
 

 
แผนการสอน Course  Syllabus 
ภาคเรียนที ่ 2    ปีการศึกษา   2559  

 
1. รายวชิา      ช่างฉลุตัวอักษร 1          รหัสวชิา    ง 30284  ระดับช้ัน      ม.5 
    จ านวนหน่วยกติ       1.5     หน่วยกติ  จ านวนช่ัวโมงเรียน         60      ชม. /ภาคเรียน  
 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้    การงานอาชีพและเทคโนโลยี         ผู้สอน        นายศุภกร   ศรีแก้วอ่อน 
 
3. ค าอธิบายรายวชิา 
  ศึกษา  ความหมาย  ความส าคญัในการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีทกัษะการปฏิบติังานการร่าง
แบบ เขียนลาย และฉลุลายตวัอกัษรต่างๆดว้ยเล่ือยฉลุมือ    
 เพ่ือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการฉลุลาย ตวัอกัษร  และเห็นประโยชนข์องการฉลุลาย สร้างกิจนิสยั
ในการปฏิบติังานดว้ยความประณีต  รอบคอบ  ถูกตอ้ง  ท างานอยา่งมีความสุข  น าเทคโนโลยเีขียนแบบมาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัและในการประกอบอาชีพสุจริตได ้
 
4. ผลการเรียนรู้ 
  1. สามารถใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการฉลุช้ินงานได ้
 2. สามารถร่างแบบและเขียนแบบลายฉลุตวัอกัษรได ้
 3. สามารถปฏิบติัการฉลุตวัอกัษรดว้ยเล่ือยฉลุมือได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. โครงสร้างรายวชิา 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 
(100) 

1. เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ฉลุลาย 

ขอ้ 1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวกบังานฉลุลาย
ตวัอกัษร 
 

12 10 

2. การร่างแบบและ
เขียนลายตวัอกัษร 

ขอ้ 2  การร่างแบบบนช้ินงาน 
การเขียนลายตวัอกัษร 

15 20 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค) 3 20 
3. เล่ือยฉลุมือ ขอ้ 3 การใชง้านเล่ือยฉลุมือ 

การเลือกขนาดของใบเล่ือย 
การเปล่ียนใบเล่ือย 
ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน
เล่ือยฉลุมือ 
การปฏิบติังานฉลุลาย
ตวัอกัษรตามแบบร่างบน
ช้ินงานดว้ยเล่ือยฉลุมือ 

27 30 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค) 3 20 
รวมทั้งส้ิน 60 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยที ่ รายการประเมนิ คะแนน 

1 ใบงาน  
 ช้ินงาน การใชง้านเคร่ืองและอุปกรณ์ในการฉลุลาย 10 

2 ใบงาน  
 ช้ินงาน การเขียนลายตวัอกัษร 20 

สอบกลางภาค 20 
3 ใบงาน  
 ช้ินงาน ฉลุลวดลายดว้ยเล่ือยฉลุมือ 30 

สอบปลายภาค 20 

รวม 100 

 

7. งานทีม่อบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
 
ที ่ หน่วยการเรียนรู้ที ่ งานทีม่อบหมาย คะแนนเตม็ วนั เดอืน ปี 

ทีก่ าหนดส่ง 
1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ฉลุลาย การใชง้านเคร่ืองและอุปกรณ์

ในการฉลุลาย 
10  

2 การร่างแบบและเขียนลายตวัอกัษร การเขียนลายตวัอกัษร 20  

3 เล่ือยฉลุมือ ฉลุลวดลายดว้ยเล่ือยฉลุมือ 30  

 
8. หนังสือ/เอกสารทีใ่ช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที ่ หนังสือ/เอกสาร/บทความ ผู้แต่ง/ผู้จดัท า 
1 หนงัสือ ลายฉลุ  
2 ใบความรู้ เน้ือหา การฉลุลาย นายศุภกร    ศรีแกว้อ่อน 

 
9. แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ หน่วยงาน/สถานที ่ ข้อมูล/แหล่งการเรียนรู้ 
1 โรงฝึกงาน อาคารอุตสาหกรรม  

 
 
 
 



 
10. การจัดการเรียนรู้  
สปัดาห์ท่ี  วนั  เดือน  ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ชัว่โมง หมายเหต ุ

1-4  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบังานฉลุลาย
ตวัอกัษร 

12  

5-9  การร่างแบบบนช้ินงาน การเขียนลายตวัอกัษร 15  
10  สอบกลางภาค 3  

11-19  การใชง้านเล่ือยฉลุมือ 

การเลือกขนาดของใบเล่ือย 

การเปล่ียนใบเล่ือย 

ขอ้ควรระวงัในการใชง้านเล่ือยฉลุมือ 

การปฏิบติังานฉลุลายตวัอกัษรตามแบบร่างบน
ช้ินงานดว้ยเล่ือยฉลุมือ 

27  

20  สอบปลายภาค 3  

 
 

ลงช่ือ................................................ผูส้อน 
( นายศุภกร   ศรีแกว้อ่อน) 

ต าแหน่ง ครูผูช่้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนการสอน Course  Syllabus 
ภาคเรียนที ่ 2    ปีการศึกษา   2559  

 
1. รายวชิา      ช่างฉลุตัวอักษร 2          รหัสวชิา    ง 30285  ระดับช้ัน      ม.6 
    จ านวนหน่วยกติ       1.5     หน่วยกติ  จ านวนช่ัวโมงเรียน         60      ชม. /ภาคเรียน  
 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้    การงานอาชีพและเทคโนโลยี         ผู้สอน        นายศุภกร   ศรีแก้วอ่อน 
 
3. ค าอธิบายรายวชิา 
  ศึกษา  ความหมาย  ความส าคญัในการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีทกัษะการปฏิบติังานการร่าง
แบบ เขียนลาย และฉลุลายตวัอกัษรต่างๆดว้ยเล่ือยฉลุมือ    
 เพ่ือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการฉลุลาย ตวัอกัษร  และเห็นประโยชนข์องการฉลุลาย สร้างกิจนิสยั
ในการปฏิบติังานดว้ยความประณีต  รอบคอบ  ถูกตอ้ง  ท างานอยา่งมีความสุข  น าเทคโนโลยเีขียนแบบมาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัและในการประกอบอาชีพสุจริตได ้
 
4. ผลการเรียนรู้ 
    1. สามารถใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการฉลุช้ินงานได ้
   2. สามารถร่างแบบและเขียนแบบลายฉลุตวัอกัษรได ้
   3. สามารถปฏิบติัการฉลุตวัอกัษรดว้ยเล่ือยฉลุมือได ้
  4. สามารถปฏิบติัการฉลุตวัอกัษรดว้ยเคร่ืองเล่ือยฉลุได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. โครงสร้างรายวชิา 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 
(100) 

1. เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ฉลุลาย 

ขอ้ 1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวกบังานฉลุลาย
ตวัอกัษร 
 

12 10 

2. การร่างแบบและ
เขียนลายตวัอกัษร 

ขอ้ 2  การร่างแบบบนช้ินงาน 
การเขียนลายตวัอกัษร 

15 20 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค) 3 20 
3. เล่ือยฉลุมือ ขอ้ 3 การใชง้านเล่ือยฉลุมือ 

การเลือกขนาดของใบเล่ือย 
การเปล่ียนใบเล่ือย 
ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน
เล่ือยฉลุมือ 
การปฏิบติังานฉลุลาย
ตวัอกัษรตามแบบร่างบน
ช้ินงานดว้ยเล่ือยฉลุมือ 

12 10 

4 เคร่ืองเล่ือยฉลุ  ส่วนประกอบของเคร่ือง
เล่ือยฉลุ 
การเลือกขนาดของใบเล่ือย 
การเปล่ียนใบเล่ือย 
ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน
เคร่ืองเล่ือยฉลุ 
การปฏิบติังานฉลุลาย
ตวัอกัษรตามแบบร่างบน
ช้ินงานดว้ยเคร่ืองเล่ือยฉลุ 

15 20 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค) 3 20 
รวมทั้งส้ิน 60 100 

 



6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยที ่ รายการประเมนิ คะแนน 

1 ใบงาน  
 ช้ินงาน การใชง้านเคร่ืองและอุปกรณ์ในการฉลุลาย 10 

2 ใบงาน  
 ช้ินงาน การเขียนลายตวัอกัษร 20 

สอบกลางภาค 20 
3 ใบงาน  
 ช้ินงาน ฉลุลวดลายดว้ยเล่ือยฉลุมือ 10 

4 ใบงาน  
 ช้ินงาน ฉลุลวดลายดว้ยเคร่ืองเล่ือยฉลุ 20 

สอบปลายภาค 20 

รวม 100 

 

7. งานทีม่อบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
 
ที ่ หน่วยการเรียนรู้ที ่ งานทีม่อบหมาย คะแนนเตม็ วนั เดอืน ปี 

ทีก่ าหนดส่ง 
1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ฉลุลาย การใชง้านเคร่ืองและอุปกรณ์

ในการฉลุลาย 
10  

2 การร่างแบบและเขียนลายตวัอกัษร การเขียนลายตวัอกัษร 20  

3 เล่ือยฉลุมือ ฉลุลวดลายดว้ยเล่ือยฉลุมือ 10  

4 เคร่ืองเล่ือยฉลุ ฉลุลวดลายดว้ยเคร่ืองเล่ือยฉลุ 20  

 
8. หนังสือ/เอกสารทีใ่ช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที ่ หนังสือ/เอกสาร/บทความ ผู้แต่ง/ผู้จดัท า 
1 หนงัสือ ลายฉลุ  
2 ใบความรู้ เน้ือหา การฉลุลาย นายศุภกร    ศรีแกว้อ่อน 

 
9. แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ หน่วยงาน/สถานที ่ ข้อมูล/แหล่งการเรียนรู้ 
1 โรงฝึกงาน อาคารอุตสาหกรรม  

 
 



10. การจัดการเรียนรู้  
สปัดาห์ท่ี  วนั  เดือน  ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ชัว่โมง หมายเหต ุ

1-4  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบังานฉลุลาย
ตวัอกัษร 

12  

5-9  การร่างแบบบนช้ินงาน การเขียนลายตวัอกัษร 15  
10  สอบกลางภาค 3  

11-14  การใชง้านเล่ือยฉลุมือ 

การเลือกขนาดของใบเล่ือย 

การเปล่ียนใบเล่ือย 

ขอ้ควรระวงัในการใชง้านเล่ือยฉลุมือ 

การปฏิบติังานฉลุลายตวัอกัษรตามแบบร่างบน
ช้ินงานดว้ยเล่ือยฉลุมือ 

12  

15-19  ส่วนประกอบของเคร่ืองเล่ือยฉลุ 
การเลือกขนาดของใบเล่ือย 
การเปล่ียนใบเล่ือย 
ขอ้ควรระวงัในการใชง้านเคร่ืองเล่ือยฉลุ 
การปฏิบติังานฉลุลายตวัอกัษรตามแบบ
ร่างบนช้ินงานดว้ยเคร่ืองเล่ือยฉลุ 

15  

20  สอบปลายภาค 3  

 
 

ลงช่ือ................................................ผูส้อน 
( นายศุภกร   ศรีแกว้อ่อน) 

ต าแหน่ง ครูผูช่้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนการสอน Course  Syllabus 
ภาคเรียนที ่ 2    ปีการศึกษา   2559  

 
1. รายวชิา      ช่างเช่ือม        รหัสวชิา    ง.30273        ระดับช้ัน      ม.4 
    จ านวนหน่วยกติ       1.5     หน่วยกติ  จ านวนช่ัวโมงเรียน      60      ชม. /ภาคเรียน  
 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้    การงานอาชีพและเทคโนโลยี         ผู้สอน        นายศุภกร   ศรีแก้วอ่อน 
 
3. ค าอธิบายรายวชิา 
  ปฏิบติังานเช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุม้ฟลัก๊ซ์เหลก็กลา้คาร์บอนงานเร่ิมตน้อาร์ก งานต่อแนวเช่ือม  
งานเช่ือมพอก งานเช่ือมรอยต่อชน รอยต่อเกย รอยต่อตวัที ในต าแหน่งท่าราบ และงานเช่ือมเดินแนว  
งานเช่ือมตอ่รูปตวัที งานเช่ือมต่อท่อกบัแผน่เหลก็ทุกต าแหน่งท่าเช่ือม ถูกหลกัและปลอดภยั 
 
4.  ผลการเรียนรู้ 

1.  สามารถปฏิบติังานเช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุม้ฟลัก๊ซ์เหลก็กลา้คาร์บอนงานเร่ิมตน้อาร์กได ้
2.  สามารถปฏิบติังาน งานต่อแนวเช่ือม งานเช่ือมพอก ในต าแหน่งท่าราบได ้
3.  สามารถปฏิบติังาน งานเช่ือมรอยต่อชน รอยต่อเกย รอยต่อตวัที ในต าแหน่งท่าราบได ้
4.  สามารถปฏิบติังาน งานเช่ือมเดินแนวงานเช่ือมต่อรูปตวัที งานเช่ือมต่อท่อกบัแผน่เหลก็ทุกต าแหน่งท่าเช่ือมได้

ถูกหลกัและปลอดภยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. โครงสร้างรายวชิา 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 
(100) 

1. งานเช่ือมอาร์ก ขอ้ 1 - งานเร่ิมตน้ งานอาร์ก 12 15 

2. งานต่อแนวเช่ือมและ
เช่ือมพอกในท่าราบ 

ขอ้ 2  - งานต่อแนวเช่ือม 
- งานเช่ือมพอก 

15 15 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค) 3 20 
3. งานเช่ือมรอยต่อชน 

เกย และตวัทีท่าราบ 
ขอ้ 3 -   งานเช่ือมต่อรอยชน 

- รอยต่อเกย 
- รอยต่อตวัที 

12 15 

4. งานเช่ือมเดินแนวทุก
ท่าเช่ือม 

ขอ้ 4 - งานเช่ือมเดินแนว 15 15 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค) 3 20 

รวม 60 100 

 
6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

หน่วยที ่ รายการประเมนิ คะแนน 
1 ใบงาน 5 
 ช้ินงาน งานอาร์ก 10 

2 ใบงาน 5 
 ช้ินงาน ต่อแนวเช่ือม 10 

สอบกลางภาค 20 
3 ใบงาน 5 
 ช้ินงาน เช่ือมต่อรอยชน 10 
4 ใบงาน 5 
 ช้ินงาน เช่ือมประกอบเป็นช้ินงาน 10 

สอบปลายภาค 20 

รวม 100 

 
 
 



7. งานทีม่อบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
ที ่ หน่วยการเรียนรู้ที ่ งานทีม่อบหมาย คะแนนเตม็ วนั เดอืน ปี 

ทีก่ าหนดส่ง 
1 งานเช่ือมอาร์ก ปฏิบติัการเช่ือมอาร์กช้ินงาน 10  
2 งานต่อแนวเช่ือมและเช่ือมพอกในท่า

ราบ 

ปฏิบติัการต่อแนวเช่ือม 10  

3 งานเช่ือมรอยต่อชน เกย และตวัทีท่า
ราบ 

ปฏิบติัการเช่ือมต่อรอยเช่ือม
ในท่าต่างๆ 

10  

4 งานเช่ือมเดินแนวทุกท่าเช่ือม ปฏิบติังานเช่ือมประกอบเป็น
ช้ินงาน 

10  

 
8. หนังสือ/เอกสารทีใ่ช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที ่ หนังสือ/เอกสาร/บทความ ผู้แต่ง/ผู้จดัท า 
1 หนงัสือเรียนรายวชิา งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ ส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
2 ใบความรู้ เน้ือหา งานเช่ือมไฟฟ้า นายศุภกร    ศรีแกว้อ่อน 

 
9. แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ หน่วยงาน/สถานที ่ ข้อมูล/แหล่งการเรียนรู้ 
1 โรงฝึกงาน อาคารอุตสาหกรรม  

 
10. การจัดการเรียนรู้  
สปัดาห์ท่ี  วนั  เดือน  ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ชัว่โมง หมายเหต ุ

1-4  งานเช่ือมอาร์ก 12  
5-9  งานต่อแนวเช่ือมและเช่ือมพอกในท่าราบ 15  
10  สอบกลางภาค 3  

11-14  งานเช่ือมรอยต่อชน เกย และตวัทีท่าราบ 12  
15-19  งานเช่ือมเดินแนวทุกท่าเช่ือม 15  

20  สอบปลายภาค 3  

 
 

ลงช่ือ................................................ผูส้อน 
( นายศุภกร   ศรีแกว้อ่อน) 

ต าแหน่ง ครูผูช่้วย 
 



 
แผนการสอน Course  Syllabus 
ภาคเรียนที ่ 2    ปีการศึกษา   2559  

 
1. รายวชิา      ผลิตช้ินงานช่าง    รหัสวชิา    ง 30283      ระดับช้ัน      ม.5 
    จ านวนหน่วยกติ       1.5    หน่วยกติ  จ านวนช่ัวโมงเรียน         60      ชม. /ภาคเรียน  
 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้    การงานอาชีพและเทคโนโลยี         ผู้สอน        นายศุภกร   ศรีแก้วอ่อน 
 
3. ค าอธิบายรายวชิา 
  ปฏิบติัเก่ียวกบัการใช ้การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ งานวดัและตรวจสอบ  
งานร่างแบบ งานเล่ือย งานสกดั งานตะไบ งานเจาะ งานลบัคมตดั งานท าเกลียว งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ งานหล่อเบ้ืองตน้
และการประกอบช้ินงาน ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการปฏิบติังานได ้
 
4.  ผลการเรียนรู้ 
           1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการใช ้การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 
           2. ปฏิบติังานโดยใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
           3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการท างานดว้ยความอดทน ปลอดภยั ผลงานประณีตเรียบร้อยละเอียดรอบคอบ เป็น
ระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. โครงสร้างรายวชิา 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 
(100) 

1. เคร่ืองมือกลทัว่ไป
และเคร่ืองมือกล
เบ้ืองตน้ 

ขอ้ 1 ขอ้ 2 เคร่ืองมือทัว่ไป 
เคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 

6 5 

2. เคร่ืองมือวดัและ
เคร่ืองมือ
ตรวจสอบ 

ขอ้ 2 ความหมายของงานวดั 
หน่วยการวดั   เคร่ืองมือวดั 
ความหมายของงานตรวจสอบ 
เคร่ืองมือตรวจสอบ 

6 5 

3. งานตะไบ ขอ้ 2 ตะไบและชนิดของตะไบ 
ชนิดของคมตะไบ  หลกัของการตะไบ 
ท่าตะไบ 

6 10 

4. งานร่างแบบ ขอ้ 2 ความหมายของการร่างแบบ 
ชนิดของเคร่ืองมือร่างแบบ 

9 10 

สรุปทบทวนภาพรวม 3 20 
5 งานลบัคมตดั ขอ้ 1 ขอ้ 2 เคร่ืองเจียระไน 

ชนิดของเคร่ืองเจียระไน 
การลบัดอกสวา่น 

9 5 

6 งานเจาะ ขอ้ 1 ขอ้ 2 เคร่ืองเจาะ ชนิดของเคร่ืองเจาะ   
ดอกสวา่น   การจบัช้ินงานเจาะ 
การเลือกใชค้วามเร็วตดั 

6 5 

7 งานเล่ือยและงาน
สกดั 

ขอ้ 1 ขอ้ 2 งานเล่ือย การเลือกใชแ้ละประกอบใบ
เล่ือย  
การปฏิบติังานเล่ือย  งานสกดั 

3 10 

8 งานตกแต่งและ
ประกอบ 

ขอ้2 ขอ้ 3 งานประกอบมีลกัษณะการสวม 
การประกอบช้ินส่วนใหเ้ป็นผลิตภณัฑ์ 

9 10 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค) 3 20 

รวม 60 100 

 
 



6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

หน่วยที ่ รายการประเมนิ คะแนน 
1 ใบงาน  
 ช้ินงาน การค านวณหาความเร็วรอบของเคร่ืองมือมือกล 5 

2 ใบงาน  
 ช้ินงาน การอ่านค่าช้ินงานดว้ยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 5 
3 ใบงาน  
 ช้ินงาน ท่ีเปิดฝาน ้ าอดัลม 10 
4 ใบงาน  
 ช้ินงาน การร่างแบบและเขียนแบบช้ินงาน 10 

สอบกลางภาค 20 
5 ใบงาน  
 ช้ินงาน การลบัดอกสวา่น 5 
6 ใบงาน  
 ช้ินงาน  การจบัช้ินงานเจาะ การเลือกใชค้วามเร็วตดั 5 
7 ใบงาน  
 ช้ินงาน  งานเล่ือย  งานสกดั 10 
8 ใบงาน  
 ช้ินงาน งานประกอบ 10 

สอบปลายภาค 20 

รวม 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. งานทีม่อบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
 
ที ่ หน่วยการเรียนรู้ที ่ งานทีม่อบหมาย คะแนนเตม็ วนั เดอืน ปี 

ทีก่ าหนดส่ง 
1 เคร่ืองมือกลทัว่ไปและเคร่ืองมือกล

เบ้ืองตน้ 

การค านวณหาความเร็วรอบ
ของเคร่ืองมือมือกล 

5  

2 เคร่ืองมือวดัและเคร่ืองมือตรวจสอบ การอ่านค่าช้ินงานดว้ยเวอร์
เนียร์คาลิปเปอร์ 

5  

3 งานตะไบ ท่ีเปิดฝาน ้ าอดัลม 10  
4 งานร่างแบบ การร่างแบบและเขียนแบบ

ช้ินงาน 
10  

5 งานลบัคมตดั การลบัดอกสวา่น 5  
6 งานเจาะ การจบัช้ินงานเจาะ                           

การเลือกใชค้วามเร็วตดั 
5  

7 งานเล่ือยและงานสกดั งานเล่ือย  งานสกดั 10  
8 งานตกแต่งและประกอบ งานประกอบ 10  

 
8. หนังสือ/เอกสารทีใ่ช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
ที ่ หนังสือ/เอกสาร/บทความ ผู้แต่ง/ผู้จดัท า 
1 หนงัสือเรียน เคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้  
2 ใบความรู้ เน้ือหา เคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ นายศุภกร    ศรีแกว้อ่อน 

 
9. แหล่งเรียนรู้ 
 
ที ่ หน่วยงาน/สถานที ่ ข้อมูล/แหล่งการเรียนรู้ 
1 โรงฝึกงาน อาคารอุตสาหกรรม  

 
 
 
 
 
 



10. การจัดการเรียนรู้  
สปัดาห์ท่ี  วนั  เดือน  ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ชัว่โมง หมายเหต ุ

1-2  เคร่ืองมือทัว่ไป 
เคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 

6  

3-4  ความหมายของงานวดั 
หน่วยการวดั   เคร่ืองมือวดั 
ความหมายของงานตรวจสอบ 
เคร่ืองมือตรวจสอบ 

6  

5-6  ตะไบและชนิดของตะไบ 
ชนิดของคมตะไบ  หลกัของการตะไบ 
ท่าตะไบ 

6  

7-9  ความหมายของการร่างแบบ 
ชนิดของเคร่ืองมือร่างแบบ 

9  

10  สอบกลางภาค 3  
11-13  เคร่ืองเจียระไน 

ชนิดของเคร่ืองเจียระไน 
การลบัดอกสวา่น 

9  

14-15  เคร่ืองเจาะ ชนิดของเคร่ืองเจาะ   
ดอกสวา่น   การจบัช้ินงานเจาะ 
การเลือกใชค้วามเร็วตดั 

6  

16  งานเล่ือย การเลือกใชแ้ละประกอบใบเล่ือย  
การปฏิบติังานเล่ือย  งานสกดั 

3  

17-19  งานประกอบมีลกัษณะการสวม 
การประกอบช้ินส่วนใหเ้ป็นผลิตภณัฑ ์

9  

20  สอบปลายภาค 3  

 
 

ลงช่ือ................................................ผูส้อน 
( นายศุภกร   ศรีแกว้อ่อน) 

ต าแหน่ง ครูผูช่้วย 
 

 

 

 



 
แผนการสอน Course  Syllabus 
ภาคเรียนที ่ 2    ปีการศึกษา   2559  

 
1. รายวชิา      พืน้ฐานทางช่าง       รหัสวชิา    ง.30269       ระดับช้ัน      ม.4 
    จ านวนหน่วยกติ       2    หน่วยกติ  จ านวนช่ัวโมงเรียน        80      ชม. /ภาคเรียน  
 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้    การงานอาชีพและเทคโนโลยี         ผู้สอน        นายศุภกร   ศรีแก้วอ่อน 
 
3. ค าอธิบายรายวชิา 
  ศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานช่างปูน ช่างไม ้ช่างไฟฟ้า การผสมปูนก่อ ปูนฉาบ การ
เดินสายไฟดว้ยวธีิต่างๆการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าวธีิการประมาณค่า การวดั การตด การไส  การเพลาะ การ
เจาะ การบาก แลการเขา้ไม ้
 ปฏิบติัฝึกทกัษะพื้นฐานเก่ียวกบัการอ่านแบบ การเตรียมวสัดุและพื้นท่ี การหาระดบั การด่ิงและ
แนวการผสมปูนก่อปูนฉาบการต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆ การเดินสายไฟฟ้า การอ่านแบบ วดั ตดั ไส เจาะ 
บาก เขา้ปากไม ้ประกอบตกแต่งช้ินงาน ผลิตช้ินงานตามแบบก าหนด ประมาณวสัดุ คิดราคาค่าใชจ่้ายและ
ก าหนดราคาค่าบริการ ท าบญัชีรายรับรายจ่าย 
 เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะพื้นฐานในงานปูน งานไม ้งานไฟฟ้า อยา่งง่ายไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตามล าดบัขั้นตอน และสามารถใหบ้ริการได ้
4.  ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกและปฏิบติัตามกฎความปลอดภยัได ้
2.  บอกช่ือเคร่ืองมือและใชเ้คร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบังานได ้
3.  ปฏิบติังานคอนกรีต ผสมปูน ก่อปูน และฉาบปูนได ้
4.  ปฏิบติังานเดินสายไฟฟ้าและต่อสายไฟฟ้าได ้
5.  ปฏิบติังานกะ วดั ตดั ไส เจาะ บาก เขา้ปากไมป้ระกอบตกแต่งช้ินงานได ้
6. จดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายได ้

 
 
 



5. โครงสร้างรายวชิา 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 
(100) 

1. หลกัการเบ้ืองตน้งาน
ช่าง 

ขอ้ 1 
ขอ้ 2 

- วสัดุ อุปกรณ์ งานช่าง 
-   หลกัความปลอดภยั 

16 15 

2. งานปูน ขอ้ 3 - งานคอนกรีต 
-   ก่อปูน 
-   ฉาบปูน 

20 15 

สรุปทบทวนภาพรวม  4 20 
3. งานไฟฟ้า ขอ้ 4 -   การเดินสายไฟ 

-   การต่อสายไฟ 
16 15 

4. งานไม ้ ขอ้ 5 - งานกะ วดั 
-   งานตดั ไส 
-   งานเขา้ปากไม ้

20 15 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค) 4 20 

รวม 60 100 

 
6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

หน่วยที ่ รายการประเมนิ คะแนน 
1 ใบงาน 5 
 ช้ินงาน หลกัการเบ้ืองตน้งานช่าง 10 

2 ใบงาน 5 
 ช้ินงาน งานปูน 10 

สอบกลางภาค 20 
3 ใบงาน 5 
 ช้ินงาน งานไฟฟ้า 10 
4 ใบงาน 5 
 ช้ินงาน งานไม ้ 10 

สอบปลายภาค 20 

รวม 100 

 
 



7. งานทีม่อบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
ที ่ หน่วยการเรียนรู้ที ่ งานทีม่อบหมาย คะแนนเตม็ วนั เดอืน ปี 

ทีก่ าหนดส่ง 
1 หลกัการเบ้ืองตน้งานช่าง ปฏิบติัการใชง้านเคร่ืองมือ

งานช่างทัว่ไป 
10  

2 งานปูน ปฏิบติัการเตรียมพ้ืนท่ีในงาน
ก่อสร้าง  ผสมปูน งานก่อและ
เทคอนกรีต 

10  

3 งานไฟฟ้า ปฏิบติัการตดัต่อ และเดิน
สายไฟฟ้าภายในอาคาร 

10  

4 งานไม ้ ปฏิบติังานเขา้ไม ้ 10  

 
8. หนังสือ/เอกสารทีใ่ช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที ่ หนังสือ/เอกสาร/บทความ ผู้แต่ง/ผู้จดัท า 
1 หนงัสือเรียน วสัดุช่างอุตสาหกรรม  
2 ใบความรู้ วสัดุช่างอุตสาหกรรม นายศุภกร    ศรีแกว้อ่อน 

 
9. แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ หน่วยงาน/สถานที ่ ข้อมูล/แหล่งการเรียนรู้ 
1 โรงฝึกงาน อาคารอุตสาหกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. การจัดการเรียนรู้  
สปัดาห์ท่ี  วนั  เดือน  ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ชัว่โมง หมายเหต ุ

1-4  วสัดุ อุปกรณ์ งานช่าง 

หลกัความปลอดภยั 

16  

5-9  งานคอนกรีต 

ก่อปูน 

ฉาบปูน 

20  

10  สอบกลางภาค 4  
11-14  การเดินสายไฟ 

การต่อสายไฟ 

16  

15-19  งานกะ วดั 

งานตดั ไส 

งานเขา้ปากไม ้

20  

20  สอบปลายภาค 4  

 
 

ลงช่ือ................................................ผูส้อน 
( นายศุภกร   ศรีแกว้อ่อน) 

ต าแหน่ง ครูผูช่้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 


