
 

 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
วิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชา 20101-2002 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม               สาขาวิชาช่างยนต์ 

 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565 

 
จัดท ำโดย 

ว่ำที่ร้อยตรีกิตติพงษ์  ค ำเกิ่ง 
 
 
 

วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน                  อำชีวศึกษำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถำบันอำชีวศึกษำภำคกลำง ๕           ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 
 



 

 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

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

ลงชื่อ...................................................... 
(ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์   ค าเกิ่ง) 

หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ 
........../............/........... 

 
 

 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. ..........................................  

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

 ( นายอรุณ  เกลื่อนพันธ์ ) 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

........./............/........... 
   
 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .........................................................
.................................................................................................................. ...................................... 

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

( นายนิมิตร ศรียาภัย ) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

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



 

 

 

ค ำน ำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชา
งานเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชา 20101-2002 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์
ละ 4 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 9 หน่วย  ประกอบด้วย   
โครงสร้างของเครื่องยนต์ดีเซล หลักการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์
ดีเซล ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ระบบระบายความร้อน ระบบไอดีและไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล 
ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล การติดเคร่ืองยนต์และปรับแต่ง และการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ดีเซล 

ผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C ) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครผูู้สอนน าแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็น
พระคุณอย่างยิ่ง 
  

 

 
กิตติพงษ์  ค าเกิ่ง 

ผู้จัดท า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล  รหัสวิชา 20101-2002  จ านวน 3 หน่วยกิต   126 ชั่วโมง 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทา งาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ระบบฉีดเชื้อเพลิง ระบบ
หล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์การปรับแต่งและการบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์ดีเซล 

3.จุดประสงค์รายวิชา 
 1. เข้าใจหลักการทา งานหน้าที่ระบบต่างๆของเครื่องยนต์ดีเซล 
2. สามารถถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นส่วน ปรับแต่งและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทา งานด้วยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษา สภาพแวดล้อม 
 

4.สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจสอบบ ารุงรักษาปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล 
2. ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ 
3. ตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ 
4. บ ารุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ 
5. ปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ 

 

 



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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หน่วยที่ 1 โครงสร้างของเครื่องยนต์ดีเซล 4 2 2 - - - 2 2 12  14 
หน่วยที่ 2 หลักการท างานของเครื่องยนต์
ดีเซล 

4 2 2 - - - 2 2 12  21 

หน่วนที่ 3 ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง
เครื่องยนต์ดีเซล 

4 2 2 - - - 2 2 12  21 

หน่วยที่  4 ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล 4 2 2 - - - 2 2 12  7 
หน่วยที่ 5 ระบบระบายความร้อน 4 2 2 - - - 2 2 12  14 
หน่วยที่  6 ระบบไอดีและไอเสีย
เครื่องยนต์ดีเซล  

2 2 2 - - - 2 2 10  
7 

หน่วยที่ 7 ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล 2 2 2 - - - 2 2 10  7 
หน่วยที่ 8 การติดเครื่องยนต์และปรับแต่ง 2 2 2 - - - 2 2 10  7 
หน่วยที่ 9 การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล 2 2 2 - - - 2 2 10  21 

สอบปลายภาค           112 
รวม 28 18 18    18 18 100   

ล ำดับควำมส ำคัญ 1 2 2    4 5    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

 
6. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จ านวน 

ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 

หน่วยที่ 1   
โครงสร้างและ
ส่วนประกอบของ
เครื่องยนต์ดีเซล 
 

14 1. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของ
เครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง 
2. บอกหน้าที่ชิ้นส่วนเครื่องยนต์
ดีเซลได้ถูกต้อง 
3. จ าแนกประเภทของชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง 

1. ประวัติของเครื่องยนต์ 
2. โครงสร้างและส่วนประกอบ
ของเครื่องยนต์ดีเซล 
 

หน่วยที ่2  
หลักการท างานของ
เครื่องยนต์ดีเซล 

21 1. อธิบายการท างานของเครื่องยนต์
ดีเซล 4 จังหวะ และ 2 จังหวะได้
ถูกต้อง 
2. อธิบายแผนภาพแสดงการเปิด-
ปิดของลิ้น (Valve Timing 
Diagram) 
3. อธิบายการท างานของห้องเผา
ไหม้แบบต่าง ๆได้ถูกต้อง 
4. อธิบายข้อดีข้อเสียของห้องเผา
ไหม้แบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 

1. หลักการท างานของเครื่องยนต์
ดีเซล 4 จัวหวะ 
2. หลักการท างานของเครื่องยนต์
ดีเซล 2 จังหวะ 
3.  ห้องเผาไหม้ในเครื่องยนต์
ดีเซล 
4.  ความล่าช้าในการจุดระเบิด
ของเครื่องยนต์ดีเซล 
5.  การน๊อคในเครื่องยนต์ดีเซล 

หน่วยที่  3  
ระบบน  ามัน
เชื อเพลิง
เครื่องยนต์ดีเซล 

21 1. อธิบายหน้าที่และการท างานของ
ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์
ดีเซลได้ถูกต้อง 
2. อธิบายการท างานของระบบ
น้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลแบบ
ใช้ปั๊มแบบพีอี (PE) ได้ถูกต้อง 
3. อธิบายการท างานของระบบ
น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ปั๊มแบบจานจ่าย
หรือปั๊มแบบวีอี (VE) ได้ถูกต้อง 
4. อธิบายการท างานของระบบ
น้ ามันเชื้อเพลิงแบบใช้ท่อร่วม
(Common–rail)   ได้ถูกต้อง 

1. หน้าที่และส่วนประกอบของ
ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 
2. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่อง 
ยนต์ดีเซลแบบแถวเรียงหรือพีอี 
(PE)  
3. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ปั๊ม
แบบจานจ่ายหรือปั๊มแบบวีอี (VE) 
4. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงแบบราง
ร่วม (Common–rail)   
5. หัวฉีด 
6. น้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล 

หน่วยที ่ 4  
ระบบหล่อลื่น
เครื่องยนต์ดีเซล 

7 1. อธิบายหน้าที่และหลักการ
ท างานของระบบหล่อลื่นได้ถูกต้อง 
2. อธิบายหน้าที่และการท างานของ
อุปกรณ์ระบบหล่อลื่นได้ถูกต้อง 
3.  เลือกใช้น้ ามันหล่อลื่นให้
เหมาะสมกับเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง 

1. หน้าที่และการท างานของ
ระบบหล่อลื่น 
2. ส่วนประกอบของระบบหล่อ
ลื่น 
3. น้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 
 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จ านวน 
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ า
หน่วย 

สมรรถนะประจ าหน่วย 

หน่วยที่ 5  
ระบบระบายความ

ร้อน 

14 1. อธิบายผลของความร้อนต่อ
การท างานของเครื่องยนต์ได้
ถูกต้อง 
2. อธิบายการท างานของระบบ
ระบายความร้อนได้ถูกต้อง 
3. อธิบายหน้าที่การท างานของ 
ส่วนประกอบในระบายความ 
ร้อนได้ถูกต้อง 

1. ความร้อนของเครื่องยนต์ 
2. ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 
3. ระบบระบายความร้อนด้วยน้ า 
4. ส่วนประกอบขอวระบบระบายความ
ร้อน 

 

หน่วยที ่6  
ระบบไอดีไอเสีย
เครื่องยนต์ดีเซล 

7 1. อธิบายหน้าที่และหลักการ
ท างานของระบบไอดีได้ถูกต้อง 
2. อธิบายหน้าที่และหลักการ
ท างานของระบบไอเสียได้
ถูกต้อง 
3. อธิบายกระบวนการปรับ
สภาพก๊าซไอเสียก่อนปล่อยออก
จากเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง 

1.  ระบบไอดี 
2.  ระบบไอเสีย 
3.  แคตตาไลท์ติกคอนเวิร์ทเตอร์ 
4.  ระบบการน าก๊าซไอเสียกลับไปเผา
ไหม้ซ้ า  
 

หน่วยที ่7 
ระบบไฟฟ้า
เครื่องยนต์ดีเซล 

7 1. อธิบายเกี่ยวกับพ้ืนฐานทาง
ไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
2. อธิบายการ าท างานของ
ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลได้
ถูกต้อง 

1. พ้ืนฐานทางไฟฟ้า 
2. ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล 
 

หน่วยที ่8 
การติดเครื่องยนต์
และปรับแต่ง 

7 1. อธิบายขั้นตอนการติด
เครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง 
2. อธิบายเกี่ยวกับการปรับแต่ง
เครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง 

1. การติดเครื่องยนต์ดีเซล 
2. การปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซล 
 

หน่วยที่ 9  
การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์ดีเซล 

21 1. อธิบายสาเหตุของการสึก
หรอของเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง 
2. อธิบายประโยชน์จากการ
ซ่อมก่อนเสียได้ถูกต้อง 
3. อธิบายการบ ารุงรักษาระบบ
ต่าง ๆของเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง 

1. การสึกหรอของเครื่องยนต์ 
2. การซ่อมก่อนเสีย 
3. การบ ารุงรักษาระบบระบายความ
ร้อน 
4. การบ ารุงรักษาระบบหล่อลื่น 
5. การบ ารุงรักษาระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 
6. การบ ารุงรักษาระบบไอดีและระบบ
ไอเสีย   
7. การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าใน
เครื่องยนต์ 

 



 

 

๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 4 4 2 12 6 
๒ 3 4 3 10 5 
๓ 5 3 2 10 5 
๔ 2 5 1 8 4 
๕ 3 2 2 7 3.5 
6 4 4 3 11 5.5 
7 5 3 1 9 4.5 
8 3 5 2 10 5 
9 5 6 2 13 6.5 
10 6 2 2 10 5 
รวม 40 3๐ 30 ๑๐๐ 50 

  พุทธพิสัย       4๐ คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน(30 คะแนน)  
  ทักษะพิสัย       3๐ คะแนน 
   -ใบงาน (20 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (10 คะแนน) 
  จิตพิสัย        3๐  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
 7.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
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 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
 
 
 



 

 

8. เครื่องมือวัดผล 
 8.๑ แบบสังเกตพฤติกรรม 
 8.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 8.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.๔ ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องยนต์ดีเซล  จ านวน 14 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง               
2. บอกหน้าที่ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง 
3. จ าแนกประเภทของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. แบบทอสอบ 

2. ความสนใจใฝ่รู้  การมีส่วนร่วม และจิตพิสยัของผู้เรียน 

3. ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของผู้เรียน  
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
1.1  ประวัติของเครื่องยนต์ 
1.2  โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องยนต์ดีเซล 

3. เนื อหา 
1. แบบเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล  
2. ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
3. ชิ้นสว่นจริง 

4.. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.  ประวัติของเครื่องยนต์ 
2.  โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องยนต์ดีเซล 
 

1. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของเครื่องยนต์ดีเซลได้
ถูกต้อง               
2. บอกหน้าที่ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง 
3. จ าแนกประเภทของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลได้
ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1-2/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั นน าเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน 
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียด 
หัวข้อเรื่องที่จะเรียนตลอดจน
สาระการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ให้
นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล 
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างโครงสร้าง
และส่วนประกอบของ
เครื่องยนต์ดีเซล 
ขั นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่อง 
โครงสร้างและส่วนประกอบ
ของเครื่องยนต์ดีเซลนักเรียน
ฟั งครูพ ร้อมกั บ จดบั นทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 
2. ครูอธิบายทักษะ 
3. สัญลักษณ์ในเรื่อง 
โครงสร้างและส่วนประกอบ
ของเครื่องยนต์ดีเซล  
4 . นั ก เรียน ฟั งครูอธิบ าย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และน าเสนอ 
 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องยนต์
ดีเซล 
2.ระบบ google 
class room 
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ท าการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่อง โครงสร้างและส่วน 
ประกอบของเครื่องยนต์ดีเซล 
๒ . ให้ นั ก เรี ย นค้ น คว้ า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ ๑ สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะน าอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัดบทที่ ๑  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ขั น ส รุป แล ะป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ เรื่อง โครงสร้าง
แ ล ะ ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
เครื่องยนต์ดีเซล 
2. ให้ท าแบบทดสอบบทที่ 1 
3 .มอบหมายให้ ไปศึ กษ า
เนื้อหาในเรื่องโครงสร้างและ
ส่วนประกอบของเครื่องยนต์
ดีเซลก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ท า
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ดู แลการท าคว ามสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพ่ื อน าปัญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ไป
แก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ................................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………................................
............................................................................................................................. ................................……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...……………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที ่1   โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องยนต์ดีเซล 

จงอธิบายความหมายต่อไปนี  
1. จงอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของเครื่องยนต์ดีเซล 

............................................................................................................................. .........................................................  

............................................................................................................................. .........................................................  

............................................................................................................................. .........................................................  

........................................................................ ..............................................................................................................   

............................................................................................................................. .........................................................  
2. จงบอกหน้าที่ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง 

............................................................................................................................. .........................................................  

............................................................................................................................. .........................................................  

................................................................................................................................................................................... ...  

............................................................................................................................. .........................................................  

............................................................................................................................. ......................................................... 
3. จ าแนกประเภทของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง 

............................................................................................................................. .........................................................  

.................................................................................................................................................... ..................................  

............................................................................................... .......................................................................................  

............................................................................................................................. .........................................................  

............................................................................................................................. ......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
ค ำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 

ล ำดับที่ รำยกำรประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้ำเรียนตรงเวลำ   
๒ ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรแต่งกำยที่สถำนศึกษำก ำหนด   
๓ มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน เช่น ซักถำมเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยำยำมฝึกปฏิบัติซ  ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีกำรวำงแผนในกำรท ำงำนที่เป็นล ำดับขั นตอนในกำรปฏิบัติงำน    
๕ เลือก ใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยค ำนึงถึงควำม

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงควำมมีน  ำใจ   
๘ มีควำมซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงำนผู้อ่ืนมำเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่ำงพอเพียงและหลำกหลำยเพื่อพัฒนำตนเอง   

๑๐ มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  

 
หมำยเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมำยถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตำมที่ก ำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมำยถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตำมท่ีก ำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  หลักการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 21 ชั่วโมง 
  1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
1. อธิบายการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ และ 2 จังหวะได้ถูกต้อง 
2. อธิบายแผนภาพแสดงการเปิด-ปิดของลิ้น (Valve Timing Diagram) ได้ถูกต้อง 
3. อธิบายการท างานของห้องเผาไหม้แบบต่าง ๆได้ถูกต้อง 
4. อธิบายข้อดีข้อเสียของห้องเผาไหม้แบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ และ 2 จังหวะได้ถูกต้อง 
2. อธิบายแผนภาพแสดงการเปิด-ปิดของลิ้น (Valve Timing Diagram) ได้ถูกต้อง 
3. อธิบายการท างานของห้องเผาไหม้แบบต่าง ๆได้ถูกต้อง 
4. อธิบายข้อดีข้อเสียของห้องเผาไหม้แบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

2.1 หลักการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จัวหวะ 
2.2 หลักการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ 
2.3  ห้องเผาไหม้ในเครื่องยนต์ดีเซล 
2.4  ความล่าช้าในการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ดีเซล 
2.5  การน๊อคในเครื่องยนต์ดีเซล 

3. เนื อหา 
1.  หลักการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 
2.  หลักการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ 
3.  ห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล 

 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. หลักการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จัวหวะ 
2. หลักการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ 
3.  ห้องเผาไหม้ในเครื่องยนต์ดีเซล 
4.  ความล่าช้าในการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ดีเซล 
5.  การน๊อคในเครื่องยนต์ดีเซล 

1.  หลักการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 
2.  หลักการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ 
3.  ห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล 
 

 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั นน าเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน

ของนักเรียนโดยการเช็ค
ชื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ครูชี้แจงรายละเอียด
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้
นักเรียนทราบ 

4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่าง 

 ขั นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1.  ครูอธิบายในเรื่อง 
หลักการท างานของ
เครื่องยนต์ดีเซล 
2.  นักเรียนฟังครูพร้อมกับ 
จดบันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ ์
ในเรื่องหลักการท างานของ
เครื่องยนต์ดีเซล 
4.  นักเรียนฟังครูอธิบาย 
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และน าเสนอ 
 
 
 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องยนต์
ดีเซล 
 2.ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ท าการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องหลักการท างานของ
เครื่องยนต์ดีเซล 
๒ . ให้ นั ก เรี ย นค้ น คว้ า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 2 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะน าอย่างใกล้ชิด 
3. มอบหมายให้ท า
แบบฝึกหัดบทที่ 2  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ขั น ส รุป แล ะป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ เรื่องหลักการ
ท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 
2. ให้ท าแบบทดสอบบทที่ 2 
3.มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องหลักการท างาน
ของเครื่องยนต์ดีเซลล่วงหน้า 
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ท า
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ดู แลการท าความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพ่ื อน าปัญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ไป
แก้ไขในกลุ่มอ่ืน ๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ................................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………................................
............................................................................................................................. ................................……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...……………………………………………….……............... 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที่ 2  หลักการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 

 
1. ความหมายของเครื่องยนต์คือ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .................................................................................................. ........... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. .............................................................. ........... 
2. จงเขียนอธิบายการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ และ 2 จังหวะ 
.................................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .................................................................................................. ........... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................. ..................... 
3. อธิบายแผนภาพแสดงการเปิด-ปิดของลิ้น 
....................................................................... .................................................................................................... ........... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ................................................................ ........... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

 
4. อธิบายข้อดีข้อเสียของห้องเผาไหม้แบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .................................................................................................. ........... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. .............................................................. ........... 

 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
 

ค ำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม    การ
เรียนรู้ 

 

ล ำดับที่ รำยกำรประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้ำเรียนตรงเวลำ   
๒ ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรแต่งกำยที่สถำนศึกษำก ำหนด   
๓ มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน เช่น ซักถำมเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยำยำมฝึกปฏิบัติซ  ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีกำรวำงแผนในกำรท ำงำนที่เป็นล ำดับขั นตอนในกำรปฏิบัติงำน    
๕ เลือก ใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยค ำนึงถึงควำม

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงควำมมีน  ำใจ   
๘ มีควำมซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงำนผู้อ่ืนมำเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่ำงพอเพียงและหลำกหลำยเพื่อพัฒนำตนเอง   

๑๐ มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  

 
หมำยเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมำยถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตำมที่ก ำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมำยถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตำมท่ีก ำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 

 

 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 21 ชั่วโมง 
1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
1. อธิบายหน้าที่และการท างานของระบบน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง 
2. อธิบายการท างานของระบบน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลแบบใช้ปั๊มแบบพีอี (PE) ได้ถูกต้อง 
3. อธิบายการท างานของระบบน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ปั๊มแบบจานจ่ายหรือปั๊มแบบวีอี (VE) ได้ถูกต้อง 
4. อธิบายการท างานของระบบน้ ามันเชื้อเพลิงแบบใช้ท่อร่วม(Common–rail)   ได้ถูกต้อง 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายหน้าที่และการท างานของระบบน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง 
2. อธิบายการท างานของระบบน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลแบบใช้ปั๊มแบบพีอี (PE) ได้ถูกต้อง 
3. อธิบายการท างานของระบบน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ปั๊มแบบจานจ่ายหรือปั๊มแบบวีอี (VE) ได้ถูกต้อง 
4. อธิบายการท างานของระบบน้ ามันเชื้อเพลิงแบบใช้ท่อร่วม(Common–rail)   ได้ถูกต้อง 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ

โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2.สมรรถนะประจ าหน่วย 

1. หน้าที่และส่วนประกอบของระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 
2. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลแบบแถวเรียงหรือพีอี (PE)  
3. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ปั๊มแบบจานจ่ายหรือปั๊มแบบวีอี(VE) 
4. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงแบบรางร่วม(Common–rail)   
5. หัวฉีด 
6. น้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล 

3. เนื อหา 
1. แบบเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล  
2. ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
3. ชิ้นสว่นจริง 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. หน้าที่และส่วนประกอบของระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 
2. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลแบบแถวเรียง
หรือพีอี (PE)  
3. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ปั๊มแบบจานจ่ายหรือปั๊ม
แบบวีอี(VE) 
4. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงแบบรางร่วม(Common–rail)   
5. หัวฉีด 
6. น้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล 
 

1. แบบเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล  
2. ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
3. ชิ้นสว่นจริง 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
6-8/21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั นน าเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมา 
เรียนของนักเรียนโดยการ
เช็คชื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียด 
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การเรียนรู้
ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การ 
วัดผลและประเมินผลให้
นักเรียนทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ 
นักเรียนยกตัวอย่างระบบ
น้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์
ดีเซล 
ขั นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่อง 
ระบ บ น้ า มั น เชื้ อ เพ ลิ ง
เครื่องยนต์ดีเซล 
2. นักเรียนฟังครูพร้อม 
กับจดบันทึ กซักถามข้อ
สงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะ 
สัญลักษณ์ในระบบน้ ามัน
เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล
อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 
4. นักเรียนฟังครูอธิบาย 
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
แ ล ะค้ น ค ว้ า ใน  ระบ บ 
google class room และ

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
งานเครื่องยนต์ดีเซล 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าเสนอ 
ขั นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ท าการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว
ชื่ อ เ รื่ อ ง  ร ะ บ บ น้ า มั น
เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล 
๒. ให้นั ก เรียนค้นคว้า ใน
ระบบ google class room 
หน่วยที่ 3 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะน าอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 3 
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ขั นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ ความเค้น
ออกแบบและความเค้นที่
เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลง. ให้ท า
แบบทดสอบบทที่ 3 
3.มอบหมายให้ ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องระบบน้ ามัน
เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล 
มาล่วงหน้า ก่อนเรียนในครั้ง
ต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน 
ท าความสะอาด ห้องเรียน  
ครูดูแลการท าความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพ่ือน าปัญหาที่ เกิดขึ้นไป
แก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 

 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ................................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………................................
............................................................................................................................. ................................……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...……………………………............... 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที ่3 ระบบน  ามันเชื อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล 

1. อธิบายหน้าที่และการท างานของระบบน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. จงอธิบายหน้าที่และส่วนประกอบของระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ปั๊มแบบจานจ่ายหรือปั๊มแบบวีอี(VE) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
 

ค ำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ 
เรียนรู้ 

 

ล ำดับที่ รำยกำรประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้ำเรียนตรงเวลำ   
๒ ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรแต่งกำยที่สถำนศึกษำก ำหนด   
๓ มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน เช่น ซักถำมเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยำยำมฝึกปฏิบัติซ  ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีกำรวำงแผนในกำรท ำงำนที่เป็นล ำดับขั นตอนในกำรปฏิบัติงำน    
๕ เลือก ใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยค ำนึงถึงควำม

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงควำมมีน  ำใจ   
๘ มีควำมซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงำนผู้อ่ืนมำเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่ำงพอเพียงและหลำกหลำยเพื่อพัฒนำตนเอง   

๑๐ มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  

 
หมำยเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมำยถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตำมที่ก ำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมำยถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตำมท่ีก ำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 

 

 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 7 ชั่วโมง 
1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
    1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

1. อธิบายหน้าที่และหลักการท างานของระบบหล่อลื่นได้ถูกต้อง 
2. อธิบายหน้าที่และการท างานของอุปกรณ์ระบบหล่อลื่นได้ถูกต้อง 
3.  เลือกใช้น้ ามันหล่อลื่นให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง 

    1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายหน้าที่และหลักการท างานของระบบหล่อลื่นได้ถูกต้อง 
2. อธิบายหน้าที่และการท างานของอุปกรณ์ระบบหล่อลื่นได้ถูกต้อง 
3.  เลือกใช้น้ ามันหล่อลื่นให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง 

    1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           1.มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2.สมรรถนะประจ าหน่วย 
 1. หน้าที่และการท างานของระบบหล่อลื่น 
 2. ส่วนประกอบของระบบหล่อลื่น 
 3. น้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 
3. เนื อหา 

1. แบบเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล  
2. ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
3. ชิ้นสว่นจริง 

 
4.. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. หน้าที่และการท างานของระบบหล่อลื่น 
2. ส่วนประกอบของระบบหล่อลื่น 
3. น้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 
 

1. อธิบายหน้าที่และหลักการท างานของระบบหล่อลื่น
ได้ถูกต้อง 
2. อธิบายหน้าที่และการท างานของอุปกรณ์ระบบหล่อ
ลื่นได้ถูกต้อง 
3.  เลือกใช้น้ ามันหล่อลื่นให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ได้
ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
9/7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั นน าเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จ าเป็นของความเค้นในระบบ
หล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล 
ขั นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องระบบ
หล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ใ น เ รื่ อ ง ร ะ บ บ ห ล่ อ ลื่ น
เครื่องยนต์ดีเซล 
4. นั ก เรี ย น ฟั งค รู อ ธิ บ าย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และน าเสนอ 
ขั นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ท าการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องยนต์
เล็กดีเซล 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่องระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์
ดีเซล 
๒ . ให้ นั ก เรี ย นค้ น คว้ า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 4 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะน าอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 4  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ขั น ส รุป แล ะป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ การก าหนดขนาด  
2. ให้ท าแบบทดสอบบทที่ 4 
3 .มอบหมายให้ ไปศึ กษ า
เนื้อหาในเรื่องระบบหล่อลื่น
เครื่องยนต์ดีเซลมาล่วงหน้า 
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ท า
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ดู แลการท าความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพ่ื อน าปัญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ไป
แก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ................................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………................................
............................................................................................................................. ................................……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………...…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่4 ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล 

 
1. อธิบายหน้าที่และหลักการท างานของระบบหล่อลื่นได้ถูกต้อง 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
 2. หน้าที่และการท างานของระบบหล่อลื่น มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ......................................................................................  
3. น้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................ ...................................... 
............................................................................................ ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................................................................................................................................... .. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
 

ค ำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ล ำดับที่ รำยกำรประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้ำเรียนตรงเวลำ   
๒ ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรแต่งกำยที่สถำนศึกษำก ำหนด   
๓ มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน เช่น ซักถำมเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยำยำมฝึกปฏิบัติซ  ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีกำรวำงแผนในกำรท ำงำนที่เป็นล ำดับขั นตอนในกำรปฏิบัติงำน    
๕ เลือก ใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยค ำนึงถึงควำม

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงควำมมีน  ำใจ   
๘ มีควำมซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงำนผู้อ่ืนมำเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่ำงพอเพียงและหลำกหลำยเพื่อพัฒนำตนเอง   

๑๐ มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  

 
หมำยเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมำยถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตำมที่ก ำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมำยถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตำมท่ีก ำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 

 

 

 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระบบระบายความร้อน  จ านวน 14 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

     1. อธิบายผลของความร้อนต่อการท างานของเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง 
     2. อธิบายการท างานของระบบระบายความร้อนได้ถูกต้อง 
     3. อธิบายหน้าที่การท างานของส่วนประกอบในระบายความร้อนได้ถูกต้อง 

        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
     1. อธิบายผลของความร้อนต่อการท างานของเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง 
     2. อธิบายการท างานของระบบระบายความร้อนได้ถูกต้อง 
     3. อธิบายหน้าที่การท างานของส่วนประกอบในระบายความร้อนได้ถูกต้อง 

 
        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจ าหน่วย 
          1. ความร้อนของเครื่องยนต์ 
 2. ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 
 3. ระบบระบายความร้อนด้วยน้ า 
 4.  ส่วนประกอบขอวระบบระบายความร้อน 
   3. เนื อหา 
          1. ความร้อนของเครื่องยนต์ 

2.  ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 
3. ระบบระบายความร้อนด้วยน้ า 
4.  ส่วนประกอบของระบบระบายความร้อน 

 
 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. ความร้อนของเครื่องยนต์ 
2. ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 
3. ระบบระบายความร้อนด้วยน้ า 
4.  ส่วนประกอบขอวระบบระบายความร้อน 
 

1. ความร้อนของเครื่องยนต์ 
2.  ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 
3. ระบบระบายความร้อนด้วยน้ า 
4.  ส่วนประกอบของระบบระบายความร้อน 
 

 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
10-11/21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั นน าเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างระบบ
ระบายความร้อน   
ขั นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องระบบ
ระบายความร้อน   
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องระบบระบายความ
ร้อน   
4. นั ก เรี ย น ฟั งค รู อ ธิ บ าย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และน าเสนอ 
ขั นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ท าการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องระบบระบายความร้อน   

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องยนต์
ดีเซล 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒ . ให้ นั ก เรี ย นค้ น คว้ า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 5 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะน าอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 5  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ขั น ส รุป แล ะป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุประบบระบายความร้อน   
2. ให้ท าแบบทดสอบบทที่ 5 
3 .มอบหมายให้ ไปศึ กษ า
เนื้อหาในเรื่องระบบระบาย
ความร้อน ก่อนเรียนในครั้ง
ต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ท า
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ดู แลการท าความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพ่ื อน าปัญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ไป
แก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ................................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………................................
............................................................................................................................. ................................……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………...……………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่5 ระบบระบายความร้อน   

1. อธิบายผลของความร้อนต่อการท างานของเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
2. ส่วนประกอบขอวระบบระบายความร้อน  อะไรบ้าง 
...................................................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................. .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
3. อธิบายหน้าที่การท างานของส่วนประกอบในระบายความร้อนได้ถูกต้อง 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.......................................................................................................................................... ............................................ 
...................................................................................... ................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.............................................................................................................................................................................. ........ 
4. ความแตกต่างของความร้อนของเครื่องยนต์  มีอะไรบ้าง 
...................................................................... ................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.............................................................................................................................................................. ........................ 
.......................................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
5. ระบบระบายความร้อนด้วยน้ า  มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.......................................................................................................................................................... ............................ 
...................................................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
 

ค ำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ล ำดับที่ รำยกำรประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้ำเรียนตรงเวลำ   
๒ ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรแต่งกำยที่สถำนศึกษำก ำหนด   
๓ มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน เช่น ซักถำมเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยำยำมฝึกปฏิบัติซ  ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีกำรวำงแผนในกำรท ำงำนที่เป็นล ำดับขั นตอนในกำรปฏิบัติงำน    
๕ เลือก ใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยค ำนึงถึงควำม

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงควำมมีน  ำใจ   
๘ มีควำมซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงำนผู้อ่ืนมำเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่ำงพอเพียงและหลำกหลำยเพื่อพัฒนำตนเอง   

๑๐ มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  

 
หมำยเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมำยถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตำมที่ก ำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมำยถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตำมท่ีก ำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ระบบไอดีไอเสียเครื่องงยนต์ดีเซล จ านวน 7 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                 1. อธิบายหน้าที่และหลักการท างานของระบบไอดีได้ถูกต้อง 

2. อธิบายหน้าที่และหลักการท างานของระบบไอเสียได้ถูกต้อง 
3. อธิบายกระบวนการปรับสภาพก๊าซไอเสียก่อนปล่อยออกจากเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง 

        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                 1. อธิบายหน้าที่และหลักการท างานของระบบไอดีได้ถูกต้อง 

2. อธิบายหน้าที่และหลักการท างานของระบบไอเสียได้ถูกต้อง 
3. อธิบายกระบวนการปรับสภาพก๊าซไอเสียก่อนปล่อยออกจากเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง 

        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจ าหน่วย 
         1. ระบบไอดี 
 2. ระบบไอเสีย 
 3. แคตตาไลท์ติกคอนเวิร์ทเตอร์ 
 4. ระบบการน าก๊าซไอเสียกลับไปเผาไหม้ซ้ า  
   3. เนื อหา 

1. อธิบายหน้าที่และหลักการท างานของระบบไอดีได้ถูกต้อง 
2. อธิบายหน้าที่และหลักการท างานของระบบไอเสียได้ถูกต้อง 
3. อธิบายกระบวนการปรับสภาพก๊าซไอเสียก่อนปล่อยออกจากเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง 
 

4.. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. ระบบไอดี 
2. ระบบไอเสีย 
3. แคตตาไลท์ติกคอนเวิร์ทเตอร์ 
4. ระบบการน าก๊าซไอเสียกลับไปเผาไหม้ซ้ า  
 

1. อธิบายหน้าที่และหลักการท างานของระบบไอดีได้
ถูกต้อง 
2. อธิบายหน้าที่และหลักการท างานของระบบไอเสีย
ได้ถูกต้อง 
3. อธิบายกระบวนการปรับสภาพก๊าซไอเสียก่อนปล่อย
ออกจากเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
7/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั นน าเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างระบบไอดี
ไอเสียเครื่องงยนต์ดีเซล 
ขั นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องระบบไอ
ดีไอเสียเครื่องงยนต์ดีเซล  
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องระบบไอดีไอเสีย
เครื่องงยนต์ดีเซล 
4. นั ก เรี ย น ฟั งค รู อ ธิ บ าย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และน าเสนอ 
ขั นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ท าการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องระบบไอดีไอเสีย

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องยนต์
ดีเซล 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เครื่องงยนต์ดีเซล 
๒ . ให้ นั ก เรี ย นค้ น คว้ า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 6 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะน าอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 6  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ขั น ส รุป แล ะป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ การเขียนภาพตัด 
2. ให้ท าแบบทดสอบบทที่ 6 
3.มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องระบบไอดีไอ
เสียเครื่องงยนต์ดีเซล ก่อน
เรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ท า
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ดู แลการท าความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพ่ื อน าปัญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ไป
แก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
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• ผลการเรียนของนักเรียน 
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• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ................................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………................................
............................................................................................................................. ................................……………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่6 ระบบไอดีไอเสียเครื่องงยนต์ดีเซล 

1. ระบบไอดีไอเสียเครื่องงยนต์ดีเซล หมายถึง อะไร 
............................................................................................................................. ......................................................... 
...................................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. ...................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.............................................................. .......................................................................................................................  
2. ระบบไอเสีย หมายถึงอะไร 
.............................................................................................................. ........................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
.......................................................................... ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
3. ระบบการน าก๊าซไอเสียกลับไปเผาไหม้ซ้ า  หมายถึงอะไร 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................... ...........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ .....................................................................................  
4. อธิบายหน้าที่และหลักการท างานของระบบไอดีได้ถูกต้อง 
..................................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................................................................................... ................................................. 
................................................................................. .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
5. อธิบายกระบวนการปรับสภาพก๊าซไอเสียก่อนปล่อยออกจากเคร่ืองยนต์ได้ถูกต้อง 

............................................................................................................................. ......................................................... 

................................................................................................................................ ...................................................... 

............................................................................ .........................................................................................................  

............................................................................................................................. ......................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................... 

..................................................................................................................................................................... ................ 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
 

ค ำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ล ำดับที่ รำยกำรประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้ำเรียนตรงเวลำ   
๒ ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรแต่งกำยที่สถำนศึกษำก ำหนด   
๓ มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน เช่น ซักถำมเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยำยำมฝึกปฏิบัติซ  ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีกำรวำงแผนในกำรท ำงำนที่เป็นล ำดับขั นตอนในกำรปฏิบัติงำน    
๕ เลือก ใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยค ำนึงถึงควำม

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงควำมมีน  ำใจ   
๘ มีควำมซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงำนผู้อ่ืนมำเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่ำงพอเพียงและหลำกหลำยเพื่อพัฒนำตนเอง   

๑๐ มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  

 
หมำยเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมำยถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตำมที่ก ำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมำยถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตำมท่ีก ำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ระบบไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ดีเซล จ านวน 7 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

1.  อธิบายเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
2.  อธิบายการ าท างานของระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง 

        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  อธิบายเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
2.  อธิบายการ าท างานของระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง 

         1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจ าหน่วย 
           1. พ้ืนฐานทางไฟฟ้า 
 2. ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล 
   3. เนื อหา 

1.  อธิบายเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
2.  อธิบายการ าท างานของระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง 

 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. พ้ืนฐานทางไฟฟ้า 
2. ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล 
 

1.  อธิบายเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
2.  อธิบายการ าท างานของระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์
ดีเซลได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
8/3 
9/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั นน าเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างระบบ
ไฟฟ้าเคร่ืองยนตดี์เซล  
ขั นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องระบบ
ไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องระบบไฟฟ้า
เครื่องยนต์ดีเซล 
4. นั ก เรี ย น ฟั งค รู อ ธิ บ าย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และน าเสนอ 
ขั นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ท าการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องยนต์
ดีเซล 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดีเซล 
๒ . ให้ นั ก เรี ย นค้ น คว้ า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 7 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะน าอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 7  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ขั น ส รุป แล ะป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ส รุ ป ความรู้  ระบ บ ไฟ ฟ้ า
เครื่องยนต์ดีเซล 
2. ให้ท าแบบทดสอบบทที่ 7 
3 .มอบหมายให้ ไปศึ กษ า
เนื้ อหาในเรื่องระบบไฟฟ้า
เครื่องยนต์ดีเซล 
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ท า
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ดู แลการท าความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพ่ื อน าปัญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ไป
แก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
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• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
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• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ............................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………................................
............................................................................................................................................. ................……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...……………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
 

ค ำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ล ำดับที่ รำยกำรประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้ำเรียนตรงเวลำ   
๒ ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรแต่งกำยที่สถำนศึกษำก ำหนด   
๓ มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน เช่น ซักถำมเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยำยำมฝึกปฏิบัติซ  ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีกำรวำงแผนในกำรท ำงำนที่เป็นล ำดับขั นตอนในกำรปฏิบัติงำน    
๕ เลือก ใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยค ำนึงถึงควำม

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงควำมมีน  ำใจ   
๘ มีควำมซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงำนผู้อ่ืนมำเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่ำงพอเพียงและหลำกหลำยเพื่อพัฒนำตนเอง   

๑๐ มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  

 
หมำยเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมำยถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตำมที่ก ำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมำยถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตำมท่ีก ำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่8 การติดเครื่องยนต์และปรับแต่ง  จ านวน 7 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                1. อธิบายขั้นตอนการติดเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง 
  2. อธิบายเกี่ยวกับการปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. อธิบายขั้นตอนการติดเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง 
  2. อธิบายเกี่ยวกับการปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง 
        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจ าหน่วย 
         1. การติดเครื่องยนต์ดีเซล 
 2. การปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซล 
   3. เนื อหา 
 1.  การติดเครื่องยนต์ดีเซล 
 2.  การปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซล 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. การติดเครื่องยนต์ดีเซล 
2. การปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซล 
 

1.  การติดเครื่องยนต์ดีเซล 
2.  การปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
10/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั นน าเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการติด
เครื่องยนต์และปรับแต่ง   
ขั นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องการติด
เครื่องยนต์และปรับแต่ง   
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการติดเครื่องยนต์และ
ปรับแต่ง   
4. นั ก เรี ย น ฟั งค รู อ ธิ บ าย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และน าเสนอ 
ขั นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ท าการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องการติดเครื่องยนต์และ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องยนต์
ดีเซล 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปรับแต่ง   
๒ . ให้ นั ก เรี ย นค้ น คว้ า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 8 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะน าอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 8  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ขั น ส รุป แล ะป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ การติดเครื่องยนต์
และปรับแต่ง   
2. ให้ท าแบบทดสอบบทที่ 8 
3.มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องการติด
เครื่องยนต์และปรับแต่ง  
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ท า
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ดู แลการท าความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพ่ื อน าปัญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ไป
แก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ................................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………................................
............................................................................................................................. ................................……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………...……………………………..………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
 

ค ำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ล ำดับที่ รำยกำรประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้ำเรียนตรงเวลำ   
๒ ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรแต่งกำยที่สถำนศึกษำก ำหนด   
๓ มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน เช่น ซักถำมเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยำยำมฝึกปฏิบัติซ  ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีกำรวำงแผนในกำรท ำงำนที่เป็นล ำดับขั นตอนในกำรปฏิบัติงำน    
๕ เลือก ใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยค ำนึงถึงควำม

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงควำมมีน  ำใจ   
๘ มีควำมซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงำนผู้อ่ืนมำเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่ำงพอเพียงและหลำกหลำยเพื่อพัฒนำตนเอง   

๑๐ มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  

 
หมำยเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมำยถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตำมที่ก ำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมำยถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตำมท่ีก ำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 

 

 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่9 การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 21 ชั่วโมง 



 

 

     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

1. อธิบายสาเหตุของการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง 
2. อธิบายประโยชน์จากการซ่อมก่อนเสียได้ถูกต้อง 
3. อธิบายการบ ารุงรักษาระบบต่าง ๆของเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง 

        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายสาเหตุของการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง 
2. อธิบายประโยชน์จากการซ่อมก่อนเสียได้ถูกต้อง 
3. อธิบายการบ ารุงรักษาระบบต่าง ๆของเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง 

        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจ าหน่วย 

1. การสึกหรอของเครื่องยนต์ 
2. การซ่อมก่อนเสีย 
3. การบ ารุงรักษาระบบระบายความร้อน 
4. การบ ารุงรักษาระบบหล่อลื่น 
5. การบ ารุงรักษาระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 
6. การบ ารุงรักษาระบบไอดีและระบบไอเสีย   
7. การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในเครื่องยนต์ 

   3. เนื อหา 
1. การสึกหรอของเครื่องยนต์ 
2. การซ่อมก่อนเสีย 
3. การบ ารุงรักษาระบบระบายความร้อน 
4. การบ ารุงรักษาระบบหล่อลื่น 
5. การบ ารุงรักษาระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 
6. การบ ารุงรักษาระบบไอดีและระบบไอเสีย   
7. การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในเครื่องยนต์ 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. การสึกหรอของเครื่องยนต์ 
2. การซ่อมก่อนเสีย 
3. การบ ารุงรักษาระบบระบายความร้อน 
4. การบ ารุงรักษาระบบหล่อลื่น 
5. การบ ารุงรักษาระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 
6. การบ ารุงรักษาระบบไอดีและระบบไอเสีย   
7. การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในเครื่องยนต์ 

1. การสึกหรอของเครื่องยนต์ 
2. การซ่อมก่อนเสีย 
3. การบ ารุงรักษาระบบระบายความร้อน 
4. การบ ารุงรักษาระบบหล่อลื่น 
5. การบ ารุงรักษาระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 
6. การบ ารุงรักษาระบบไอดีและระบบไอเสีย   
7. การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในเครื่องยนต์ 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  



 

 

 
ครั งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
15-17/21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั นน าเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จ าเป็นของการบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์ดีเซล  
ขั นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องการ
บ ารุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์ดีเซล 
4. นั ก เรี ย น ฟั งค รู อ ธิ บ าย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และน าเสนอ 
ขั นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ท าการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เ รื่ อ ง ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องยนต์
ดีเซล 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เครื่องยนต์ดีเซล  
๒ . ให้ นั ก เรี ย นค้ น คว้ า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 9 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะน าอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 9  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ขั น ส รุป แล ะป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์ดีเซล 
2. ให้ท าแบบทดสอบบทที่ 9 
3 .มอบหมายให้ ไปศึ กษ า
เนื้อหาในเรื่องการบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์ดีเซล มาล่วงหน้า 
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ท า
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ดู แลการท าความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพ่ื อน าปัญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ไป
แก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ................................................………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………................................
............................................................................................................................. ................................……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...……………………………..………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
 

ค ำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ล ำดับที่ รำยกำรประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้ำเรียนตรงเวลำ   
๒ ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรแต่งกำยที่สถำนศึกษำก ำหนด   
๓ มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน เช่น ซักถำมเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยำยำมฝึกปฏิบัติซ  ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีกำรวำงแผนในกำรท ำงำนที่เป็นล ำดับขั นตอนในกำรปฏิบัติงำน    
๕ เลือก ใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยค ำนึงถึงควำม

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงควำมมีน  ำใจ   
๘ มีควำมซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงำนผู้อ่ืนมำเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่ำงพอเพียงและหลำกหลำยเพื่อพัฒนำตนเอง   

๑๐ มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  

 
หมำยเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมำยถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตำมที่ก ำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมำยถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตำมท่ีก ำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 

 

 

 


