตรงด้วยองศา
รอบหัวแบ่งท่ีมี 360 ขีดๆ ละ 1 องศา และการแบ่งท่ีแบ่งออกเป็นส่วนๆ  เช่น แบ่งเพื่อกัดเฟืองเป็นจ านวน
ฟัน หรือ การแบ่งออกเพื่อกัดช้ินงานเป็นองศา เป็นต้น 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง การแบ่งแบบธรรมดาและแบบอื่นๆ 
 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
                1. อธิบายวิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง การแบ่งแบบธรรมดาและแบบอื่นๆได้ 
                2. ค านวณการแบ่งกัดช้ินงานด้วยการแบ่งแบบธรรมดาได้ 
                3. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ 

ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง   ความสนใจใฝ่รู้   
ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

➢ ด้าน ทฤษฎี  จ านวน  2  ชั่วโมง  
 

             ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้สอนน าช้ินงานท่ีเป็นเกลียวให้ผู้เรียนดู และต้ังค าถามน า ให้ผู้เรียนช่วยกันตอบว่า การกัด

เฟืองโดยท่ัวๆ ไปใช้การแบ่งแบบใด 
2. ผู้สอน ร่วมสนทนา ถาม ตอบ กับผู้เรียนให้ผู้เรียนช่วยสรุปหัวข้อเรื่องต่างๆ เพื่อน าค าตอบต่างๆ 

มาสรุปเป็นเนื้อหาท่ีจะสอนในครั้งนี้  
3.  ผู้สอนแจ้งหัวข้อท่ีจะเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ในการเรียนการสอนสัปดาห์นี้ให้ผู้เรียน

ทราบ คือ หน่วยที่ 2  หัวแบ่งงานกัดขึ้นรูปและงานกัดร่อง เรื่อง วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัว
แบ่ง การแบ่งแบบธรรมดาและแบบอื่นๆ 

 
 

ขั้นสอน 
            4. ผู้สอนให้ความรู้กับผู้เรียน โดยการ ถามน า ให้ผู้เรียนตอบ เป็นการสอนแบบถาม-ตอบ ให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมตลอดเวลา เกี่ยวกับเรื่อง การใช้หัวแบ่ง เรื่อง การแบ่งแบบธรรมดา โดยมีส่ือประกอบการศึกษา
ค้นคว้า จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2    หน่วยที่ 2 หัวแบ่งงานกัดข้ึนรูปและงาน
กัดร่อง เรื่อง การแบ่งแบบธรรมดาและแบบอื่นๆ  เรียบเรียง โดยชลอ  การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท
ส านักพิมพ์ เอมพันธ์ จ ากัด และส่ือ PowerPoint ประกอบการสอนโดยผู้สอนถามน าให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ 



เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาตรงวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมินจากการเรียนรู้
และความสนใจของผู้เรียนท้ังในด้านความรู้และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไป
ด้วย  

 5. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนใน หน่วยที่ 2 หัวแบ่งงานกัดข้ึนรูปและงานกัด 
ร่อง วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง เรื่อง การแบ่งแบบธรรมดาและแบบอื่นๆ พร้อมร่วมสรุปกับผู้เรียนใน
ส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 
 

ขั้นพยายาม 
 6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 หัวแบ่งงานกัดข้ึนรูปและ 

งานกัดร่อง  เรื่อง การแบ่งแบบธรรมดาและแบบอื่นๆ จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือ
กล 2 เรียบเรียงโดย ชลอ  การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 
 

ขั้นส าเร็จผล 
7.ผู้เรียนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบฝึกหัดประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 หัวแบ่ง 

งานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง เรื่อง การแบ่งแบบธรรมดาและแบบอื่นๆ ด้วยตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่า
สามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด จ านวนเท่าไร พร้อมท้ังให้ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จากจ านวน
ข้อท่ีท าถูก  
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชาวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2  หน่วยท่ี 2 หัวแบ่งงานกัดขึ้นรูปและ
งานกัดร่อง วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง เรื่อง การแบ่งแบบธรรมดาและแบบอื่นๆ เรียบเรียง
โดย ชลอ    
การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 
2. PowerPoint หน่วยที่ 2  เรื่อง การกลึงแกลียว 
 

การวัดผลประเมินผล 
วิธีการวัดผล 
1. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 หัวแบ่งงานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง  เรื่อง การแบ่ง

แบบธรรมดาและแบบอื่นๆ 
2. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3.  แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 หัวแบ่งงานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง  เรื่อง การแบ่งแบบ

ธรรมดาและแบบอื่นๆ 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพงึประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
ประเมิน  (ภาคผนวก จ) 

 
 



 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 หัวแบ่งงานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง  เรื่อง การแบ่งแบบ

ธรรมดาและแบบอื่นๆเกณฑ์ผ่านท าถูกต้อง 50% ขึ้นไป 
4.   แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตาม

สภาพจริง 
 
บันทึกหลังสอน ……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
รหัสวิชา 2102-2102 วิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2    
หน่วยที่ 2 ชั่วโมงท่ี  13-14 ชื่อหน่วย หัวแบ่งงานกัดขึ้นรูปและงานกัดร่อง 

 
 
 
แนวคิด 
              ในการใช้หัวแบ่ง เพื่อแบ่งกัดช้ินงานเป็นจ านวนฟัน แต่ละฟันเท่าๆ กัน เหมือนการกัดเฟืองแล้ว 
ยังสามารถกัดเป็นองศาได้ การแบ่งไม่จ าเป็นต้องแบ่งองศาท่ีเท่าๆ กันก็ได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 

                 1.  วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง โดยการแบ่งมุม 
 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
                    1.  อธิบายวิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง โดยการแบ่งมุมได้ 
                    2. ค านวณการแบ่งกัดช้ินงานด้วยการแบ่งเป็นมุมได้                      
                    3. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็น 
ได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง   ความสนใจใฝ่รู้    
ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

➢ ด้าน ทฤษฎี  จ านวน  2  ชั่วโมง  
ในการสอนส่วนของทฤษฎีได้ใช้การสอนด้วยรูปแบบของ MIAP 
 

             ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้สอนน าต้ังค าถามน า ให้ผู้เรียนช่วยกันตอบว่า นอกจากการกัดช้ินงานเป็นจ านวนฟันแล้วยัง

สามารถแบ่งแบบใดได้อีก 
2. ผู้สอน ร่วมสนทนา ถาม ตอบ กับผู้เรียนให้ผู้เรียนช่วยสรุปหัวข้อเรื่องต่างๆ เพื่อน าค าตอบต่างๆ 

มาสรุปเป็นเนื้อหาท่ีจะสอนในครั้งนี้ 
3.  ผู้สอนแจ้งหัวข้อท่ีจะเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ในการเรียนการสอนสัปดาห์นี้ให้ผู้เรียน

ทราบ คือ หน่วยที่ 2 หัวแบ่งงานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง เรื่อง  
           1. วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง โดยการแบ่งมุม 

 
ขั้นสอน 

            4. ผู้สอนให้ความรู้กับผู้เรียน โดยการ ถามน า ให้ผู้เรียนตอบ เป็นการสอนแบบถาม-ตอบ ให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมตลอดเวลา เกี่ยวกับเรื่อง  

           1. วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง โดยการแบ่งมุม 
    โดยมีส่ือประกอบการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2  

หน่วยที่ 2 หัวแบ่งงานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง เรื่อง วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง โดยการแบ่งมุม เรียบ
เรียงโดย ชลอ  การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัทส านักพิมพ์ เอมพันธ์ จ ากัด และส่ือ PowerPoint 



ประกอบการสอนโดยผู้สอนถามน าให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาตรงวัตถุประสงค์
ท่ีต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมินจากการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียนท้ังในด้านความรู้และ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปด้วย  

 5. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนในหน่วยที่ 2 หัวแบ่งงานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง 
เรื่อง  

           1. วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง โดยการแบ่งมุม 
        ผู้สอนร่วมสรุปพร้อมกับผู้เรียนในส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

 
ขั้นพยายาม 
 6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 หัวแบ่งงานกัดข้ึนรูปและ

งานกัดร่อง เรื่อง  
           1. วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง โดยการแบ่งมุม 
            จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 เรียบเรียงโดย ชลอ  การทวี 

จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 
 

ขั้นส าเร็จผล 
 7.ผู้เรียนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบฝึกหัดประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 2 หัวแบ่งงาน

กัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง เรื่อง  
           1. วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง โดยการแบ่งมุม 

      ด้วยตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก-ผิด จ านวนเท่าไร พร้อมท้ังให้
ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จากจ านวนข้อท่ีท าถูก  

 
สื่อการเรียนการสอน 

 1. หนังสือเรียนวิชาวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   หน่วยที่ 2 หัวแบ่งงานกัดข้ึนรูปและ
งานกัดร่อง เรื่อง วธิีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบง่ โดยการแบ่งมุม 

     เรียบเรียงโดย ชลอ   การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 
2. PowerPoint หน่วยที่ 2 หัวแบ่งงานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง เรื่อง วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัว

แบ่ง โดยการแบ่งมุม 
 

การวัดผลประเมินผล 
วิธีการวัดผล 
1. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 หัวแบ่งงานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง เรื่อง  
           1. วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง โดยการแบ่งมุม 

            2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีการบ ารุงรักษาและเก็บ  
   เครื่องมืออย่างเหมาะสม 

            3.  สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 



           1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 หัวแบ่งงานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง เรื่อง วิธีการ
แบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง โดยการแบ่งมุม 

           4.   แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
ประเมิน  (ภาคผนวก จ) 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 
3.  แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 หัวแบ่งงานกัดข้ึนรูปและงานกัดร่อง เรื่อง  
           1. วิธีการแบ่งกัดช้ินงานด้วยหัวแบ่ง โดยการแบ่งมุม 

                       เกณฑ์ผ่านท าถูกต้อง 50% ขึ้นไป 
            4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตาม

สภาพจริง 
 
บันทึกหลังสอน  ……………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
รหัสวิชา 2102-2102 วิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2    
หน่วยที่ 2 ชั่วโมงท่ี    15-16 ชื่อหน่วย หัวแบ่งงานกัดขึ้นรูปและงานกัดร่อง 

 
แนวคิด 
           การกัดข้ึนรูป คือ การกัดช้ินงานให้เป็นรูปร่างต่างๆ ตามต้องการ เช่น การกัดข้ึนรูปโค้งเว้า โค้งนูน 
การกัดร่องตัว วี กัดร่องหางเหยี่ยว กัดร่องวงเดือน เป็นต้น ส่วนการกัดร่อง คือ การช้ินงานให้เกิดร่อง 
อาจจะเป็นร่องตรง และร่องโค้ง ส่วนใหญ่จะกัดด้วยดอกเอ็นมิลล์ การกัดร่องก็นับเป็นการกัดขึ้นรูปอีกอย่าง
หนึ่งก็ได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ลักษณะการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
2. ดอกกัดท่ีใช้กัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
3. ขั้นตอนการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายลักษณะการกัดข้ึนรูปและการกัดร่องได้ 
2. เลือกดอกกัดท่ีใช้กัดข้ึนรูปและการกัดร่องได้ 
3. อธิบายขั้นตอนการกัดข้ึนรูปและการกัดร่องได้ 

                    4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็น
ได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง   ความ
สนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

➢ ด้าน ทฤษฎี  จ านวน  2  ชั่วโมง  
ในการสอนส่วนของทฤษฎีได้ใช้การสอนด้วยรูปแบบของ MIAP 
 

             ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้สอนน าช้ินงานหรือรูปเกี่ยวกับงานกัดข้ึนรูปแบบต่างๆ ให้ผู้เรียนดู และต้ังค าถามน า ให้

ผู้เรียนช่วยกันตอบว่า ช้ินงานดังกล่าวถ้าต้องการกัดจะต้องท าอย่างไร  
2. ผู้สอน ร่วมสนทนา ถาม ตอบ กับผู้เรียนให้ผู้เรียนช่วยสรุปหัวข้อเรื่องต่างๆ เพื่อน าค าตอบต่างๆ 

มาสรุปเป็นเนื้อหาท่ีจะสอนในครั้งนี้ 
           3.    ผู้สอนแจ้งหัวข้อท่ีจะเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ในการเรียนการสอนสัปดาห์นี้ให้

ผู้เรียน 
                 ทราบ คือ เรื่อง  

1. ลักษณะการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
2. ดอกกัดท่ีใช้กัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
3. ขั้นตอนการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 

 
 
 



ขั้นสอน 
            4.  ผู้สอนให้ความรู้กับผู้เรียน โดยการ ถามน า ให้ผู้เรียนตอบ เป็นการสอนแบบถาม-ตอบ ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมตลอดเวลา เกี่ยวกับ เรื่อง  

4. ลักษณะการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
5. ดอกกัดท่ีใช้กัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
6. ขั้นตอนการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 

     โดยมีส่ือประกอบ การศึกษาค้นคว้า จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   
หน่วยที ่2  หัวแบ่งงานกัดขึ้นรูปและงานกัดร่อง เรือ่ง  

1. ลักษณะการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
2. ดอกกัดท่ีใช้กัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
3. ขั้นตอนการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 

เรียบเรียงโดยชลอ  การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัทส านักพิมพ์ เอม พันธ์ จ ากัด และส่ือ  
PowerPoint ประกอบการสอนโดยผู้สอนถามน าให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ตรงวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมินจากการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียนท้ังใน
ด้านความรู้และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปด้วย  

5. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนในหน่วยที ่2  หัวแบ่งงานกัดขึ้นรูปและงานกัดร่อง 
เรื่อง  

1. ลักษณะการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
2. ดอกกัดท่ีใช้กัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
3. ขั้นตอนการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 

  6.ผู้สอนร่วมสรุปพร้อมกับผู้เรียนในส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 
ขั้นพยายาม 

7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่2  หัวแบ่งงานกัดขึ้นรูปและงาน
กัดร่อง เรื่อง  

1. ลักษณะการกัดขึ้นรูปและการกัดร่อง 
2. ดอกกัดท่ีใช้กัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
3. ขั้นตอนการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 

                    จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 เรียบเรียงโดย ชลอ  การทวี  
         จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 
 

ขัน้ส าเร็จผล 
8. ผู้เรียนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบฝึกหัดประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 2  หัวแบ่ง

งานกัดขึ้นรูปและงานกัดร่อง เรื่อง  
1. ลักษณะการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
2. ดอกกัดท่ีใช้กัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
3. ขั้นตอนการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 

                       ด้วยตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก- ผิด จ านวนเท่าไร พร้อมท้ัง
ให้ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จากจ านวนข้อท่ีท าถูก  

 
 



สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวิชาวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   หน่วยที ่2  หัวแบ่งงานกัดขึ้นรูปและ

งานกัดร่อง เรื่อง  
1. ลักษณะการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
2. ดอกกัดท่ีใช้กัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
3. ขั้นตอนการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 

          เรียบเรียงโดย ชลอ   การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดยบริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 
2. PowerPoint หน่วยที่ 2  หัวแบ่งงานกัดขึ้นรปูและงานกัดร่อง เรื่อง  

1. ลักษณะการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
2. ดอกกัดท่ีใช้กัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
3. ขั้นตอนการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 

 
การวัดผลประเมินผล 

วิธีการวัดผล 
   1. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 2  หัวแบ่งงานกัดขึ้นรูปและงานกัดร่อง เรื่อง  

1. ลักษณะการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
2. ดอกกัดท่ีใช้กัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
3. ขั้นตอนการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 

2.   สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

   3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่2  หัวแบ่งงานกัดขึ้นรูปและงานกัดร่อง เรื่อง  
1. ลักษณะการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
2. ดอกกัดท่ีใช้กัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
3. ขั้นตอนการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 

4.   แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
ประเมิน  (ภาคผนวก จ) 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

  3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่2  หัวแบ่งงานกัดขึ้นรูปและงานกัดร่อง เรื่อง  
1. ลักษณะการกัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 
2. ดอกกัดท่ีใช้กัดข้ึนรูปและการกัดร่อง 

4.   แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมิน
ตามสภาพจริง 

บันทึกหลังสอน …………………………………………….. 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
รหัสวิชา 2102-2102 วิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2    
หน่วยที่ 3  ชั่วโมงท่ี  17-18 ชื่อหน่วย เฟืองและงานกัดเฟือง 

 
 
แนวคิด 

เฟืองมีประโยชน์มากในชีวิตประจ าวัน เช่น ใช้ในการส่งก าลัง ในเครื่องมือกล ได้แก่ เครื่องกลึง
เครื่องกัด เครื่องไส เป็นต้น และยังใช้เป็นชุดเฟืองในรถยนต์ เฟืองมีหลายชนิด เช่น เฟืองตรง เฟืองเฉียง 
เฟืองดอกจอก เฟืองหนอน เฟืองสะพาน เป็นต้น เฟืองมีอยู่ 2 ระบบ คือ เฟืองระบบ DP และระบบโมดุล 
 
สาระการเรียนรู้ 

1.ระบบของเฟือง 
2.ชนิดของเฟือง 
3.วิธีการผลิตเฟือง 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกระบบของเฟืองได้ 
2. บอกชนิดของเฟืองได้ 
3. บอกวิธีการผลิตเฟืองได้ 

                    4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็น
ได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง   ความ
สนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

➢ ด้าน ทฤษฎี  จ านวน  2  ชั่วโมง  
 

             ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้สอนต้ังค าถามน า ให้ผู้เรียนช่วยกันตอบว่า การส่งก าลังในเครื่องจักรกล สามารถส่งก าลังด้วย

อุปกรณ์อะไรบ้าง 
2. ผู้สอน ร่วมสนทนา ถาม ตอบ กับผู้เรียนให้ผู้เรียนช่วยสรุปหัวข้อเรื่องต่างๆ เพื่อน าค าตอบต่างๆ 

มาสรุปเป็นเนื้อหาท่ีจะสอนในครั้งนี้ 
           3.    ผู้สอนแจ้งหัวข้อท่ีจะเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ในการเรียนการสอนสัปดาห์นี้ให้

ผู้เรียน 
                 ทราบ คือ หน่วยที่ 3  เฟืองและงานกัดเฟือง เรื่อง                       

1.ระบบของเฟือง 
2.ชนิดของเฟือง 
3.วิธีการผลิตเฟือง 

 
 
 



ขั้นสอน 
            4.  ผู้สอนให้ความรู้กับผู้เรียน โดยการ ถามน า ให้ผู้เรียนตอบ เป็นการสอนแบบถาม-ตอบ ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมตลอดเวลา เกี่ยวกับเรื่อง  

1.ระบบของเฟือง 
2.ชนิดของเฟือง 
3.วิธีการผลิตเฟือง 

                    โดยมีส่ือประกอบการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 
2    หน่วยที่ 3  เฟืองและงานกัดเฟือง เรื่อง                       

1.ระบบของเฟือง 
2.ชนิดของเฟือง 
3.วิธีการผลิตเฟือง 

                    เรียบเรียงโดยชลอ  การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัทส านักพิมพ์ เอม พันธ์ จ ากัด และ 
ส่ือ PowerPoint ประกอบการสอนโดยผู้สอนถามน าให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ 
ศึกษาตรงวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมินจากการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียน 
ท้ังในด้านความรู้และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปด้วย  
             5. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนในหน่วยที่ 3  เฟืองและงานกัดเฟือง เรื่อง                       

1.ระบบของเฟือง 
2.ชนิดของเฟือง 
3.วิธีการผลิตเฟือง 

              6. ผู้สอนร่วมสรุปพร้อมกับผู้เรียนในส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 
 

ขั้นพยายาม 
               7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 3  เฟืองและงานกัดเฟือง 

เรื่อง                       
1.ระบบของเฟือง 
2.ชนิดของเฟือง 
3.วิธีการผลิตเฟือง 

                 จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน่วยที่ 3  เฟืองและงานกัดเฟือง 
เรื่อง                       

1.ระบบของเฟือง 
2.ชนิดของเฟือง 
3.วิธีการผลิตเฟือง 

                    เรียบเรียงโดย ชลอ  การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 
 

ขั้นส าเร็จผล 
             8. ผู้เรียนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบฝึกหัดประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 3  เฟือง

และงานกัดเฟือง เรื่อง                       
1.ระบบของเฟือง 
2.ชนิดของเฟือง 
3.วิธีการผลิตเฟือง 



                    ด้วยตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก- ผิด จ านวนเท่าไร พร้อมท้ังให้
ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จากจ านวนข้อท่ีท าถูก  

 
สื่อการเรียนการสอน 
             1. หนังสือเรียนวิชาวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน่วยที่ 3  เรื่อง                       

1.ระบบของเฟือง 
2.ชนิดของเฟือง 
3.วิธีการผลิตเฟือง 

                      เรียบเรียงโดย ชลอ   การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 
              2. PowerPoint หน่วยที่ 3  เฟืองและงานกัดเฟือง เรื่อง                       

1.ระบบของเฟือง 
2.ชนิดของเฟือง 
3.วิธีการผลิตเฟือง 

 
        การวัดผลประเมินผล 

วิธีการวัดผล 
            1. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 3  เฟืองและงานกัดเฟือง เรื่อง                       

1.ระบบของเฟือง 
2.ชนิดของเฟือง 
3.วิธีการผลิตเฟือง 

             2.  สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

            3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 3  เฟืองและงานกัดเฟือง เรื่อง                       
1.ระบบของเฟือง 
2.ชนิดของเฟือง 
3.วิธีการผลิตเฟือง 

4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพงึประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
ประเมิน  (ภาคผนวก จ) 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

            3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 3  เฟืองและงานกัดเฟือง เรื่อง                       
1.ระบบของเฟือง 
2.ชนิดของเฟือง 
3.วิธีการผลิตเฟือง 

             เกณฑ์ผ่านท าถูกต้อง 50% ขึ้นไป 



4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตาม
สภาพจริง 

 
บันทึกหลังสอน   ……………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 
รหัสวิชา 2102-2102 วิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2    
หน่วยที่ 3  ชั่วโมงท่ี  19-20 ชื่อหน่วย เฟืองและงานกัดเฟือง 

 
 
แนวคิด 
          เฟืองจะมีส่วนต่างๆ หลายส่วนผู้เรียนควรศึกษารายละเอียดให้เข้าใจ ในการกัดเฟืองจะต้อง
ค านวณหาค่าต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการกัดเฟือง และต้องเลือกดอกกัดให้ถูกต้อง และค านวณการหมุนหัวแบ่ง
แบ่งงานให้ถูก จึงจะกัดงานได้ตามต้องการ 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ส่วนต่างๆ ของเฟือง   
2. สูตรการค านวณเฟืองตรง 
3. ดอกกัดชนิดต่างๆ 

    4. ดอกกัดท่ีใช้กัดเฟืองตรง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกส่วนต่างๆ ของเฟืองได้   
2. ค านวณส่วนต่างๆ ท่ีส าคัญของเฟืองตรงได้ 
3. บอกดอกกัดชนิดต่างๆ ได้ 
4. เลือกดอกกัดท่ีใช้กัดเฟืองตรงได้ถูกต้อง12. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
ความเช่ือมั่นในตนเอง   ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

➢ ด้าน ทฤษฎี  จ านวน  2  ชั่วโมง  
ในการสอนส่วนของทฤษฎีได้ใช้การสอนด้วยรูปแบบของ MIAP 
 

             ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้สอนถามน าผู้เรียนว่าในการกัดเฟืองตรง จะต้องรู้และค านวณหาค่าอะไรบ้าง 
2. ผู้สอน ร่วมสนทนา ถาม ตอบ กับผู้เรียนให้ผู้เรียนช่วยสรุปหัวข้อเรื่องต่างๆ เพื่อน าค าตอบต่างๆ 

มาสรุปเป็นเนื้อหาท่ีจะสอนในครั้งนี้ 
           3.    ผู้สอนแจ้งหัวข้อท่ีจะเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ในการเรียนการสอนสัปดาห์นี้ให้

ผู้เรียนทราบ คือ เรื่อง  
1. ส่วนต่างๆ ของเฟือง   
2. สูตรการค านวณเฟืองตรง 
3. ดอกกัดชนิดต่างๆ 

    4. ดอกกัดท่ีใช้กัดเฟืองตรง 
 
 
 



ขั้นสอน 
            4.  ผู้สอนให้ความรู้กับผู้เรียน โดยการ ถามน า ให้ผู้เรียนตอบ เป็นการสอนแบบถาม-ตอบ ให้
ผู้เรียนมี       
                 ส่วนร่วมตลอดเวลา เกี่ยวกับเรื่อง  

1. ส่วนต่างๆ ของเฟือง   
2. สูตรการค านวณเฟืองตรง 
3. ดอกกัดชนิดต่างๆ 

    4. ดอกกัดท่ีใช้กัดเฟืองตรง 
โดยมีส่ือประกอบการศึกษา ค้นคว้า จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 

2   หน่วยที ่3  เฟืองและงานกัดเฟือง เรื่อง 1. ส่วนต่างๆ ของเฟือง   
2. สูตรการค านวณเฟืองตรง 
3. ดอกกัดชนิดต่างๆ 

    4. ดอกกัดท่ีใช้กัดเฟืองตรง 
                   เรียบเรียงโดยชลอ  การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัทส านักพิมพ์ เอมพันธ์ จ ากัด และส่ือ  
PowerPoint ประกอบการสอนโดยผู้สอนถามน าให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
ตรงวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมินจากการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียนท้ังใน 
ด้านความรู้และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปด้วย  
           5. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนใน หน่วยที่ 3  เฟืองและงานกัดเฟือง เรื่อง  
                    1. ส่วนต่างๆ ของเฟือง   

2. สูตรการค านวณเฟืองตรง 
3. ดอกกัดชนิดต่างๆ 

    4. ดอกกัดท่ีใช้กัดเฟืองตรง 
              6. ผู้สอนร่วมสรุปพร้อมกับผู้เรียนในส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 
 

ขั้นพยายาม 
               7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่3  เรื่อง  
                    1. ส่วนต่างๆ ของเฟือง   

  2. สูตรการค านวณเฟืองตรง 
  3. ดอกกัดชนิดต่างๆ 

      4. ดอกกัดท่ีใช้กัดเฟืองตรง 
                      จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2  เรียบเรียงโดย ชลอ  การทวี 

จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 
 

ขั้นส าเร็จผล 
             7. ผู้เรียนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบฝึกหัดประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่3  เฟือง

และ งานกัดเฟือง เรื่อง  
                    1. ส่วนต่างๆ ของเฟือง   

2. สูตรการค านวณเฟืองตรง 
3. ดอกกัดชนิดต่างๆ 

    4. ดอกกัดท่ีใช้กัดเฟืองตรง 
                       ด้วยตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก- ผิด จ านวนเท่าไร พร้อมท้ัง

ให้ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จากจ านวนข้อท่ีท าถูก  



สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวิชาวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   หน่วยที ่3  เฟืองและงานกัดเฟือง เรื่อง  
                    1. ส่วนต่างๆ ของเฟือง   

 2. สูตรการค านวณเฟืองตรง 
 3. ดอกกัดชนิดต่างๆ 

     4. ดอกกัดท่ีใช้กัดเฟืองตรง 
 เรียบเรียงโดย ชลอ   การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 

2. PowerPoint หน่วยที ่3  เฟืองและงานกัดเฟือง เรื่อง  
                    1. ส่วนต่างๆ ของเฟือง   

 2. สูตรการค านวณเฟืองตรง 
 3. ดอกกัดชนิดต่างๆ 

     4. ดอกกัดท่ีใช้กัดเฟืองตรง 
    การวัดผลประเมินผล 

วิธีการวัดผล 
           1. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่3  เฟืองและงานกัดเฟือง เรื่อง  
                    1. ส่วนต่างๆ ของเฟือง   

2. สูตรการค านวณเฟืองตรง 
3. ดอกกัดชนิดต่างๆ 

    4. ดอกกัดท่ีใช้กัดเฟืองตรง 
            3.  สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

           3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่3  เฟืองและงานกัดเฟือง เรื่อง  
                    1. ส่วนต่างๆ ของเฟือง   

2. สูตรการค านวณเฟืองตรง 
3. ดอกกัดชนิดต่างๆ 

    4. ดอกกัดท่ีใช้กัดเฟืองตรง 
4.   แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน

ประเมิน  (ภาคผนวก จ) 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

           3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่3  เฟืองและงานกัดเฟือง เรื่อง  
                    1. ส่วนต่างๆ ของเฟือง   

2. สูตรการค านวณเฟืองตรง 
3. ดอกกัดชนิดต่างๆ 

    4. ดอกกัดท่ีใช้กัดเฟืองตรง 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตาม

สภาพจริง 
 
บันทึกหลังสอน ………………………………………………………………………. 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 
รหัสวิชา 2102-2102 วิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2    
หน่วยที่ 3  ชั่วโมงท่ี  21-22 ชื่อหน่วย เฟืองและงานกัดเฟือง 

 
 
แนวคิด 
           การกัดเฟืองตรง จะต้องค านวณหาขนาดความโตช้ินงานก่อนกัดเฟือง ค านวณหาค่าความลึกของการ
ป้อนกัดแต่ละฟัน ค านวณการหมุนหัวแบ่งและเลือกดอกกัดท่ีจะกัดให้ถูกต้อง 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. การค านวณหาค่าเพื่อกัดเฟืองตรง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

1. สามารถค านวณหาค่าต่างๆ เพื่อกัดเฟืองตรงได้ 
2. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็น

ได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง   ความสนใจใฝ่รู้   
ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

➢ ด้าน ทฤษฎี  จ านวน  2  ชั่วโมง  
ในการสอนส่วนของทฤษฎีได้ใช้การสอนด้วยรูปแบบของ MIAP 
 

             ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้สอนถามน าผู้เรียนว่าในการกัดเฟืองตรงจะต้องค านวณหาค่าอะไรบ้าง  
2. ผู้สอน ร่วมสนทนา ถาม ตอบ กบัผู้เรียนให้ผู้เรียนช่วยสรุปหัวข้อเรื่องต่างๆ เพื่อน าค าตอบต่างๆ 

มาสรุปเป็นเนื้อหาท่ีจะสอนในครั้งนี้ 
           3.    ผู้สอนแจ้งหัวข้อท่ีจะเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ในการเรียนการสอนสัปดาห์นี้ให้

ผู้เรียน 
                 ทราบ คือ เรื่อง  

1. การค านวณหาค่าเพื่อกัดเฟืองตรง 
 

ขั้นสอน 
            4.  ผู้สอนให้ความรู้กับผู้เรียน โดยการ ถามน า ให้ผู้เรียนตอบ เป็นการสอนแบบถาม-ตอบ ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมตลอดเวลา เกี่ยวกับเรื่อง  

   1. การค านวณหาค่าเพื่อกัดเฟืองตรง 
         โดยมีส่ือประกอบการ ศึกษาค้นคว้า จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วย 

เครื่องมือกล 2   หน่วยที่ 3  เฟืองและงานกัดเฟือง  เรื่อง 1. การค านวณหาค่าเพื่อกัดเฟืองตรง  เรียบเรียง
โดยชลอ  การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัทส านักพิมพ์ เอม พันธ์ จ ากัด และส่ือ PowerPoint 
ประกอบการสอนโดยผู้สอนถามน าให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาตรงวัตถุประสงค์



ท่ีต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมินจากการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียนท้ังในด้านความรู้และ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปด้วย  
          5. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนใน หน่วยที ่3  เฟืองและงานกัดเฟือง  
            เรื่อง 1. การค านวณหาค่าเพื่อกัดเฟืองตรง                         
          6. ผู้สอนร่วมสรุปพร้อมกับผู้เรียนในส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 
 

ขั้นพยายาม 
           7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่3  เฟืองและงานกัดเฟือง  
                เรื่อง 1. การค านวณหาค่าเพื่อกัดเฟืองตรง                      
                จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 เรียบเรียงโดย ชลอ การทวี จัดพิมพ์

จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 
 

ขั้นส าเร็จผล 
             8. ผู้เรียนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบฝึกหัดประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่3  เฟือง

และงานกัดเฟือง  เรื่อง 1. การค านวณหาค่าเพื่อกัดเฟืองตรง  ด้วยตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียน
ทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก- ผิด จ านวนเท่าไร พร้อมท้ังให้ประเมินตนเองด้วยจากแบบ
ประเมินตนเอง จากจ านวนข้อท่ีท าถูก  

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวิชาวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   หน่วยที ่3  เฟืองและงานกัดเฟือง  

เรื่อง       
       1. การค านวณหาค่าเพื่อกัดเฟืองตรง   
        เรียบเรียงโดย ชลอ   การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 
2. PowerPoint หน่วยที่ 3  เฟืองและงานกัดเฟือง  เรื่อง 1. การค านวณหาค่าเพื่อกัดเฟืองตรง   
 

การวัดผลประเมินผล 
วิธีการวัดผล 
1. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่3  เฟืองและงานกัดเฟือง  เรื่อง 1. การค านวณหาค่า

เพื่อกัดเฟืองตรง   
            2.  สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่3  เฟืองและงานกัดเฟือง  เรื่อง 1. การค านวณหาค่าเพื่อ

กัดเฟืองตรง   
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพงึประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
ประเมิน  (ภาคผนวก จ) 

 
 
 



เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 
3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่3  เฟืองและงานกัดเฟือง  เรื่อง 1. การค านวณหาค่าเพื่อ

กัดเฟืองตรง   
4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตาม

สภาพจริง 
 
บันทึกหลังสอน  …………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 
รหัสวิชา 2102-2102 วิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2    
หน่วยที่ 3  ชั่วโมงท่ี  23-24 ชื่อหน่วย เฟืองและงานกัดเฟือง 

 
 
แนวคิด 

การกัดเฟืองตรงมีข้ันตอนการกัดท่ีไม่ยุง่ยากมากนัก แต่ผู้เรียนก็ต้องศึกษาขั้นตอนให้เข้าใจ และ
ปฏิบัติตามข้ันตอน เพื่อให้การกัดเฟืองตรงออกมาถูกต้องและน าไปใช้งานได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 

1.  ขั้นตอนการกัดเฟืองตรง 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
                  1. อธิบายข้ันตอนการกัดเฟืองตรงได้ 

2. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็น 
ได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง   ความสนใจใฝ่รู้   
ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

➢ ด้าน ทฤษฎี  จ านวน  2  ชั่วโมง  
ในการสอนส่วนของทฤษฎีได้ใช้การสอนด้วยรูปแบบของ MIAP 
 

             ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้สอนถามน าผู้เรียนว่าการกัดเฟืองตรงต้องมีข้ันตอนท่ีถูกต้องหรือไม่ อย่างไร  
2. ผู้สอน ร่วมสนทนา ถาม ตอบ กับผู้เรียนให้ผู้เรียนช่วยสรุปหัวข้อเรื่องต่างๆ เพื่อน าค าตอบต่างๆ 

มาสรุปเป็นเนื้อหาท่ีจะสอนในครั้งนี้ 
           3.    ผู้สอนแจ้งหัวข้อท่ีจะเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ในการเรียนการสอนสัปดาห์นี้ให้

ผู้เรียนทราบ คือ เรื่อง  
         1.  ขั้นตอนการกัดเฟืองตรง 

 
ขั้นสอน 

            4.  ผู้สอนให้ความรู้กับผู้เรียน โดยการ ถามน า ให้ผู้เรียนตอบ เป็นการสอนแบบถาม-ตอบ ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมตลอดเวลา เกี่ยวกับเรื่อง  

         1.  ขั้นตอนการกัดเฟืองตรง 

                   โดยมีส่ือประกอบการ ศึกษาค้นคว้า จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วย 
เครื่องมือกล 1 2102-2008  หน่วยที ่3  เครื่องกัดและงานกัด เรียบเรียงโดยชลอ  การทวี จัดพิมพ์จ าหน่าย
โดย บริษัทส านักพิมพ์ เอม พันธ์ จ ากัด และส่ือ PowerPoint ประกอบการสอนโดยผู้สอนถามน าให้ผู้เรียน
ช่วยกันตอบ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาตรงวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมิน



จากการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียนท้ังในด้านความรู้และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ไปด้วย  

 5. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนในหน่วยที่ 3  เครื่องกัดและงานกัด เรื่อง           
1.  ขั้นตอนการกัดเฟืองตรง 

            6. ผู้สอนร่วมสรุปพร้อมกับผู้เรียนในส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 
 

ขั้นพยายาม 

7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่3  เครื่องกัดและงานกัด เรื่อง           
         1.  ขั้นตอนการกัดเฟืองตรง 

            จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 เรียบเรียงโดย ชลอ การทวี 
จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 

 
 
 

ขั้นส าเร็จผล 

7. ผู้เรียนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบฝึกหัดประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่3  
เครื่องกัดและงานกัด เรื่อง           

    1.  ขั้นตอนการกัดเฟืองตรง 
                          ด้วยตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก- ผิด จ านวนเท่าไร พร้อม

ท้ังให้ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จากจ านวนข้อท่ีท าถูก  
 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชาวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 1   เรื่อง หน่วยที ่3  เรื่อง 
  1.  ขั้นตอนการกัดเฟืองตรง 

             เรียบเรียงโดย ชลอ   การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 

2. PowerPoint หน่วยที่ 3  เครื่องกัดและงานกัด เรื่อง           
  1.  ขั้นตอนการกัดเฟืองตรง 

การวัดผลประเมินผล 
วิธีการวัดผล 

1. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่3  เครื่องกัดและงานกัด เรื่อง           
1.  ขั้นตอนการกัดเฟืองตรง 

2. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
 
 
 



เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่3  เครื่องกัดและงานกัด เรื่อง           

1.  ขั้นตอนการกัดเฟืองตรง 

4.   แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนและ        
ผู้เรียนร่วมกันประเมิน  (ภาคผนวก จ) 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 
3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่3  เครื่องกัดและงานกัด เรื่อง           

1.  ขั้นตอนการกัดเฟืองตรง 
4.   แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมิน

ตามสภาพจริง 
 
บันทึกหลังสอน  ………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 
รหัสวิชา 2102-2102 วิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2    
หน่วยที่ 4  ชั่วโมงท่ี  25-26 ชื่อหน่วย ล้อหินเจียระไน 

 
 
แนวคิด 

ล้อหินเจียระไน เป็นอุปกรณ์ท่ีส าคัญมากของงานเจียระไน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเจียระไนราบ      หรือ
เจียระไนทรงกระบอก จะต้องมีล้อหินเจียระไน ล้อหินเจียระไนเป็นเครื่องมือตัดชนิดหนึ่ง     ท่ีมีรูปร่าง
แตกต่างจากเครื่องมือตัดชนิดอื่น เช่น มีดกลึง มีดไส ดอกสว่าน ดอกกัด เป็นต้น ล้อหินเจียระไนจะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญๆ คือ เมล็ดสารเชิงทรายและตัวประสาน 
 
สาระการเรียนรู้ 

  1. ประโยชน์ของล้อหินเจียระไน 
       2. องค์ประกอบของล้อหินเจียระไน 

  3. หลักการเลือกล้อหินเจียระไน 
  4. การตรวจสอบล้อหินเจียระไน 

       5. อุปกรณ์ส าหรับปรับศูนย์และแต่งล้อหินเจียระไน 
  6. กรรมวิธีการตัดเฉือนและการเลือกใช้ล้อหินเจียระไน 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

               1. บอกประโยชน์ของล้อหินเจียระไนได้ 
  2. บอกองค์ประกอบของล้อหินเจียระไนได้ 

               3. เลือกล้อหินเจียระไนได้เหมาะสมกับงาน 
               4. อธิบายวิธีการตรวจสอบล้อหินเจียระไนได้ 

  5. บอกอุปกรณ์ส าหรับปรับศูนย์และแต่งล้อหินเจียระไนได้ 
  6. บอกกรรมวิธีการตัดเฉือนและการเลือกใช้ล้อหินเจียระไนได้ 

                    7. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็น
ได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง   ความสนใจใฝ่รู้   
ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

➢ ด้าน ทฤษฎี  จ านวน  2  ชั่วโมง  
ในการสอนส่วนของทฤษฎีได้ใช้การสอนด้วยรูปแบบของ MIAP 
 

             ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้สอนถามน าผู้เรียนว่างานเจียระไนส่ิงท่ีเป็นตัวตัดช้ินงานคืออะไร 
2. ผู้สอน ร่วมสนทนา ถาม ตอบ กับผู้เรียนให้ผู้เรียนช่วยสรุปหัวข้อเรื่องต่างๆ เพื่อน าค าตอบต่างๆ 

มาสรุปเป็นเนื้อหาท่ีจะสอนในครั้งนี้ 
           3.    ผู้สอนแจ้งหัวข้อท่ีจะเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ในการเรียนการสอนสัปดาห์นี้ให้

ผู้เรียนทราบ คือ เรื่อง ล้อหินเจียระไน 



ขั้นสอน 
            4.  ผู้สอนให้ความรู้กับผู้เรียน โดยการ ถามน า ให้ผู้เรียนตอบ เป็นการสอนแบบถาม-ตอบ ให้
ผู้เรียนมี       

    ส่วนร่วมตลอดเวลา เกี่ยวกับ หน่วยที่ 4 เรื่อง ล้อหินเจียระไน เรื่อง 
 1. ประโยชน์ของล้อหินเจียระไน 

       2. องค์ประกอบของล้อหินเจียระไน 
 3. หลักการเลือกล้อหินเจียระไน 
 4. การตรวจสอบล้อหินเจียระไน 

       5. อุปกรณ์ส าหรับปรับศูนย์และแต่งล้อหินเจียระไน 
 6. กรรมวิธีการตัดเฉือนและการเลือกใช้ล้อหินเจียระไน 

 
                       โดยมีส่ือประกอบการ ศึกษาค้นคว้า จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือ 
กล 2   หน่วยที่ 4  ล้อหินเจียระไน  เรียบเรียงโดยชลอ  การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัทส านักพิมพ์  
เอม พันธ์ จ ากัด และส่ือ PowerPoint ประกอบการสอนโดยผู้สอนถามน าให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ เป็นการ 
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาตรงวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมินจากการเรียนรู้และ 
ความสนใจของผู้เรียนท้ังในด้านความรู้และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปด้วย  

 5. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนใน หน่วยที่ 4  ล้อหินเจียระไน  เรื่อง           
  1. ประโยชน์ของล้อหินเจียระไน 

       2. องค์ประกอบของล้อหินเจียระไน 
  3. หลักการเลือกล้อหินเจียระไน 
  4. การตรวจสอบล้อหินเจียระไน 

       5. อุปกรณ์ส าหรับปรับศูนย์และแต่งล้อหินเจียระไน 
  6. กรรมวิธีการตัดเฉือนและการเลือกใช้ล้อหินเจียระไน 

6. ผู้สอนร่วมสรุปพร้อมกับผู้เรียนในส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 
 

ขั้นพยายาม 

7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่4  ล้อหินเจียระไน  เรื่อง           
 1. ประโยชน์ของล้อหินเจียระไน 

       2. องค์ประกอบของล้อหินเจียระไน 
 3. หลักการเลือกล้อหินเจียระไน 
 4. การตรวจสอบล้อหินเจียระไน 

       5. อุปกรณ์ส าหรับปรับศูนย์และแต่งล้อหินเจียระไน 
 6. กรรมวิธีการตัดเฉือนและการเลือกใช้ล้อหินเจียระไน 

        จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 เรียบเรียงโดย ชลอ การทวี 
จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 

 
 
 
 



ขั้นส าเร็จผล 

8. ผู้เรียนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบฝึกหัดประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่4  ล้อหิน
เจียระไน  เรื่อง           

1. ประโยชน์ของล้อหินเจียระไน 
       2. องค์ประกอบของล้อหินเจียระไน 

 3. หลักการเลือกล้อหินเจียระไน 
 4. การตรวจสอบล้อหินเจียระไน 

       5. อุปกรณ์ส าหรับปรับศูนย์และแต่งล้อหินเจียระไน 
 6. กรรมวิธีการตัดเฉือนและการเลือกใช้ล้อหินเจียระไน 

        ด้วยตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก- ผิด จ านวนเท่าไร พร้อมท้ังให้
ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จากจ านวนข้อท่ีท าถูก  
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชาวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   หน่วยที ่4  ล้อหินเจียระไน  เรื่อง           
1. ประโยชน์ของล้อหินเจียระไน 

       2. องค์ประกอบของล้อหินเจียระไน 
 3. หลักการเลือกล้อหินเจียระไน 
 4. การตรวจสอบล้อหินเจียระไน 

       5. อุปกรณ์ส าหรับปรับศูนย์และแต่งล้อหินเจียระไน 
 6. กรรมวิธีการตัดเฉือนและการเลือกใช้ล้อหินเจียระไน 

          เรียบเรียงโดย ชลอ   การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 

2. PowerPoint หน่วยที่ 4  ล้อหินเจียระไน  เรื่อง           
1. ประโยชน์ของล้อหินเจียระไน 

       2. องค์ประกอบของล้อหินเจียระไน 
 3. หลักการเลือกล้อหินเจียระไน 
 4. การตรวจสอบล้อหินเจียระไน 

       5. อุปกรณ์ส าหรับปรับศูนย์และแต่งล้อหินเจียระไน 
 6. กรรมวิธีการตัดเฉือนและการเลือกใช้ล้อหินเจียระไน 

การวัดผลประเมินผล 
วิธีการวัดผล 

1. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่4  ล้อหินเจียระไน  เรื่อง           
1. ประโยชน์ของล้อหินเจียระไน 

       2. องค์ประกอบของล้อหินเจียระไน 
 3. หลักการเลือกล้อหินเจียระไน 
 4. การตรวจสอบล้อหินเจียระไน 

       5. อุปกรณ์ส าหรับปรับศูนย์และแต่งล้อหินเจียระไน 
 6. กรรมวิธีการตัดเฉือนและการเลือกใช้ล้อหินเจียระไน 

 2. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่4  ล้อหินเจียระไน  เรื่อง           
1. ประโยชน์ของล้อหินเจียระไน 

       2. องค์ประกอบของล้อหินเจียระไน 
 3. หลักการเลือกล้อหินเจียระไน 
 4. การตรวจสอบล้อหินเจียระไน 

       5. อุปกรณ์ส าหรับปรับศูนย์และแต่งล้อหินเจียระไน 
 6. กรรมวิธีการตัดเฉือนและการเลือกใช้ล้อหินเจียระไน 

4.   แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
ประเมิน  (ภาคผนวก จ) 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่4  ล้อหินเจียระไน  เรื่อง           
 1. ประโยชน์ของล้อหินเจียระไน 

       2. องค์ประกอบของล้อหินเจียระไน 
 3. หลักการเลือกล้อหินเจียระไน 
 4. การตรวจสอบล้อหินเจียระไน 

       5. อุปกรณ์ส าหรับปรับศูนย์และแต่งล้อหินเจียระไน 
 6. กรรมวิธีการตัดเฉือนและการเลือกใช้ล้อหินเจียระไน 

4.   แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยู่กับการประเมิน
ตามสภาพจริง 

 
บันทึกหลังสอน  …………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 
รหัสวิชา 2102-2102 วิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2    
หน่วยที่ 5  ชั่วโมงท่ี  27-28 ชื่อหน่วย เครื่องเจียระไนราบและงานเจียระไนราบ 

 
 
 
แนวคิด 

เครื่องเจียระไนราบ เปน็เครื่องเจียระไนชนิดหนึ่งท่ีสามารถท างานขั้นสุดท้ายได้ผิวละเอียดและได้ขนาดท่ี
เท่ียงตรงมาก เครื่องเจียระไนราบมีหลายชนิด มีหลักการท างานหลายรูปแบบมีอุปกรณ์   ท่ีใช้ท างานท่ีส าคัญๆ 
คือ ล้อหินเจียระไน และโต๊ะงานท่ีเป็นโต๊ะแม่เหล็กสามารถจับช้ินงานได้สะดวก 
 
สาระการเรียนรู้ 

               1. ชนิดของเครื่องเจียระไนราบ        
                2.หลักการท างานของเครื่องเจียระไนราบ  
                3. อุปกรณ์ท่ีใช้กับงานเจียระไนราบ        
                4. ความเร็วส าหรับงานเจียระไนราบ        

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

                1. บอกชนิดของเครื่องเจียระไนราบได้ 
   2. อธิบายหลักการท างานของเครื่องเจียระไนราบได้ 
   3. บอกอุปกรณ์ท่ีใช้กับงานเจียระไนราบได้ 
   4. ค านวณความเร็วส าหรับงานเจียระไนราบได้ 

                     5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็น 
ได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง   ความสนใจใฝ่รู้    
ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

➢ ด้าน ทฤษฎี  จ านวน  2  ชั่วโมง  
ในการสอนส่วนของทฤษฎีได้ใช้การสอนด้วยรูปแบบของ MIAP 
 

             ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้สอนถามน าผู้เรียนว่าการท าผิวงานให้ราบเรียบผิวเป็นมัน มีวิธีท าด้วยเครื่องมือกลอะไร    ให้

ผู้เรียนช่วยกันตอบ  
2. ผู้สอน ร่วมสนทนา ถาม ตอบ กับผู้เรียนให้ผู้เรียนช่วยสรุปหัวข้อเรื่องต่างๆ เพื่อน าค าตอบต่างๆ 

มาสรุปเป็นเนื้อหาท่ีจะสอนในครั้งนี้ 
           3.    ผู้สอนแจ้งหัวข้อท่ีจะเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ในการเรียนการสอนสัปดาห์นี้ให้

ผู้เรียนทราบ คือ หน่วยที่ 5 เครื่องเจียระไนราบและงานเจียระไนราบ เรื่อง  
                    1. ชนิดของเครื่องเจียระไนราบ        
                     2.หลักการท างานของเครื่องเจียระไนราบ  



                    3. อุปกรณ์ท่ีใช้กับงานเจียระไนราบ        
                    4. ความเร็วส าหรับงานเจียระไนราบ        

 
ขั้นสอน 

            4.  ผู้สอนให้ความรู้กับผู้เรียน โดยการ ถามน า ให้ผู้เรียนตอบ เป็นการสอนแบบถาม-ตอบ ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมตลอดเวลา เกี่ยวกับเรื่อง  

               1. ชนิดของเครื่องเจียระไนราบ        
                2.หลักการท างานของเครื่องเจียระไนราบ  
                3. อุปกรณ์ท่ีใช้กับงานเจียระไนราบ        
                4. ความเร็วส าหรับงานเจียระไนราบ        
                  โดยมีส่ือประกอบการ ศึกษาค้นคว้า จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือ

กล 2   หน่วยที ่5 เครื่องเจียระไนราบและงานเจียระไนราบ เรื่อง  
                1. ชนิดของเครื่องเจียระไนราบ        
                2.หลักการท างานของเครื่องเจียระไนราบ  
                3. อุปกรณ์ท่ีใช้กับงานเจียระไนราบ        
                4. ความเร็วส าหรับงานเจียระไนราบ        

          เรียบเรียงโดยชลอ  การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัทส านักพิมพ์ เอม พันธ์ จ ากัด และส่ือ  
PowerPoint ประกอบการสอนโดยผู้สอนถามน าให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ตรงวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมินจากการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียนท้ังใน
ด้านความรู้และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปด้วย  

 5. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนใน หน่วยที่ 5 เครื่องเจียระไนราบและงาน
เจียระไนราบ เรื่อง 

                1. ชนิดของเครื่องเจียระไนราบ        
                 2.หลักการท างานของเครื่องเจียระไนราบ  
                 3. อุปกรณ์ท่ีใช้กับงานเจียระไนราบ        

                     4. ความเร็วส าหรับงานเจียระไนราบ                    
           6. ผู้สอนร่วมสรุปพร้อมกับผู้เรียนในส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 
 

ขั้นพยายาม 
      7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่5 เครื่องเจียระไนราบและงาน

เจียระไนราบ เรื่อง  
                1. ชนิดของเครื่องเจียระไนราบ        
                 2.หลักการท างานของเครื่องเจียระไนราบ  
                 3. อุปกรณ์ท่ีใช้กับงานเจียระไนราบ        

                     4. ความเร็วส าหรับงานเจียระไนราบ 
                    จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 เรียบเรียงโดย ชลอ การทวี 

จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 
 
 
 



ขั้นส าเร็จผล 
8. ผู้เรียนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบฝึกหัดประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 5 เครื่อง

เจียระไนราบและงานเจียระไนราบ เรื่อง  
                 1. ชนิดของเครื่องเจียระไนราบ        
                  2.หลักการท างานของเครื่องเจียระไนราบ  
                  3. อุปกรณ์ท่ีใช้กับงานเจียระไนราบ        

                      4. ความเร็วส าหรับงานเจียระไนราบ 

ด้วยตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก- ผิด จ านวนเท่าไร พร้อมท้ังให้ประเมิน
ตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จากจ านวนข้อท่ีท าถูก  

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวิชาวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   หน่วยท่ี 5 เครื่องเจียระไนราบและงาน

เจียระไนราบ เรื่อง  
                 1. ชนิดของเครื่องเจียระไนราบ        
                  2.หลักการท างานของเครื่องเจียระไนราบ  
                  3. อุปกรณ์ท่ีใช้กับงานเจียระไนราบ        

                      4. ความเร็วส าหรับงานเจียระไนราบ 

             เรียบเรียงโดย ชลอ   การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 
 2. PowerPoint หน่วยที่ 5 เครื่องเจียระไนราบและงานเจียระไนราบ เรื่อง  
                 1. ชนิดของเครื่องเจียระไนราบ        
                  2.หลักการท างานของเครื่องเจียระไนราบ  
                  3. อุปกรณ์ท่ีใช้กับงานเจียระไนราบ        

                      4. ความเร็วส าหรับงานเจียระไนราบ 

การวัดผลประเมินผล 
วิธีการวัดผล 

1. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 เครื่องเจียระไนราบและงานเจียระไนราบ เรื่อง  
                   1. ชนิดของเครื่องเจียระไนราบ        
                2.หลักการท างานของเครื่องเจียระไนราบ  
                3. อุปกรณ์ท่ีใช้กับงานเจียระไนราบ        

                         4. ความเร็วส าหรับงานเจียระไนราบ 

2.  สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

  3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่5 เครื่องเจียระไนราบและงานเจียระไนราบ เรื่อง  
               1. ชนิดของเครื่องเจียระไนราบ        
                2. หลักการท างานของเครื่องเจียระไนราบ  
                3. อุปกรณ์ท่ีใช้กับงานเจียระไนราบ        

                      4. ความเร็วส าหรับงานเจียระไนราบ 



4.   แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
ประเมิน  (ภาคผนวก จ) 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

      3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่5 เครื่องเจียระไนราบและงานเจียระไนราบ เรื่อง  
                 1. ชนิดของเครื่องเจียระไนราบ        
                  2.หลักการท างานของเครื่องเจียระไนราบ  
                  3. อุปกรณ์ท่ีใช้กับงานเจียระไนราบ        

                      4. ความเร็วส าหรับงานเจียระไนราบ 
           4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตาม

สภาพจริง 
 
 
บันทึกหลังสอน  ……………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 
รหัสวิชา 2102-2102 วิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2    
หน่วยที่ 5  ชั่วโมงท่ี  29-30 ชื่อหน่วย เครื่องเจียระไนราบและงานเจียระไนราบ 

 
 
แนวคิด 

เครื่องเจียระไนราบ เป็นเครื่องเจียระไนชนิดหนึ่งท่ีสามารถท างานขั้นสุดท้ายได้ผิวละเอียดและได้ขนาดท่ี
เท่ียงตรงมาก ดังนั้นในการเจียระไนจะต้องมีการหล่อเย็น ในการปฏิบัติงานต้องค านึงถึงความปลอดภัย มีการ
บ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนราบ และการปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามข้ันตอน 
 
สาระการเรียนรู้ 

                1. การหล่อเย็นส าหรับงานเจียระไนราบ 
                2. ความปลอดภัยในงานเจียระไนราบ 
                3. การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนราบ 

                    4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนราบ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

               1. บอกเหตุผลการหล่อเย็นส าหรับงานเจียระไนราบได้ 
 2. บอกความปลอดภัยในงานเจียระไนราบได้ 
 3. บอกวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนราบได้ 
 4. อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานเจียระไนราบได้ 
 5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็น 

ได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง   ความสนใจใฝ่รู้   
ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวท ี
 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

➢ ด้าน ทฤษฎี  จ านวน  2  ชั่วโมง  
ในการสอนส่วนของทฤษฎีได้ใช้การสอนด้วยรูปแบบของ MIAP 
 

             ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้สอนแจ้งหัวข้อท่ีจะเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ในการเรียนการสอนสัปดาห์นี้ให้ผู้เรียน 

                 ทราบ คือ เรื่อง  
                1. การหล่อเย็นส าหรับงานเจียระไนราบ 
                2. ความปลอดภัยในงานเจียระไนราบ 
                3. การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนราบ 

                          4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนราบ 
 
 
 
 



ขั้นสอน 
            2.  ผู้สอนให้ความรู้กับผู้เรียน โดยการ ถามน า ให้ผู้เรียนตอบ เป็นการสอนแบบถาม-ตอบ ให้
ผู้เรียนมี       

    ส่วนร่วมตลอดเวลา เกี่ยวกับเรื่อง  
                1. การหล่อเย็นส าหรับงานเจียระไนราบ 
                2. ความปลอดภัยในงานเจียระไนราบ 
                3. การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนราบ 

                    4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนราบ 
                    โดยมีส่ือประกอบการ ศึกษาค้นคว้า จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 
2   หน่วยที่ 5  เครื่องเจียระไนราบและงานเจียระไนราบ เรียบเรียงโดยชลอ  การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย 
บริษัทส านักพิมพ์ เอม พันธ์ จ ากัด และส่ือ PowerPoint ประกอบการสอนโดยผู้สอนถามน าให้ผู้เรียน
ช่วยกันตอบ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาตรงวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และเป็นการวัดผลและประเมิน
จากการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียนท้ังในด้านความรู้และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ไปด้วย  

 3. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนในหน่วยที่ 4  เครื่องไสและงานไส เรื่อง           
                1. การหล่อเย็นส าหรับงานเจียระไนราบ 
                2. ความปลอดภัยในงานเจียระไนราบ 
                3. การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนราบ 

                    4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนราบ 
                     
                 ผู้สอนร่วมสรุปพร้อมกับผู้เรียนในส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 
 
 

ขั้นพยายาม 

4. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 5  เครื่องเจียระไนราบและงาน
เจียระไนราบ เรื่อง           

                1. การหล่อเย็นส าหรับงานเจียระไนราบ 
                2. ความปลอดภัยในงานเจียระไนราบ 
                3. การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนราบ 

                    4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนราบ 
                      จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 เรียบเรียงโดย ชลอ การทวี 
จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 
 

ขั้นส าเร็จผล 

5. ผู้เรียนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบฝึกหัดประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 5  เครื่อง 

เจียระไนราบและงานเจียระไนราบ เรื่อง           
                1. การหล่อเย็นส าหรับงานเจียระไนราบ 
                2. ความปลอดภัยในงานเจียระไนราบ 
                3. การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนราบ 



                          4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนราบ 

         ด้วยตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก- ผิด จ านวนเท่าไร พร้อมท้ังให้
ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จากจ านวนข้อท่ีท าถูก  
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชาวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   เรื่อง หน่วยที ่5  เครื่องเจียระไนราบ
และงานเจียระไนราบ เรื่อง           

                1. การหล่อเย็นส าหรับงานเจียระไนราบ 
                2. ความปลอดภัยในงานเจียระไนราบ 
                3. การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนราบ 

                    4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนราบ 

             เรียบเรียงโดย ชลอ   การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 

2. PowerPoint หน่วยที่ 5  เครื่องเจียระไนราบและงานเจียระไนราบ เรื่อง           
                1. การหล่อเย็นส าหรับงานเจียระไนราบ 
                2. ความปลอดภัยในงานเจียระไนราบ 
                3. การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนราบ 

                    4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนราบ 
การวัดผลประเมินผล 
วิธีการวัดผล 

1. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 5  เครื่องเจียระไนราบและงานเจียระไนราบ เรื่อง           
                1. การหล่อเย็นส าหรับงานเจียระไนราบ 
                2. ความปลอดภัยในงานเจียระไนราบ 
                3. การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนราบ 

                    4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนราบ 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีการบ ารุงรักษาและเก็บ  
   เครื่องมืออย่างเหมาะสม 

            3.  สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่5  เครื่องเจียระไนราบและงานเจียระไนราบ เรื่อง           
                1. การหล่อเย็นส าหรับงานเจียระไนราบ 
                2. ความปลอดภัยในงานเจียระไนราบ 
                3. การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนราบ 

                    4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนราบ 
                     



4.   แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
ประเมิน  (ภาคผนวก จ) 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่5  เครื่องเจียระไนราบและงานเจียระไนราบ เรื่อง           
                1. การหล่อเย็นส าหรับงานเจียระไนราบ 
                2. ความปลอดภัยในงานเจียระไนราบ 
                3. การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนราบ 

                    4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนราบ             
4.   แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมิน
ตามสภาพจริง 

 
บันทึกหลังสอน  ……………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 
รหัสวิชา 2102-2102 วิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2    

               หน่วยที ่  6  ช่ัวโมงท่ี  31-32                       ช่ือหน่วย  เครื่องเจียระไน
ทรงกระบอกและงานเจียระไนทรงกระบอก 

 
 
แนวคิด 

เครื่องเจียระไนทรงกระบอก เป็นเครื่องเจียระไนชนิดหนึ่งท่ีสามารถท างานขั้นสุดท้ายได้ผิวละเอียด
และขนาดท่ีเท่ียงตรงมาก เครื่องเจียระไนทรงกระบอกสามารถเจียระไนช้ินงานรูปทรงกระบอก ช้ินงานเรียว 
เจียระไนรูทรงกระบอกและรูเรียว   เครื่องเจียระไนทรงกระบอกมีแบบเครื่องเจียระไนทรงกระบอกแบบ
ธรรมดา และเครื่องเจียระไนทรงกระบอกแบบยูนิเวอร์แซล มีหลักการท างานคือล้อหินเจียระไนจะหมุนตัด
เฉือนช้ินงาน ซึ่งก็หมุนเช่นกัน 
 
สาระการเรียนรู้ 

1.  ชนิดของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก  
2.  หลักการท างานของเครื่องเจียระทรงกระบอก  
3.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเจียระไนทรงกระบอก  
4.  ความเร็วส าหรับงานเจียระไนทรงกระบอก  

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.  บอกชนิดของเครื่องเจียระไนทรงกระบอกได้ 
2.  บอกหลักการท างานของเครื่องเจียระไนทรงกระบอกได้ 
3.  บอกอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเจียระไนทรงกระบอกได้ 
4.  ค านวณความเร็วส าหรับงานเจียระไนทรงกระบอกได้ 

     5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ใน
ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง   ความสนใจใฝ่รู้   
ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
➢ ด้าน ทฤษฎี  จ านวน  2  ชั่วโมง  

 
             ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ผู้สอนถามน าผู้เรียนว่านอกจากเครื่องเจียระไนผิวราบแล้วยังมีเครื่องเจียระไนอะไรอีก ให้
ผู้เรียนช่วยกันตอบ  

2. ผู้สอน ร่วมสนทนา ถาม ตอบ กับผู้เรียนให้ผู้เรียนช่วยสรุปหัวข้อเรื่องต่างๆ เพื่อน าค าตอบต่างๆ 
มาสรุปเป็นเนื้อหาท่ีจะสอนในครั้งนี้ 

           3.    ผู้สอนแจ้งหัวข้อท่ีจะเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ในการเรียนการสอนสัปดาห์นี้ให้
ผู้เรียนทราบ คือ เครื่องเจียระไนทรงกระบอกและงานเจียระไนทรงกระบอก  เรื่อง  

1.  ชนิดของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
2.  หลักการท างานของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 



3.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเจียระไนทรงกระบอก 
4.  ความเร็วส าหรับงานเจียระไนทรงกระบอก 

 
ขั้นสอน 

            4.  ผู้สอนให้ความรู้กับผู้เรียน โดยการ ถามน า ให้ผู้เรียนตอบ เป็นการสอนแบบถาม-ตอบ ให้
ผู้เรียนมี       

    ส่วนร่วมตลอดเวลา เกี่ยวกับเรื่อง  
1.  ชนิดของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
2.  หลักการท างานของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
3.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเจียระไนทรงกระบอก 
4.  ความเร็วส าหรับงานเจียระไนทรงกระบอก 

                       โดยมีส่ือประกอบการ ศึกษาค้นคว้า จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือ 
กล 2   หน่วยที่ 6  เครื่องเจียระไนทรงกระบอกและงานเจียระไนทรงกระบอก  เรียบเรียงโดยชลอ  การทวี  
จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัทส านักพิมพ์ เอมพันธ์ จ ากัด และส่ือ PowerPoint ประกอบการสอนโดยผู้สอน 
ถามน าให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาตรงวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และเป็นการ 
วัดผลและประเมินจากการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียนท้ังในด้านความรู้และด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปด้วย  

 5. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนในหน่วยท่ี 6  เครื่องเจียระไนทรงกระบอกและ 
งานเจียระไนทรงกระบอก  เรื่อง           

1.  ชนิดของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
2.  หลักการท างานของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
3.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเจียระไนทรงกระบอก 
4.  ความเร็วส าหรับงานเจียระไนทรงกระบอก 

 6. ผู้สอนร่วมสรุปพร้อมกับผู้เรียนในส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 
 

ขั้นพยายาม 

7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่6  เครื่องเจียระไน
ทรงกระบอกและงานเจียระไนทรงกระบอกเรื่อง           

1.  ชนิดของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
2.  หลักการท างานของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
3.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเจียระไนทรงกระบอก 
4.  ความเร็วส าหรับงานเจียระไนทรงกระบอก 

                    จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 เรียบเรียงโดย ชลอ การทวี 
จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 

 
 
 
 
 



ขั้นส าเร็จผล 

8. ผู้เรียนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบฝึกหัดประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่6  เครื่อง
เจียระไนทรงกระบอกและงานเจียระไนทรงกระบอก เรื่อง           

1.  ชนิดของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
2.  หลักการท างานของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
3.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเจียระไนทรงกระบอก 
4.  ความเร็วส าหรับงานเจียระไนทรงกระบอก 

               ด้วยตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก- ผิด จ านวนเท่าไร พร้อม
ท้ังให้ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จากจ านวนข้อท่ีท าถูก  
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชาวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   เรื่อง หน่วยที ่6  เครื่องเจียระไน
ทรงกระบอกและงานเจียระไนทรงกระบอก เรื่อง           

1.  ชนิดของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
2.  หลักการท างานของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
3.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเจียระไนทรงกระบอก 
4.  ความเร็วส าหรับงานเจียระไนทรงกระบอก 

 เรียบเรียงโดย ชลอ   การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 

2. PowerPoint หน่วยที่ 6  เครื่องเจียระไนทรงกระบอกและงานเจียระไนทรงกระบอก เรื่อง           
1.  ชนิดของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
2.  หลักการท างานของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
3.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเจียระไนทรงกระบอก 
4.  ความเร็วส าหรับงานเจียระไนทรงกระบอก 

 
การวัดผลประเมินผล 
วิธีการวัดผล 

1. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่6  เครื่องเจียระไนทรงกระบอกและงานเจียระไน
ทรงกระบอก เรื่อง           

1.  ชนิดของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
2.  หลักการท างานของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
3.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเจียระไนทรงกระบอก 
4.  ความเร็วส าหรับงานเจียระไนทรงกระบอก 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีการบ ารุงรักษาและเก็บ  
   เครื่องมืออย่างเหมาะสม 

            3.  สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 



เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่6   เครื่องเจียระไนทรงกระบอกและงานเจียระไน
ทรงกระบอก เรื่อง           

1.  ชนิดของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
2.  หลักการท างานของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
3.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเจียระไนทรงกระบอก 
4.  ความเร็วส าหรับงานเจียระไนทรงกระบอก 

           4.   แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยครูผู้สอนและ ผู้เรียน
ร่วมกันประเมนิ  (ภาคผนวก จ) 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 
3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่6  เครื่องเจียระไนทรงกระบอกและงานเจียระไน
ทรงกระบอก เรื่อง           

1.  ชนิดของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
2.  หลักการท างานของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
3.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเจียระไนทรงกระบอก 
4.  ความเร็วส าหรับงานเจียระไนทรงกระบอก 

4.   แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมิน
ตามสภาพจริง 
 
บันทึกหลังสอน  ………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 
รหัสวิชา 2102-2102 วิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2    

            หน่วยที ่ 6  ช่ัวโมงท่ี  33-34   ช่ือหน่วยเครื่องเจียระไนทรงกระบอกและงานเจียระไน
ทรงกระบอก 

 
 
 
แนวคิด 

เครื่องเจียระไนทรงกระบอก เป็นเครื่องเจียระไนชนิดหนึ่งท่ีสามารถท างานขั้นสุดท้ายได้ผิวละเอียด
และขนาดท่ีเท่ียงตรงมาก เครื่องเจียระไนทรงกระบอกสามารถเจียระไนช้ินงานรูปทรงกระบอก ช้ินงานเรียว 
เจียระไนรูทรงกระบอกและรูเรียว   เครื่องเจียระไนทรงกระบอกมีแบบเครื่องเจียระไนทรงกระบอกแบบ
ธรรมดา และเครื่องเจียระไนทรงกระบอกแบบยูนิเวอร์แซล มีหลักการท างานคือล้อหินเจียระไนจะหมุนตัด
เฉือนช้ินงาน ซึ่งก็หมุนเช่นกัน 
 
สาระการเรียนรู้ 

1.  การหล่อเย็นในงานเจียระไนทรงกระบอก  
2.  ความปลอดภัยในงานเจียระไนทรงกระบอก  
3.  การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนทรงกระบอก  
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนทรงกระบอก  

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกเหตุผลการหล่อเย็นในงานเจียระไนทรงกระบอกได้ 
2. บอกความปลอดภัยในงานเจียระไนทรงกระบอกได้     
3.  บอกวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนทรงกระบอกได้ 
4. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนทรงกระบอกได้ 

                5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้  
ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง   ความสนใจใฝ่รู้   ความ 
รักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

➢ ด้าน ทฤษฎี  จ านวน  2  ชั่วโมง  
ในการสอนส่วนของทฤษฎีได้ใช้การสอนด้วยรูปแบบของ MIAP 
 

             ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้สอนแจ้งหัวข้อท่ีจะเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ในการเรียนการสอนสัปดาห์นี้ให้ผู้เรียน 

ทราบ คือ เรื่อง 
1.  การหล่อเย็นในงานเจียระไนทรงกระบอก 
2.  ความปลอดภัยในงานเจียระไนทรงกระบอก 
3.  การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนทรงกระบอก 



ขั้นสอน 
            2.  ผู้สอนให้ความรู้กับผู้เรียน โดยการ ถามน า ให้ผู้เรียนตอบ เป็นการสอนแบบถาม-ตอบ ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมตลอดเวลา เกี่ยวกับเรื่อง  

1.  การหล่อเย็นในงานเจียระไนทรงกระบอก 
2.  ความปลอดภัยในงานเจียระไนทรงกระบอก 
3.  การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนทรงกระบอก 

                       โดยมีส่ือประกอบการ ศึกษาค้นคว้า จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือ
กล 2   หน่วยที ่6  เครื่องเจียระไนทรงกระบอกและงานเจียระไนทรงกระบอก  เรียบเรียงโดยชลอ  การ
ทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัทส านักพิมพ์ เอม พันธ์ จ ากัด และส่ือ PowerPoint ประกอบการสอนโดย
ผู้สอนถามน าให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาตรงวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และเป็น
การวัดผลและประเมินจากการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียนท้ังในด้านความรู้และด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปด้วย  

 3. ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีเรียนใน หน่วยที่ 6  เครื่องเจียระไนทรงกระบอกและ
งานเจียระไนทรงกระบอก  เรื่อง           

1.  การหล่อเย็นในงานเจียระไนทรงกระบอก 
2.  ความปลอดภัยในงานเจียระไนทรงกระบอก 
3.  การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนทรงกระบอก 

                    ผู้สอนร่วมสรุปพร้อมกับผู้เรียนในส่วนท่ียังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน 
 

ขั้นพยายาม 

4. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่6  เครื่องเจียระไน
ทรงกระบอกและงานเจียระไนทรงกระบอก  เรื่อง           

1.  การหล่อเย็นในงานเจียระไนทรงกระบอก 
2.  ความปลอดภัยในงานเจียระไนทรงกระบอก 
3.  การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนทรงกระบอก 

                    จากหนังสือเรียนวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 เรียบเรียงโดย ชลอ การทวี 
จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 

 
ขั้นส าเร็จผล 

5. ผู้เรียนร่วมกับผู้สอนในการเฉลยและตรวจแบบฝึกหัดประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่6  เครื่อง
เจียระไนทรงกระบอกและงานเจียระไนทรงกระบอก  เรื่อง           

                   1. ขั้นตอนการร่างแบบในการไสร่องตัว วี 
 2. วิธีการและขั้นตอนในการไสร่องตัว วี  
ด้วยตนเอง เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบว่าสามารถท าแบบฝึกหัดถูก- ผิด จ านวนเท่าไร พร้อมท้ังให้

ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จากจ านวนข้อท่ีท าถูก  
 



สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชาวิชางานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2   เรื่อง หน่วยที ่6  เครื่องเจียระไน
ทรงกระบอกและงานเจียระไนทรงกระบอก   เรื่อง           

1.  การหล่อเย็นในงานเจียระไนทรงกระบอก 
2.  ความปลอดภัยในงานเจียระไนทรงกระบอก 
3.  การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนทรงกระบอก 

         เรียบเรียงโดย ชลอ   การทวี จัดพิมพ์จ าหน่ายโดย บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 

2. PowerPoint หน่วยที่ 6  เครื่องเจียระไนทรงกระบอกและงานเจียระไนทรงกระบอก  เรื่อง           
 1.  การหล่อเย็นในงานเจียระไนทรงกระบอก 
2.  ความปลอดภัยในงานเจียระไนทรงกระบอก 
3.  การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนทรงกระบอก 

 
การวัดผลประเมินผล 

วิธีการวัดผล 

           1. ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่6  เครื่องเจียระไนทรงกระบอกและงานเจียระไน
ทรงกระบอก   เรื่อง           

1.  การหล่อเย็นในงานเจียระไนทรงกระบอก 
2.  ความปลอดภัยในงานเจียระไนทรงกระบอก 
3.  การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนทรงกระบอก 

           2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีการบ ารุงรักษาและเก็บ  
เครื่องมืออย่างเหมาะสม 

           3. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่6  เครื่องเจียระไนทรงกระบอกและงานเจียระไน
ทรงกระบอก  เรื่อง           

1.  การหล่อเย็นในงานเจียระไนทรงกระบอก 
2.  ความปลอดภัยในงานเจียระไนทรงกระบอก 
3.  การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนทรงกระบอก 

           4.  แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
ประเมิน  (ภาคผนวก จ) 

 
 



 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 
3.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที ่6  เครื่องเจียระไนทรงกระบอกและงานเจียระไน
ทรงกระบอก  เรื่อง           

1.  การหล่อเย็นในงานเจียระไนทรงกระบอก 
2.  ความปลอดภัยในงานเจียระไนทรงกระบอก 
3.  การบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนทรงกระบอก 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจียระไนทรงกระบอก 

4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตาม
สภาพจริง 

 
บันทึกหลังสอน ……………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 18 

             รหัสวิชา  วิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 
               หน่วยที่    -     ชั่วโมงท่ี 35-36                         ชื่อหน่วย    วัดผลประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การวัดผลประเมินผลปลายภาค 
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