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รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงเก่ียวกับ
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ........................................................... ....................................... 
   

ลงชื่อ...................................................... 
(นายจิตวัฒนา บุญเลิศ) 

หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อ่ืน ๆ 
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.............................................................................................................................................................. .........  
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  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ อ่ืน ๆ 
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.......................................................................................................................... ...................................... 

 
ลงชื่อ...................................................... 

( นายนิมิต ศรียาภัย ) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

........./............/........... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3102-2006  จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการจัดการ
เรียนการสอน วิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอน ๗๒ 
ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 1๐ หน่วย ประกอบด้วย หลักการและพื้นฐานการสอบเทียบ
เครื่องมือวัด การสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ การสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจ การสอบเทียบ
ไมโครมิเตอร์ การสอบเทียบไดอัลเกจ การสอบเทียบเครื่องมือวัดมุม การสอบเทียบเครื่องชั่ง การ
สอบเทียบแรงบิด การสอบเทียบมาตรวัดความดัน การสอบเทียบอัตราการไหล 
        ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้
เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้ จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
  
 

 
องค์อาจ รุ่งเรือง 

ผู้จัดทำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ รายวิชา 
๑.  ชื่อวิชา มาตรวิทยาอุตสาหกรรม      รหัสวิชา 3102-2006  จำนวน  ๓  หน่วยกิต  ๔ ชั่วโมง 
๒.  คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยาวิศวกรรม บทบาทและ 
ความลำดับของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชั่งตวงวัดของประเทศไทย และมาตรฐาน ISO 
9000 ISO 1400 และ HACCP การวัด การใช้สถิติในการวัดและตรวจสอบ การหาค่าความไม่แน่นอน 
(uncertainty) มาตรฐาน  ISO/IEC 17025 สำหรับห้ องปฏิบั ติ การ การรักษาสภาพแวดล้อมของ
ห้องปฏิบัติการ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดเชิงมิติ เช่น แท่นระดับ เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ เกจหน้าปัด 
เกจบล็อก เครื่องมือวัดมุม เป็นต้น เครื่องมือวัดเชิงกล เช่น เครื่องชั่ง เครื่องวัดแรงและทอร์ก มาตรความดัน 
มาตรอัตราการไหล เป็นต้น สอบเทียบตามขั้นตอนการสอบเทียบ (Calibrate Procedures)สอบเทียบ
เครื่องมือวัดเชิงมิติและเครื่องมือวัดเชิงกลซึ่งใช้ทั่วไปในงานวิศวกรรม การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
 
๓.  จุดประสงค์รายวิชา 
ด้านความรู้/ด้านทักษะ 

๓.๑  เข้าใจประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการวัด  มาตรฐานการวัด ระบบหน่วยวัด 
ความหมายของสัญลักษณ์ GD&T และหลักการทำงานของเครื่องมือวัด ๓ แกน 
 ๓.๒  ใช้เครื่องมือวัด  บำรุงรักษา เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ ตลอดจนสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ 
 ๓.๓  มีกิจนิสัยใสในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย ตระหนึกถึงคุณภาพงาน การ
สรุปรายงานผลการวัด 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           3.4 แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ำใจและแบ่งปัน
ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 

 
๔.  สมรรถนะรายวิชา 

๔.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการวัด การสอบเทียบในมาตร
วิทยา บทบาทความสำคัญของกฎหมาย และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชั่งตวงวัดของประเทศไทย มาตรฐาน 
ISO 9000 ISO 14000 และ HCCP 

๔.๒ แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวัด  มาตรฐานการวัด ระบบหน่วยวัด ความหมายของสัญลักษณ์ 
GD&T นิยามศัพทืมาตรวิทยา วิธีการวัด ค่าความผิดพลาดในการวัด ใช้สถิติในการวัด ตรวจสอบ หาค่าความ
ไม่แน่นอน(Uncertainty ) มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

๔.๓ ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ 
๔.๔  สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ  ตามขั้นตอนการสอบเทียบ (Calibrate Procedures)

บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
 
 



๕. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   ผูร้ับผดิชอบ นายองค์อาจ รุ่งเรอืง 



๖. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

หน่วยการเรียนรู้  
(จำนวนชั่วโมง) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ ๑ หลักการและ
พ้ืนฐานการสอบเทียบ

เครื่องมือวัด 
(4 ชม.) 

๑.๑ บอกหลักการเบื้องต้นในการวัดและสอบเทียบ
ในงานมาตรวิทยาได้ 
๑.๒ อธิบายการใช้หน่วยวัดสากลได้ 
๑.๓ บอกขั้นตอนการสอบกลับได้ 
๑.๔ บอกขั้นตอนการหาความไม่แน่นอนได้ 
๑.๕ บอกความหมายคำศัพท์มาตรวิทยาได้ 
๑.๖ เลือกมาตรฐานการกำหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนได้ 
๑.๗ บอกขั้นตอนการสอบเทียบยมาตรฐานและ
อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14001 และ 
HACCP ได้ 
๑.๘ คำนวณค่าแก้ของเครื่องมือวัดได้ 
๑.๙ มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

อธิบายหลักการและพ้ืนฐานการ
สอบเทียบเครื่องมือวัดได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

หน่วยที่ ๒ การสอบเทียบ
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 

(๘ ชม.) 

๑.๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบเวอร์เนียร์
คาลิปเปอร์ได้ได้ 
๑.๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิป
เปอร์ได้ 
๑.๓ ปฏิบัติการสอบเทยีบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 
๑.๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบเวอร์เนียร์
คาร์ลิปเปอร์ได้ 
๑.๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยเวอร์เนียร์
คาลิปเปอร์ได้ 
๑.๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๑.๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๑.๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๑.๙ สรุปผลการสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 
๒.๐ มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

อธิบายหลักการสอบเทียบเวอร์
เนียร์คาลิปเปอร์ได้อย่างถูกต้อง 
 

หน่วยที่ ๓ การสอบเทียบ
เวอร์เนียร์ไฮเกจ 

(๑๒ ชม.) 

๑.๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮ
เกจได้ 
๑.๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจ 
๑.๓ ปฏิบัติการสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
๑.๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮ
เกจได้ 
๑.๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยเวอร์เนียร์
ไฮเกจ 
๑.๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  

อธิบายหลักการสอบเทียบเวอร์
เนียร์ไฮเกจได้อย่างถูกต้อง 
 



๑.๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๑.๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๑.๙ สรุปผลการสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
๒.๐ มีเจตคติที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

หน่วยที่ ๔ การสอบเทียบ
ไมโครมิเตอร์ 

(๑๒ ชม.) 

๑.๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบ
ไมโครมิเตอร์ได้ 
๑.๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ได้ 
๑.๓ ปฏิบัติการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ได้ 
๑.๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบไมโครมิเตอร์
ได้ 
๑.๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วย
ไมโครมิเตอร์ได้ 
๑.๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได ้ 
๑.๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๑.๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๑.๙ สรุปผลการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ 
๒.๐ มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

อธิบายหลักการสอบเทียบ
ไมโครมิเตอร์ย่างถูกต้อง 
 

หน่วยที่ ๕ การสอบเทียบ
ไดอัลเกจ 
(๑๒ชม.) 

๑.๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบไดอัลเกจได้ 
๑.๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบไดอัลเกจได้ 
๑.๓ ปฏิบัติการสอบเทียบไดอัลเกจได้ 
๑.๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบไดอัลเกจได้ 
๑.๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยไดอัลเกจ
ได้ 
๑.๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๑.๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๑.๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๑.๙ สรุปผลการสอบเทียบไดอัลเกจได้ 
๒.๐ มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

อธิบายหลักการสอบเทียบไดอัล
เกจได้อย่างถูกต้อง 
 

หน่วยที่ ๖ การสอบเทียบ
เครื่องมือวัดมุม 

(4 ชม.) 

๑.๑ เตรียมเครือ่งมือสำหรับสอบเทียบเครื่องมือวัด
มุมได้ 
๑.๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดมุมได้ 
๑.๓ ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดมุมได้ 
๑.๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัด
มุมได้ 
๑.๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องมือ
วัดมุมได้ 
๑.๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๑.๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๑.๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 

อธิบายหลักการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดมุมย่างถูกต้อง 
 



๑.๙ สรุปผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดมุมได้ 
๒.๐ มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

หน่วยที่ ๗ การสอบเทียบ
เครื่องชั่ง 
(4 ชม.) 

๑.๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบเครื่องชั่งได้ 
๑.๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องชั่งได้ 
๑.๓ ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องชั่งได้ 
๑.๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องชั่งได้ 
๑.๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องชั่ง
ได้ 
๑.๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๑.๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๑.๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๑.๙ สรุปผลการสอบเทียบเครื่องชั่งได้ 
๒.๐ มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

อธิบายหลักการสอบเทียบ
เครื่องชั่งได้ย่างถูกต้อง 
 

หนว่ยที่ ๘ การสอบเทียบ
แรงบิด 
(4 ชม.) 

๑.๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบประแจวัด
แรงบิดได้ได้ 
๑.๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบประแจวัดแรงบิด
ได้ 
๑.๓ ปฏิบัติการสอบเทียบประแจวัดแรงบิดได้ได้ 
๑.๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบประแจวัด
แรงบิดได้ 
๑.๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยประแจวัด
แรงบิดได้ 
๑.๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๑.๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๑.๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๑.๙ สรุปผลการสอบเทียบประแจวัดแรงบิดได้ 
๒.๐ มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

อธิบายหลักการสอบเทียบ
แรงบิดได้อย่างถูกต้อง 
 

หน่วยที่ ๙ การสอบเทียบ
มาตรวัดความดัน 

(4 ชม.) 

๑.๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบเกจวัดความ
ดันได้ 
๑.๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบเกจวัดความดันได้ 
๑.๓ ปฏิบัติการสอบเทียบเกจวัดความดันได้ 
๑.๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบเกจวัดความ
ดันได้ 
๑.๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยเกจวัด
ความดันได้ 
๑.๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๑.๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๑.๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๑.๙ สรุปผลการสอบเทียบเกจวัดความดันได้ 

อธิบายหลักการสอบเทียบเกจ
วัดความดันได้อย่างถูกต้อง 
 



๒.๐ มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

หน่วยที่ ๑๐ การสอบเทียบ
อัตราการไหล 

(4 ชม.) 

๑.๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบอัตราการ
ไหลได้ 
๑.๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบอัตราการไหลได้ 
๑.๓ ปฏิบัติการสอบเทียบอัตราการไหลได้ 
๑.๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบอัตราการ
ไหล 
๑.๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดอัตราการไหล
ได้ 
๑.๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๑.๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๑.๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๑.๙ สรุปผลการสอบเทียบอัตราการไหลได้ 
๒.๐ มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

อธิบายหลักการสอบเทียบอัตรา
การไหลได้อย่างถูกต้อง 
 

 
๗. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ 
ผลงาน/

ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม 
ร้อยละ50 

ของคะแนนเต็ม 

๑ 3 4 3 10 5 
๒ 1 2 2 5 ๒.๕ 
๓ 2.5 3 3 ๘ ๔ 
๔ 2.5 3 2 ๗ ๓.๕ 
๕ 2.5 3 2 ๗ ๓.๕ 
6 1 2 2 ๕ ๒.๕ 
7 3 4 3 ๑๐ ๕ 
8 2.5 3 3 ๘ ๔ 
9 2.5 3 3 ๘ ๔ 
10 1 2 2 ๕ ๒.๕ 
11 2.5 ๔ ๒ ๑๐ ๕ 
12 2.5 ๓ ๑ ๗ ๓.๕ 
13 3 ๔ ๒ ๑๐ ๕ 
รวม 30 4๐ 30 ๑๐๐ 50 

   

 

 

 



 

พุทธพิสัย       4๐ คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (๒0 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน (๒0 คะแนน)  
  ทักษะพิสัย       4๐ คะแนน 
   -ใบงาน (20 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (20 คะแนน) 
  จิตพิสัย        ๒๐  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ระดับผลการเรียน ๔.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน ๓.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน ๒.๕ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน ๒.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน ๑.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน ๐  
 
๘. เครื่องมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 ๘.๒ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.๓ ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  ๑. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
  ๒. จำนวน ๔ ชั่วโมง 
  ๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

๓.๑ บอกหลักการเบื้องต้นในการวัดและสอบเทียบในงานมาตรวิทยาได้ 
๓.๒ อธิบายการใช้หน่วยวัดสากลได้ 
๓.๓ บอกขั้นตอนการสอบกลับได้ 
๓.๔ บอกขั้นตอนการหาความไม่แน่นอนได้ 
๓.๕ บอกความหมายคำศัพท์มาตรวิทยาได้ 
๓.๖ เลือกมาตรฐานการกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนได้ 
๓.๗ บอกขั้นตอนการสอบเทียบมาตรฐานและอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14001 และ 
HACCP ได้ 
๓.๘ คำนวณค่าแก้ของเครื่องมือวัดได้ 
๓.๙ มีเจตคติที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพ่ึงพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

  ๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
 อธิบายหลักการและพ้ืนฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง 
  ๕. เนื้อหา 

๕.๑ ความยาวมาตรฐาน 
๕.๒ ระบบการวัดแห่งชาติ 
๕.๓ ระบบการวัดระหว่างประเทศ 
๕.๔ มาตรวิทยา 
๕.๕ มาตรฐานการวัด 
๕.๖ การสอบเทียบ 
๕.๗ ระบบหน่วยวัดสากล 
๕.๘ ความสามารถสอบกลับได้ 
๕.๙ ความไม่แน่นอนของการวัด 
๕.๑๐ ระบบการสอบกลับได้ 
๕.๑๑ การกำหนดค่าความคลาดเคลื่อน 
๕.๑๒ นิยามศัพท์มาตรวิทยา 
๕.๑๓ การสอบเทียบมาตรฐานและอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000  ISO 14001 และ HACCP 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
 อธิบายหลักการและพ้ืนฐานการสอบเทียบเครื่องมือ
วัดได้อย่างถูกต้อง 

๕.๑ บอกความยาวมาตรฐานได้ 
๕.๒ บอกระบบการวัดแห่งชาติได้ 
๕.๓ บอกระบบการวัดระหว่างประเทศได้ 
๕.๔ บอกมาตรวิทยาได้ 
๕.๕ บอกมาตรฐานการวัดได้ 
๕.๖ บอกการสอบเทียบได้ 
๕.๗ บอกระบบหน่วยวัดสากลได้ 
๕.๘ บอกความสามารถสอบกลับได้ 
๕.๙ บอกความไม่แน่นอนของการวัดได้ 
๕.๑๐ บอกระบบการสอบกลับได้ได้ 
๕.๑๑ บอกการกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนได้ 
๕.๑๒ บอกนิยามศัพท์มาตรวิทยาได้ 
๕.๑๓ บอกการสอบเทียบมาตรฐานและอนุกรม
มาตรฐาน ISO 9000  ISO 14001 และ HACCPได้ 

 

๗. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

คร้ังท่ี / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

๑/๔ 
หลักการ

และ
พ้ืนฐาน
การสอบ
เทียบ

เครื่องมือ
วัด 

ช่ือหน่วยย่อยเรื่อง  
หลักการและพ้ืนฐานการสอบเทียบ
เครือ่งมือวัด 
 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
   ครูได้ทำการพูดคุยเพ่ือสร้าง
ความเป็นกันเอง ความรู้สึกท่ีดีเป็น
กันเอง โดยมีกิจกรรม แนะนำครู  
แนะนำนักเรียน ชื่อวิชา  รหัสวิชา  
จดุประสงค์รายวิชา  คำอธิบาย
รายวิชา  หน่วยการเรียนการสอน 
สมรรถนะที่พึงประสงค์  สื่อการ
สอนที่ใช้  เครื่องมือประจำตัว 
หนังสือที่ใช้ประกอบการสอน และ
กำหนดเกณฑ์การประเมินและ
ข้อตกลงร่วมกันภายใต้ขอบเขตของ
หลักสูตร และถาม-ตอบนักเรียนว่า
รู้ได้ยังไงว่าเครื่องมือวัดเราวัดได้
ถูกต้อง นักเรียนตอบว่าวัดได้ตรง
ครับก็จะนำเข้าสู่บทเรียนและทำ

สาธิตตัวอย่าง
ของจริง 
๑.สื่อ Power 
Point  
๒.เครื่องมือวัด 

 สังเกตการเตรียม
เค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน 

 
 



การอบรมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่
กันไปโดยใช้เวลาประมาณ ๑๐-๑๕ 
นาท ี
 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
๑. ครูอธิบายในเรื่องหลักการและ
พ้ืนฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

 - นักเรียนฟังครูพร้อมกับจดบันทึก
ซักถามข้อสงสัย 

๒. ครูอธิบายหลักการและพ้ืนฐาน
การสอบเทียบเครื่องมือวัด 
 -นักเรียนฟังครูอธิบายตัวอย่าง
พร้อมกับจดบันทึกและค้นคว้าใน 
Internet และนำเสนอ 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
๑ . ท ำก ารม อบ ห ม าย งาน ให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อเรื่อง 
ปฏิบัติตามใบงาน 

๒. ให้นักเรียนค้นคว้า เอกสารใน
บทที่๑ และเอกสารเพ่ิมที่ห้องสมุด 
และสืบค้นด้วยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะนำอย่าง
ใกล้ชิด 

 ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS 
๑.มอบหมายให้ทำแบบ 

ฝึกหัดบทท่ี ๑  
๒. เฉลย แบบฝึกหดั 

๓ . นักเรียนฟังครูสรุปหลักการและ
พ้ืนฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

๔.มอบหมายให้ไปศึกษาเนื้อหาในเรื่อง
วัสดุและอุปกรณ์มาล่วงหน้า ก่อนเรียน
ในครั้งต่อไป 

๕. มอบหมายให้นักเรียน ทำความ
สะอาด ห้องเรียน  ครูดูแลการทำความ
สะอาดห้องเรียน 

๖. ครูบันทึกหลังการสอน เพื่อนำปัญหา
ที่เกิดขึ้นไปแก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการสอนครั้ง
ต่อไป 



 
๘. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ ข้อสอบ 
(ความรู้) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ๘๐ 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 40 40 20 100 80 
๒ 40 40 20 100 80 
๓ 40 40 20 100 80 
๔ 40 40 20 100 80 
๕ 40 40 20 100 80 
6 40 40 20 100 80 
7 40 40 20 100 80 
8 40 40 20 100 80 
9 40 40 20 100 80 

๑๐ 40 40 20 100 80 
รวม 400 400 200 1000 800 

  
ความรู้   40  คะแนน 
ทักษะ   40  คะแนน 
จิตพิสัย   20  คะแนน 

  รวม  100  คะแนน 
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้ว
นำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐  
๙. เครื่องมือวัดประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๔ แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 



 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
................................................................................................................................................. .................. 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
• ผลการเรียนของนักเรียน 

................................................................................................................................................ ................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการสอนของครู 
...................................................................................................................................................... ............. 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อที ่

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤต ิปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคมุตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อ่ืนตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระ     



เจ้าอยู่หัว 
 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วสัดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม 

 
    

๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๓ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ 1.เรื่องหลักการและพ้ืนฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

 
 

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  
1. ระบบการวัดแห่งชาติแบ่งเป็นกี่ระบบ 
 ก. 1 ระบบ ข.  2 ระบบ ค. 3 ระบบ ง. 4 ระบบ 
2. แท่งความยาวเมตรมาตรฐานทำมาจากวัสดุใด 
 ก. แพลทินัม 90% และเออร์ริเดียม 10% ข. แพลทินัม 90% และวาเนเดียม 10% 
 ค. แพลทินัม 90% และอิริเดียม 10% ง. แพลทินัม 90% และสแกนเดียม 10% 
3. ปัจจุบันความยาวเมตรมาตรฐานปฐมภูมิ ใช้หลักการแบบใด 
 ก. ความยาว 1 m = ¼ ของเส้นรอบโลก/10,000,000 
 ข. แท่นความยาวเมตรมาตรฐาน 
 ค. Iodine Stabilized He–Ne Laser 
 ง. Iodine Stabilized He–Ni Laser 
4. ระบบการวัดแห่งชาติประกอบด้วยอะไร  
 ก. ระบบการวัดแห่งชาติเชิงพาณิชย์ ระบบการวัดแห่งชาติทางวิทยาศาสตร์ 
 ข. ระบบการวัดแห่งชาติเชิงกฎหมาย ระบบการวัดแห่งชาติทางอุตสาหกรรม 
 ค. ระบบการวัดแห่งชาติเชิงมิติ ระบบการวัดแห่งชาติเชิงกล 
 ง. ระบบการวัดแห่งชาติเชิงพาณิชย์หรือเชิงกฎหมาย ระบบการวัดแห่งชาติทางวิทยาศาสตร์และ 
 อุตสาหกรรม 
5. หน่วยงานใดดูแล รับผิดชอบระบบ ชั่ง ตวง วัด  
 ก. กระทรวงยุติธรรม สำนักงานชั่ง ตวง วัด 
 ข. กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจชั่ง ตวง วัด  
 ค. กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตรวจชั่ง ตวง วัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 
 ง. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
6. ชื่อใดคือห้องปฏิบัติการระหว่างชาติ 
 ก. General Conference on Weights and Measures (CGPM) 
 ข. International Committee for Weights and Measures (CIPM) 
 ค. International Bureau of Weights and Measures (BIPM) 
 ง. Consultative Committee for Electricity (CCE) 
 
7. มาตรวิทยา (Metrology) หมายถึงอะไร 
 ก. ศาสตร์แห่งการชั่ง    ข. ศาสตร์แห่งการตวง  
 ค. ศาสตร์แห่งการสอบเทียบ ง. ศาสตร์แห่งการวัด  
8. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการวัด 
 ก. มาตรฐานปฐมภูมิ มาตรฐานทุติยภูมิ  
 ข. มาตรฐานการวัดระหว่างชาติ มาตรฐานการวัดแห่งชาติ  
 ค. มาตรฐานอ้างอิง มาตรฐานถ่ายทอด 
 ง. มาตรฐานขั้นใช้งาน มาตรฐานสอบเทียบ 
 



9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. การสอบเทียบ คือ ชุดของการดำเนินการเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่ชี้บอกโดยเครื่องมือวัด 
 ข. การสอบเทียบ คือ ชุดของการดำเนินการเพ่ือหาความเกี่ยวข้องระหว่างค่าที่ ชี้บอกโดย 
  เครื่องมอืวัด 
 ค. การสอบเทียบ คือ ชุดของการดำเนินการเพ่ือหาการจำแนกระหว่างค่าที่ชี้บอกโดยเครื่องมือวัด 
 ง. การสอบเทียบ คือ ชุดของการดำเนินการเพ่ือวิเคราะห์ระหว่างค่าที่ชี้บอกโดยเครื่องมือวัด 
10. ระบบหน่วยวัดสากลคือข้อใด 
 ก. National Institute of Standards and Technology, USA (NIST) 
 ข. International System of Units (SI Units) 
 ค. National Physical Laboratory, UK (NPL) 
 ง. สำนักงานมาตรฐานแห่งชาติ (สมอ.)  
11. หน่วยพื้นฐาน (Base Units) ทั้ง 7 หน่วยของระบบเอสไอคือข้อใด 
 ก. m, kg, s, A, K, mole, cd ข. m, kg, s, A, C, mole, cd 
 ค. m, N, s, A, K, mole, cd ง. m, kg, s, V, K, mole, cd 
12. หน่วยอนุพันธ์และสัญลักษณ์ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก. A, m2 ข. V, m3 ค. ρ, kg/m3 ง. σ, kg/m3 
13. หน่วยอนุพันธ์กับชื่อพิเศษในระบบเอสไอข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก. Newton, N ข. Hertz, h ค. Joule, J ง. Pascal, Pa 
14. ทวีคูณและส่วนย่อยของทวีคูณของหน่วยเอสไอ กลุ่มของคำนำหน้า (prefixes) ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 
 ก. μ, 10–3 ข. 103, k ค. 106, M ง. 109 , G 
15. ชื่อคำนำหน้าหน่วย ข้อใดถูกต้อง 
 ก. km. ข. km ค. k–m ง. k.m 
16. ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก. 103 = 1000 ข. 10–4 = 1/1000 ค. 106 = 1 000 000 ง. 10–6 = 1/1 000 
000 
17. ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก. 0.001 mm = 1 µm 
 ข. 0.001 mm อ่านว่า 1 micron  
 ค. 0.001 mm อ่านว่า ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งมิลลิเมตร 
 ง. 0.001 mm 1x103 m 
18. ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความสามารถสอบกลับได้  
 ก. สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ 
 ข. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของรัฐและเอกชน 
 ค. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 ง. เครื่องมือตรวจวัดที่ต้องการสอบเทียบ 
19. ความไม่แน่นอนของการวัดจะต้องคำนวณโดยวิธีที่เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากล และโดยทั่วไปจะต้อง 
 รายงานที่ระดับความเชื่อมั่นที่เท่าไร 
 ก. 90%  ข. 95% ค. 99% ง. 100% 
20. ความไม่แน่นอนของการสอบเทียบแบ่งเป็นกี่แบบ 
 ก. Type A   ข. Type A, Type B 
 ค. Type A, Type B, Type C ง. Type A, Type B, Type C, Type D 



 
 
21. จากรูปมีความหมายอย่างไร 
 

  
 
 

 ก. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ต่ำกว่า แต่ค่าความแม่นยำ (Precision) สูง  
 ข. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) สูงกว่า แต่ค่าความแม่นยำ (Precision) ต่ำ  
 ค. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ต่ำกว่า แต่ค่าความแม่นยำ (Precision) ต่ำ 
 ง. ค่าความผิดพลาด (Error) สูงกว่า แต่ค่าความแม่นยำ (Precision) ต่ำ 
22. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานขั้นตอนการสอบเทียบ 
 ก. ISO 9000 ข. ISO/IEC 17025 ค. ISO 14000 ง. HACCP 
23. การประเมินค่าความไม่แน่นอน ที่มีค่าคลาดเลื่อนไม่เกินค่า 0.001 mm ลักษณะความไม่แน่นอนเช่นนี้ 
 มีลักษณะการแจกแจงแบบใด 
 ก. การแจกแจงแบบปกติ  ข. การแจกแจงแบบสี่เหลี่ยม 
 ค. การแจกแจงแบบสามเหลี่ยม ง. การแจกแจงแบบวงกลม  
24. ค่าเฉลี่ยของ 25.02, 25.03, 25.12, 25.06 เป็นเท่าไร 
 ก. 25.056 ข. 25.057 ค. 25.058 ง. 24.059 
25. ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานของ 25.02,25.03,25.12,25.06 เป็นเท่าไร 
 ก. 0.042 ข. 0.043 ค. 0.044 ง. 0.045 
26. ขนาดชิ้นงาน  1.0

1.030
−

  mm ควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใดตรวจสอบขนาด 

 ก. บรรทัดเหล็ก ขนาด 150 mm ความแม่นยำ (Accuracy) 0.5 mm 
 ข. เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ขนาด 150 mm ความแม่นยำ (Accuracy) 0.05 mm 
 ค. ไมโครมิเตอร์ ขนาด 25–50 mm ความแม่นยำ (Accuracy) 0.01 mm 
 ง. ไดอัลอินดิเกเตอร์ ขนาด 0–50 mm ความแม่นยำ (Accuracy) 0.01 mm  
 
 
 
 
 

 

 

 



 

แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที…่….       ๒……………………………………เลขที…่…. 

 ๓……………………………………เลขที…่….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน     

๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความ
พร้อม 

    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     

๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

 

 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 

                                                                            (นายองค์อาจ รุ่งเรือง) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑.  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 
๒.  การหน้าทีร่ับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่กำหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่กำหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
๑. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ 
๒. จำนวน ๘ ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

๓.๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ได้ 
๓.๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 
๓.๓ ปฏิบัติการสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 
๓.๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ได้ 
๓.๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 
๓.๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๓.๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๓.๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๓.๙ สรุปผลการสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 
๓.๑๐ มีเจตคติที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
 สอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้อย่างถูกต้อง 
๕. เนื้อหา 

๕.๑ โครงสร้างของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
๕.๒ ชนิดและประเภทของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
๕.๓ วธิีการใช้งานที่ถูกต้องและการอ่านค่าสเกลของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
๕.๔ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
๕.๕ การสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
๕.๖ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
๕.๗ การสอบกลับได้และการสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
 

๖. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

 อธิบายหลักการสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้
อย่างถูกต้อง 
 

๑ บอกโครงสร้างของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 
๒ บอกชนิดและประเภทของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
ได้ 
๓ บอกวิธีการใช้งานที่ถูกต้องและการอ่านค่าสเกลของ
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 
๕.๔ บอกค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ได้ 
๕.๕ สอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 
๕.๖ ประเมิณค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได้ 
๕.๗ สอบกลับได้และการสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิป
เปอรไ์ด้ 
 

 
 



 
 

๗. กิจกรรมการเรียนการสอน 
คร้ังท่ี / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

๒/๘ 
หลักการ

สอบ
เทียบ

เวอร์เนียร์
คาลิป
เปอร์ 

ชื่อหน่วยย่อยเรื่อง  
หลักการสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
   ครูได้ทำการพูดคุยเพ่ือสร้างความเป็น
กันเอง ความรู้สึกท่ีดีเป็นกันเอง โดยมีกิจกรรม 
แนะนำเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ และขีด
ความสามารถ 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
๑. ครูอธิบายในเรื่องหลักการและพ้ืนฐานการ
สอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
 - นักเรียนฟังครูพร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อ
สงสัย 
๒. ครูอธิบายหลักการและพ้ืนฐานเวอร์เนียร์
คาลิปเปอร ์
 -นักเรียนฟังครูอธิบายตัวอย่างพร้อมกับจด
บันทึกและค้นคว้าใน Internet และนำเสนอ 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
๑. ทำการมอบหมายงานให้นักเรียนรายบุคคล 
ตามหัวชื่อเรื่อง ปฏิบัติตามใบงาน 
๒. ให้นักเรียนค้นคว้า เอกสารในบทที่๑ และ
เอกสารเพ่ิมที่ห้องสมุด และสืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ แนะนำอย่าง
ใกล้ชิด 
 ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS 
๑.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ ๑  
๒. เฉลย แบบฝึกหัด 
๓. นักเรียนฟังครูสรุปความรู้เวอร์เนียร์คาลิป
เปอร ์
๔.มอบหมายให้ไปศึกษาเนื้อหาในเรื่องวัสดุ
และอุปกรณ์มาล่วงหน้า ก่อนเรียนในครั้ง
ต่อไป 
๕. มอบหมายให้นักเรียน ทำความสะอาด 
ห้ องเรียน   ครูดู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
๖. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือนำปัญหาที่
เกิดขึ้นไปแก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ หรือเป็นข้อมูลใน
การแก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 

สาธิต
ตัวอย่าง
ของจริง 
๑.สื่อ 
Power 
Point  
๒.เครื่องมือ
วัด 

 สั ง เ ก ต ก า ร
เตรียมเครื่องมือ
แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
ปฏิบัติงาน 

 
 



 
๘. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ ข้อสอบ 
(ความรู้) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ๘๐ 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 40 40 20 100 80 
๒ 40 40 20 100 80 
๓ 40 40 20 100 80 
๔ 40 40 20 100 80 
๕ 40 40 20 100 80 
6 40 40 20 100 80 
7 40 40 20 100 80 
8 40 40 20 100 80 
9 40 40 20 100 80 

๑๐ 40 40 20 100 80 
รวม 400 400 200 1000 800 

  
ความรู้   40  คะแนน 
ทักษะ   40  คะแนน 
จิตพสิัย   20  คะแนน 

  รวม  100  คะแนน 
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้ว
นำคะแนนรวมมาตดัสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐  
๙. เครื่องมือวัดประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๔ แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 



 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
.................................................................................................................. ................................................. 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
• ผลการเรียนของนักเรียน 

................................................................................................................. .................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................... ............................................ 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อที ่

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤต ิปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     



 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤตตินสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วสัดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม 

 
    

๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๓ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
 

 

 

 

 



แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ ๒. เรื่อง หลักการสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 

 
 

ตอนที่ 1  คำชี้แจง ให้เลือกคำตอบท่ีถูกต้อง 
1. ให้นำตัวเลขหน้าข้อความด้านล่างที่ตรงกับชื่อส่วนประกอบลงในกรอบสีเหลี่ยม   

 

 
 
 
1. สกรูล๊อค(Locking screw)                    5. ขอบวัดแบบขั้นบันได(Step measuring  faces) 
2. ปากวัดใน(Internal Jaw)                      6. สเกลเลื่อน(Vernier scale) 
3. ตัวเลื่อนเวอร์เนียร์(Thumbwheel)        7. ปากวัดนอก(External Jaw) 
4. สเกลหลัก(Main scale)                        8. ก้านวัดลึก(Depth bar) 

2. จงใส่ขนาดที่ได้จากการวัด และ หน่วยวัด 
a..30.82mm..... 
b..60.52mm... 
c..11.76mm... 
d..78.82mm... 
e..52.42mm... 
f..18.08mm... 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 
1. โครงสร้างของเวอร์เนียคาลิปเปอร์ทำจากวัสดุใด 
 ก. White Steel ข. Iron ค. Stainless Steel ง. Hard Steel 
2. ปัจจุบันเวอร์เนียคาลิปเปอร์ใช้วัดงานอ่านค่าวัดแบบใดบ้าง 
 ก. สเกล ข. นาฬิกาวัด ค. ดิจิตอล ง. ถูกทุกข้อ 
3. Output Connector ของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์มีไว้เพื่ออะไร  
 ก. ต่อกับ Relay    ข. ต่อกับเครื่อง CNC 
 ค. ต่อกบัเครื่อง PC   ง. ต่อกับจอ (Monitor) 
4. Depth Vernier คือเวอร์เนียชนิดใด  

1 2 

3 4 

5 

6 7 

8 



 ก. วัดความโต ข. วัดความลึก ค. วัดความสูง  ง. วัดแบบข้ันบันได 
5. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของเวอร์เนียคาลิปเปอร์  
 ก. Vernier Caliper   ข. Vernier Height Gauge 
 ค. Gear–Tooth Vernier Caliper ง. Vernier Caliper with Flow 
6. Outside Measuring Jaw ใช้สำหรับวัดงานลักษณะใด 
 ก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ข. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 
 ค. ขนาดความสูงพ้ืนผิวต่างระดับ ง. ขนาดความลึกของรูคว้าน 
 
7. Step Measuring Face ใช้สำหรับวัดงานลักษณะใด 
 ก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ข. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 
 ค. ขนาดความสูงพื้นผิวต่างระดับ ง. ขนาดความลึกของรูคว้าน 
8. Main Scale หรือสเกลหลักประกอบติดอยู่กับส่วนใดของเวอร์เนียคาลิปเปอร์ 
 ก. ปากวัดนอก ข. เขี้ยววัดใน ค. ก้านวัดลึก ง. ด้ามเวอร์เนียร์ 
9. ความผิดพลาดจากการวัดจากรูปด้านล่างเรียกว่าอะไร 

 
 ก. Parallax Error   ข. Cosine Error 
 ค. Machanical Error   ง. Measuring Force Error 
10. ความผิดพลาดจากการวัดจากรูปด้านล่างเรียกว่าอะไร 

 
 ก. Parallax Error   ข. Cosine Error 
 ค. Machanical Error   ง. Measuring Force Error 
11. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. ควรเก็บเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แยกจากเครื่องมืออื่น ๆ  
 ข. อย่าทำเครื่องมือหล่นหรือกระแทก 
 ค. อย่าใช้ปากจับแทนวงเวียนหรือเครื่องมืออ่ืน 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 
12. ข้อใดควรปฏิบัติเมื่อใช้งานเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์เสร็จเรียบร้อย 
 ก. วางเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แยกจากเครื่องมืออ่ืน 
 ข. เลื่อนปากวัดนอกชิดกันแล้วล็อกด้วยสกรู 
 ค. เลือนปากวัดให้ห่างประมาณ 0.5 mm แล้วใส่กล่องหรือซอง 
 ง. วางรวมไว้ในกล่องเครื่องมือเพ่ือให้สะดวกต่อการหยิบไปใช้ 
 
 



13. เมื่อปากวัดของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์มีรอยเยินที่ขอบควรทำอย่างไร 
 ก. ยกเลิกการใช้งาน   ข. ใช้ตะไบตกแต่ง 
 ค. ขัดออกด้วยหินน้ำมัน (Oil Stone) ง. ไม่มีข้อใดถูก 
14. มาตรฐาน JIS เวอร์เนียคาลิปเปอร์คือข้อใด 
 ก. JIS B7505 : 1993   ข. JIS B7506 : 1993 
 ค. JIS B7507 : 1993   ง. JIS B7508 : 1993 
15. ความละเอียดในการวัดของเวอร์เนียคาลิปเปอร์มีค่าเท่าไร 
 ก. 0.05 mm ข. 0.02 mm ค. 0.001 mm ง. ถูกทุกข้อ 
16. การสอบเทียบเวอร์เนียคาลิปเปอร์ โดยทั่วไปทำได้กี่วิธี 
 ก. 1 วิธี คือ การสอบเทียบโดยใช้ Grade Block 
 ข. 2 วิธี คือ การสอบเทียบโดยใช้ Grade Block 
   การสอบเทียบโดยใช้ Micrometer 
 ค. 3 วิธี คือ การสอบเทียบโดยใช้ Grade Block 
   การสอบเทียบโดยใช้ Micrometer 
   การสอบเทียบโดยใช้ Laser 
 ง. ไม่มีข้อใดถูก 
17. การประเมินความไม่แน่นอนของเวอร์เนียคาลิปเปอร์มีก่ีแบบ 
 ก. 1 แบบ เรียกว่า Type A 
 ข. 2 แบบ เรียกว่า Type A และ Type B 
 ค. 3 แบบ เรียกว่า Type A, Type B, Type C  
 ง. 4 แบบ เรียกว่า Type A, Type B, Type C และ Type D 
18. ค่าเฉลี่ย ( X ) ของ 20.12, 20.13, 20.14, 20.11 มีค่าเท่าไร 
 ก. 20.122 ข. 20.123 ค. 20.124 ง. 20.125 
19. ค่าเฉลี่ย SD ของ 20.12, 20.13, 20.14, 20.11 มีค่าเท่าไร 
 ก. 0.0029 ข. 0.0129 ค. 0.0229 ง. 0.0329 
20. ค่าท่ีวัดจากการสอบเทียบสายวัดผ้าที่ระยะ 100 mm ค่า CS = –0.0002 mm ค่า T มีค่าเท่าไร 
 ก. 100.0002 mm ข. –100.0002 mm ค. 99.9998 mm ง. –99.9998 mm 
21. การประเมินค่าความไม่แน่นอนเนื่องจากความละเอียดของเวอร์เนียคาลิปเปอร์แบบสเกล (Scale) 
 ใช้สูตรใด 

 ก. 2
adabilityRe  ข. 3

adabilityRe  ค.  4
adabilityRe   ง. 5

adabilityRe  

22. ปัจจัยของการประเมินค่าความไม่แน่นอนเนื่องจากระบบโครงสร้างของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์คือข้อใด 
 ก. ขนาดของชิ้นงาน   ข. แรงกดในการวัด 
 ค. ค่า Drift   ง. ความเรียบของปากวัด 
23. การสอบกลับได้ (Traceability) ของ Gauge Block Grade 1, 2 อยู่ในระดับใด 
 ก. International Standard  ข. National Standard 
 ค. Working Standard   ง. Measuring Equipment 
24. ความหมายของค่าความไม่แน่นอนที่ 10 mm เท่ากับ 0.0325 ที่ความเชื่อม่ัน 95% คือข้อใด 
 ก. ค่าท่ีวัดได้อยู่ในช่วง 95 ถึง 100 ข. ค่าท่ีวัดได้อยู่ในช่วง 10.0325 ถึง 
10.0650 
 ค. ค่าท่ีวัดได้อยู่ในช่วง 9.0325 ถึง 10.0325  ง. ค่าที่วัดได้อยู่ในช่วง 9.9675 ถึง 
10.0325 



25. การสอบกลับได้ (Traceability) ของเวอร์เนียคาลิปเปอร์ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. Gauge Block Comparator, Steel Gauge Blocks Grade (1, 2), Steel Gauge Blocks, 
Grade 00 
 ข. Steel Gauge Blocks Grade (1, 2), Gauge Block Comparator, Steel Gauge Blocks, 
Grade 00 
 ค. Gauge Block comparator, Stabilized He–Ne Laser Wavelength 633 nm, 543 nm, 
Iodine Stabilized He–Ne Laser Wavelength 633 nm 
 ง. Steel Gauge Blocks Grade (1, 2), Standard Glass Scale, Linear Scale Calibration 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที…่….       ๒……………………………………เลขที…่…. 

 ๓……………………………………เลขที…่….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน     

๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความ
พร้อม 

    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     

๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

 

 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 

                                                                            (นายองค์อาจ รุ่งเรือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑.  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่กำหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่กำหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ 
๒. จำนวน ๘ ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

๓.๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
๓.๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจ 
๓.๓ ปฏิบัติการสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
๓.๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
๓.๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยเวอร์เนียร์ไฮเกจ 
๓.๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๓.๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๓.๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๓.๙ สรุปผลการสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
๓.1๐ มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
สอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจได้อย่างถูกต้อง 

๕. เนื้อหา 
๕.๑ โครงสร้างของเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
๕.๒ ชนิดและประเภทของเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
๕.๓ วธิีการใช้งานที่ถูกต้องและการอ่านค่าสเกลของเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
๕.๔ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
๕.๕ การสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
๕.๖ การประเมิณค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
๕.๗ การสอบกลับได้และการสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 

๖. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

 อธิบายหลักการสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ได้
อย่างถูกต้อง 
 

๑ บอกโครงสร้างของเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
๒ บอกชนิดและประเภทของเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
๓ บอกวิธีการใช้งานที่ถูกต้องและการอ่านค่าสเกลของ
เวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
๕.๔ บอกค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ได้ 
๕.๕ สอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
๕.๖ ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ
เวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
๕.๗ สอบกลับได้และการสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

คร้ังท่ี / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวธิีการ
วัดผล 

๒/12 
หลักการ
สอบเทียบ
เวอร์เนียร์

ไฮเกจ 

ชื่อหน่วยย่อยเรื่อง  
หลักการสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
(MOTIVATION) 
   ครูได้ทำการพูดคุยเพ่ือสร้าง
ความเป็นกันเอง ความรู้สึกท่ีดีเป็น
กันเอง โดยมีกิจกรรม แนะนำเวอร์
เนียร์ไฮเกจและขีดความสามารถ 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
๑. ครูอธิบายในเรื่องหลักการและ
พ้ืนฐานการสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮ
เกจ 

 - นักเรียนฟังครูพร้อมกับจดบันทึก
ซักถามข้อสงสัย 

๒. ครูอธิบายหลักการและพ้ืนฐาน
เวอร์เนียร์ไฮเกจ 
 -นักเรียนฟังครูอธิบายตัวอย่าง
พร้อมกับจดบันทึกและค้นคว้าใน 
Internet และนำเสนอ 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( 
APPLICATION ) 
๑ . ท ำก ารม อบ ห ม าย งาน ให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อเรื่อง 
ปฏิบัติตามใบงาน 

๒. ให้นักเรียนค้นคว้า เอกสารใน
บทที่๑ และเอกสารเพ่ิมที่ห้องสมุด 
และสืบค้นด้วยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะนำอย่าง
ใกล้ชิด 

 
 
 
 

สาธิต
ตัวอย่างของ
จริง 
๑.สื่อ 
Power 
Point  
๒.เวอร์เนียร์
ไฮเกจ 

 สังเกตการเตรียม
เค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นวัดผลประเมินผล ( 
PROGRESS 
๑.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ ๑  
๒. เฉลย แบบฝึกหัด 
๓. นักเรียนฟังครูสรุปความรู้เวอร์
เนียร์ไฮเกจ 
๔.มอบหมายให้ไปศึกษาเนื้อหาใน
เรื่องวัสดุและอุปกรณ์มาล่วงหน้า 
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
๕. มอบหมายให้นักเรียน ทำความ
สะอาด ห้องเรียน  ครูดูแลการทำ
ความสะอาดห้องเรียน 
๖. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือนำ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ 
หรือเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 



๘. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ ข้อสอบ 
(ความรู้) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ๘๐ 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 40 40 20 100 80 
๒ 40 40 20 100 80 
๓ 40 40 20 100 80 
๔ 40 40 20 100 80 
๕ 40 40 20 100 80 
6 40 40 20 100 80 
7 40 40 20 100 80 
8 40 40 20 100 80 
9 40 40 20 100 80 

๑๐ 40 40 20 100 80 
รวม 400 400 200 1000 800 

  
ความรู้   40  คะแนน 
ทักษะ   40  คะแนน 
จิตพิสัย   20  คะแนน 

  รวม  100  คะแนน 
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้ว
นำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐  
๙. เครื่องมือวัดประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๔ แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 



๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
......................................................... ................................................................................................... ....... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
• ผลการเรียนของนักเรียน 

........................................................ ................................................................................................... ........ 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการสอนของครู 
.............................................................. ................................................................................................... .. 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อที ่

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤต ิปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อ่ืน     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     



 ๘.๒ ประพฤติตามคำสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วสัดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม 

 
    

๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 ๑๒.๑ มีจติอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๓ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
 

 

 

 

 



แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ ๒. เรื่อง หลักการสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจ 

 

ตอนที่ 1 จงตอบคำถามให้ถูกต้อง 

1. ให้นำตัวเลขหน้าข้อความด้านล่างที่ตรงกับชื่อส่วนประกอบลงในกรอบสี่เหลี่ยม  

 

 1. สเกลเลื่อน (Vernier Scale) 2. สกรูล็อกปากวัด (Clamp Screw) 

 3. บรรทัดสเกลหลัก (Main Scale) 4. นอตปรับละเอียด (Adjusting Nut) 

 5. ฐาน (Base) 6. ปากวัด (Scriber) 

 7. สกรูล็อก (Clamp Screw) 
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2. จงใส่ขนาดและหน่วยท่ีได้จากการวัด 
 

3. จงใส่ขนาดที่ได้จากการวัด และ หน่วย 
a………30.26 mm… 
b………48.68.mm… 
c………78.60 mm… 
d………55.84 mm… 
e………52.20 mm… 
f………14.78 mm… 
g………8.84 mm… 
h………34.40 mm… 
 

 
ตอนที่ 2 จงเลือกคำตอบที่

ถูกต้องที่สุด 

1. โครงสร้างของเวอร์เนียไฮเกจทำจากวัสดุใด 
 ก. White Steel ข. Iron ค. Stainless Steel ง. Hard Steel 
2. ปัจจุบันเวอร์เนียไฮเกจใช้วัดงานอ่านค่าวัดแบบใดบ้าง 
 ก. สเกล ข. นาฬิกาวัด ค. ดิจิตอล ง. ถูกทุกข้อ 
3. เวอร์เนียไฮเกจใช้กับงานในลักษณะใด  
 ก. วัดขนาดความโตนอก  ข. วัดขนาดความโตใน 
 ค. วัดขนาดความลึก   ง. วัดขนาดความสูง 
4. เมือ่ตรวจสอบความเที่ยงศูนย์เวอร์เนียไฮเกจพบว่าขีดศูนย์สเกลหลักและสเกลเลื่อนไม่ตรงกันควรทำ
 อย่างไร 
 ก. ปรับที่ปากวัด ข. ปรับที่ปากเลื่อน ค. ปรับที่สเกลเลื่อน ง. ปรับที่บรรทัดสเกล 
 
5. ปากวัดของเวอร์เนียไฮเกจทำมาจากวัสดุชนิดอะไร 
 ก. เหล็กเหนียว ข. เหล็กหล่อ ค. เหล็กไร้สนิม ง. เหล็กคาร์ไบด์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ความผิดพลาดจากการวัดจากรูปด้านล่างมีชื่อเรียกว่าอะไร 

L< l

L l

 

 ก. Parallax Error   ข. Cosine Error  

 ค. Machanical Error   ง. Measuring Force Error 

7. ความผิดพลาดจากการวัดจากรูปด้านล่างมีชื่อเรียกว่าอะไร 
 

  

 

 ก. Parallax Error   ข. Cosine Error 

 ค. Machanical Error   ง. Measuring Force Error 

8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. ควรเก็บเวอร์เนียไฮเกจแยกจากเครื่องมืออ่ืน ๆ 

  ข. อย่าทำเครื่องมือหล่นหรือกระแทก 

 ค. อย่าใช้ฐานไฮเกจแทนค้อนหรือเครื่องมืออ่ืน 

 ง. ถูกทุกข้อ  

9. มาตรฐาน JIS เวอร์เนียไฮเกจคือข้อใด 
 ก. JIS B7515 : 1993   ข. JIS B7516 : 1993 
 ค. JIS B7517 : 1993   ง. JIS B7518 : 1993 
10. ความละเอียดในการวัดของเวอร์เนียไฮเกจมีค่าเท่าไร 
 ก. 0.02 mm   ข. 0.01 mm 

 ค. 0.001 mm   ง. ถูกทุกข้อ 

 

 

DX

Apparent Value

Actual Value

Vernier Scale

Main Scale



 

11. การสอบเทียบเวอร์เนียไฮเกจโดยทั่วไปทำได้กี่วิธี 
 ก. 1 วิธี คือ การสอบเทียบโดยใช้ Grade Block 
 ข. 2 วิธี คือ การสอบเทียบโดยใช้ Grade Block 
   การสอบเทียบโดยใช้ Micrometer 
 ค. 3 วิธี คือ การสอบเทียบโดยใช้ Grade Block 
   การสอบเทียบโดยใช้ Micrometer 
   การสอบเทียบโดยใช้ Laser 
 ง. ไม่มีข้อใดถกู 
12. การประเมินความไม่แน่นอนของเวอร์เนียคาลิปเปอร์มีก่ีแบบ 
 ก. 1 แบบ เรียกว่า Type A 
 ข. 2 แบบ เรียกว่า Type A และ Type B 
 ค. 3 แบบ เรียกว่า Type A, Type B, Type C  
 ง. 4 แบบ เรียกว่า Type A, Type B, Type C และ Type D 
13. ค่าเฉลี่ย ( X ) ของ 200.12, 200.13, 200.14, 200.11 คือข้อใด 
 ก. 200.122 ข. 200.123 ค. 200.124 ง. 200.125 

14. ค่าเฉลี่ย SD ของ 20.12, 20.13, 20.14, 20.11 คือข้อใด 
 ก. 0.0029 ข. 0.0129 ค. 0.0229 ง. 0.0329 

 
15. ค่าท่ีวัดจากการสอบเทียบเวอร์เนียไฮเกจที่ระยะ 100 mm ค่า CS = –0.0002 mm ค่า T มีค่าเท่าไร 
 ก. 100.0002 mm ข. –100.0002 mm ค. 99.9998 mm ง. –99.9998 mm 
16.  การประเมินค่าความไม่แน่นอนเนื่องจากความละเอียดของเวอร์เนียไฮเกจแบบสเกล (Scale) ใช้สูตรใด 

 ก. 2
adabilityRe  ข. 3

adabilityRe  ค. 4
adabilityRe   ง. 5

adabilityRe  

17. ปัจจัยของการประเมินค่าความไม่แน่นอนเนื่องจากระบบโครงสร้างของเวอร์เนียไฮเกจคือข้อใด 
 ก. ขนาดของชิ้นงาน    ข. แรงกดในการวัด 

 ค. ค่า Drift   ง. ความเรียบของปากวัด 

18. การสอบกลับได้ (Traceability) ของ Gauge Block Grade 1, 2 อยู่ในระดับใด 
 ก. International Standard  ข. National Standard 

 ค. Working Standard   ง. Measuring Equipment 

19. ความหมายของค่าความไม่แน่นอนที่ 250 mm เท่ากับ 0.0325 ที่ความเชื่อม่ัน 95% คือข้อใด 
 ก. ค่าท่ีวัดได้ อยู่ในช่วง 95 ถึง 100 

 ข. ค่าท่ีวัดได้ อยู่ในช่วง 250.0325 ถึง 250.0650 

 ค. ค่าท่ีวัดได้ อยู่ในช่วง 249.0325 ถึง 250.0325  

 ง. ค่าที่วัดได้ อยู่ในช่วง 249.9675 ถึง 250.0325 



20. การสอบกลับได้ (Traceability) ของเวอร์เนียไฮเกจข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. Gauge Block Comparator, Steel Gauge Blocks Grade (1, 2), Steel Gauge Blocks,  
  Grade 00 

 ข. Steel Gauge Blocks Grade (1, 2), Gauge Block Comparator, Steel Gauge Blocks,  
  Grade 00 

 ค. Gauge Block Comparator, Stabilized He–Ne Laser Wavelength 633 nm, 543 nm, 
Iodine   Stabilized He–Ne Laser Wavelength 633 
nm 

 ง. Steel Gauge Blocks Grade (1, 2), Standard Glass Scale, Linear Scale Calibration 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชัน้………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที…่….       ๒……………………………………เลขที…่…. 

 ๓……………………………………เลขที…่….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน     

๒ การแบ่งหน้าทีร่ับผิดชอบและการเตรียมความ
พร้อม 

    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     

๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

 

 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 

                                                                            (นายองค์อาจ รุ่งเรือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑.  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่กำหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่กำหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
๒. จำนวน 12 ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

๓.๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบไมโครมิเตอร์ได้ 
๓.๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ได้ 
๓.๓ ปฏิบัติการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ได้ 
๓.๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ได้ 
๓.๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยไมโครมิเตอร์ได้ 
๓.๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๓.๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๓.๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๓.๙ สรุปผลการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ได้ 
๓.1๐ มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
สอบเทียบไมโครมิเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 

๕. เนื้อหา 
๕.๑ โครงสร้างของไมโครมิเตอร์ได้ 
๕.๒ ชนิดและประเภทของไมโครมิเตอร์ได้ 
๕.๓ วธิีการใช้งานที่ถูกต้องและการอ่านค่าสเกลของไมโครมิเตอร์ได้ 
๕.๔ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
๕.๕ การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ได้ 
๕.๖ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ได้ 
๕.๗ การสอบกลับได้และการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

 อธิบายหลักการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ได้ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบไมโครมิเตอร์ได้ 
๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ได้ 
๓ ปฏิบัติการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ได้ 
๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ได้ 
๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยไมโครมิเตอร์ได้ 
๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๙ สรุปผลการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

คร้ังท่ี / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

4/12 
หลักการ
สอบเทียบ

ไมโครมิเตอร์ 

ชื่อหน่วยย่อยเรื่อง  
หลักการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
(MOTIVATION) 
   ครูได้ทำการพูดคุยเพ่ือสร้าง
ความเป็นกันเอง ความรู้สึกท่ีดีเป็น
กันเอง โดยมีกิจกรรม แนะนำ
ไมโครมิเตอร์และขีดความสามารถ 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
๑. ครูอธิบายในเรื่องหลักการและ
พ้ืนฐานการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ 

 - นักเรียนฟังครูพร้อมกับจดบันทึก
ซักถามข้อสงสัย 

๒. ครูอธิบายหลักการและพ้ืนฐาน
ไมโครมิเตอร์ 
 -นักเรียนฟังครูอธิบายตั วอย่าง
พร้อมกับจดบันทึกและค้นคว้าใน 
Internet และนำเสนอ 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( 
APPLICATION ) 
๑ . ท ำก ารม อบ ห ม าย งาน ให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อเรื่อง 
ปฏิบัติตามใบงาน 

๒. ให้นักเรียนค้นคว้า เอกสารใน
บทที่๑ และเอกสารเพ่ิมที่ห้องสมุด 
และสืบค้นด้วยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะนำอย่าง
ใกล้ชิด 

 ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS 
๑.มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดบทที่ 
4 

สาธิต
ตัวอย่างของ
จริง 
๑.สื่อ 
Power 
Point  
๒.
ไมโครมิเตอร์ 

 สังเกตการเตรียม
เค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. เฉลย แบบฝึกหัด 
๓.นักเรียนฟังครูสรุปความรู้
ไมโครมิเตอร์ 
๔.มอบหมายให้ไปศึกษาเนื้อหาใน
เรื่องวัสดุและอุปกรณ์มาล่วงหน้า 
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
๕. มอบหมายให้นักเรียน ทำความ
สะอาด ห้องเรียน  ครูดูแลการทำ
ความสะอาดห้องเรียน 
๖. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือนำ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ 
หรือเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 



๘. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ ข้อสอบ 
(ความรู้) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ๘๐ 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 40 40 20 100 80 
๒ 40 40 20 100 80 
๓ 40 40 20 100 80 
๔ 40 40 20 100 80 
๕ 40 40 20 100 80 
6 40 40 20 100 80 
7 40 40 20 100 80 
8 40 40 20 100 80 
9 40 40 20 100 80 

๑๐ 40 40 20 100 80 
รวม 400 400 200 1000 800 

  
ความรู้   40  คะแนน 
ทักษะ   40  คะแนน 
จิตพิสัย   20  คะแนน 

  รวม  100  คะแนน 
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้ว
นำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดบัผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐  
๙. เครื่องมือวัดประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๔ แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 



๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
.................................................................................................................................................. ................. 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
• ผลการเรียนของนักเรียน 

................................................................................................................................................. .................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................... ............ 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อที ่

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤต ิปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคมุตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวฒันธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     



 ๘.๒ ประพฤติตามคำสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วสัดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม 

 
    

๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๓ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
 

 

 

 

 



แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ ๔.เรื่อง  

 
 
ตอนที ่1 ใหเ้ลือกค ำตอบที่ถูกตอ้ง 
1. ให้น ำตัวเลขหน้ำข้อควำมด้ำนล่ำงทีต่รงกับชื่อส่วนประกอบลงในกรอบส่ีเหล่ียม  
                                   5           11  1             2 

 
 
                                                                                                                   4                 6                             3                   7       

 1. แกนวัด (Spindle) 5. แกนรับ (Anvil) 
 2. ก้ำนลอ็ก (Spindle lock) 6. ปลอกสเกลหลัก (Sleeve or Barrel) 
 3. ปลอกสเกลหมุนวัด (Thimble) 7. ปลอกหมุนกระทบเล่ือน (Ratchet stop) 
 4. โครง (Frame)  
 
2. จงใส่ขนำดทีไ่ด้จำกกำรวัดและหน่วยวัด 

 
 1………7.09mm.….. 2………22.88mm….. 3………5.69mm….. 
 4………18.07mm….. 5………9.78mm..….. 6………5.22mm….. 
 7………0.34mm……..  8………18.79mm…..  9………3.12mm….. 
 10…….4.04mm………  11………24.93mm…..  12……11.57mm…. 
ตอนที่ 2 จงเลือกค ำตอบที่ถูกตอ้งที่สดุ 
1. โครงสรำ้งของไมโครมิเตอรท์ ำจำกวสัดใุด 
 ก. White Steel ข. Iron ค. Stainless Steel ง. Hard Steel 

2. ปัจจบุนัไมโครมิเตอรใ์ชว้ดังำนอ่ำนค่ำวดัแบบใด 
 ก. สเกล ข. นำฬิกำวดั ค. ดิจิตอล ง. ถูกทุกข้อ 
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3. Output Connector ของไมโครมิเตอรม์ีไวเ้พื่ออะไร  
 ก. ต่อกบั Relay ข. ต่อกบัเครื่อง CNC ค. ต่อกับเคร่ือง PC ง. ต่อกบัจอ Monitor 
4. Depth Micrometer คือไมโครมิเตอรช์นิดใด  
 ก. วดัควำมโต ข. วัดควำมลึก ค. วดัควำมสงู ง. วดัแบบขัน้บนัได 
5. ขอ้ใดไม่ใช่ชนิดของไมโครมิเตอร ์
 ก. Vernier Caliper   ข. Vernier Height Gauge 
 ค. Gear–Tooth Vernier Caliper ง. Vernier Caliper with Flow 
 
6. Outside Measuring Jaw ใชส้  ำหรบัวดังำนลกัษณะใด 
 ก. ขนำดเส้นผ่ำนศูนยก์ลำงภำยนอก 
 ข. ขนำดเสน้ผ่ำนศนูยก์ลำงภำยใน 
 ค. ขนำดควำมสงูพืน้ผิวต่ำงระดบั 
 ง. ขนำดควำมลึกของรูควำ้น 
7. ประโยชนข์องหวัหมนุกระทบเลื่อนคือขอ้ใด 
 ก. หมนุแกนวดัเขำ้ชิน้งำน 
 ข. หมนุแกนวดัออกชิน้งำน 
 ค. ให้แรงกดทีม่ีขนำดเท่ำกันทุกคร้ัง  
 ง. ใหแ้รงกดที่มั่นคงและหมนุไดง้่ำย 
8. Main Scale หรือสเกลหลกัประกอบติดอยู่กบัสว่นใดของไมโครมิเตอร ์
 ก. แกนวดั   ข. โครง  
 ค. ปลอกสเกลหมนุวดั   ง. ปลอกหมนุกระทบเลื่อน 
 
9. ควำมผิดพลำดจำกกำรวดัจำกรูปดำ้นลำ่งเรียกว่ำอะไร 

 
 ก. Parallax Error   ข. Cosine Error  
 ค. Machanical Error  ง. Measuring Force Error 
 
 
 
 



 
10. ควำมผิดพลำดจำกกำรวดัจำกรูปดำ้นลำ่งเรียกว่ำอะไร 

 
 ก. Parallax Error   ข. Cosine Error 
 ค. Machanical Error  ง. Measuring Force Error 
11. ขอ้ใดกลำ่วถกูตอ้ง 
 ก. ควรเก็บไมโครมิเตอรแ์ยกจำกเครื่องมืออ่ืน ๆ 
 ข. อย่ำท ำเครื่องมือหลน่หรือกระแทก 
 ค. อย่ำใชป้ำกจบัแทนวงเวียนหรือเครื่องมืออ่ืน 
 ง. ถูกทุกข้อ 
12. ขอ้ใดควรปฏิบติัเมื่อใชง้ำนไมโครมิเตอรเ์สรจ็เรียบรอ้ย 
 ก. วำงไมโครมิเตอรแ์ยกจำกเครื่องมืออ่ืน 
 ข. เลื่อนปำกวดันอกชิดกนัแลว้ล็อกดว้ยสกรู 
 ค. เลื่อนปำกวดัใหห้่ำงประมำณ 0.5 mm แลว้ใส่กลอ่งหรือซอง 
 ง. วำงรวมไว้ในกล่องเคร่ืองมือเพ่ือให้สะดวกต่อกำรหยิบไปใช้ 
13. ขอ้ใดกลำ่วไม่ถกูตอ้งในกำรใชไ้มโครมิเตอร ์
          ก. ไม่ควรใชไ้มโครมิเตอรว์ดัชิน้งำนที่มีลกัษณะผิวหยำบ 
 ข. กำรใชไ้มโครมิเตอรว์ดัชิน้งำนควรวดัตำมแนวแกนและวดัหลำย ๆ ครัง้ 
 ค. ควรเก็บไมโครมิเตอรแ์ยกจำกเครื่องมือชนิดอ่ืน 
 ง. เมื่อวัดขนำดชิน้งำนเสร็จแล้วน ำไมโครมิเตอรอ์อกจำกชิน้งำนได้เลย 
14. มำตรฐำน JIS ไมโครมิเตอรคื์ออะไร 
 ก. JIS B7502 : 1994  ข. JIS B7503 : 1994 
 ค. JIS B7504 : 1994  ง. JIS B7505 : 1994 
15. ควำมละเอียดในกำรวดัไมโครมิเตอรม์ีค่ำเท่ำไร 
 ก. 0.01 mm ข. 0.001 mm ค. 0.0001 mm ง. ถูกทุกข้อ 
16. กำรสอบเทียบไมโครมิเตอรโ์ดยทั่วไปท ำไดก่ี้วิธี 
 ก. 1 วิธี คือ กำรสอบเทยีบโดยใช้ Gauge Block 
 ข. 2 วิธี คือ กำรสอบเทียบโดยใช ้Gauge Block 
   กำรสอบเทียบโดยใช ้Gauge Block Comparator  
 ค. 3 วิธี คือ กำรสอบเทียบโดยใช ้Gauge Block 
    กำรสอบเทียบโดยใช ้Gauge Block Comparator  



    กำรสอบเทียบโดยใช ้Laser 
 ง. ไม่มีขอ้ใดถกู 
17. กำรประเมินควำมไม่แน่นอนของไมโครมิเตอรม์ีก่ีแบบ 
 ก. 1 แบบ เรียกว่ำ Type A 
 ข. 2 แบบ เรียกว่ำ Type A และ Type B 
 ค. 3 แบบ เรียกว่ำ Type A, Type B และ Type C  
 ง. 4 แบบ เรียกว่ำ Type A, Type B, Type C และ Type D 
18. ค่ำเฉลี่ย ( X ) ของ 20.12, 20.13, 20.14, 20.11 คือขอ้ใด 
 ก. 20.122 ข. 20.123 ค. 20.124 ง. 20.125 
19. ค่ำเฉลี่ย SD ของ 20.12, 20.13, 20.14, 20.11 คือขอ้ใด 
 ก. 0.0029 ข. 0.0129 ค. 0.0229 ง. 0.0329 
20. ค่ำที่วดัจำกกำรสอบเทียบสำยวดัผำ้ที่ระยะ 100 mm ค่ำ CS = –0.0002 mm ค่ำ T มีค่ำเท่ำไร 
 ก. 100.0002 mm ข. –100.0002 mm ค. 99.9998 mm ง. –99.9998 mm 
21. กำรประเมินค่ำควำมไม่แน่นอนเนื่องจำกควำมละเอียดของไมโครมิเตอรแ์บบดิจิตอล (Digital) ใชส้ตูร
ใด 

 ก.  22
adabilityRe   ข. 32

adabilityRe  ค. 42
adabilityRe   ง. 52

adabilityRe  

22. ปัจจยัของกำรประเมินค่ำควำมไม่แน่นอนเนื่องจำกระบบโครงสรำ้งของไมโครมิเตอรคื์อขอ้ใด 
 ก. ขนำดของชิน้งำน  ข. แรงกดในกำรวดั 
 ค. ค่ำ Drift   ง. ควำมเรียบของปำกวดั 
 
23. กำรสอบกลบัได ้(Traceability) ของ Gauge Block Grade 1, 2 อยู่ในระดบัใด 
 ก. International Standard ข. National Standard 
 ค. Working Standard  ง. Measuring Equipment 
24. ควำมหมำยของค่ำควำมไม่แน่นอนที่ 10 mm เท่ำกบั 0.0325 ที่ควำมเชื่อมั่น 95% คือขอ้ใด 
 ก. ค่ำที่วดัได ้อยู่ในช่วง 95 ถึง 100 
 ข. ค่ำที่วดัได ้อยู่ในช่วง 10.0325 ถึง 10.0650 
 ค. ค่ำที่วดัได ้อยู่ในช่วง 9.0325 ถึง 10.0325 
  ง. ค่ำทีว่ัดได้ อยู่ในช่วง 9.9675 ถึง 10.0325 
25. กำรสอบกลบัได ้(Traceability) ของไมโครมิเตอรข์อ้ใดกล่ำวถกูตอ้ง 
 ก. Gauge Block Comparator, Steel Gauge Blocks Grade (1, 2), Steel Gauge Blocks,  
  Grade 00 
 ข. Steel Gauge Blocks Grade (1, 2), Gauge Block Comparator, Steel Gauge Blocks,  
  Grade 00 



 ค. Gauge Block Comparator, Stabilized He–Ne Laser Wavelength 633 nm, 543 nm, Iodine
  Stabilized He–Ne Laser Wavelength 633 nm 
 ง. Steel Gauge Blocks Grade (1, 2), Standard glass scale, Linear scale Calibration 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที…่….       ๒……………………………………เลขที…่…. 

 ๓……………………………………เลขที…่….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมนิ 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน     

๒ การแบ่งหนา้ที่รับผิดชอบและการเตรียมความ
พร้อม 

    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     

๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

 

 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 

                                                                            (นายองค์อาจ รุ่งเรือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑.  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่กำหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่กำหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมดัระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. หน่วยการเรียนรู้ที ่๕ 
๒. จำนวน 12 ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

๓.๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบไดอัลเกจได้ 
๓.๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบไดอัลเกจได้ 
๓.๓ ปฏิบัติการสอบเทียบไดอัลเกจได้ 
๓.๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบไดอัลเกจได้ 
๓.๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยไดอัลเกจได้ 
๓.๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๓.๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๓.๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๓.๙ สรุปผลการสอบเทียบไดอัลเกจได้ 
๓.1๐ มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
สอบเทยีบไมโครมิเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 

๕. เนื้อหา 
๕.๑ โครงสร้างของไดอัลเกจได้ 
๕.๒ ชนิดและประเภทของไดอัลเกจได้ 
๕.๓ วธิีการใช้งานที่ถูกต้องและการอ่านค่าสเกลของไดอัลเกจได้ 
๕.๔ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
๕.๕ การสอบเทียบไดอัลเกจได้ 
๕.๖ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบไดอัลเกจได้ 
๕.๗ การสอบกลับได้และการสอบเทียบไดอัลเกจได้ 

๖. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

 อธิบายหลักการสอบเทียบไดอัลเกจได้ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบไดอัลเกจได้ 
๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบไดอัลเกจได้ 
๓ ปฏิบัติการสอบเทียบไดอัลเกจได้ 
๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบไดอัลเกจได้ 
๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยไดอัลเกจได้ 
๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๙ สรุปผลการสอบเทียบไดอัลเกจได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

คร้ังท่ี / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

4/12 
หลักการ
สอบเทียบ
ไดอัลเกจ 

ชื่อหน่วยย่อยเรื่อง  
หลักการสอบเทียบไดอัลเกจ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
(MOTIVATION) 
   ครูได้ทำการพูดคุยเพ่ือสร้าง
ความเป็นกันเอง ความรู้สึกท่ีดีเป็น
กันเอง โดยมีกิจกรรม แนะนำไดอัล
เกจและขีดความสามารถ 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
๑. ครูอธิบายในเรื่องหลักการและ
พ้ืนฐานการสอบเทียบไดอัลเกจ 

 - นักเรียนฟังครูพร้อมกับจดบันทึก
ซักถามข้อสงสัย 

๒. ครูอธิบายหลักการและพ้ืนฐาน
ไดอัลเกจ 
 -นักเรียนฟังครูอธิบายตัวอย่าง
พร้อมกับจดบันทึกและค้นคว้าใน 
Internet และนำเสนอ 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( 
APPLICATION ) 
๑ . ท ำก ารม อบ ห ม าย งาน ให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อเรื่อง 
ปฏิบัติตามใบงาน 

๒. ให้นักเรียนค้นคว้า เอกสารใน
บทที่๑ และเอกสารเพ่ิมที่ห้องสมุด 
และสืบค้นด้วยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะนำอย่าง
ใกล้ชิด 

 ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS 
๑.มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดบทที่ 
4 
๒. เฉลย แบบฝึกหัด 

สาธิต
ตัวอย่างของ
จริง 
๑.สื่อ 
Power 
Point  
๒.ไดอัลเกจ 

 สังเกตการเตรียม
เค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.นักเรียนฟังครูสรุปความรู้ไดอัล
เกจ 
๔.มอบหมายให้ไปศึกษาเนื้อหาใน
เรื่องวัสดุและอุปกรณ์มาล่วงหน้า 
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
๕. มอบหมายให้นักเรียน ทำความ
สะอาด ห้องเรียน  ครูดูแลการทำ
ความสะอาดห้องเรียน 
๖. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือนำ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ 
หรือเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 



๘. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ ข้อสอบ 
(ความรู้) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ๘๐ 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 40 40 20 100 80 
๒ 40 40 20 100 80 
๓ 40 40 20 100 80 
๔ 40 40 20 100 80 
๕ 40 40 20 100 80 
6 40 40 20 100 80 
7 40 40 20 100 80 
8 40 40 20 100 80 
9 40 40 20 100 80 

๑๐ 40 40 20 100 80 
รวม 400 400 200 1000 800 

  
ความรู้   40  คะแนน 
ทักษะ   40  คะแนน 
จิตพิสัย   20  คะแนน 

  รวม  100  คะแนน 
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้ว
นำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐  
๙. เครื่องมือวัดประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๔ แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 



๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
.......................................................................................... ......................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
• ผลการเรียนของนักเรียน 

......................................................................................... .......................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................... .................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อที ่

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสตัย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤต ิปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     



 ๘.๒ ประพฤติตามคำสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั 

    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วสัดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรพัย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม 

 
    

๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๓ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
 

 

 

 

 



แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ ๔.เรื่อง  

ตอนที ่1 ใหเ้ลือกค ำตอบที่ถูกตอ้ง 
1. ให้น ำตัวเลขหน้ำข้อควำมด้ำนล่ำงทีต่รงกับชื่อส่วนประกอบลงในกรอบส่ีเหล่ียม 

 

 

 1. ฝำครอบ (Cap) 2. ปลอกหมนุหนำ้ปัด (Bezel)  
 3. หนำ้ปัดวดัรอบสเกลละเอียด(Dial Face) 4. ระยะตัง้พิกดั (Limit Markers)  
  5. ตวัล็อค (Bezel Clamp) 6. ปลำยสมัผสั (Contact Point) 
 7. หนำ้ปัดวดัรอบสเกลหยำบ  8. ปลอกน ำ (Stem) 
 9. แกนวดั (Plunger) 10. เข็ม (Hand or Pointer) 
4. จงใส่ขนาดท่ีไดจ้ากการวดั และ หน่วยวดั 

 
1)                                          2)                                            3)    

 
จากรูปท่ี 2) แกนวดัเคล่ือนท่ีขึ้น อ่านค่าได ้ =  1.06 mm  
                    แกนวดัเคล่ือนท่ีลง อ่านค่าได ้ =  8.94 mm 
จากรูปท่ี 3) แกนวดัเคล่ือนท่ีขึ้น อ่านค่าได ้ =  0.80 mm  



                   แกนวดัเคล่ือนท่ีลง อ่านค่าได ้  =  9.20 mm 
 
ตอนที ่2 จงวงกลมขอ้ที่ถูกตอ้งลงในกระดำษค ำตอบที่จดัให ้
1. ขอ้ใดคือชนิดของ Dial Gauge 
 ก. Interface ข. Digital ค. Scale  ง. ถูกทุกข้อ 
2. ไดอนัเกจ (Dial Gauge) ที่ใชง้ำนในปัจจบุนั สว่นใหญ่ใชร้ะบบกำรวดัแบบใด 
 ก. ระบบ SI   ข. ระบบเมตริก 
 ค. ระบบองักฤษ   ง. ระบบเมตริก และระบบอังกฤษ 

 
3. ขอ้ควรระวงัในกำรอ่ำนค่ำวดัจำกรูปดำ้นบน กำรวำงแนววดัที่ผิดในลกัษณะนีม้ีชื่อเรียกว่ำอะไร 
 ก. Cosine Error ข. Sine Error ค. Cos Error ง. Tan Error 
 
4. ขอ้ใดควรปฏิบติัเมื่อใชง้ำน Dial Gauge เสรจ็เรียบรอ้ย 
 ก. หยอดน ำ้มนัที่กำ้นของ Dial Gauge ข. เช็ดและชโลมด้วยน ้ำมัน  
 ค. เช็ดดว้ยผำ้ใหแ้หง้  ง. ขอ้ ก และ ข ถกู 
5. ก่อนใชง้ำน Dial Gauge ควรท ำอย่ำงไรก่อน 
 ก. ตรวจสอบโดยใชม้ือดนัแกนวดั  
 ข. ตรวจสอบโดยใชม้ือยกกำ้นยก 
 ค. เช็ดท ำควำมสะอำดก่อน 
 ง. ปรบัหนำ้ปัดใหต้รงเลขศนูย ์
6. กำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของ Dial Gauge ขอ้ไดก้ลำ่วถกูตอ้ง 
 ก. Retrace Error, Repeatability, Indication Error 
 ข. Parallax Error, Retrace error, Indication Error  
 ค. Retrace Error, Repeatability, Cosine Error  
 ง. Parallax Error, Cosine Error, Indication Error 
7. มำตรฐำน JIS ส ำหรบั Dial Gauge คือขอ้ใด 
 ก. JIS B7501 : 1997  ข. JIS B7502 : 1997 
 ค. JIS B7503 : 1997  ง. JIS B7504 : 1997 
8. กำรสอบเทียบ Dial Gauge โดยทั่วไปท ำไดก่ี้วิธี 



 ก. 1 วิธี  ข. 2 วิธี  ค. 3 วิธี  ง. 4 วิธี  
9. กำรประเมินควำมไม่แน่นอนของ Dial Gauge มีก่ีชนิด 
 ก. 1 แบบ เรียกว่ำ Type A 
 ข. 2 แบบ เรียกว่ำ Type A และ Type B 
 ค. 3 แบบ เรียกว่ำ Type A, Type B  และ Type C  
 ง. 4 แบบ เรียกว่ำ Type A, Type B, Type C และ Type D 
10. ค่ำเฉลี่ย ( X ) ของ 0.072, 0.072, 0.072 คือขอ้ใด 
 ก. 0.071 ข. 0.072 ค. 0.073 ง. 0.074 
11. ค่ำเฉลี่ย SD ของ 0.083, 0.083, 0.083 คือขอ้ใด 
 ก. 0.000 ข. 0.001 ค. 0.002 ง. 0.003 
 
12. ค่ำที่วดัจำกกำรสอบเทียบ Dial Gauge ที่ระยะ 1.20 mm ค่ำ CS = -0.001 mm ค่ำ T มีค่ำเท่ำไร 
 ก. 1.201 mm ข. 1.119 mm ค. 1.109 mm ง. 1.199 mm 
13. กำรหำค่ำควำมไม่แน่นอน เนื่องจำก Dial Gauge Tester ของ Dial Gauge ใชส้ตูรใด 

 ก. 2
yuncertiant    ข. 2

yuncertiant  

 ค. 3
yuncertiant    ง. 3

yuncertiant  

14. กำรหำค่ำควำมไม่แน่นอนเนื่องจำก Dial Gauge Tester ในกรณีที่ไม่ไดผ้่ำนกำรสอบเทียบมำก่อน ใช้
 สตูรใด 

 ก. 2
Accuracy    ข. 2

Accuracy  

 ค. 3
Accuracy    ง. 3

Accuracy  

15. กำรหำค่ำควำมไม่แน่นอนเนื่องจำกกำร Drift ของ Dial Gauge Tester ใชส้ตูรใด 

 ก. 2
Accuracy    ข. 2

Accuracy  

 ค. 3
Accuracy    ง. 3

Accuracy  

16. กำรหำค่ำควำมไม่แน่นอนเนื่องจำกควำมละเอียดแบบสเกล (Scale) ของ Dial Gauge ใชส้ตูรใด 

 ก. 2
adabilityRe    ข. 3

adabilityRe  

 ค. 4
adabilityRe    ง. 5

adabilityRe  

17. กำรหำค่ำควำมไม่แน่นอน เนื่องจำกควำมละเอียดแบบดิจิตอล (Digital) ของ Dial Gauge ใชส้ตูรใด 

 ก. 22
solutionRe    ข. 32

solutionRe  

 ค. 42
solutionRe    ง. 52

solutionRe  

18. กำรสอบกลบัได ้(Traceability) ของ Dial Tester อยู่ในระดบัใด 



 ก. International Standard 
 ข. National Standard 
 ค. Working Standard  
 ง. Measuring Equipment 
19. ควำมหมำยของค่ำควำมไม่แน่นอนที่ 1.5 mm เท่ำกบั 0.0032 ที่ควำมเชื่อมั่น 95% คือขอ้ใด 
 ก. ค่ำที่วดัไดอ้ยู่ในช่วง 95 ถึง 100 
 ข. ค่ำที่วดัไดอ้ยู่ในช่วง 1.5032 ถึง 1.5064 
 ค. ค่ำทีว่ัดได้อยู่ในช่วง 1.4968 ถึง 1.5032 
  ง. ค่ำที่วดัไดอ้ยู่ในช่วง 1.5000 ถึง 1.5032 
20. กำรสอบกลบัได ้(Traceability) ของ Dial Gauge ขอ้ใดกลำ่วถกูตอ้ง 
 ก. Dial Gauge, Standard Glass Scale, Stabilized He-Ne Laser Wavelength 633 nm 
 ข. Dial Tester, Gauge Block, Stabilized He-Ne Laser Wavelength 633 nm, 543 nm,  
  Iodine Stabilized He-Ne Laser Wavelength 633 nm 
 ค. Dial Tester, Standard scale, Stabilized He-Ne Laser Wavelength 633 nm, 543 nm,  
  Iodine Stabilized He-Ne Laser Wavelength 633 nm 
 ง. Dial Tester, Linear Scale Calibration, Stabilized He-Ne Laser Wavelength 633 nm,  
  543 nm, Iodine Stabilized He-Ne Laser Wavelength 633 nm 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที…่….       ๒……………………………………เลขที…่…. 

 ๓……………………………………เลขที…่….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน     

๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความ
พร้อม 

    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     

๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

 

 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 

                                                                            (นายองค์อาจ รุ่งเรือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑.  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่กำหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่กำหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ 
๒. จำนวน 4 ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

๓.๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบเครื่องมือวัดมุมได้ 
๓.๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดมุมได้ 
๓.๓ ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดมุมได้ 
๓.๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดมุมได้ 
๓.๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องมือวัดมุมได้ 
๓.๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๓.๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๓.๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๓.๙ สรุปผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดมุมได้ 
๓.1๐ มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
สอบเครือ่งมือวัดมุมได้อย่างถูกต้อง 

๕. เนื้อหา 
๕.๑ โครงสร้างของเครื่องมือวัดมุมได้ 
๕.๒ ชนิดและประเภทของเครื่องมือวัดมุมได้ 
๕.๓ วธิีการใช้งานที่ถูกต้องและการอ่านค่าสเกลของเครื่องมือวัดมุมได้ 
๕.๔ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
๕.๕ การสอบเทียบเครื่องมือวัดมุมได้ 
๕.๖ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบเครื่องมือวัดมุมได้ 
๕.๗ การสอบกลับได้และการสอบเทียบเครื่องมือวัดมุมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

 อธิบายหลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดมุมได้ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบเครื่องมือวัดมุมได้ 
๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบเครือ่งมือวัดมุมได้ 
๓ ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดมุมได้ 
๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดมุมได้ 
๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องมือวัดมุม
ได้ 
๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๙ สรุปผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดมุมได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

คร้ังท่ี / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

4/12 
หลักการ
สอบเทียบ
เครื่องมือ

วัดมุม 

ชื่อหน่วยย่อยเรื่อง  
หลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดมุม 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
(MOTIVATION) 
   ครูได้ทำการพูดคุยเพ่ือสร้าง
ความเป็นกันเอง ความรู้สึกท่ีดีเป็น
กันเอง โดยมีกิจกรรม แนะนำ
เครื่องมือวัดมุมและขีด
ความสามารถ 
ขัน้ศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
๑. ครูอธิบายในเรื่องหลักการและ
พ้ืนฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัด
มุม 

 - นักเรียนฟังครูพร้อมกับจดบันทึก
ซักถามข้อสงสัย 

๒. ครูอธิบายหลักการและพ้ืนฐาน
เครื่องมือวัดมุม  -นักเรียนฟังครู
อธิบายตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
แ ล ะค้ น ค ว้ า ใน  Internet แ ล ะ
นำเสนอ 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( 
APPLICATION ) 
๑ . ท ำก ารม อบ ห ม าย งาน ให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อเรื่อง 
ปฏิบัติตามใบงาน 

๒. ให้นักเรียนค้นคว้า เอกสารใน
บทที่๑ และเอกสารเพ่ิมที่ห้องสมุด 
และสืบค้นด้วยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะนำอย่าง
ใกล้ชิด 

 ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS 
๑.มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดบทที่ 

สาธิต
ตัวอย่างของ
จริง 
๑.สื่อ 
Power 
Point  
๒.เครื่องมือ
วัดมุม 

 สังเกตการเตรียม
เค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
๒. เฉลย แบบฝึกหัด 
๓.นักเรียนฟังครูสรุปความรู้
เครื่องมือวัดมุม 
๔.มอบหมายให้ไปศึกษาเนื้อหาใน
เรื่องวัสดุและอุปกรณ์มาล่วงหน้า 
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
๕. มอบหมายให้นักเรียน ทำความ
สะอาด ห้องเรียน  ครูดูแลการทำ
ความสะอาดห้องเรียน 
๖. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือนำ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ 
หรือเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 



๘. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ ข้อสอบ 
(ความรู้) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ๘๐ 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 40 40 20 100 80 
๒ 40 40 20 100 80 
๓ 40 40 20 100 80 
๔ 40 40 20 100 80 
๕ 40 40 20 100 80 
6 40 40 20 100 80 
7 40 40 20 100 80 
8 40 40 20 100 80 
9 40 40 20 100 80 

๑๐ 40 40 20 100 80 
รวม 400 400 200 1000 800 

  
ความรู้   40  คะแนน 
ทักษะ   40  คะแนน 
จิตพิสัย   20  คะแนน 

  รวม  100  คะแนน 
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้ว
นำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐  
๙. เครื่องมือวัดประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๔ แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 



๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
................................................................. ........................................................................................... ....... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
• ผลการเรียนของนักเรียน 

................................................................ ........................................................................................... ........ 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการสอนของครู 
...................................................................... ........................................................................................... .. 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อที ่

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤต ิปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุง่มั่นตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     



 ๘.๒ ประพฤติตามคำสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วสัดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม 

 
    

๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 ๑๒.๑ มีจติอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๓ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
 

 

 

 

 



แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ ๖ .เรื่อง หลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดมุม 

 

ตอนที ่1 ใหเ้ลือกค ำตอบที่ถูกตอ้ง 

ตอนท่ี 1  ค ำชี้แจง ให้เลือกค ำตอบท่ีถูกต้อง 

5. ใหน้ าตวัเลขหนา้ขอ้ความดา้นล่างท่ีตรงกบัช่ือส่วนประกอบลงในกรอบสีเหล่ียม   
1.  สกรูลอ็คแขนวดัมุม 
              (Clamp Blade)  
2. สกรูลอ็ค (Clamp) 
3. สเกลหลกั (Main Scale) 
4. แขนวดัมุม (Blade) 
5. ฐานวดัมุม (Base) 
6. ใบวดัมุม 90° และ 30° 
              (Acute angle attacment) 
7. ลูกบิดปรับละเอียด 
              (Fine Adjusting Knob) 
8. สเกลเวอร์เนีย (Vernier    

              Scale) 
9. เลน็ทข์ยาย (Magnifying  

              glass) 
6. จงใส่ขนาดท่ีไดจ้ากการวดั  

  
                                     รูปท่ี 2                                                               รูปท่ี 3 
จากรูปท่ี 2) หมุนตามเขม็นาฬิกา อ่านค่าได ้ =……43…....องศา........25......ลิปดา  
จากรูปท่ี 3) หมุนตามเขม็นาฬิกา อ่านค่าได ้ =……73…....องศา........35.......ลิปดา                    

   
 
                                    รูปท่ี 4                                                               
รูปท่ี 5 
จากรูปท่ี 4) หมุนตามเขม็นาฬิกา อ่านค่าได ้ =……5…......องศา.......15.......ลิปดา  
จากรูปท่ี 5) หมุนตามเขม็นาฬิกา อ่านค่าได ้ =……60…....องศา........15......ลิปดา                   
 

ตอนที ่2 จงวงกลมข้อที่ถูกต้องลงในกระดำษค ำตอบทีจ่ัดให้ 
1. ขอ้ใดคือชนิดของ Universal Bevel Protractor 
 ก. Interface ข. Scale  ค. Digital ง. ข้อ ข และ ค 



2. Universal Bevel Protractor ที่ใชง้ำนในปัจจุบนัสว่นใหญ่ใชร้ะบบกำรวดัแบบใด 
 ก. องศำ   ข. องศำ ลิปดำ  
 ค. องศำ ลิปดำ และฟิลิปดำ ง. เรเดียน 
3. 5 องศำเท่ำกบัก่ีฟิลิปดำ 

 ก. 360 ข. 180 ค. 1,800 ง. 18,000 

4. 3 26 52 + 4 58 12 มีค่ำเท่ำไร 

 ก. 7 86 64 ข. 8 24 4 ค. 7 24 4 ง. 8 25 4 

5. 38 20 9 – 15 32 56 มีค่ำเท่ำไร 

 ก. 23 12 47 ข. 23 11 13 ค. 23 12 13 ง. 23 11 04 
6. มมุที่วดัเป็นมมุปำ้นถำ้อ่ำนค่ำไดเ้ท่ำกบั 37 มมุของชิน้งำนที่วดัไดม้ีค่ำเท่ำไร 
 ก. 37 ข. 127 ค. 143 ง. 217 
 
7. ขอ้ใดควรปฏิบติัเมื่อเมื่อใชง้ำน Universal Bevel Protractor เสรจ็เรียบรอ้ย 
 ก. เช็ดท ำควำมสะอำด  ข. ชโลมดว้ยน ำ้มนั  
 ค. ตรวจสอบสภำพหลงักำรใชง้ำน ง. ถูกทุกข้อ 
8. ก่อนใชง้ำน Universal Bevel Protractor ควรท ำอย่ำงไรก่อน 
 ก. ตรวจสอบสเกลวดัมมุ  ข. เลื่อนใบวดัมมุและแขนวดัมมุ 
 ค. สกรูล็อกต่ำง ๆ   ง. ถูกทุกข้อ 
9. กำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของ Universal Bevel Protractor ขอ้ไดก้ลำ่วถกูตอ้ง 
 ก. Retrace Error, Repeatability, Indication Error 
 ข. Flat, Straight , Parallel, Retrace Error, Indication Error  
 ค. Flat, Straight , Parallel, Indication Error 
 ง. Parallax Error, Cosine Error, Indication Error 
10. มำตรฐำน BS ส ำหรบั Universal Bevel Protractor คือ 
 ก. BS 1682 : 1951  ข. BS 1683 : 1951 
 ค. BS 1684 : 1951  ง. BS 1685 : 1951  
11. กำรสอบเทียบ Universal Bevel Protractor โดยทั่วไปท ำไดก่ี้วิธี 
 ก. 1 วิธี ข. 2 วิธี ค. 3 วิธี  ง. 4 วิธี  
12. กำรประเมินควำมไม่แน่นอนของ Universal Bevel Protractor มีก่ีชนิด 
 ก. 1 แบบ เรียกว่ำ Type A 
 ข. 2 แบบ เรียกว่ำ Type A และ Type B 
 ค. 3 แบบ เรียกว่ำ Type A, Type B, Type C  
 ง. 4 แบบ เรียกว่ำ Type A, Type B, Type C และ Type D 

13. ค่ำเฉลี่ย ( X ) ของ 1 30, 1 30, 1 30, 1 30 คือขอ้ใด 



 ก. 0.00 ข. 1.00 ค. 1.30 ง. 1.50 
 

14. ค่ำเฉลี่ย SD ของ 1 30, 1 30, 1 30, 1 30 คือ 
 ก. 0.00 ข. 1.00 ค. 1.30 ง. 1.50 

15. ค่ำที่วดัจำกกำรสอบเทียบ Universal Bevel Protractor ที่ระยะ 1.20 mm ค่ำ CS = –0.0001 T มีค่ำ
 เท่ำไร 
 ก. 1.201 ข. 1.1019 ค. 1.1009 ง. 1.1999 
16. กำรหำค่ำควำมไม่แน่นอนเนื่องจำก Angle Block ใชส้ตูรใด 

 ก. 2
yintUncerta    ข. 2

yintUncerta  

 ค. 3
yintUncerta    ง. 3

yintUncerta  

17. กำรหำค่ำควำมไม่แน่นอนเนื่องจำก  Angle Block ในกรณีที่ไม่ไดผ้่ำนกำรสอบเทียบมำก่อนใชส้ตูรใด 

 ก. 2
Accuracy    ข. 2

Accuracy  

 ค. 3
Accuracy    ง. 3

Accuracy  

18. กำรหำค่ำควำมไม่แน่นอนเนื่ องจำกควำมละเอียดแบบสเกล  (Scale) ของ Universal Bevel 
 Protractor ใชส้ตูรใด 

 ก. 2
adabilityRe    ข. 3

adabilityRe  

 ค. 4
adabilityRe    ง. 5

adabilityRe  

19. กำรหำค่ำควำมไม่แน่นอนเนื่องจำกควำมละเอียดแบบดิจิตอล  (Digital) ของ Universal Bevel 
 Protractor ใชส้ตูรใด 

 ก. 22
solutionRe    ข. 32

solutionRe  

 ค. 42
solutionRe    ง. 52

solutionRe  

20. กำรสอบกลบัได ้(Traceability) ของ Angle Block อยู่ในระดบัใด 
 ก. International Standard 
 ข. National Standard 
 ค. Working Standard  
 ง. Measuring Equipment 
 
 
21. ควำมหมำยของค่ำควำมไม่แน่นอนที่ 1.5 เท่ำกบั 0.00032 ที่ควำมเชื่อมั่น 95% คือขอ้ใด 
 ก. ค่ำที่วดัได ้อยู่ในช่วง 95 ถึง 100 
 ข. ค่ำที่วดัได ้อยู่ในช่วง 1.50032 ถึง 1.50064 



 ค. ค่ำทีว่ัดได้ อยู่ในช่วง 1.49968 ถึง 1.50032 
 ง. ค่ำที่วดัได ้อยู่ในช่วง 1.50000 ถึง 1.50032 
22. กำรสอบกลบัได ้(Traceability) ของ Universal Bevel Protractor ขอ้ใดกลำ่วถกูตอ้ง 
 ก. Precision Indexing Table, Autocollimator, Stabilized He–Ne Laser Wavelength 543 nm 
 ข. Angle Gauge Block, Precision Indexing Table, Autocollimator, Stabilized He–Ne Laser  
  Wavelength 543 nm 
 ค. Precision Indexing Table, Autocollimator, Stabilized He–Ne Laser Wavelength 633 nm 
 ง. Angle Gauge Block, Precision Indexing Table, Autocollimator, Stabilized He–Ne Laser  
   Wavelength 633 nm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที…่….       ๒……………………………………เลขที…่…. 

 ๓……………………………………เลขที…่….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน     

๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความ
พร้อม 

    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     

๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

 

 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 

                                                                            (นายองค์อาจ รุ่งเรือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑.  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่กำหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่กำหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
๒. จำนวน 4 ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

๓.๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบเครื่องชั่งได้ 
๓.๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องชั่งได้ 
๓.๓ ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องชั่งได้ 
๓.๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องชั่งได้ 
๓.๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องชั่งได้ 
๓.๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๓.๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๓.๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๓.๙ สรุปผลการสอบเทียบเครื่องชั่งได้ 
๓.1๐ มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
สอบเครื่องชั่งได้อย่างถูกต้อง 

๕. เนื้อหา 
๕.๑ โครงสร้างของเครื่องชั่งได้ 
๕.๒ ชนิดและประเภทของเครื่องชั่งได้ 
๕.๓ วธิีการใช้งานที่ถูกต้องและการอ่านค่าสเกลของเครื่องชั่งได้ 
๕.๔ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
๕.๕ การสอบเทียบเครื่องชั่งได้ 
๕.๖ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบเครื่องชั่งได้ 
๕.๗ การสอบกลับได้และการสอบเทียบเครื่องชั่งได้ 

๖. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

 อธิบายหลักการสอบเทียบเครื่องชั่งได้อย่างถูกต้อง 
 

๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบเครื่องชั่งได้ 
๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องชั่งได้ 
๓ ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดมุมได้ 
๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องชั่งได้ 
๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องชั่งได้ 
๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๙ สรุปผลการสอบเทียบเครื่องชั่งได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

คร้ังท่ี / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

๗/12 
หลักการ
สอบเทียบ
เครื่องชั่ง 

ชื่อหน่วยย่อยเรื่อง  
หลักการสอบเทียบเครื่องชั่ง 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
(MOTIVATION) 
   ครูได้ทำการพูดคุยเพ่ือสร้าง
ความเป็นกันเอง ความรู้สึกท่ีดีเป็น
กันเอง โดยมีกิจกรรม แนะนำ
เครื่องชั่งและขีดความสามารถ 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
๑. ครูอธิบายในเรื่องหลักการและ
พ้ืนฐานการสอบเทียบเครื่องชั่ง 

 - นักเรียนฟังครูพร้อมกับจดบันทึก
ซักถามข้อสงสัย 

๒. ครูอธิบายหลักการและพ้ืนฐาน
เครื่องชั่ ง-นักเรียนฟังครูอธิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึกและ
ค้นคว้าใน Internet และนำเสนอ 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( 
APPLICATION ) 
๑ . ท ำก ารม อบ ห ม าย งาน ให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อเรื่อง 
ปฏิบัติตามใบงาน 

๒. ให้นักเรียนค้นคว้า เอกสารใน
บทที่๑ และเอกสารเพ่ิมที่ห้องสมุด 
และสืบค้นด้วยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะนำอย่าง
ใกล้ชิด 

 ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS 
๑.มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดบทที่ 
4 
๒. เฉลย แบบฝึกหัด 
๓.นักเรียนฟังครูสรุปความรู้เครื่อง

สาธิต
ตัวอย่างของ
จริง 
๑.สื่อ 
Power 
Point  
๒.เครื่องชั่ง 

 สังเกตการเตรียม
เค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั่ง 
๔.มอบหมายให้ไปศึกษาเนื้อหาใน
เรื่องวัสดุและอุปกรณ์มาล่วงหน้า 
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
๕. มอบหมายให้นักเรียน ทำความ
สะอาด ห้องเรียน  ครูดูแลการทำ
ความสะอาดห้องเรียน 
๖. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือนำ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ 
หรือเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 



๘. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ ข้อสอบ 
(ความรู้) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ๘๐ 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 40 40 20 100 80 
๒ 40 40 20 100 80 
๓ 40 40 20 100 80 
๔ 40 40 20 100 80 
๕ 40 40 20 100 80 
6 40 40 20 100 80 
7 40 40 20 100 80 
8 40 40 20 100 80 
9 40 40 20 100 80 

๑๐ 40 40 20 100 80 
รวม 400 400 200 1000 800 

  
ความรู้   40  คะแนน 
ทักษะ   40  คะแนน 
จิตพิสัย   20  คะแนน 

  รวม  100  คะแนน 
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้ว
นำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐  
๙. เครื่องมือวัดประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๔ แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 



๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ...................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
• ผลการเรียนของนักเรียน 

............................................................................................................................. ...................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................. .................................. 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านจิตพสิัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อที ่

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤต ิปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     



 ๘.๒ ประพฤติตามคำสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤตตินรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วสัดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม 

 
    

๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๓ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
 

 

 

 

 



421 kg

326.5 kg

1000 g

128.3 g

459.01 g

gc

f

ea

d

b 200 mg

158.3 mg

50.01 mgh

แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที ่๖ .เรื่อง หลักการสอบเทียบเครื่องชั่ง 

 

ตอนท่ี 1  ค ำชี้แจง ให้เลือกค ำตอบท่ีถูกต้อง 

7. ใหน้ าตวัเลขหนา้ขอ้ความดา้นล่างท่ีตรงกบัช่ือส่วนประกอบลงในกรอบสีเหล่ียม   

 

 

5. จอแสดงผล (Display) 
6. ปุ่ มปิด(OFF) 
7. จานรอง (Tray) 
8. ช่องเสียบไฟฟ้า(AC/DC Adapter) 
9. ปุ่ มเปิด/ปรับค่าศูนย ์(ON/TARE) 

 
8. จงใส่ขนาดท่ีไดจ้ากการอ่าน และ หน่วยของค่าชัง่ 

                                                                                                             a……421 kg.... 
                          b……326.5 kg.. 

c……1000 g... 
d……128.3 g... 
e……459.01 g... 
f……200 mg.... 
g……158.3 mg... 
h……50.01 mg... 

 
ตอนที ่2 จงวงกลมขอ้ที่ถกูตอ้งลงในกระดำษค ำตอบที่จดัให ้
1. โครงสรำ้งของเวอรเ์นียคำลิปเปอรท์ ำจำกวสัดใุด 
 ก. White steel ข. Iron ค. Stainless Steel ง. Hard Steel 
2. ระบบใดเครื่องใดไม่ใช่เครื่องชั่ง 
 ก. Mechanic ข. Electronic ค. Medtronic ง. ถกูทกุขอ้ 

1

 

2 

3 

4 

5 



3. ขอ้ใดไม่ใช่หลกักำรท ำงำนของเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส ์ 
 ก. Load Cell ข. Electromagnetic ค. Strain Gauge ง. Ultrasonic 
4. อปุกรณใ์ดไม่ควรน ำมำติดตัง้ในหอ้งชั่ง 
 ก. เครื่องปรบัอำกำศ  ข. เครื่องวดัควำมดนับรรยำกำศ  
 ค. เครื่องวดัควำมชืน้  ง. ผ้ำม่ำนกันแดด 
5. ขอ้ควรระวงัในกำรติดตัง้เครื่องชั่งขอ้ใดกลำ่วถูกตอ้ง  
 ก. วำงใกล้พัดลม   ข. วำงในที่มีแสงสว่ำงเพียงพอ 
 ค. วำงบนโต๊ะ   ง. วำงในสถำนที่มีอณุหภมูิ 25 
6. ควำมชืน้สมัพทัธท์ี่เหมำะสมส ำหรบัเครื่องชั่งคือขอ้ใด 
 ก. 20–35% ข. 35–40% ค. 45–60% ง. 45–65% 
7. หำกมีกำรยำ้ยเครื่องชั่งไปวำงอีกที่หนึ่งจะตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงไร 
 ก. ไม่ตอ้งเพรำะไดต้ัง้ค่ำไวแ้ลว้ ข. ต้องปรับค่ำใหม่ทัง้หมด  
 ค. ปรบัระดบัน ำ้ใหอ้ยู่ในแนวด่ิง ง. สอบเทียบโดยใชตุ้ม้น ำ้หนกัมำตรฐำน 
8. ก่อนใชง้ำนเครื่องชั่งควรท ำอย่ำงไรก่อนทุกครัง้ 
 ก. ปรับระดับน ้ำ   ข. ปรบัค่ำศนูย ์ 
 ค. วำงน ำ้หนกัที่ค่ำสงูสดุ ง. วำงน ำ้หนกัครึง่หนึ่ง 
9. Conventional Mass คืออะไร 
 ก. ตุม้น ำ้หนกัมำตรฐำน ข. บรรยำกำศมำตรฐำน 
 ค. เครื่องชั่งมำตรฐำน  ง. มวลมำตรฐำน 
10. มำตรฐำนของตุม้น ำ้หนกัคือขอ้ใด 
 ก. OIML R 111–1   ข. JIS 2017 
 ค. DIN 1568   ง. ISO 1101 
 
11. ขอ้ใดกลำ่วถกูตอ้งของกำรแบ่ง Class ส ำหรบัตุม้น ำ้หนกั  
 ก. E1, E2, F1, F2, M1, M2  ข. E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3  
 ค. E1, E2, F1, F2, F3, M1, M2, M3  ง. E1, E2, E3, F1, F2, F3, M1, M2, M3 
12. ขอ้ใดกลำ่วถกูตอ้งเมื่อตอ้งเลือกตุม้น ำ้หนกัส ำหรบัสอบเทียบเครื่องชั่ง 
 ก. Class M1 ใชก้บัเครื่องชั่งควำมละเอียด 0.001 mg 
 ข. Class M2 ใชก้บัเครื่องชั่งควำมละเอียด 0.001 mg 
 ค. Class E2 ใชก้บัเครื่องชั่งควำมละเอียด 0.001 mg 
 ง. Class E1 ใชก้ับเคร่ืองชั่งควำมละเอียด 0.001 mg 
13. ก่อนกำรสอบเทียบเครื่องชั่งจะตอ้งวำงเครื่องชั่งและตุม้น ำ้หนกัอย่ำงต ่ำเป็นเวลำเท่ำไร 
 ก. 15 วินำที ข. 30 นำที ค. 1 ชั่วโมง ง. 24 ชั่วโมง 
14. ขัน้ตอนกำรสอบเทียบเครื่องชั่งขอ้ใดกล่ำวถูกตอ้ง 



 ก. วำงตุม้น ำ้หนกัมำตรฐำน 10 ครัง้ หำค่ำควำมไม่แน่นอน  
 ข. วำงตุม้น ำ้หนกัมำตรฐำนจ ำนวน 10 ช่วง หำค่ำควำมไม่แน่นอน 
 ค. วำงตุม้น ำ้หนกัมำกสดุ 10 ครัง้ วำงตุม้น ำ้หนกัมำตรฐำนจ ำนวน 10 ช่วง หำค่ำควำมไม่แน่นอน 
 ง. วำงตุ้มน ้ำหนักมำกสุด 10 คร้ัง วำงตุ้มน ้ำหนักมำตรฐำนจ ำนวน 10 ช่วง วำงตุ้มน ้ำหนัก 
  ไม่ตรงกลำงจำนหำค่ำควำมไม่แน่นอน 
15. ตุม้น ำ้หนกัที่ใชส้อบเทียบเครื่องชั่ง 1000 g คือขอ้ใด 
 ก. 1,000 g   ข. 100, 200 x 2,500, 1000 g 
 ค. 100, 200, 300, 500, 1,000 g ง. 100, 200, 300, 400, 500, 1,000 g 
16. ควำมไม่แน่นอนของกำรสอบเทียบเครื่องชั่งขอ้ใดที่ไม่ไดน้ ำมำใชค้ ำนวณ 
 ก. ควำมเสถียร (Drift)  ข. อุณหภูมิ (Temperature) 
 ค. ควำมละเอียด (Resolution) ง. กำรลอยตวั (Buoyancy) 
17. ค่ำ ppm ตำมขอ้ก ำหนดของ UKAS LAB14 ส ำหรบั Stainless Steel คือขอ้ใด 
 ก. 1 ข. 2 ค. 3 ง. 4 
18. ปุ่ ม Tare เครื่องชั่งมีไวเ้พื่ออะไร 
 ก. ปรบัค่ำศนูย ์ ข. ปรับค่ำสูงสุด ค. ปรบัค่ำต ่ำสดุ ง. ปรบัค่ำหน่วยชั่ง 
19. กำรประเมินควำมไม่แน่นอนของเครื่องชั่งมีก่ีแบบ 
 ก. 1 แบบ เรียกว่ำ Type A 
 ข. 2 แบบ เรียกว่ำ Type A และ Type B 
 ค. 3 แบบ เรียกว่ำ Type A, Type B, Type C  
 ง. 4 แบบ เรียกว่ำ Type A, Type B, Type C และ Type D 
20. ค่ำเฉลี่ย ( X ) ของ 499, 500, 499 คือขอ้ใด 
 ก. 499.11 ข. 499.22 ค. 499.33 ง. 499.44 
21. ค่ำเฉลี่ย SD ของ 499, 499, 500, 500, 500, 499, 500, 500, 499, 499 คือขอ้ใด 
 ก. 0.517 ข. 0.527 ค. 0.537 ง. 0.547 
22. ค่ำน ำ้หนกัที่วดัจำกกำรสอบเทียบเครื่องชั่งที่ 200 g ค่ำ CS = –0.0002 g ค่ำ T มีค่ำเท่ำไร 
 ก. 200.0002 g ข. 199.9998 g ค. –200.0002 g ง. –199.9998 g 
 
 
23. กำรสอบกลบัได ้(Traceability) ของตุม้น ำ้หนกัสอบเทียบเครื่องชั่งอยู่ในระดบัใด 
     ก. International Standard ข. National Standard 
    ค. Working Standard  ง. Measuring Equipment 
24. ควำมหมำยของค่ำควำมไม่แน่นอนที่ 200 g เท่ำกบั 0.0003 g ที่ควำมเชื่อมั่น 95% คือขอ้ใด 
 ก. ค่ำที่วดัได ้อยู่ในช่วง 95 g ถึง 100 g 
 ข. ค่ำที่วดัได ้อยู่ในช่วง 200.0003 g ถึง 200.0006 g 
 ค. ค่ำทีว่ัดได้ อยู่ในช่วง 199.9997 g ถึง 200.0003 g  



 ง. ค่ำที่วดัได ้อยู่ในช่วง 0.0000 g ถึง 0.0003 g 
25. กำรสอบกลบัได ้(Traceability) ของเครื่องชั่งขอ้ใดกลำ่วถกูตอ้ง 
 ก. National Standard, Reference Level, Secondary Level  
 ข. National Standard, Reference Level, Secondary Level, Working Standard  
 ค. National Standard, Reference Level, Working Standard  
 ง. National Standard, Secondary Level, Reference Level, Working Standard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที…่….       ๒……………………………………เลขที…่…. 

 ๓……………………………………เลขที…่….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน     

๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความ
พร้อม 

    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     

๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

 

 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 

                                                                            (นายองค์อาจ รุ่งเรือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑.  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่กำหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่กำหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ 
๒. จำนวน 4 ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

๓.๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบแรงบิดได้ 
๓.๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบแรงบิดได้ 
๓.๓ ปฏิบัติการสอบเทียบแรงบิดได้ 
๓.๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบแรงบิดได้ 
๓.๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยแรงบิดได้ 
๓.๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๓.๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๓.๘ คำนวณความไมแ่น่นอนรวมได้ 
๓.๙ สรุปผลการสอบเทียบแรงบิดได้ 
๓.1๐ มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
สอบเครื่องชั่งได้อย่างถูกต้อง 

๕. เนื้อหา 
๕.๑ โครงสร้างของประแจวัดแรงบิด 
๕.๒ หน่วยแรงบิด 
๕.๓ การแบ่งประเภทของอุปกรณ์วัดแรงบิด 
๕.๔ วธิีการใช้งานที่ถูกต้องการอ่านค่าสเกลของอุปกรณ์วัดแรงบิด 
๕.๕ ข้อควรระวังและการบำรุงรักษาประแจวัดแรงบิด 
๕.๖ ชนิดของประแจวัดแรงบิดตามมาตรฐาน ISO 6789:2003(E) 
๕.๗ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ตามมาตรฐาน ISO 6789:2003(E) 
๕.๘ การสอบเทียบอุปกรณ์วัดแรงบิด 
๕.๙ ลำดับการสอบเทียบ 
๕.๑๐ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบประวัดแรงบิด 
๕.๑๑  ค่าความไม่แน่นอนรวม 
๕.๑๒  การคำนวณค่าหาตัวประกอบ 
๕.๑๓  ค่าความไม่แน่นอนขยาย 
๕.๑๔ การสอบกลับได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
 อธิบายหลักการสอบเทียบแรงบิดได้อย่างถูกต้อง 
 

๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบแรงบิดได้ 
๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบแรงบิดได้ 
๓ ปฏิบัติการสอบเทียบแรงบิดได้ 
๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบแรงบิดได้ 
๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการสอบเทียบแรงบิดได้ 
๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๙ สรุปผลการสอบการสอบเทียบแรงบิดได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

คร้ังท่ี / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

๗/4 
หลักการ
สอบเทียบ
แรงบิด 

ชื่อหน่วยย่อยเรื่อง  
หลักการสอบเทียบแรงบิด 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
(MOTIVATION) 
   ครูได้ทำการพูดคุยเพ่ือสร้าง
ความเป็นกันเอง ความรู้สึกท่ีดีเป็น
กันเอง โดยมีกิจกรรม แนะนำ
ประแจปอนด์และขีดความสามารถ 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
๑. ครูอธิบายในเรื่องหลักการและ
พ้ืนฐานการสอบเทียบแรงบิด 

 - นักเรียนฟังครูพร้อมกับจดบันทึก
ซักถามข้อสงสัย 

๒. ครูอธิบายหลักการและพ้ืนฐาน
เครื่องชั่ ง-นักเรียนฟังครูอธิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึกและ
ค้นคว้าใน Internet และนำเสนอ 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( 
APPLICATION ) 
๑ . ท ำก ารม อบ ห ม าย งาน ให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อเรื่อง 
ปฏิบัติตามใบงาน 

๒. ให้นักเรียนค้นคว้า เอกสารใน
บทที่๑ และเอกสารเพ่ิมที่ห้องสมุด 
และสืบค้นด้วยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะนำอย่าง
ใกล้ชิด 

 ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS 
๑.มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดบทที่ 
4 
๒. เฉลย แบบฝึกหัด 

สาธิต
ตัวอย่างของ
จริง 
๑.สื่อ 
Power 
Point  
๒.ประแจ
ปอนด์ 

 สังเกตการเตรียม
เค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.นักเรียนฟังครูสรุปความรู้แรงบิด 
๔.มอบหมายให้ไปศึกษาเนื้อหาใน
เรื่องวัสดุและอุปกรณ์มาล่วงหน้า 
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
๕. มอบหมายให้นักเรียน ทำความ
สะอาด ห้องเรียน  ครูดูแลการทำ
ความสะอาดห้องเรียน 
๖. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือนำ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ 
หรือเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 



๘. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ ข้อสอบ 
(ความรู้) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ๘๐ 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 40 40 20 100 80 
๒ 40 40 20 100 80 
๓ 40 40 20 100 80 
๔ 40 40 20 100 80 
๕ 40 40 20 100 80 
6 40 40 20 100 80 
7 40 40 20 100 80 
8 40 40 20 100 80 
9 40 40 20 100 80 

๑๐ 40 40 20 100 80 
รวม 400 400 200 1000 800 

  
ความรู้   40  คะแนน 
ทักษะ   40  คะแนน 
จิตพิสัย   20  คะแนน 

  รวม  100  คะแนน 
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้ว
นำคะแนนรวมมาตดัสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐  
๙. เครื่องมือวัดประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๔ แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 



๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................. ...................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
• ผลการเรียนของนักเรียน 

............................................................................................ ....................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการสอนของครู 
.................................................................................................. ................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อที ่

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤต ิปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้ารว่มกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     



 ๘.๒ ประพฤตติามคำสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วสัดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม 

 
    

๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๓ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
 

 

 

 

 



แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ ๘. เรื่อง หลักการสอบเทียบแรงบิด 

 
ตอนที ่1 ใหเ้ลือกค ำตอบที่ถูกตอ้ง 
9. ให้นำตัวเลขหน้าข้อความดา้นล่างที่ตรงกับชื่อส่วนประกอบลงในกรอบสีเหลีย่ม   

 
1. ชุดหัวหัวจับ                                   5.   ขีดระยะสอบเทียบ 
2. สเกลหยาบ                                    6.  ชุดประตั้งค่าสอบเทียบ 
3. สเกลละเอียด                                   7.   คันโยกปรับทิศทางการหมุน                                
4. หัวประแจสี่เหลี่ยม        

 

10. จงใส่ขนาดที่ได้จากการวัด และ หนว่ยวดั 
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              ก……52 Nm…..                               ข……13.7...kg-m 
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              ค……139 Nm..                           ง………137…. Lb-Ft 

 

ตอนที ่2 จงวงกลมขอ้ที่ถูกตอ้งลงในกระดำษค ำตอบที่จดัให ้
1. โครงสรำ้งของประแจวดัแรงบิดท ำจำกวสัดใุด 
 ก. White Steel ข. Stainless Steel ค. Iron ง. Hard steel 
2. ปัจจบุนัประแจวดัแรงบิดใชว้ดังำนอ่ำนค่ำวดัแบบใดบำ้ง 
 ก. สเกล ข. ดิจิตอล ค. นำฬิกำวดั ง. ถูกทุกข้อ 
3. Output Connector ของประแจวดัแรงบิดมีไวเ้พื่ออะไร  
 ก. ต่อกบั Relay ข. ต่อกับเคร่ือง PC ค. ต่อกบัเครื่อง CNC ง. ต่อกบัจอ Monitor 
4. Type ของประแจวดัแรงบิดมีก่ีชนิด 

4 

7 2 3 5 

6 

1 



 ก. Type I, Type II  
 ข. Type I, Type II, Type III  
 ค. Type I, Type II, Type III, Type IV 
 ง. Type I, Type II, Type III, Type IV, Type V 
 
5. Class ของประแจวดัแรงบิด Type I มีก่ีแบบ 
 ก. Class A, B, C   ข. Class A, B, C, D 
 ค. Class A, B, C, D, E ง. Class A, B, C, D, E, F 
6. Type I คือประแจวดัแรงบิดแบบใด 
 ก. แบบอ่ำนค่ำแรงบิดได้ 
 ข. แบบตัง้ค่ำแรงบิดได ้ 
 ค. ไม่สำมำรถแสดงค่ำแรงบิดได ้
 ง. สำมำรถแสดงและตัง้ค่ำแรงบิดได ้
7. ย่ำนกำรของประแจวดัแรงบิดที่มีเปอรเ์ซ็นตค์วำมผิดพลำดมำกและไม่ควรน ำมำใชคื้อขอ้ใด 
 ก. ต ่ำกว่ำ 10%   ข. มำกว่ำกว่ำ 10% 
 ค. ต ่ำกว่ำ 20%   ง. มำกกว่ำ 20% 
8. อปุกรณใ์ดคือเครื่องสอบเทียบประแจวดัแรงบิด 
 ก. Tension Calibration ข. Torsion Calibration  
 ค. Torque Calibration ง. Textile Calibration 
 
9. Main Scale หรือสเกลหยำบ ประกอบติดอยู่กบัสว่นใดของประแจวดัแรงบิด 
 ก. ชดุหวัจบั   ข. ล ำตัวของด้ำม  
 ค. คนัโยกปรบัทิศทำงกำรหมนุ ง. ชดุปรบัตัง้ค่ำ 
10. ควำมผิดพลำดจำกกำรวดัจำกรูปดำ้นลำ่งเรียกว่ำอะไร 

Apparent Value

Actual Value

Apparent Value

Thimble

Sleeve  
 ก. Parallax Error   ข. Cosine Error 
 ค. Mechanical Error  ง. Measuring Force Error 
 
11. ขอ้ใดกลำ่วถกูตอ้งขณะใชง้ำนประแจวดัแรงบิด 
 ก. จบัประแจวดัแรงที่ปลำยดำ้ม  



 ข. จบัประแจวดัแรงบิดที่สว่นกลำงดำ้มแลว้หมนุ 
 ค. จับประแจวัดแรงบิดทีส่่วนกลำงด้ำมแล้วดึงตรง ๆ  
 ง. จบัประแจวดัแรงบิดที่สว่นกลำงดำ้มแลว้ดนัออก 
12. ขอ้ใดกลำ่วถกูตอ้ง 
    ก. ควรเก็บประแจวดัแรงบิดแยกจำกเครื่องมืออ่ืน ๆ  
    ข. อย่ำท ำเครื่องมือหลน่หรือกระแทก 
    ค. อย่ำใชป้ระแจวดัแรงบิดแทนคอ้น 
        ง.ถูกทุกข้อ 
13. ขอ้ใดควรปฏิบติัเมื่อใชง้ำนประแจวดัแรงบิดเสรจ็เรียบรอ้ย 
 ก. วำงประแจวัดแรงบิดแยกจำกเคร่ืองมืออื่น 
 ข. เลื่อนสเกลละเอียดมำยงัต ำแหน่งศนูย ์
 ค. เลื่อนสเกลละเอียดมำยงัต ำแหน่งสงูสดุ 
 ง. วำงรวมไวใ้นกล่องเครื่องมือเพื่อใหส้ะดวกต่อกำรหยิบไปใช ้
14. มำตรฐำน ISO ของประแจวดัแรงบิดคือขอ้ใด 
 ก. ISO 6789 : 2001 (E)  
 ข. ISO 6789 : 2003 (E) 
 ค. ISO 6789 : 2002 (E)  
 ง. ISO 6789 : 2004 (E) 
15. มมุเอียงตำมรูปลำ่งนีม้ีค่ำเท่ำไร 

 
 ก. ≤ 3 ข.   3 ค.  3 ง.  3 
 
 
16. มมุเอียงตำมรูปลำ่งนีม้ีค่ำเท่ำไร 

 
 ก.  ≤ 10 ข.   10  ค.  10 ง.  10 

17. ขัน้ตอนกำรสอบเทียบดงัรูปดำ้นลำ่งคือกำรสอบเทียบชนิดไร 



Preload 100% 1 times

20% 5 times

60% 5 times

Torque

100% 5 times

  
 ก. Type I All Class  ข. Type I Class A, B, D, E  
 ค. Type II All Class  ง. Type II Class A, B, D, E  

18. กำรประเมินควำมไม่แน่นอนของประแจวดัแรงบิดมีก่ีแบบ 
 ก. 1 แบบ เรียกว่ำ Type A 
 ข. 2 แบบ เรียกว่ำ Type A และ Type B 
 ค. 3 แบบ เรียกว่ำ Type A, Type B, Type C  
 ง. 4 แบบ เรียกว่ำ Type A, Type B, Type C และ Type D 
19. ค่ำเฉลี่ย ( X ) ของ 32.815, 32.890, 32.890, 33.016, 32.865 คือขอ้ใด 
 ก. 32.894 ข. 32.895 ค. 32.896 ง. 32.897 
20. ค่ำเฉลี่ย ( X ) คิดเป็น % ของ 32.815, 32.890, 32.890, 33.016, 32.865 เมื่อ N = 40.6 คือขอ้ใด 
 ก. 23.41 ข. 23.42 ค. 23.43 ง. 23.44 
 

21. ค่ำ SD หรือ b คิดเป็น % ของ 32.815, 32.890, 32.890, 33.016, 32.865 เมื่อ N = 40.6 คือขอ้ใด 
 ก. 0.20 ข. 0.21 ค. 0.22 ง. 0.23 
22. ค่ำที่วดัจำกกำรสอบเทียบสำยวดัผำ้ที่ระยะ 100 mm ค่ำ CS = –0.0002 mm ค่ำ T มีค่ำเท่ำไร 
 ก. 100.0002 mm ข. –100.0002 mm ค. 99.9998 mm ง. –99.9998 mm 
23. กำรประเมินค่ำควำมไม่แน่นอนเนื่องจำกควำมละเอียดของประแจวัดแรงบิดแบบดิจิตอล (Digital)  
 ใชส้ตูรใด 

 ก. 3
adabilityRe


ax

100  ข. 32
adabilityRe


ax

100  

 ค.  3
adabilityRe    ง.  32

adabilityRe  

24. กำรประเมินค่ำควำมไม่แน่นอนเนื่องจำกควำมละเอียดของประแจวัดแรงบิดแบบสเกล (Scale)  
 ใชส้ตูรใด 

 ก. 3
adabilityRe


ax

100   ข. 32
adabilityRe


ax

100   

 ค. 3
adabilityRe     ง. 32

adabilityRe  

25. ปัจจยัของกำรประเมินค่ำควำมไม่แน่นอนเนื่องจำกระบบโครงสรำ้งของประแจวดัแรงบิดคือขอ้ใด 



 ก. ขนำดของประแจวดัแรงบิด ข. ค่ำ Drift  
 ค. แรงบิดในกำรวดั   ง. ค่ำควำมละเอียดของสเกล 
 
26. กำรสอบกลบัได ้(Traceability) ของ Torque Wrench Calibration อยู่ในระดบัใด 
 ก. International Standard ข. Working Standard  
 ค. National Standard  ง. Measuring Equipment 
27. ควำมหมำยของค่ำควำมไม่แน่นอนที่ 40.6 N•m เท่ำกบั 24.4% ที่ควำมเชื่อมั่น 95% คือขอ้ใด 
 ก. ค่ำทีว่ัดได้อยู่ในช่วง 0 ถึง 24.4% 
 ข. ค่ำที่วดัไดอ้ยู่ในช่วง 24.4 ถึง 50.00% 
 ค. ค่ำที่วดัไดอ้ยู่ในช่วง 50.00 ถึง 74.4%  
 ง. ค่ำที่วดัไดอ้ยู่ในช่วง 75.6 ถึง 100% 
28. กำรสอบกลบัได ้(Traceability) ของประแจวดัแรงบิดขอ้ใดกลำ่วถกูตอ้ง 
 ก. Torque Standard Machine, Torque Calibration Machine, Torque Transfer Wrench,  
  Torque Wrench calibrator 
 ข. Torque Standard Machine, Torque Transducers, Torque Transfer Wrench, Torque  
  Wrench calibrator 
 ค. Torque Standard Machine, Unsupported Torque Beam, Torque Transfer Wrench, 
  Screwdriver Tester 
 ง. Torque Standard Machine, Torque Calibration Machine, Torque Transfer Wrench, 
  Screwdriver Tester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 



รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที…่….       ๒……………………………………เลขที…่…. 

 ๓……………………………………เลขที…่….       ๔……………………………………เลขท่ี……. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน     

๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความ
พร้อม 

    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     

๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

 

 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 

                                                                            (นายองค์อาจ รุ่งเรือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การให้คะแนน 
๑.  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่กำหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่กำหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ 



๒. จำนวน 4 ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

๓.๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบเกจวัดความดันได้ 
๓.๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบเกจวัดความดันได้ 
๓.๓ ปฏิบัติการสอบเทียบเกจวัดความดันได้ 
๓.๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบเกจวัดความดันได้ 
๓.๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยเกจวัดความดันได้ 
๓.๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๓.๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๓.๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๓.๙ สรุปผลการสอบเทียบเกจวัดความดันได้ 
๓.1๐ มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
สอบเครื่องชั่งได้อย่างถูกต้อง 

๕. เนื้อหา 
๕.๑ หน่วยของความดัน 
๕.๒ รูปแบบของความดัน 
๕.๓ ชนิดและประเภทของเครื่องมือวัดความดัน 
๕.๔ การแบ่งเกจวัดความดันตามการใช้งาน 
๕.๕ ของเหลวที่เติมลงในเกจการอ่านค่าความดัน 
๕.๖ ความผิดพลาดจากการอ่านค่าดความดัน 
๕.๗ ตำแหน่งขยองการติดตั้งเกจวัดความดัน 
๕.๘ ข้อควรระวังและการบำรุงรักษาเกจวัดความดัน 
๕.๙ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
๕.๑๐ การสอบเทียบเกจวัดความดัน 
๕.๑๑ สิ่งที่ต้องนำนึงในการสอบเทียบ 
๕.๑๒ วธิีการสอบเทียบ 
๕.๑๓ การประเมิณค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ 
๕.๑๔ การสอบกลับได้ ของการสอบเทียบเกจวัดความดัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

 อธิบายหลักการสอบเทียบเกจวัดความดันได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบเกจวัดความดันได้ 
๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบเกจวัดความดันได้ 
๓ ปฏิบัติการสอบเทียบเกจวัดความดันได้ 
๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบเกจวัดความดันได้ 
๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยเกจวัดความดัน
ได้ 
๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๙ สรุปผลการสอบเทียบเกจวัดความดันได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. กิจกรรมการเรียนการสอน 



 
คร้ังท่ี / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

๗/12 
หลักการ
สอบเทียบ

เกจวัด
ความดัน 

ชื่อหน่วยย่อยเรื่อง  
หลักการสอบเทียบเกจวัดความดัน 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
(MOTIVATION) 
   ครูได้ทำการพูดคุยเพ่ือสร้าง
ความเป็นกันเอง ความรู้สึกท่ีดีเป็น
กันเอง โดยมีกิจกรรม แนะนำเกจ
วัดความดันและขีดความสามารถ 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
๑. ครูอธิบายในเรื่องหลักการและ
พ้ืนฐานการสอบเทียบเกจวัดความ
ดัน 

 - นักเรียนฟังครูพร้อมกับจดบันทึก
ซักถามข้อสงสัย 

๒. ครูอธิบายหลักการและพ้ืนฐาน
เกจวัดความดัน -นักเรียนฟังครู
อธิบายตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
แ ล ะค้ น ค ว้ า ใน  Internet แ ล ะ
นำเสนอ 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัต(ิ 
APPLICATION ) 
๑ . ท ำก ารม อบ ห ม าย งาน ให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อเรื่อง 
ปฏิบัติตามใบงาน 

๒. ให้นักเรียนค้นคว้า เอกสารใน
บทที่๑ และเอกสารเพ่ิมที่ห้องสมุด 
และสืบค้นด้วยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะนำอย่าง
ใกล้ชิด 

 ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS 
๑.มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดบทที่ 
4 
๒. เฉลย แบบฝึกหัด 

สาธิต
ตัวอย่างของ
จริง 
๑.สื่อ 
Power 
Point  
๒.เกจวัด
ความดัน 

 สังเกตการเตรียม
เค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.นักเรียนฟังครูสรุปความรู้เกจวัด
ความดัน 
๔.มอบหมายให้ไปศึกษาเนื้อหาใน
เรื่องวัสดุและอุปกรณ์มาล่วงหน้า 
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
๕. มอบหมายให้นักเรียน ทำความ
สะอาด ห้องเรียน  ครูดูแลการทำ
ความสะอาดห้องเรียน 
๖. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือนำ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ 
หรือเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 



๘. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ ข้อสอบ 
(ความรู้) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ๘๐ 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 40 40 20 100 80 
๒ 40 40 20 100 80 
๓ 40 40 20 100 80 
๔ 40 40 20 100 80 
๕ 40 40 20 100 80 
6 40 40 20 100 80 
7 40 40 20 100 80 
8 40 40 20 100 80 
9 40 40 20 100 80 

๑๐ 40 40 20 100 80 
รวม 400 400 200 1000 800 

  
ความรู้   40  คะแนน 
ทักษะ   40  คะแนน 
จิตพิสัย   20  คะแนน 

  รวม  100  คะแนน 
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้ว
นำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐  
๙. เครื่องมือวัดประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๔ แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 



๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
......................................................................... .......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
• ผลการเรียนของนักเรียน 

........................................................................ ........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการสอนของครู 
.............................................................................. ..................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านจิตพสิัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อที ่

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤต ิปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ เพียรพยายามในการศกึษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     



 ๘.๒ ประพฤติตามคำสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วสัดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม 

 
    

๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๓ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
 

 

 

 

 



แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที ่๘. เรื่อง หลักการสอบเทียบแรงบิด 

ตอนที ่1  ค ำชีแ้จง ให้เลือกค ำตอบทีถู่กต้อง 

1.ให้น ำตัวเลขหน้ำข้อควำมด้ำนล่ำงทีต่รงกับชื่อส่วนประกอบลงในกรอบสีเหล่ียม   

1. ท่อบูรด์อง  
2. เข็มวัด 
3. เฟืองขับ 
4. ก้ำนโยก 
5. จุดหมุน 
6. เฟืองตำม 
7. ทำงเข้ำ 
8. สเกล 
9. ภำคตัดขวำง 
10.  กล่อง 

 
2. จงใส่ขนำดทีไ่ดจ้ำกกำรวัด  

        
 ก) ข) ค) ง)       

        
 จ) ฉ) ช) ซ)         

     
 ฌ) ญ)  ฎ) ฏ)      
 

 

       2.1   ก  เท่ำกับ     1 bar             2.5   ระยะ จ  เท่ำกับ    10 bar 
      2.2   ข  เท่ำกับ     2.2 bar          2.6   ระยะ ฉ  เท่ำกับ    28 bar 
      2.3   ค  เท่ำกับ     4.6 bar          2.7   ระยะ ช  เท่ำกับ    74 bar 
      2.4   ง  เท่ำกับ      5.8 bar         2.8   ระยะ ซ  เท่ำกับ    105 bar 
      2.9   ฌ  เท่ำกับ     2.50  bar      2.11   ระยะ ฎ  เท่ำกับ   26.75 bar 



        2.10   ญ  เท่ำกับ    11.00  bar    2.12   ระยะ ฏ  เท่ำกับ  37.25 bar 
       
ตอนที่ 2 จงวงกลมขอ้ที่ถกูตอ้งลงในกระดำษค ำตอบที่จดัให ้
1. ควำมดนัคือขอ้ใด 
 ก. น ำ้หนกัต่อพืน้ที่   ข. แรงต่อพืน้ที่ 
 ค. มวลต่อพืน้ที่   ง. แรงโนม้ถ่วงต่อพืน้ที่ 
2. หน่วย psi แปลงค่ำเป็น bar ค่ำแฟตเตอรคื์อขอ้ใด  
 ก. 1.450377  10-4    ข. 6.894757  10-2  

 ค. 9.806650  10-1                                                              ง. 2.895906   10 

3. ควำมสมบูรณม์ีค่ำเท่ำกบัขอ้ใด 
 ก. ควำมดนัเกจ 
 ข. ควำมดนัเกจ + ควำมดนัสญุญำกำศ 
 ค. ควำมดันบรรยำกำศ + ควำมดันเกจ 
 ง. ควำมดนับรรยำกำศ + ควำมดนัดิฟเฟอเรนเชียล 
4. มำโนมิเตอรคื์อเครื่องมือวดัควำมดนัชนิดใด  
 ก. หลอดแกว้ตรง   ข. หลอดแก้วตัวยู  
 ค. หลอดแกว้แบบปลำยปิด ง. หลอดแกว้แบบแนวนอน 
5. ขอ้ใดคือชนิดของเกจวดัควำมดนั  
 ก. บูรด์อง ข. เบอนรูี ค. ไซฟอน ง. ออรฟิิค 
6. รีตำดเกจคือเกจวดัควำมดนัแบบใด 
 ก. มีสเกลเต็ม 100%  
 ข. มีสเกลไม่ครบ 100% 
 ค. มีสเกลละเอียด 80% และ สเกลหยำบ 20% 
 ง. มีสเกลที่มีขนำดสเกลแตกต่ำงกนั 
7. สำเหตใุดเกจวดัควำมจึงตอ้งเติมของเหลวลงไป  
 ก. ปอ้งกนัสนิม 
 ข. เพิ่มน ำ้หนกั  
 ค. ลดกำรส่ันสะเทอืน  
 ง. ใชก้บังำนวดัควำมดนัสงู 
 
8. กระจกเงำติดที่หนำ้ปัดมีไวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์ด  
 ก. เพื่อควำมสวยงำม       
      ข. เป็นเคร่ืองหมำยบอกชนิดของเกจวดัควำมดนั 
 ค. ลดควำมผิดพลำดจำกกำรอ่ำนค่ำควำมดัน  
 ง. เพื่อเพิ่มแสงสว่ำงใหอ่้ำนค่ำไดส้ะดวก 



9. กำรติดตัง้เกจวดัควำมดนัที่ถูกตอ้งพิจำรณำจำกสิ่งใด 
 ก. ขนำดของเกจ ข. สภำพแวดลอ้ม ค. ชนิดของสำรที่เติม ง. สัญลักษณท์ีบ่อก 
10. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
 ก. กำรสอบเทยีบติดตั้งเกจไม่เกิน 5 องศำ ข. ระวงัเกจตกหล่น 
 ค. หำ้มใชน้ ำ้มนัหล่อลื่นกบั ออกซิเจน ง. ระวงัอย่ำใหเ้กจวดัควำมดนัโดนกระแทก 
11. ขัน้ควำมถกูตอ้งของเกจวดัควำมดนัมีสญัลกัษณแ์บบใด 
 ก. บอกเป็นตวัเลข   ข. บอกเป็นเปอรเ์ซ็นต ์
 ค. บอกเป็นตวัเลขและตวัอกัษร ง. ถูกทุกข้อ 

12. ขอ้ใดไม่ใช่วิธีกำรสอบเทียบเกจวดัควำมดนั  
 ก. กำรสอบเทียบดว้ยแดทเวทเทสเตอร ์ 
 ข. กำรสอบเทียบดว้ยเกจควำมดนัมำตรฐำน 
 ค. กำรสอบเทียบดว้ยเพรสเซอรค์ำลิเบเตอร ์
 ง. กำรสอบเทยีบด้วยอิเล็กทรอนิคเซนเซอร ์                 
13. กำรประเมินควำมไม่แน่นอนของเกจวดัควำมดนัไม่มี Type A เพรำะเหตใุด 
 ก. จ ำนวนคร้ังในกำรสอบเทียบน้อย 
 ข. จ ำนวนครัง้ในกำรสอบเทียบปำนกลำง 
 ค. จ ำนวนครัง้ในกำรสอบเทียบมำก 
 ง. จ ำนวนครัง้ขึน้อยู่กบัรูปแบบกำรสอบเทียบ 
14. ขอ้ใดไม่ใช่สิ่งที่ตอ้งค ำนึงถึงในกำรสอบเทียบเครื่องมือวดัควำมดนั 
 ก. ควำมเป็นเชิงเสน้   ข. ฮิสเตอรร์ีซิส 
 ค. ค่ำผิดพลำดแบบสเปน ง. ค่ำผิดพลำดจำกควำมดันบรรยำกำศ                     
 
15. กำรติดตั้ง (Installation) กำรติดตัง้เพรสเซอรเ์กจเพื่อท ำกำรสอบเทียบนั้นต องให เกจวัดควำม
ดนัอยู ใน ต ำแหน่งใช งำนปกติเบี่ยงเบนได ไม เกินก่ีองศำ (จำกแนวท่ีก ำหนด) 
 ก. 1 องศำ ข. 2 องศำ ค. 3 องศำ ง. 4 องศำ 
16. ชนิดของล ำดบักำรสอบเทียบขอ้ใดถกูตอ้ง 
 ก. แบบ A, B   ข. แบบ A, B, และ C  
 ค. แบบ A, B, C และ D  ง. แบบ A, B, C, D และ E 
17. ช่วงเวลำกำรสอบเทียบแบบใดใชเ้วลำมำกที่สดุ 
 ก. กำรสอบเทยีบด้วยแดทเวทเทสเตอร ์ 
 ข. กำรสอบเทียบดว้ยเกจควำมดนัมำตรฐำน 
 ค. กำรสอบเทียบดว้ยเพรสเซอรค์ำลิเบเตอร ์
 ง. กำรสอบเทียบดว้ยอิเล็กทรอนิคเซนเซอร ์
18. กำรหำค่ำควำมไม่แน่นอนของเกจวดัควำมดนัแบบดิจิตอล (Digital) ใชส้ตูรใด 



 ก. 22
solutionRe    ข.

 32
solutionRe  

 

 ค. 42
solutionRe    ง. 52

solutionRe  

19. กำรสอบกลบัได ้(Traceability) ของเกจวดัควำมดนัมำตรฐำนอยู่ในระดบัใด 
 ก. International Standard 
 ข. National Standard 
 ค. Working Standard  
 ง. Measuring Equipment 
20. ควำมหมำยของค่ำควำมไม่แน่นอนที่ 10 bar เท่ำกบั 0.58 ที่ควำมเชื่อมั่น  95% คือขอ้ใด 
          ก. ค่ำที่วดัไดอ้ยู่ในช่วง  95 ถึง 10 
          ข. ค่ำที่วดัไดอ้ยู่ในช่วง 10.58 ถึง 11.19 
          ค. ค่ำทีว่ัดได้อยู่ในช่วง 9.42  ถึง  10.58 
        ง. ค่ำที่วดัไดอ้ยู่ในช่วง  8.81  ถึง  9.42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที…่….       ๒……………………………………เลขที…่…. 

 ๓……………………………………เลขที…่….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน     

๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความ
พร้อม 

    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     

๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

 

 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 

                                                                            (นายองค์อาจ รุ่งเรือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑.  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่กำหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่กำหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมดัระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ 
๒. จำนวน 4 ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

๓.๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบอัตราการไหลได้ 
๓.๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบอัตราการไหลได้ 
๓.๓ ปฏิบัติการสอบเทียบอัตราการไหลได้ 
๓.๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบอัตราการไหลได้ 
๓.๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยอัตราการไหลได้ 
๓.๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๓.๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๓.๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๓.๙ สรุปผลการสอบเทียบอัตราการไหลได้ 
๓.1๐ มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
สอบเทียบอัตราการไหลได้อย่างถูกต้อง 

๕. เนื้อหา 
๕.๑ การตรวจการไหลของของไหล 
๕.๒ หลักในการวัดอัตราการ 
๕.๓ ชนิดและประเภทของเครื่องมือวัดอัตราการไหล 
๕.๔ วธิีการใช้งานที่ถูกต้องและการอ่านค่าสเกลของมาตรวัดอัตราการไหล 
๕.๕ ข้อควรระวังและการบำรุงรักษามาตรวัดอัตราการไหล 
๕.๖ การสอบเทียบมาตรวัดอัตราการไหล 
๕.๗ การาสอบเทียบ ROTAMETER 
๕.8 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบมาตรวัดอัตราการไหล 
๕.9 การสอบกลับได้ ของการสอบเทียบเกจLiquid Flow Calibration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

 อธิบายหลักการสอบเทียบมาตรวัดอัตราการไหลได้
อย่างถูกต้อง 
 

๑ เตรียมเครื่องมือสำหรับสอบเทียบมาตรวัดอัตราการ
ไหลได้ 
๒ บอกขั้นตอนการสอบเทียบมาตรวัดอัตราการไหลได้ 
๓ ปฏิบัติการสอบเทียบมาตรวัดอัตราการไหลได้ 
๔ กำหนดช่วงที่ใช้ในการสอบเทียบมาตรวัดอัตราการ
ไหลได้ 
๕ บันทึกผลการวัดที่ได้จากการวัดด้วยมาตรวัดอัตรา
การไหลได้ 
๖ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดAได้  
๗ คำนวณความไม่แน่นอนชนิดBได้ 
๘ คำนวณความไม่แน่นอนรวมได้ 
๙ สรุปผลการสอบเทียบมาตรวัดอัตราการไหลได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

คร้ังท่ี / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

๙/๔ 
หลักการ
สอบเทียบ
มาตรวัด
อัตราการ

ไหล 

ชื่อหน่วยย่อยเรื่อง  
หลักการสอบเทียบมาตรวัดอัตรา
การไหล 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
(MOTIVATION) 
   ครูได้ทำการพูดคุยเพ่ือสร้าง
ความเป็นกันเอง ความรู้สึกท่ีดีเป็น
กันเอง โดยมีกิจกรรม แนะนำมาตร
วัดอัตราการไหลและขีด
ความสามารถ 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION ) 
๑. ครูอธิบายในเรื่องหลักการและ
พ้ืนฐานการสอบเทียบมาตรวัด
อัตราการไหล 

 - นักเรียนฟังครูพร้อมกับจดบันทึก
ซักถามข้อสงสัย 

๒. ครูอธิบายหลักการและพ้ืนฐาน
มาตรวัดอัตราการไหล-นักเรียนฟัง
ครูอธิบายตัวอย่างพร้อมกับจด
บันทึ กและค้นคว้ าใน  Internet 
และนำเสนอ 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( 
APPLICATION ) 
๑ . ท ำก ารม อบ ห ม าย งาน ให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อเรื่อง 
ปฏิบัติตามใบงาน 

๒. ให้นักเรียนค้นคว้า เอกสารใน
บทที่๑ และเอกสารเพ่ิมที่ห้องสมุด 
และสืบค้นด้วยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะนำอย่าง
ใกล้ชิด 

 ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS 

สาธิต
ตัวอย่างของ
จริง 
๑.สื่อ 
Power 
Point  
๒.มาตรวัด
อัตราการ
ไหล 

 สังเกตการเตรียม
เค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดบทที่ 
4 
๒. เฉลย แบบฝึกหัด 
๓.นักเรียนฟังครูสรุปความรู้มาตร
วัดอัตราการไหล 
๔.มอบหมายให้ไปศึกษาเนื้อหาใน
เรื่องวัสดุและอุปกรณ์มาล่วงหน้า 
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
๕. มอบหมายให้นักเรียน ทำความ
สะอาด ห้องเรียน  ครูดูแลการทำ
ความสะอาดห้องเรียน 
๖. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือนำ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ 
หรือเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 



๘. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ ข้อสอบ 
(ความรู้) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ๘๐ 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 40 40 20 100 80 
๒ 40 40 20 100 80 
๓ 40 40 20 100 80 
๔ 40 40 20 100 80 
๕ 40 40 20 100 80 
6 40 40 20 100 80 
7 40 40 20 100 80 
8 40 40 20 100 80 
9 40 40 20 100 80 

๑๐ 40 40 20 100 80 
รวม 400 400 200 1000 800 

  
ความรู้   40  คะแนน 
ทักษะ   40  คะแนน 
จิตพิสัย   20  คะแนน 

  รวม  100  คะแนน 
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้ว
นำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐  
๙. เครื่องมือวัดประเมินผล 

๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๔ แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 



๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
...................................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
• ผลการเรียนของนักเรียน 

...................................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

• ผลการสอนของครู 
...................................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อที ่

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤต ิปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งม่ันตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมทีเ่ป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     



 ๘.๒ ประพฤติตามคำสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     

๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วสัดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม 

 
    

๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๓ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
 

 

 

 

 



แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ ๘. เรื่อง หลักการสอบเทียบแรงบิด 

ตอนท่ี 1  ค ำชี้แจง ให้เลือกค ำตอบท่ีถูกต้อง 

11. ใหน้ าตวัเลขหนา้ขอ้ความดา้นล่างท่ีตรงกบัช่ือส่วนประกอบลงในกรอบสีเหล่ียม  
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10. แรงโนม้ถ่วง 

11. สเกลการวดั 

12. ระดบัอา้งอิง 

13. ลูกลอย 

14. การไหล 

15. ท่อทรงเรียว 
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12. จงใส่ค่าวดัและหน่วย  
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1. ……26 L/min                    2. ……5 L/min……                  3.  ……3.5 L/min…….. 
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4. ……4 L/min………                 5. ………2 L/min…                6. ………90 L/min…… 

ตอนที่ 2 จงวงกลมขอ้ที่ถกูตอ้ง ลงในกระดำษค ำตอบที่จดัให ้
1. ในกำรแปลงหน่วยปรมิำตรขอ้ใดไม่ถกูตอ้ง 
 ก. 1 ลกูบำศกเ์ซนติเมตร เท่ำกบั 1 มิลลิเมตร 
 ข. 1,000 ลูกบำศกเ์ซนติเมตร เท่ำกับ 1 ลิตร 
 ค. 1,000,000 ลกูบำศกเ์ซนติเมตร เท่ำกบั 1 ลกูบำศกเ์มตร 
 ง. 1 ลกูบำศกเ์มตร เท่ำกบั 1 ลิตร 
2. ในกำรแกลงหน่วยขอ้ใดไม่ถกูตอ้ง 
 ก. 1,000 กรมั 1 กิโลกรมั     ข. 1,000 มิลลิกรมั  1 กรมั 
 ค. 0.1 กิโลกรัม 10 กรัม ง.  1 กิโลกรมั 1,000,000 มิลลิกรมั 
3. ขอ้ใดเป็นหน่วยวดัอตัรำกำรไหลเชิงปรมิำตร  
 ก. กรมัต่อนำที ข. กิโลกรมัต่อชั่วโมง ค. มิลลิกรมัต่อวินำที ง. ลิตรต่อนำที 



4. ขอ้ใดไม่ใช่หน่วย SI ของกำรวดัอตัรำกำรไหล 
 ก. อุณหภูมิ ข. มวล ค. ควำมยำว ง. เวลำ 
5. ขอ้ใดไม่ใช่เครื่องมือวดัมำตรฐำนปฐมภมูิของกำรวดัอตัรำกำรไหล  
          ก. ระบบกำรวัดแบบชั่งตวง (Gravimetric System) 
 ข. ระบบสอบเทียบอตัรำกำรไหล (Flow Calibration System) 
 ค. ระบบกำรวดัแบบกระบอกสบู (Piston Prover) 
 ง. ระบบกำรวดัเชิงปรมิำตร (Volumetric System) 
6. เครื่องมือวดัมำตรฐำนปฐมภมูิของกำรวดัอตัรำกำรไหลที่สำมำรถสอบเทียบไดท้ัง้ก๊ำซและของเหลว 
 ก. ระบบกำรวดัแบบชั่งตวง (Gravimetric System) 
 ข. เบลโปรเวอร ์(Bell Prover) 
 ค. ระบบกำรวัดแบบกระบอกสูบ (Piston Prover) 
 ง. ระบบกำรวดัเชิงปรมิำตร (Volumetric System) 
7. จำกกำรสอบเทียบโรตำมิเตอรท์ี่ผ่ำนมำเปรียบเสมือนเครื่องมือวดัมำตรฐำนปฐมภมูิของกำรวดัอตัรำ
 กำรไหลชนิดใด 
 ก. ระบบกำรวดัแบบชั่งตวง (Gravimetric System) 
 ข. เบล โปรเวอร ์(Bell Prover) 
 ค. ระบบกำรวดัแบบกระบอกสบู (Piston Prover) 
 ง. ระบบกำรวัดเชิงปริมำตร (Volumetric System) 
8. มิเตอรว์ดัอตัรำกำรไหลชนิดใดที่เกิดกำรสญูเสียแรงดนัมำกที่สดุ 
 ก. ออริฟิสมิเตอร ์  ข. นอซเซิลมิเตอร ์  
 ค. เวนจรูีมิเตอร ์   ง. อิเล็กโตแม็กเนติคมิเตอร ์
9. Variable Area Flow Meter มีชื่อเรียกอีกอย่ำงว่ำอะไร 
 ก.  Turbine Flow Meter ข. PD Flow Meter 
 ค. Rota Flow Meter  ง. Rotary Flow Meter 
10. กำรสอบกลบัได ้(Traceability) ของโรตำมิเตอรอ์ยู่ในระดบัใด 
 ก. International Standard ข. National Standard 
 ค. Working Standard  ง. Measuring Equipment 
 

 

 

 

 

 



แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง.......................................... 

รายชื่อสมาชิก 
 ๑……………………………………เลขที…่….       ๒……………………………………เลขที…่…. 

 ๓……………………………………เลขที…่….       ๔……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคิดเห็น 
๓ ๒ ๑ 

๑ การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน     

๒ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความ
พร้อม 

    

๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     

๔ การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

 

 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 

                                                                            (นายองค์อาจ รุ่งเรือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑.  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 

๑  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 
๒.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

๓  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียม
สถานที่  สื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง  ยึดหลักความประหยัด 

 ๒  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่าง 
          พร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
 ๑  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ยึดหลักความประหยัด 
๓.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่กำหนด มีความรอบรู้ รอบคอบ และ 
          ระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่กำหนด ไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ 
          และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  ทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และไม่มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
๔.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 ๓  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ  
          มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๒  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน ไม่มีความรอบรู้  
          รอบคอบ และระมัดระวัง 
 ๑  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน ไม่มีความ 
         รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู้   ๓๐ คะแนน 
ทักษะ     ๓๐ คะแนน 
จิตพสิัย     ๒๐ คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค  ๒๐ คะแนน 

  รวม    ๑๐๐ คะแนน 
  
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
๙. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๙.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๙.๔ ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................ ....................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
................................................................................................................. ............................................................. 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................ ................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
..................................................................................................... ......................................................................... 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................... .................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.................................................................................................................................................... .......................... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษา

กำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 
 

 
 
 
 

เลขที่ 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

รายการพฤติกรรมท่ีประเมิน 
 

รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นไทย 

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 

อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        

 

ค่าระดับคะแนน     1 ในกรณีที่ทำ /ปฏิบัติ                                   ลงชื่อ....................................ผู้สังเกต 
     0 ในกรณีที่ไม่ทำ /ไม่ปฏิบัติ                                 (..........................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
โครงการสอนรายวิชา 

 
๑.  ชื่อวิชา  มาตรวิทยาอุตสาหกรรม      รหัสวิชา 3102-2006   จำนวน ๓ หน่วยกิต ๔ ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  ๑ การศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชั้น ปวส.๑ ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขางาน เทคนิคการผลิต 
ชื่อครูผู้สอน  นายองค์อาจ รุ่งเรือง 
 
๒.  คำอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยาวิศวกรรม บทบาทและ 
ความลำดับของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชั่งตวงวัดของประเทศไทย และมาตรฐาน ISO 
9000 ISO 1400 และ HACCP การวัด การใช้สถิติในการวัดและตรวจสอบ การหาค่าความไม่แน่นอน 
(uncertainty) มาตรฐาน  ISO/IEC 17025 สำหรับห้ องปฏิบั ติ การ การรักษาสภาพแวดล้อมของ
ห้องปฏิบัติการ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดเชิงมิติ เช่น แท่นระดับ เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ เกจหน้าปัด 
เกจบล็อก เครื่องมือวัดมุม เป็นต้น เครื่องมือวัดเชิงกล เช่น เครื่องชั่ง เครื่องวัดแรงและทอร์ก มาตรความดัน 
มาตรอัตราการไหล เป็นต้น สอบเทียบตามขั้นตอนการสอบเทียบ (Calibrate Procedures)สอบเทียบ
เครื่องมือวัดเชิงมิติและเครื่องมือวัดเชิงกลซึ่งใช้ทั่วไปในงานวิศวกรรม การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
 
๓.  จุดประสงค์รายวิชา 

๓.๑  เข้าใจประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการวัด  มาตรฐานการวัด ระบบหน่วยวัด 
ความหมายของสัญลักษณ์ GD&T และหลักการทำงานของเครื่องมือวัด ๓ แกน 
 ๓.๒  ใช้เครื่องมือวัด  บำรุงรักษา เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ ตลอดจนสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ 
 ๓.๓  มีกิจนิสัยใสในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย ตระหนึกถึงคุณภาพงาน การ
สรุปรายงานผลการวัด 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           3.4 แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ำใจและแบ่งปัน
ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 

 
๔.  สมรรถนะรายวิชา 

๔.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการวัด การสอบเทียบในมาตร
วิทยา บทบาทความสำคัญของกฎหมาย และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชั่งตวงวัดของประเทศไทย มาตรฐาน 
ISO 9000 ISO 14000 และ HCCP 

๔.๒ แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวัด  มาตรฐานการวัด ระบบหน่วยวัด ความหมายของสัญลักษณ์ 
GD&T นิยามศัพทืมาตรวิทยา วิธีการวัด ค่าความผิดพลาดในการวัด ใช้สถิติในการวัด ตรวจสอบ หาค่าความ
ไม่แน่นอน(Uncertainty ) มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

๔.๓ ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ 
๔.๔  สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ  ตามข้ันตอนการสอบเทียบ (Calibrate Procedures)

บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
 



 
 ๕.หน่วยการสอน ชื่อวิชา  มาตรวิทยาอุตสาหกรรม       
 รหัสวิชา   3102-2006    จำนวน  3  หน่วยกิต  4 ชั่วโมง 

หน่วยที ่ เร่ือง จำนวนชั่วโมง 
๑. หลักการและพ้ืนฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัด 4 
๒. การสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 8 
๓. การสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจ 12 
๔. การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ 12 
๕. การสอบเทียบไดอัลเกจ 12 
6 การสอบเทียบเครื่องมือวัดมุม 4 
7 การสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 
8 การสอบเทียบแรงบิด 4 
9 การสอบเทียบมาตรวัดความดัน 4 
10 การสอบเทียบอัตราการไหล 4 

 รวม  
 
 
๖. กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่……… เรื่อง ……………… สอนครั้งที่ ………/……… ชั่วโมง 
 

ครั้งที่ / ชั่วโมง กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
 
  
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
   
 
ขัน้ทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
      
 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
  

 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบประเมิน
ด้านการ
ทำงาน 

• แบบประเมิน
ค่านิยมหลัก
ของคนไทย 
12 ประการ 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 

• แบบประเมิน
ค่านิยมหลัก
ของคนไทย 
12 ประการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ ข้อสอบ 
(ความรู้) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ๘๐ 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 40 40 20 100 80 
๒ 40 40 20 100 80 
๓ 40 40 20 100 80 
๔ 40 40 20 100 80 
๕ 40 40 20 100 80 
6 40 40 20 100 80 
7 40 40 20 100 80 
8 40 40 20 100 80 
9 40 40 20 100 80 

๑๐ 40 40 20 100 80 
รวม 400 400 200 1000 800 

  
ความรู้   40  คะแนน 
ทักษะ   40  คะแนน 
จิตพิสัย   20  คะแนน 

  รวม  100  คะแนน 
  
 ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
๘. เครื่องมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๘.๓ ใบงาน 

 ๘.๔ แบบประเมินด้านการทำงาน 
๘.๕ แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 


