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หนังสือเรียนเล่มน้ี จัดท าข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชางาน
เครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เน้ือหารายวิชาแบ่งออกเป็น 4 
บทเรียนประกอบด้วยบทท่ี 1 เครื่องเล่ือยกลและงานตัดด้วยเครื่องเ ล่ือยกล บทท่ี 2 เครื่องเ จียระไนด้วยมือ
และงาน ลับคมตัดมีดกลึงและดอกสว่าน บทท่ี 3 เครื่องกลึงและงานกลึง และบทท่ี 4 เครื่องเจาะ งานเจาะ
และการคว้านเรียบ 

  

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้เรียนและผู้สนใจท่ัวไป หากมี ข้อบกพร่องและ
ข้อผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับค าช้ีแนะจากทุกๆ ท่านเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุงต่อไป 
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หลักสูตรรายวิชา 
 

20100-1007 งานเคร ื่องมือกลเบื้องต้น  1-3-2 
(Basic Machine Tools)  

 

จุดประสงคร์ายวิชา เพื่อให้ 
1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับหลักการท างาน การค านวณท่ีใช้ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน 
2. มีทักษะเก่ียวกับการตัด เจาะ กลึง งานด้วยเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 
3. มีเจตคติและกิจนิสัย ท่ีดีในการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัยเป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการท างาน การบ ารุงรักษา การปรับต้ัง การใช้งานเครื่องมือกลพื้นฐาน   

ตามคู่มือ 
2. ค านวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อนงานเครื่องมือกลพื้นฐาน 
3. ลับคมตัด งานกลึง และงานเจาะ ตามคู่มือ 
4. ลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก งานลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก ตามคู่มือ 
5. เจาะรู และรีมเมอร์ ตามแบบส่ังงาน 
6. กลึงข้ึนรูปช้ินงานโลหะตามแบบส่ังงาน 

 

ค าอธบิายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล  ชนิด ส่วนประกอบ

การท างาน การใช้งานและการบ ารุงรักษาเครื่องมือกลเบ้ืองต้น การค านวณค่าความเร็วรอบ ความเร็ว ตัด อัตรา
การป้อน ปฏิบัติงานกลึงปาดหน้า กลึงปอก เจาะรู และรีมเมอร์ งานลับคมตัด มีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก 
ดอกสว่าน 
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ค าชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการสอน  
วิชางานเคร ื่องมือกลเบ ื้องต ้น (Basic Machine Tools) รห ัสวิชา 20100 -1007 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 

1. ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการสอน 
 เอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องมือกลเ บ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-
1007 เล่มน้ีใช้ส าหรับประกอบการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนพร้อมกันท้ังห้อง โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
น้ีผู้เรียนจะต้องประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียนและฝึก
ทักษะในการปฏิบัติงานตามใบงานท่ีมอบหมาย เอกสารประกอบการสอนส่วนประกอบส่วนต่างๆ ดังน้ี 

1.1 หลักสูตรรายวิชาได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
1.2 เน้ือหาวิชาจ านวน 4 บทเรียนประกอบด้วย 

1. บทท่ี 1 เครื่องเล่ือยกลและงานตัดด้วยเครื่องเล่ือยกลชัก 
2. บทท่ี 2 เครื่องเจียระไนและงานลับคมตัด  
3. บทท่ี 3 เครื่องกลึงและงานกลึง 
4. บทท่ี 4 เครื่องเจาะ งานเจาะและการคว้านเรียบ 

1.3 ส่วนประกอบของบทเรียนท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการสอนแต่ละบทเรียน มีดังน้ี 
1. ช่ือบทเรียนคือ เ น้ือหาหลักของเอกสาประกอบการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับเครื่องมือกลเบ้ืองต้น ได้แก่ บทท่ี 1 เครื่องเ ล่ือยกลและงานตัดด้วยเ ล่ือยกลชัก  บทท่ี 2 
เครื่องเจียระไนและงานลับคมตัด บทท่ี 3 เครื่องกลึงและงานกลึง และบทท่ี 4 เครื่องเจาะงานเจาะและการ
คว้านเรียบ 

2. สาระส าคัญคือ ส่วนแนะน าเน้ือหาในแต่ละบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าเ น้ือหาท่ีก าลัง
เรียนน้ันเก่ียวข้องกับเรื่องใด ส าคัญอย่างไรเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้ 

3. สาระการเรียนรู้คือ หัวข้อเรื่องหรือหัวข้อย่อยของแต่ละบทเรียน 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้คือ พฤติกรรมท่ีคาดหวังไว้เป็นเป้าหมายหรือส่ิงท่ีต้องการให้ผู้เรียน

ประสบผลส าเร็จหลังจากเรียนจบแต่ละบทเรียนแล้ว ซึ่งมีท้ังด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ 
5. ใบความรู้แต่ละหัวข้อเรื่องคือ เอกสารท่ีรวบรวมเก่ียวกับเ น้ือหาสาระท่ีต้องการให้ผู้เรียน

ต้องเรียนรู้ เช่น ชนิด ส่วนประกอบ หน้าท่ีการใช้งาน ความปลอดภัย และการบ ารุงรักษา ฯลฯ 
6. แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียนคือ ชุดของข้อค าถามท่ีสร้าง

ข้ึนเพื่อใช้วัดความรู้ต่างๆ ของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแต่ละบทเรียน 
7. ใบงานคือ เอกสารท่ีรวบรวมเน้ือหาสาระและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเ ป็นข้ันตอนในงาน

น้ันๆ ประกอบด้วย จุดประสงค์ของใบงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุท่ีใช้กับงานน้ันๆ ค าส่ังให้นักเรียน
ปฏิบัติงาน และข้ันตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

8. ใบประเมินการปฏิบัติงานคือ เครื่องมือท่ีใช้ประเมินความสามารถในการแสดงพฤติกรรมท่ี
เป็นผลมาจากความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะเฉพาะ (Attributes) ท่ีท าให้ผู้เรียน
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สามารถปฏิบัติงานตามใบงานท่ีมอบหมาย โดยการแปลงเป็นคะแนนรวมของผลสัมฤทธ์ิของงานให้เป็นคะแนน
ท่ีมีฐานคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน 

1.4 โครงการสอนรายสัปดาห์คือ แผนหรือเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนรายสัปดาห์ท่ีท าการ
แยกช่ัวโมงในการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และช่ัวโมงของภาคปฏิบัติออกจากกัน  (แสดงไว้ในภาคผนวกท้าย
เอกสารประกอบการสอน) 
 

2. ค าชี้แจงส าหรบัผ ูส้อน 
2.1 ก่อนท าการสอนทุกครั้ง ผู้สอนต้องศึกษาเน้ือหาวิชาให้เ ข้าใจและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ใ ห้

สอดคล้องกับโครงการจัดการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ 
2.2 ก่อนท าการสอนต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อท่ีจะใช้ในการเรียนการจัดการเรียนรู้ตามท่ี

ระบุไว้ในโครงการจัดการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ 
2.3 ก่อนจัดการเรียนรู้ในสัปดาห์แรก ครูผู้สอนต้องให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลการเรียนและจัดท าประวัติการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล 
2.4 ผู้สอนต้องด าเนินการสอนตามโครงการจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกสัปดาห์ตามท่ีก าหนดไว้ 
2.5  ก่อนจัดการเรียนรู้แต่ละบทเรียน ครูผู้สอนต้องให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วเก็บรวบรวม

ข้อมูลการเรียน และจัดท าประวัติการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล 
2.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็นข้ันตอน ดังน้ี 

1. ข้ันท่ี 1 ข้ันสนใจปัญหา (Motivation) 
2. ข้ันท่ี 2 ข้ันศึกษาข้อมูล (Infomation) 
3. ข้ันท่ี 3 ข้ันพยายามหรือข้ันท ากิจกรรม (Application) 
4. ข้ันท่ี 4 ข้ันส าเร็จผล (Progress) 

2.6 หลังจากจัดการเรียนรู้ครบแต่ละบทเรียนแล้ว ครู ผู้สอนต้องให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
แล้วเก็บรวบรวบรวมข้อมูลไว้เปรียบเทียบกับผลการทดสอบก่อนเรียน เพื่อดูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ
ความก้าวหน้าของผู้เรียน  

2.7 หลังจากผู้เรียนเรียนจนครบทุกบทเรียนแล้ว ครูผู้สอนต้องให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (ชุดเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน) แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลไว้
เปรียบเทียบกับผลการทดสอบก่อนเรียน เพื่อดูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความก้าวหน้าของผู้เรียน 
 

3. บทบาทผูเ้รยีน 
เน่ืองจากเอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องมือกลเ บ้ืองต้น  (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 

20100-1007 น้ีเป็นการจัดการเรียนรู้ส าหรับให้ครูผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการ ดังน้ันเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของแต่ละบทเรียนผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมตามบทบาทผู้เรียน ดังน้ี 

3.1 ก่อนเข้าช้ันเรียนผู้เรียนต้องน าเอกสารประกอบการสอน และจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์การ
เรียนมาให้พร้อมทุกครั้ง 

3.2 ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมตามค าแนะน าของครูผู้สอนอย่างเคร่งครัด 
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3.3 ในข้ันตอนการท ากิจกรรมก่อนและหลังเรียน เช่น การท าแบบทดสอบก่อนและหลัง เรียนและการ
ฝึกทักษะปฏิบัติตามใบงานต่างๆ ท่ีมอบหมายผู้เรียนต้องพยายามอย่างเต็มความรู้ความสามารถ และปราศจาก
อคติ 
 

4. การจดัชั้นเรยีน 
4.1 การสอนภาคทฤษฎี ให้จัดช้ันเรียนตามปกติ การจัดการเรียนการสอนเป็นแบบบรรยายหรือ      

ถามตอบ ดังน้ันสภาพการจัดช้ันเรียนต้องจัดให้มีความเหมาะสม สามารถจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างท่ัวถึง มีการจัดเตรียมส่ือและโสตทัศนูปกรณ์ตามความเหมาะสม 

4.2 การสอนภาคปฏิบัติ จัดการเรียนการสอนแบบสาธิตแล้วให้ผู้ เรียนฝึกปฎิบัติตามใบงานท่ี
มอบหมายเพื่อให้เกิดทักษะและเจคติตามจุดประสงค์ของแต่ละใบงาน และผ่านเกณฑ์ตามใบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

5. การประเมนิผลการเรยีน 
5.1 ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนของแต่ละบทเรียน  
5.2 ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนในสัปดาห์

แรกและสัปดาห์สุดท้าย 
5.3 ประเมินผลจากการปฏิบัติตามใบส่ังงานต่างๆ ท่ีมอบหมาย 
5.4 ประเมินผลจากเวลาเรียน ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยการ

สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการปฏิบัติงาน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

6. เกณฑก์ารวดัและประเมนิผล  
การวัดและประเมินผลในรายวิชางานเครื่องมือกลเ บ้ืองต้น รหัสวิชา 20100-1007 ก าหนดสัดส่วน

ของคะแนนระหว่างเรียนต่อคะแนนทดสอบปลายภาคเรียนเท่ากับ 80 : 20 ดังน้ี  
6.1 คะแนนระหว่างเรียนตลอดภาคเรียน     = 80  คะแนน  

1. คะแนนเวลาเรียน ความมีวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ความต้ังใจ 
และกิจนิสัยการเรียน (ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา) = 20  คะแนน  

2. คะแนนท าแบบฝึกหัด     = 10  คะแนน 
3. คะแนนท าแบบทดสอบหลังเรียน    = 10  คะแนน 
4. คะแนนจากการท าใบส่ังงาน    = 30 คะแนน 
5. คะแนนงานท่ีมอบหมายให้ค้นคว้า    = 10  คะแนน 

6.2 คะแนนสอบปลายภาคเรียน      = 20  คะแนน  
 
 
 

 
 



ค าช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการสอน                                                                          ฌ 
 

6.3 เกณฑ์การประเมินผลใช้เกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์ โดยมีระดับผลการเรียนดังน้ี  
1. ช่วงคะแนน 80-100 ผลการเรียน (เกรด)  =  4.0 
2. ช่วงคะแนน 75-79 ผลการเรียน (เกรด)  =  3.5 
3. ช่วงคะแนน 70-74  ผลการเรียน (เกรด)  =  3.0 
4. ช่วงคะแนน 65-69  ผลการเรียน (เกรด)  =  2.5 
5. ช่วงคะแนน 60-64  ผลการเรียน (เกรด)  =  2.0 
6. ช่วงคะแนน 55-59  ผลการเรียน (เกรด)  =  1.5 
7. ช่วงคะแนน 50-54  ผลการเรียน (เกรด)  =  1.0 
8. ช่วงคะแนน 0-49  ผลการเรียน (เกรด)  =  0.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


