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ตารางวเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
รหสัวชิา  2100-1007  วชิา งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้   จ  านวน  2  หน่วยกิต    
เรียน   4   ชัว่โมงต่อสัปดาห์   จ  านวน    18   สัปดาห์ 

 

 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
จ านวนช่ัวโมง 

1 ความปลอดภยัในงานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 2 
2 เคร่ืองเจียระไนแบบลบัคมตดัและการลบัคมตดั 18 
3 เคร่ืองเล่ือยกลและการเล่ือย 4 
4 เคร่ืองเจาะและการเจาะงาน 8 
5 เคร่ืองกลึงและการกลึงงาน 20 
6 เคร่ืองไสและการไสงาน 12 
7 งานควา้นละเอียด 8 

                                                                                                                         72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองเล่ือย
ชกั 
 

ตารางวเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
วชิา  งานเคร่ืองมอืกลเบือ้งต้น  รหัสวชิา   2100 – 1007    

 

หน่วย
ท่ี 

ช่ือหน่วย  /  หวัขอ้การสอน 

1 ความปลอดภยัในงานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 

1. ความหมายของความปลอดภยัโดยทัว่ไป 
2. ความหมายของเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 
3. ความปลอดภยัส่วนบุคคล 
4. กฎของความปลอดภยั 
5. ความปลอดภยัโดยรวมในงานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 

2 เคร่ืองเจียระไนแบบลบัคมตดัและการลบัคมตดั 

1. ชนิดของเคร่ืองเจียระไนแบบลบัคมตดั 
2.  ส่วนประกอบของเคร่ืองเจียระไนแบบลบัคมตดัและ 
     หนา้ท่ี 
3. เคร่ืองมือวดัท่ีใชต้รวจสอบงานลบัคมตดั 
4. การใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองเจียระไนแบบลบัคมตดั 
5. ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองเจียระไนแบบลบัคมตดั 
6. มีดกลึง 
7. วสัดุท่ีใชท้  ามีดกลึง 
8. มุมต่างๆของมีดกลึง 
9. การลบัมีดกลึงปอกผวิ 
10. การลบัมีดกลึงปาดหนา้ 
11. การลบัมีดไส 
12. การลบัดอกสวา่น 

3 เคร่ืองเล่ือยกลและการเล่ือย 
1. ชนิดของเคร่ืองเล่ือยกล 
2 .ส่วนประกอบต่างๆของเคร่ืองเล่ือยชกั 
3.หลกัการท างานของเคร่ืองเล่ือยชกั 
4. การใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองเล่ือยชกั 
 
6. การเล่ือยงานดว้ยเคร่ืองเล่ือยชกั 



 

4 เคร่ืองเจาะและการเจาะงาน 

1. ชนิดของเคร่ืองเจาะ 
2. ส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองเจาะและหนา้ท่ี 
3. อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองเจาะ 
4. หลกัการท างานและขั้นตอนการใชง้านเคร่ืองเจาะ 
5. การใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองเจาะ 
6. ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองเจาะ 
7. การค านวณหาความเร็วรอบในการเจาะ 
8. งานเจาะผายปากรู 
9. การเจาะรูดว้ยเคร่ืองเจาะ 

5 
 
 

เคร่ืองกลึงและการกลึงงาน 

1. ชนิดของเคร่ืองกลึง 
2. ส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองกลึงและหนา้ท่ี 
3. อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองกลึง 
4. หลกัการท างานของเคร่ืองกลึง 
5. การบ ารุงรักษาเคร่ืองกลึง 
6. ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองกลึง 
7. การค านวณหาความเร็วรอบในการกลึงงาน 
8. การกลึงปาดหนา้และเจาะรูยนัศูนย ์
9. การเจาะรูบนเคร่ืองกลึง 
10. การกลึงปอกผวิ 

6 
 

เคร่ืองไสและการไสงาน 
 1. ชนิดของเคร่ืองไส 
2. ส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองไสแนวนอนและหนา้ท่ี 
3. หลกัการท างานของเคร่ืองไส 
4. การใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองไส 
5. ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองไส 
6. การไสราบและไสผา่ฉาก 

7 งานควา้นละเอียด 
 1. ความหมายของงานควา้นละเอียด 
2. ชนิดของดอกควา้นละเอียด 



 

3. ส่วนต่างๆ ของดอกควา้นละเอียดและหนา้ท่ี 
4. หลกัการท างานควา้นละเอียด 
5. การใชแ้ละบ ารุงรักษาดอกควา้นละเอียด 
6. การควา้นละเอียด 

 รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการสอน 
 

เอกสารประกอบการสอนวชิา งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้  ( 2100 – 1007 )  ฉบบัน้ีประกอบ 

ดว้ย  7  หน่วยการเรียนรู้  แต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบดว้ยแบบทดสอบก่อนเรียน เน้ือหา ใบงาน    
แบบประเมินหลงัการเรียนรู้และส่ือการสอนท่ีเป็น  Power  Point ครบทุกหน่วย โดยมีแนวทางการ 
สอน   กิจกรรมและการประเมินผลดงัน้ี  
 

วธีิสอนและกจิกรรม 

 1. ครูและนกัเรียนตกลงกติกาการเรียนการสอนร่วมกนั 

 2. ช้ีแจงจุดประสงคร์ายวชิา   มาตรฐานรายวชิาและค าอธิบายรายวชิา ใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
 3. เป็นการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติังานจริง 
 4. บรรยายหนา้ชั้นเรียน  ประกอบ Power Point และ แผน่ใส 

 5. ครูสาธิตการปฏิบติังานให้นกัเรียนไดดู้ 

 6. นกัเรียนลงมือปฏิบติังานตามใบงานโดยมีครูควบคุมอยา่งใกลชิ้ดตามใบงาน 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวชิา งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 

 2. ส่ือการสอนของจริง 
 3. Power Point พร้อมค าบรรยายประกอบการสอน 
 

การวดัผลและประเมินผล 
 การวดัผล 
 1. คะแนนประเมินตามสภาพจริง 
  1.1 คะแนนบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม                       20 คะแนน 

  1.2 ท าแบบประเมินผลหลงัการเรียนรู้ประจ าหน่วย       10 คะแนน 

  1.3 งานท่ีมอบหมายตามใบงานภาคปฏิบติั                     50 คะแนน 

 2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน                                                      20 คะแนน 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

การประเมินผล 
 คะแนนระหวา่ง 80-100                   ไดผ้ลการเรียนระดบั 4 
 คะแนนระหวา่ง 75-79                     ไดผ้ลการเรียนระดบั 3.5 
 คะแนนระหวา่ง 70-74                     ไดผ้ลการเรียนระดบั 3 
 คะแนนระหวา่ง 65-69                     ไดผ้ลการเรียนระดบั 2.5 
 คะแนนระหวา่ง 60-64                     ไดผ้ลการเรียนระดบั 2 
 คะแนนระหวา่ง 55-59                     ไดผ้ลการเรียนระดบั 1.5 
 คะแนนระหวา่ง 50-54                     ไดผ้ลการเรียนระดบั 1 
 คะแนนระหวา่ง 0-49                       ไดผ้ลการเรียนระดบั 0 
 

รายการประเมินบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 

 1. เขา้เรียนตรงตามเวลา 
 2. แต่งกายเรียบร้อย ถูกตอ้งตามระเบียบ 

 3. เช่ือฟังครูผูส้อน ปฏิบติัตามกฎของความปลอดภยั 
 4. แนะน าช่วยเหลือเพื่อนในดา้นการเรียน 

 5. ความซ่ือสัตย ์สุจริต 

 6. การบ ารุงรักษา เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ในการปฏิบติังาน 

 7. การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล 
 8. การท าความสะอาดพื้นท่ี ภายหลงัการปฎิบติังาน 

 9. นกัเรียนไม่หนีหรือหายไป ขณะปฎิบติังาน 

 10. เลิกปฎิบติังานตรงเวลา 
 

 ในการเขา้เรียนทุกคร้ังถา้นกัเรียนปฏิบติัไดทุ้กขอ้จะไดค้ะแนนเตม็ (10) ถา้ปฏิบติัไม่ไดจ้ะ
ตดัขอ้ละ 1 คะแนน  นกัเรียนเขา้เรียนทั้งหมด 18 คร้ังต่อ 1 ภาคเรียน   จึงมีคะแนนเต็มเท่ากบั 180  
คะแนนเฉล่ียใหเ้หลือคะแนนเตม็ 20 คะแนนเป็นคะแนนบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 
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