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 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
 

 

ประวัติโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 

 

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการสอน  เมื่อ พ.ศ. 2521 ในเนื้อที่ประมาณ  36 

ไร่ ห่างจาก ต าบลนาเฉลียงประมาณ  2  กิโลเมตร อยู่ติดถนนสายสระบุรี -หล่มสัก ในระยะแรก

คณะกรรมการ    และชาวบ้านได้เสียสละทรัพย์สินเพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 6 ห้องเรียน ใน

ระหว่างการก่อสร้างได้ใช้ศาลาวัดราษฎร์สามัคคีธรรม เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวก่อน เมื่ออาคารเรียน

ชั่วคราวได้ก่อสร้างเสร็จจึงได้ย้ายกลับมาเรียนในสถานที่ ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน  เมื่อวันที่  9  

มิถุนายน  2521  โดยกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสุนทร  พินิจนัย เป็นครูใหญ่  พร้อมผู้ร่วมงานอีก  6 

คน อีก 2  ปีต่อมา กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก 1 หลัง 

ขนาด 6 ห้องเรียน รวมเป็น 12 ห้องเรียน   ต่อมา ในปี พ.ศ. 2523 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน

แบบ  216 ค ครึ่งหลัง 8  ห้องเรียน และได้ใช้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูอีกปีละ 1 หลัง  ปัจจุบันมี

บ้านพักครูทั้งหมด 6 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2525 กรมสามัญศึกษา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้  นายสมพงษ์  สุชาติพงษ์               

มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมแทน นายสุนทร  พินิจนัย ซึ่งย้ายไปด ารง

ต าแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  จังหวัดตาก 

ปีงบประมาณ 2526 ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาชนบท (มพช. 2 รุ่น 1)  โดยจัดสรรให้เป็นงบประมาณปรับปรุงไฟฟ้า  น้ าประปา  ขุดสระน้ า  และ 
ท าถนนคลุกขนาด  6 เมตร พร้อมทั้งงบประมาณเพ่ิมเติมอาคารแบบ 216  ค อีก 8 ห้องเรียน และอาคาร
เรียนแบบ 213 อีก 1 หลัง โรงฝึกงาน 3 หน่วย  อาคารหอประชุมขนาดเล็ก 1 หลัง พร้อมทั้งอุปกรณ์ 

ปีการศึกษา 2527  ได้รับการคัดเลือกจากเขตการศึกษา 7 ให้เข้าโครงการสุขศึกษาสายการศึกษา      

และได้สร้างเรือนเพาะช าอีก 1 หลังโดยใช้เงินบ ารุงการศึกษา และได้ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้สวยงาม 

ปีการศึกษา 2528  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดความสะอาดของห้องเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้รับโล่เกียรติยศจากส านักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรม
แห่งชาติ 
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ปีการศึกษา  2529 ได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษาเขต 7 ให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานดีเด่น 
ขนาดเล็ก 

ปีการศึกษา  2530  ได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษา 7 ให้เข้าโครงการผู้น าการใช้หลักสูตร
การศึกษา 

ปีการศึกษา  2531  ได้รับการคัดเลือกจากเขตการศึกษา 7 ให้เข้าโครงการนิเทศงานวิชาการ       
ภายในโรงเรียนและได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการผู้น าสาธารณสุขในโรงเรียน 

ปีการศึกษา  2532  กรมสามัญศึกษา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้นายประคอง  สมบุญ มาด ารงต าแหน่ง    
อาจารย์ใหญ่แทนนายสมพงษ์  สุชาติพงษ์ ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบึงสามพัน
วิทยาคม 

ปีการศึกษา  2533   ได้ร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา  2536   กรมสามัญศึกษาได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้นางสาวอารีย์  เกิดปั้น มาด ารงต าแหน่ง   

อาจารย์ใหญ่แทนนายประคอง  สมบุญ  ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูป
ถัมภ์ 

ปีการศึกษา  2537  นางสาวอารีย์  เกิดปั้น ได้รับการปรับต าแหน่งจากอาจารย์ใหญ่ เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับ 8  

ปีการศึกษา  2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้  
นายพละ  พันธุ์พินิจ  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับ 8  แทนนางอารีย์  แก้วบังเกิด ซึ่งได้
เกษียนอายุราชการ  

ปีการศึกษา  2557  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้  
นายพัชริน  ภู่ชัย  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับ 8  แทนนายพละ  พันธุ์พินิจ  ซึ่งได้
เกษียนอายุราชการ  

ปีการศึกษา  2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้  
ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยาานะช านาญการ  แทน                
นายพัชริน  ภู่ชัย  ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
          ปีการศึกษา  2563  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นายฤกษ์ชัย  
ลิ้มรังสฤษดิ์  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยาานะช านาญการพิเศษ  แทน ว่าที่ร้อยตรีสม
จิตร รอดเรือง  ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์ 

ปีการศึกษา 2564  ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัด เพชรบู รณ์    ได้ มี ค าสั่ งแต่ งตั้ งให้                 
นายาิติพงษ์  ตรีศร ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
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ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง พุทธศักราชที่ด ารงต าแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

นายสุนทร   พินิจนัย 
นายสมพงษ์   สุชาติพงษ์ 
นายประคอง  สมบุญ 
นางอารีย์   แก้วบังเกิด 
นายพละ   พันธุ์พินิจ 
นายพัชริน  ภู่ชัย 
ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง 
นายฤกษ์ชัย  ลิ้มรังสฤษฏ์ 
นายาิติพงษ์  ตรีศร 

ครูใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 

รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการ 

พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 
พ.ศ.2525  ถึง พ.ศ. 2531 
พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2535 

 พ.ศ. 2536  ถึง พ.ศ. 2556 
 พ.ศ. 2556  ถึง พ.ศ. 2557 
พ.ศ. 2557  ถึง พ.ศ. 2562 

         พ.ศ. 2562  ถึง พ.ศ. 2563 
         พ.ศ. 2563  ถึง  24 มิ.ย.2564 
         25 มิ.ย.2564 ถึง ปัจจุบัน 

 

 

 

ต าแหน่ง 
จ านวน(คน) 

ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร 1 - 1 
คร ู 11 19 30 

รวมข้าราชการครู 12 19 31 
พนักงานธุรการ - 1 1 
ครูอัตราจ้าง 2 2 4 

ลูกจ้างประจ า(พนักงานบริการ) - - - 

ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานท าความสะอาด) - 1 1 
รวมบุคลากรทางการศึกษา 2 4 6 

รวมทั้งสิ้น 13 23 36 
 

 

 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ตารางข้อมูลบุคลากร ปี 2564  จ าแนกตามสายงาน เพศ การศึกษา ต าแหน่งและข้อมูลการสอน 

บุคลากร เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) ระดับต าแหน่ง (คน) การสอน(คน) 

๑.ผู้บริหาร 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ต่ า
กว

า่ป
.ต

รี 

ป.
ตรี

 

สูง
กว

่าป
.ต

รี 

คร
ูผู้ช

่วย
 

คศ
.1 

คศ
.2 

คศ
.3 

คศ
.4 

ตร
งว

ิชา
เอ

ก 

วิช
าเที่

   
 

ถน
ัด 

  ๑.๑  ผู้อ านวยการ 1 -           

  ๑.๒ รองผู้อ านวยการ - -           

รวม 1 -           

๒. ครูสนับสนุนการสอน             

    ๒.๑ ครูงานธุรการ  1  1         
    ๒.๒ ครูอัตราจ้าง 2 2  4         
    ๒.๓ ครูชาวต่างชาติ - -           

รวม 2 3  5         

๓.ครูปฏิบัติการสอน 
   ๓.๑ กลุ่มสาระภาษาไทย 

 
1 

 
2 

 
 
2 

 
1  

 
1  

 
2 

 
 
3 

 

   ๓.๒ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 1 3  4   1 1 2  3 1 

   ๓.๓ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 2 6  4 4 1 1 1 5  8  

   ๓.๔ กลุ่มสาระสังคมศึกษา 1 3  3 1   1 3  4  

   ๓.๕ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 2   2  1  1   2  

   ๓.๖ กลุ่มสาระศิลปะ 1 1  2    1 1  2  

   ๓.๗ กลุ่มสาระการงานอาชีพ 2   2  1   1  2  

   ๓.๘ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  4  3 1 1  1 2  4  

รวม 11 19  22 7 4 3 6 16  28 1 

4. ลูกจ้างประจ า             

   4.1 พนักงานบริการ - -           

   4.2 พนักงานขับรถ - -           

รวม - -           

5. ลูกจ้างชั่วคราว             

   5.1 ลูกจ้างพนักงานบริการ  1 1          

รวม  1 1          

รวมทั้งสิ้น 14 23 1 27 7 4 3 6 16  28 1 
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                                                   ข้อมูลครูและบุคลากร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ วิชาเอก 
1 นายาิติพงษ์  ตรีศร ผู้อ านวยการ ปริญญาเอก กศ.ด. การบริหารการศึกษา 
2 นายฤกษ์ชัย  ลิ้มรังสฤษดิ์ คร ู ปริญญาตรี ค.บ ภาษาไทย 
3 นางสาวมัทนา  ขุนศรี คร ู ปริญญาโท กศ.ม ภาษาไทย 
4 นางสาวพิชชาภา  ชื่นศรี คร ู ปริญญาตรี ค.บ ภาษาไทย 
5 นางจีรพร   เกษาอาจ คร ู ปริญญาตรี ค.บ คณิตศาสตร์ 
6 นางสาววราพร  วีรญาณวิจิตร คร ู ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ 
7 นางสายเรียม  ขุนสุรินทร์ คร ู ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
8 นายกษิดิศ   ภาวะโสภณ คร ู ปริญญาตรี ค.บ คณิตศาสตร์ 
9 นางปราณีต  เสงี่ยมดี คร ู ปริญญาโท กศ.ม. เคมี 
10 นายสุรินทร์  วงศ์จรัส คร ู ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยี ฯ 
11 นางจันทร์แรม พานา คร ู ปริญญาตรี ค.บ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
12 นางรัชชนันท์  งามข า คร ู ปริญญาโท กศ.ม. การสอนฟิสิกส์ 
13 นางธีราพร  ลูกจันทร์ คร ู ปริญญาตรี กศ.บ. ชีววิทยา 
14 นางสาวพรวิภา  ภาพสิงห์ คร ู ปริญญาโท ค.ม. บริหารการศึกษา 
15 นางสาวอารยา สาระวัน คร ู ปริญญาตรี ค.บ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
16 นายภพพล  ศรีบุดดา ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ คอมพิวเตอร์ 
17 นางสาวรัตติยา  ค าโฉม คร ู ปริญญาโท ค.ม หลักสูตร ฯ 
18 นางอุบล  กีรติการกุล คร ู ปริญญาตรี ศษ.บ. สังคมศึกษา 
19 นายสมคิด  ขุนสุรินทร์ คร ู ปริญญาตรี วท.บ ภูมิศาสตร์ 
20 นางนงนุช  ลิ้มรังสฤษดิ์ คร ู ปริญญาตรี วท.บ ภูมิศาสตร์ 
21 นางสาวสายสุนีย์   ค าอัด คร ู ปริญญาตรี ค.บ ภาษาอังกฤษ 
22 นางสาวสุกัลย์ชนา  แก้วตา คร ู ปริญญาโท กศ.ม. การบริหาร ฯ 
23 นางจิณตนา  บุญแท่ง คร ู ปริญญาตรี ค.บ ภาษาอังกฤษ 
24 นางสาวกอบกุล  กลิ่นบุปผา ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาจีน 
25 นายสมพร  ทวนไกรพล คร ู ปริญญาตรี ศษ.บ. การบริหารฯ 
26 นายอรรถชัย  สังข์ทอง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วท.บ วิทยาศาสตร์การกีฬา 
27 นายประพจน์  พ่อค้า คร ู ปริญญาตรี ศษ.บ. การบริหาร ฯ 
28 นางสุภาภรณ์  จันทร์กลั่น คร ู ปริญญาตรี ค.บ ศิลปศึกษา 
29 นายพรมงคล  กงยนต์ คร ู ปริญญาตรี ค.บ ดนตรี 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ วิชาเอก 
30 นายณรงค์ศักดิ์  สิงห์ทอง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.อ.บ. เกษตร 
31 นางสาววีรญาดา  รอดทิม เจ้าหน้าที่

ธุรการ 
ปริญญาตรี นศ.บ. การประชาสัมพันธ์ 

32 นางสาวสุดารัตน์  อภัย ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 
33 นายโกมล  กุลวงศ์ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ค.บ นาฎศิลป์ 
34 นางสาวแววตา  ศักดิ์ศรี ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ค.บ คอมพิวเตอร์ 
35 นายเสริมพล  พุทธหะ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี วท.บ คณิตศาสตร์ 
36 นายมนูญ  ลิ้มสุข ช่างสี3 มัธยมศึกษา 

ปีที่3 
ม.3  
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วิสัยทัศน์ 
 

 

 

 

 

 พันธกิจ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมมุ่งพัฒนาเด็กดี มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เคียงคู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามเป้าหมาย

ของ สพา. และเพ่ิม

ศักยภาพผู้เรียนให้

ได้มาตราานสู่

มาตราานสากล 

4. พัฒนาหลักสูตร

มาตราานสากลและ

ปรับกระบวนการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยควบคู่กับ

การน าหลักปรัชญา

ของเศรษากิจ

พอเพียง 

5. พัฒนาครูและ

บุคลากรให้

ปฏิบัติหน้าที่

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ตามมาตราาน 

3. ส่งเสริมการใช้

นวัตกรรม สื่อ

และเทคโนโลยีที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

2. พัฒนาแหล่ง

การเรียนรู้

ภายในได้

เพียงพอสนองต่อ

ความต้องการ

ของนักเรียน ครู 

และชุมชน 

6. ร่วมมือทุก

ภาคส่วนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร่วมมือสนับสนุน

การจัดการศึกษา

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพ 

7. ร่วมอนุรักษ์

วัฒนธรรม สืบ

สานภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและ

สิ่งแวดล้อม 
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        เป้าประสงค์หลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมัธยม
ตอนต้นและตอนปลาย5 
กลุ่มสาระฯ หลัก อย่าง
น้อยร้อยละ 5 
และอีก 3 กลุ่มสาระฯ 
อย่างน้อยร้อยละ 10 

2. ผู้เรียนมีจิตส านึกใน

ความเป็นท้องถิ่นไทย

และสามารถเชื่อมโยง

พัฒนาสู่สากลได้อย่าง

มีคุณภาพ ร้อยละ 85 

3. ปรับปรุงพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ สื่อ 

เทคโนโลยี ทั้งภายใน/

ภายนอกห้องเรียน 

เพ่ือสนองการเรียนรู้

อย่างเต็มศักยภาพของ

ผู้เรียนทุกคน 

5. อบรมครูพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ของครู

ทุกคนทั้งระบบให้มี

มาตราานสู่สากล  

6. บริหารจัดการโดย

ใช้ SBM  และน าการ

เรียนใช้ในการพัฒนา

อย่างเต็มรูปแบบ 

7. ประสานชุมชน 

องค์กรในระดับท้องถิ่น 

ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศและ

สากล เป็นเครือข่าย

อุปถัมภ์ ในการพัฒนา

การศึกษา 

4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

อย่างน้อยร้อยละ 3 ใน 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

หลัก และอย่างน้อย

ร้อยละ 5 ใน 3 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้   

8.  สถานศึกษามี

สภาพแวดล้อม 

บรรยากาศ  และแหล่ง

เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 
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                                            “งานช่างอาชีพ ”   

 

 

1.  นายสมพร  ทวนไกรพล ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม              ประธานกรรมการ 
2.  นายสุรินทร์  วงศ์จรัส  ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม               กรรมการ 

3.  นายประพจน์  พ่อค้า  ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม               กรรมการ 

4.  นางสุภาภรณ์  จันทร์กลั่น ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม               กรรมการ 

5.  นางสาวสุดารัตน์  อภัย ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม               กรรมการ 

6.  นายเสริมพล  พุทธหะ  ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม          กรรมการและเลขานุการ 

 

   ลงชื่อ.........................................................ประธาน  
                 (นายสมพร  ทวนไกรพล) 

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ    ลงชือ่........................................................กรรมการ 
            (นายสุรินทร์  วงศ์จรัส)                                     (นายประพจน์  พ่อค้า) 

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ    ลงชือ่........................................................กรรมการ 
            (นางสุภาภรณ์  จันทร์กลั่น)                               (นางสาวสุดารัตน์  อภัย) 

      ลงชื่อ.........................................................กรรมการ     
                       (นายเสริมพล  พุทธะ)                              

 
                                ลงชื่อ..........................................................หวัหน้างานเศรษากิจพอเพียง 
                                            ( นางธีราพร  ลูกจันทร์ ) 

   ลงชื่อ                  

         (นายาิติพงษ์  ตรีศร) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ชื่อฐานการเรียนรู้   
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                                       “งานช่างอาชีพ ”   
ประกอบด้วย 

1.  ครูที่ปรึกษา  
1.  นายสมพร  ทวนไกรพล ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม              ประธานกรรมการ 
2.  นายสุรินทร์  วงศ์จรัส  ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม               กรรมการ 

3.  นายประพจน์  พ่อค้า  ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม               กรรมการ 

4.  นางสุภาภรณ์  จันทร์กลั่น ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม               กรรมการ 

5.  นางสาวสุดารัตน์  อภัย ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม               กรรมการ 

6.  นายเสริมพล  พุทธหะ  ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม          กรรมการและเลขานุการ 

2.นักเรียนเป็นวิทยากรประจ าฐาน 
1. นายธีรพัฒน์ เกตุขุนทด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/2 
2. นายภัทรพล โคตรแก้ว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/2 
3. นายภาณุวัฒน์  พานแผ้ว   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/3 
4.  นายภูวดล  สิงหา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/3 
5.  นายณัาพงษ์  พรมบุญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/3 
6.  นายนิทัศ  กุดสาร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อฐานการเรียนรู้   

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

สถานที่ฐานการเรียนรู้ 
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การด ารงชีวิตในปัจจุบันทุกครอบครัวจ าเป็นต้องใช้เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น หม้อหุง

ข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า พัดลมไฟฟ้า ซึ่งการใช้เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ เหล่านี้ให้ได้ในระยะยาวนั้น
จ าเป็นต้องรู้จักวิธีการบ ารุงรักษาหรือดัดแปลงเครื่องอ านวยความสะดวกเหล่านั้น เพ่ือช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งเพ่ือให้มีรูปแบบหรือวิธีการใช้ที่แปลกใหม่อีกด้วย ดังนั้นงานช่างจึงเข้ามามีบทบาทใน
การซ่อมแซมและดัดแปลงเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ  ซึ่งหนึ่งในงานช่างที่มีความส าคัญในปัจจุบัน
ได้แก่ งานโลหะเพราะเป็นงานช่างที่มีความส าคัญต่อวงการอุตสาหกรรมทุกประเภท ใช้เป็นปัจจัยพื้นาาน
ในการสร้าง หรือการผลิตชิ้นงาน ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน เช่น 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ รถยนต์ และผลิตภัณฑ์จากโลหะต่าง ๆ เป็นต้น  

ดังนั้นเราจึงท าาานการเรียนรู้งานช่างอาชีพ เป็นการเรียนรู้งานช่างอาชีพเกี่ยวกับงานช่างโลหะ 
ช่างเชื่อม ช่างสีและเน้นการใช้เครื่องมืองานช่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด คือ การใช้เครื่องมือให้ถูกกับ
การใช้งานของมัน ใช้สอยได้อย่างถูกต้อง เข้าใจคุณสมบัติของวัสดุ ช่วยท าให้เกิดความประหยัด ท าให้ยืด
อายุการใช้งานของเครื่องมือ เครื่องใช้ ถ้าเราศึกษาเรียนรู้งานช่างเข้าใจดีแล้ว เราสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ท าให้เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ท าให้เราประหยัดมากขึ้น และ
สามารถน าไปสร้างรายได้ให้เพ่ิมข้ึนอีกด้วย ซึ่งได้ด าเนินตามรอยพระราชด าริของพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามหลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพียง  
 

 
วัตถุประสงค์ของฐานการเรียนรู้ 

 
 

1.  นักเรียนเข้าใจหลักการจัดการงานช่างได้อย่างเป็นระบบ  สามารถเลือกใช้ หลักการ วิธีการ และ
ขั้นตอนในการท างานช่างได้ 

2.  นักเรียนสามารถปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพงานช่างได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
3.  นักเรียนใช้ความรู้พื้นาานงานช่างในชีวิตประจ าวันช่วยท าให้เกิดความประหยัด ลดค่าใช้จ่าง 
4.  นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้รวมทั้งประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้ 

 
 
 
 

ที่มาและความส าคัญของงานช่างอาชีพ 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการเรียนรู้ 
 

1. ด้านความรู้ (K) 
  -   นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการท างานพื้นาานของงานช่าง 
  -   นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง และ วิธีการใช้งานอย่างถูกวิธี และ ปลอดภัย 
  -   นักเรียนมีกระบวนการจัดการงาน  มีการวางแผนการท างาน บริหารเวลา และ ทุน  

-   นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพียง 
 
 2.  ด้านทักษะ (P) 
  -   นักเรียนได้ฝึกฝนการเรียนรู้เพื่อเป็นช่างฝีมือในอนาคตต่อไป 

-   นักเรียนมีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือช่าง วัสดุและอุปกรณ์ ให้ถูกกับการใช้งาน 
    ของมัน ใช้สอย 

  -   นักเรียนรู้จักการวางแผนปฏิบัติงาน คือการก าหนดขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนงานส าเร็จ 
-   นักเรียนน าเอาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพียงและสามารถน า 
    ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้ 
 

 3.  ด้านเจตคติ (A) 
  -   เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ตนเอง รู้จักวิธีการท างานที่ถูกวิธีและ 
                         มีประสิทธิภาพ 
  -   ส่งเสริมการมีจิตส านึกถึงความปลอดภัยในการท างานได้เป็นอย่างดี 

-   ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน    
    เกิดความรู้ความช านาญ เป็นพื้นาานและแนวทางศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
-   ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้ทรัพยากร             

                         ด้วยการซ่อมแซม ประกอบของใช้ที่มีอยู่แล้วให้มีสภาพดีทดแทนการซื้อใหม่  
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 1.  ประชุมคณะครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในาานการเรียนรู้  
               “ งานช่างอาชีพ ” 
 2.  ก าหนดมาตราานตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวกับาานการเรียนรู้  
               “งานช่างอาชีพ ” 

3.   จัดท าคู่มือการศึกษาาานการเรียนรู้  “งานช่างอาชีพ ” ตามหลักปรัชญาของ 
     เศรษากิจพอเพียงเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับครูที่จัดกิจกรรม 

 4.   นักเรียนแกนน าที่รับผิดชอบาาน เผยแพร่ให้กับนักเรียนในโรงเรียน 
 5.   ครูผู้รับผิดชอบประจ าาานและนักเรียนแกนน าประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 
สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

 
 1.   คู่มือการศึกษาาานการเรียนรู้ 
 2.   ใบความรู้      

3.   เครื่องมือช่าง  
4.   วัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
 

      ข้อมูลความรู้  
 

ความหมาย  ความส าคัญ และประโยชน์ของงานช่าง 
 

  1.  ช่าง  หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้และช านาญในงานหรือในศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง  และงานช่าง 
หมายถึง สิ่งที่เป็นผลเกิดจากการท างานของช่าง   งานช่างแบ่งออกได้หลายสาขา  เช่น งานไม้ ช่างไฟฟ้า 
ช่างโลหะ ช่างยนต์ ช่างประปา เป็นต้น 
   2.  ความส าคัญของงานช่าง  เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้งานช่างในแต่ละสาขา  และได้ทดลองปฏิบัติ
เพียงเล็กน้อยก็สามารถท าได้ด้วยตนเอง  ซึ่งได้แก่  งานซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องใช้บางอย่างภายใน
บ้าน  เช่น  ซ่อมโต๊ะ  เก้าอ้ี  ซ่อมไฟฟ้าภายในบ้าน  ซ่อมผนังรั้ว  เป็นต้น  หากได้ฝึกฝนจนเกิดความ
ช านาญก็สามารถ น าความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพต่อไปได้ 
   3.  ประโยชน์ของงานช่าง  คือ  สามารถใช้เครื่องมือ  เครื่องใช้สอยได้อย่างถูกต้อง  เข้าใจ
คุณสมบัติของวัสดุ ช่วยท าให้เกิดความประหยัด ท าให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ เครื่องใช้ บางครั้ง



15 
 

สามารถใช้ความรู้ซ่อมแซมแก้ไข ข้อขัดข้องที่เกิดกับอุปกรณ์ได้  ตรวจสอบความบกพร่องของอุปกรณ์  
หากเราพัฒนาฝีมือความรู้จนเกิดความช านาญ  ก็ยังสามารถท่ีจะเพ่ิมรายได้ 
ให้กับตนเอง  โดยประกอบเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักเพ่ือเพ่ิมรายได้ต่อไป 

 
ประเภทของงานช่าง 

 

งานช่าง  หมายถึง  งานที่เก่ียวข้องกับการสร้าง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษา  หรือดัดแปลงวัสดุหรือ
เศษวัสดุให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ท าให้เครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น  และช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้อีกด้วย  ซึ่งงานช่างทั่วไปที่เราพบเห็นมีหลายประเภท  ดังนี้ 

1.  งานโลหะ เป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะ แรงกาย ความอดทน ความประณีต ในการท างาน  โดย
การประดิษา์ของใช้เหล่านี้จะมีโครงสร้างเป็นโลหะเป็นส่วนมาก  ท าให้อุปกรณ์มีความคงทนถาวรสูง 

2.  งานไม้และงานพลาสติก  งานไม้เป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะในการท างานโดยอาศัยไม้เป็น
โครงสร้างแกนหลัก  ซ่ึงต้องมีความสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ ในการน าไม้มาประดิษา์เป็นของใช้ได้
อย่างเหมาะสม  และในปัจจุบันนี้ไม้มีราคาแพงและหาได้ยากข้ึน  ท าให้พลาสติกซ่ึงเป็นวัสดุสังเคราะห์ มี
บทบาทมากข้ึนแทนงานไม้   

3.  งานปูนและงานสุขภัณฑ์   เป็นวัสดุงานที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ทั้งท่ีอยู่อาศัย 
ส านักงานต่างๆ  โดยเฉพาะในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  มีความจ าเป็นต้องซ่อมแซม บ ารุงรักษาสุขภัณฑ์ ตลอดจน
การเลือกใช้ชนิดของปูนซีเมนต์ การผสม การก่ออิาถือปูน การซ่อมรอยแตกร้าว ห้องน้ า  และสุขภัณฑ์ 

4.  งานสีและงานเคลือบผิว   เป็นงานขั้นสุดท้ายในการตบแต่งชิ้นงานให้สวยงาม เป็นที่ต้องตา
ต้องใจของผู้ใช ้ โดยที่วัสดบุางชนดิถูกอากาศแล้วจะท าปฏิกิริยากับอากาศ ท าให้เกิดการสึกกร่อน ช ารุด ผุพัง ได้ง่าย 
          5. งานไฟฟ้าและงานอิเล็กทรอนิกส์  เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ ในการน าเอา
พลังงานไฟฟ้ามาใช้ ในลักษณะพลังงานแสงสว่าง พลังงานความร้อน  และพลังงานกล และต้องใช้ได้อย่าง 

ปลอดภัย  โดยเน้นในการบ ารุงรักษา ความปลอดภัย  มีอายุการใช้งานยืนนาน เพราะอุปกรณ์
ไฟฟ้าเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่ส าคัญในชีวิตประจ าวันซึ่งจะขาดไม่ได้ 
 

ประโยชน์ของงานช่าง 
 

การเรียนรู้งานช่าง  มีประโยชน์ดังนี้ 
          1.  สามารถใช้เครื่องมือช่างต่าง ๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน 
          2.  สามารถซ่อมแซมและดูแลรักษาของใช้ที่ช ารุดแล้ว  ให้น ากลับมาใช้ใหม่ได้  ช่วยให้ลด
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว  และช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย 
          3.  ช่วยฝึกให้รู้จักคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
          4.  ท าให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
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เครื่องมืองานช่าง 

 
เครื่องมีอที่ใช้ในการท างานช่าง  มีดังนี ้
          1.  เครื่องมือส าหรับวัดระยะ  ใช้วัดความก้วาง  ความยาว  และความสูงของวัสดุ  เช่น  ไม้
บรรทัด  ไม้เมตร  สายวัด  ตลับเมตร  เป็นต้น 
          2.  เครื่องมือส าหรับตัด  ใช้ตัด  หรือผ่าวัสดุให้แยกออกจากกัน  เช่น  กรรไกร  มีด  เลื่อย  คีม
ตัดลวด  ขวาน  เป็นต้น 
          3.  เครื่องมือส าหรับเจาะ  ใช้เจาะวัสดุให้เป็นรู  เช่น  สิ่ว  สว่านไฟฟ้า  สว่านมือ  เป็นต้น 
          4.  เครื่องมือส าหรับตอก  ใช้ตอก  ทุบ  หรือตีวัสดุต่าง ๆ เช่น  ค้อนหัวกลม  ค้อนหัวแบน  ค้อน
หงอน  เป็นต้น 

 
 วิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือช่าง 

 
          1.  วิธีการใช้เครื่องมือช่าง  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
               1.  ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือก่อนน าไปใช้ 
               2.  ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือก่อนน าไปใช้งาน ถ้าพบว่าเครื่องมือช ารุด ควรน าไปซ่อมแซมก่อน 
               3.  ใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 
               4.  ใช้เครื่องมือด้วยความระมัดระวัง  และไม่เล่นหยอกล้อกันขณะใช้เครื่องมือ 
          2.  การดูแลรักษาเครืองมือช่าง  ควรปฏิบัติดังนี้ 
               1.  ท าความสะอาดเครื่องมือหลังการใช้งานทุกครั้ง 
               2.  ถ้าเครื่องมือช ารุดให้ซ่อมแซมก่อนน าไปเก็บ 
               3.  เครื่องมือที่เป็นโลหะ เช่น  กรรไกร  มีด  เลื่อย  ควรทาน้ ามันเพ่ือป้องกันสนิมในส่วนที่เป็นโลหะ 
               4.  จัดเก็บเครื่องมือเข้าที่หรือเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย 

 
การซ่อมแซม  ดูแล  และบ ารุงรักษาของใช้ 

      
ของใช้ที่มีอยู่ในบ้าน  เราควรดูแลและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดูใหม่  และสะอาดอยู่

เสมอ  เพ่ือให้มีของไว้ใช้ได้นาน ๆ แต่ส าหรับของใช้ที่เสื่อมสภาพหรือช ารุดเสียหาย  แล้วต้องน าไปให้ช่าง
ซ่อมแซมสิ่งของด้วยตนเอง  ก็จะท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 
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งานช่างโลหะ 
 

งานโลหะเป็นงานช่างที่มีความส าคัญต่อวงการอุตสาหกรรมทุกประเภท ใช้เป็นปัจจัยพื้นาานใน
การสร้าง หรือการผลิตชิ้นงาน ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน เช่น 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ รถยนต์ และผลิตภัณฑ์จากโลหะต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้น 
การศึกษากระบวนการเรียนรู้การท างานเกี่ยวกับโลหะจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนางานโลหะให้ดี
ยิ่งขึ้น  

 
 
งานโลหะมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ดังนี้ 
 
•  งานโลหะใช้ในการประดิษา์สิ่งของเครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
เลื่อย ค้อน กบ สว่าน มีด ภาชนะต่าง ๆ เครื่องกลึง เครื่องไส ตัวถังรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เป็นต้น 
•  งานโลหะใช้ในการก่อสร้าง โครงสร้างหรือส่วนประกอบของสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  แทนวัสดุที่ท าจากไม้ได้
เป็นอย่างดี ช่วยลดการท าลายปา่ไม้ เช่น งานโลหะท าโครงหลังคาอาคารต่าง ๆ ท าสะพานข้ามแม่น้ า เป็นต้น 
•  งานโลหะก่อให้เกิดคุณค่าของงาน และความช านาญการของช่าง ในการพัฒนาบ้านเมืองด้วยงานโลหะ
มากขึ้น เช่น สะพานพระราม 8 สะพานพระราม 9 เป็นต้น 
 
การปฏิบัติงานโลหะ 
 
      งานโลหะเป็นงานที่เก่ียวกับการน าผลิตภัณฑ์โลหะมาใช้ในชีวิตประจ าวัน และ การน าโลหะไป 
ประยุกต์ประกอบกับวัสดุอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานตามวัตถุประสงค  ์มีความคงทนสวยงาม 
เหมาะสมกับประโยชน์ในการใช้สอยในยุคปัจจุบันนี้ เช่น ใช้เป็นส่วนประกอบของบ้านพักอาศัย และ 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายใน ภายนอกบ้านที่ท าด้วยโลหะ หรือ มีส่วนประกอบของ บ้านพักอาศัย 
และ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายใน ภายนอกบ้านที่ท าด้วยโลหะ หรือ มี ส่วนประกอบของโลหะเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น โครงหลังคา ลกูกรง ประตู หน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า หม้อ กระทะ พัดลม ตู้เย็น 
เป็นต้น   ขอบข่ายของงานโลหะ เป็นการน าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการงานโลหะมาใช้เขียน 
แบบ ออกแบบ เพ่ือการวัด ตัด เจาะ หล่อ เคาะ พับ ประกอบ ขึ้นรูป แปลงรูป และ การเชื่อมโลหะ สร้าง
หรือผลิต และ ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการด ารงชีวิต ประจ าวันได้เป็น
อย่างดีด้วยตนเอง  
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานโลหะ มีดังนี้  
 

1.  สามารถใช้เครื่องมืองานช่างโลหะได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี และ ปลอดภัย  
2.  สามารถสร้างหรือผลิตชิ้นงานเกี่ยวกับงานโลหะได้ด้วยตนเอง  
3.  สามารถซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขงานโลหะให้กลับมาใช้งานได้เป็นอย่างดี  
4.  ช่วยลดการใช้ไม้ป็นวัสดุหลัก โดยเลือกใช้โลหะเป็นวัสดุแทน  
5.  ใช้เป็นหลักพ้ืนาานการศึกษาต่อ เพ่ือประกอบอาชีพต่อไป  

  
 
การปฏิบัติงานโลหะในโรงเรียน  มีดังนี้ 
 

1. การท าโต๊ะนักเรียน  โดยการน าโต๊ะเก่ามาซ่อมแซม 
2. ท าโต๊ะรับประทานอาหารในโรงอาหาร 
3. ท าเสาไฟฟ้าในบริเวณรอบถนนในโรงเรียน 
4. ท าป้ายหน้าเสาธง 
5. ท าท่ีจอดรถนักเรียน 
6. ท าชิ้นงานในการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
7. ท าโครงงานงานช่างอาชีพ  
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ดังนั้น การศึกษากระบวนการเรียนรู้การท างานเกี่ยวกับโลหะจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน
ชีวิตประจ าวัน เพราะส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน  อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านหลายชนิด  ท าด้วย
โลหะหรือมีโลหะ  เป็นส่วนประกอบ  เช่น  รางน้ า  ลูกกรง  ประต ู หม้อ  กระทะ  ถังน้ า    เครื่อง
เรือน  เป็นต้น  เครื่องใช้แต่ละอย่างใช้โลหะต่างๆกัน  เช่น  ทองแดง  ทองเหลือง  เหล็ก  อะลูมิเนียม   
มีรูปแบบต่าง ๆ กันตามลักษณะของการใช้งาน  เครื่องใช้โลหะทุกอย่าง  เมื่อใช้นานวันย่อมมีการช ารุด
เสียหาย  ต้องบ ารุงรักษา  เพ่ือให้ใช้งานต่อไปได้อีก  งานช่างโลหะบางชนิด  เช่น  งานช่างโลหะแผ่น
สามารถน ามาสร้างสรรค์เป็นเครื่องใช้เครื่องตกแต่งภายในบ้านได้อย่างสวยงาม  งานโลหะเป็นงานที่ต้อง
อาศัยทักษะ  แรงกาย  ความอดทน  ความประณีต  เทคนิค  และวิธีการ  จ าเป็นที่จะต้องศึกษารู้จัก
เครื่องมือ  วิธีใช ้ การดูแลรักษา  และสามารถจัดหาวัสดุน ามาใช้งาน ได้อย่างเหมาะสม   

 
 

 

วิธีใช้ฐานเรียนรู้ 
 
1. ศึกษาใบความรู้ ( ข้อมูลความรู้ )     
2. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์      
3. ลงมือปฏิบัติ      
4. สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ 

 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
1.  ประโยชน์โดยตรง  ที่เห็นได้ชัดเจน คือ การมีความรู้พ้ืนาานเกี่ยวกับงานช่างเป็นการ

ประหยัด    ทั้งค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ้างช่างอาชีพแล้วยังประหยัดเวลา  ไม่ต้องเสียเวลารอคอยว่าจะหาช่าง
อาชีพได้  หรือแม้ว่าจะต้องว่าจ้างช่างอาชีพก็สามารถควบคุมดูแลการท างาน  ผลงาน  ไม่ให้ช่างเอารัดเอา
เปรียบได้ 
           2.  ประโยชน์โดยอ้อม  เช่น  การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  การซ่อมหรือสร้างสิ่งของเครื่องใช้
ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน  สนุกสนานในการท างานเช่นเดียวกับการท างานอดิเรกอ่ืน  ๆ นอกจากนั้นจาก
ผลของการท างาน  ยังท าให้เกิดความรู้ความช านาญ  สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ ช่างอาชีพได้  แม้ไม่ต้อง
ท าเป็นอาชีพโดยตรง  ก็อาจท าเป็นอาชีพเสริม  เพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดี 
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ความรู้ที่ได้จากฐานการเรียนรู้ 
 
 1.  ศาสตร์พระราชา 
  -  หลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพียง 
   

 2.  ศาสตร์สากล 
   1.คณิตศาสตร์ การวัด การค านวณ 

2.ศิลปะ การออกแบบชิ้นงาน 

 
3.  ศาสตร์ภูมิปัญญา 

  -  ศึกษาองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน 
  
 

ความสอดคล้องกับหลักทรงงาน 
 
1.  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ 

สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้น
ไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย 

2. ท าตามล าดับขั้น  
ในการทรงงานของพระองค์จะทรงเริ่มต้น จากสิ่งที่จ าเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ 

สาธารณสุข เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถท าประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อไปได้ จากนั้นจะเป็น
เรื่องสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนาานและสิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ า เพ่ือการเกษตร 
การอุปโภค บริโภค ที่เอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้
ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบง่ายเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได้
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

3.  การพ่ึงตนเอง 
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพ่ือการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหา 

เฉพาะหน้า เพ่ือให้มีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชน
สามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พ่ึงตนเองได้ในที่สุด 
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 4.  ประหยัด เรียบง่าย 
ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ในเรื่องของความ ประหยัดนี้ ประชาชนไทย 

ทราบกันดีว่าเรื่องส่วนพระองค์ก็ทรงประหยัดมากดังที่เราเคยเห็นว่า หลอดยาสีพระทนต์นั้นทรงใช้อย่าง
คุ้มค่าอย่างไร หรือฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน ขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือ
ราษฎรทรงใช้หลัก ในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถท าเองได้ หาได้ใน
ท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ มาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่
ยุ่งยากนัก 

5.   การท างานอย่างมีความสุข 
ท างานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราท าอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเรา 

จะชนะ สนุกกับการท างานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท างานโดยค านึงถึงความสุขที่เกิดจาก
การได้ท าประโยชน์ให้กับผู้อ่ืนก็สามารถท าได้ “…ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุข
ร่วมกัน ในการท าประโยชน์ให้กับผู้อื่น…” 
 6.   ท าให้ง่าย 

ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริไป 
ได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและ
ระบบนิเวศโดยรวม  “ท าให้ง่าย” 
 7.   การมีส่วนร่วม 

ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุก 
ระดบัได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “ส าคัญที่สุดจะต้องหัดท าใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความ
คิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาละ
ประสบการณ์อันหลากหลายมาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 

8.   ประโยชน์ส่วนรวม  
การปฏิบัติในพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชด าริในการพัฒนาและ 

ช่วยเหลือพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระลึกถึงส่วนรวมเป็นส าคัญ 
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แหล่งเรียนรู้งานช่างอาชีพ 
 

ความรู้ คุณธรรม 
1.รู้เรื่องการใช้เครื่องมือช่าง 
2.รู้เรื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับงานช่าง 
3.รู้เรื่องทักษะการเชื่อมและวิธีการเชื่อม 

1.ขยัน มีความมุ่งมั่นในการท างานเพ่ือให้ส าเร็จ
บรรลุเป้าหมาย 
2.ซื่อสัตย์ ไม่ใช้คดโกง มีความสุจริตในการท างาน 
3.อดทน ต้องมีความอดทนต่อการปฏิบัติงาน 
 
 

 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 

1.น าเหล็กท่ีเหลือใช้มาใช้ให้
เหมาะสมกับงาน และเกิด
ประโยชน์ 
 
 

1.เพื่อโรงเรียนได้โต๊ะให้กับ
นักเรียน เป็นการลดค่าใช้จ่าย 

1.วางแผนการท างาน 
2.เตรียมและดูแลอุปกรณ์การ
ท างานให้พร้อมอยู่เสมอ 
3.ท างานด้วยความระมัดระวัง 

 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

1.โต๊ะนักเรียนที่มีความ
แข็งแรงทนทาน 
2.ต๊ะนักเรียนที่ซ่อมแล้ว
สามารถน าไปใช้ 

1.การท างานร่วมกันใน
การจัดท า/ซ่อมแซม
โต๊ะนักเรียนภายใน
โรงเรียน 

1.ท าให้สภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนดีขึ้น และลด
เหล็กเหลือใช้ในโรงเรียน 
2.น าวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือ
ใช้มาท าให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 
 

1.ส่งเสริมงานช่างอาชีพ
ให้มีการถ่ายทอดจากรุ่น
สู่รุ่นต่อไป 

 
ศาสตร์พระราชา ศาสตร์สากล ศาสตร์ภูมิปัญญา 

1.หลักการทรงงาน 
  -ข้อ 4. ท าตามล าดับขั้น  เริ่มลงมือ
สิ่งที่จ าเป็นล าดับต่อไป ด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง 

1.คณิตศาสตร์ การวัด การ
ค านวณ 
2.ศิลปะ การออกแบบชิ้นงาน 
 

1.สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
งานช่างฝีมือ โดย  
นายจีระวัฒน์ โชติธนบูรณ์  
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ภาคผนวก 
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he 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                      งานช่างอาชีพ 
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