
 

 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรูมุ้่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

วิชา งานพ่นสีรถยนต์ รหัสวิชา ๒๐๑๐๑ - ๒๔๐๔ 
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จัดท าโดย 

ว่าท่ีร้อยตรีกิตติพงษ ์ ค าเกิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                  อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕           ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 



 

 

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 าน า 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชา
งานพ่นสีรถยนต์ รหัสวิชา 20101-2404 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชา
งานเครื่องยนต์เล็ก ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด  18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 7 ชั่วโมง 
เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น  หน่วย  ประกอบด้วย   ความปลอดภัยในงานซ่อม เครื่องมือและอุปกรณ์งาน
ซ่อมสีรถยนต์  การเตรียมพ้ืนงานชั้นล่าง การโป๊วสี และการขัดผิวงาน  การติดกระดาษกาว  การเทียบสี
รถยนต์  การพ่นสี การพ่นซ่อมสี งานก่อนพ่นซ่อมสีรถยนต์ และการพ่นสีทับหน้าอุปกรณ์ขัดเงา การขัดเงา
สีรถยนต์ ปัญหาของสี และการบ ารุงรักษาสีรถยนต์  และการประมาณราคาค่าซ่อมสีรถยนต์ 
        ผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C ) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอนน าแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณ
อย่างยิ่ง 
  

กิตติพงษ์  ค าเกิ่ง 
ผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา งานพ่นสีรถยนต์     รหัสวชิา 20101-2404  จ านวน  3 หนว่ยกติ  7 ชั่วโมง  (1-6-3 ) 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบการใช้ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์การพ่นสีรถยนต์ เทคนิค วิธีการและ
ขั้นตอนการพ่นสีรถยนต์ การผสมสี การพ่นสีโซลิด การพ่นสีเมทัลลิค การพ่นเคลียร์ทับหน้าและขัดผิวสี  
๓.  จุดประสงค์รายวิชา 
 ๑. เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสีพ่นรถยนต์ 

๒. เข้าใจการใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์พ่นสีรถยนต์  
๓. สามารถเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์พ่นสีรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง 
๔. สามารถผสมและพ่นสีรถยนต์ตามคู่มือผลิตภัณฑ์  
๕. มีกิจนิสัยในการท างานที่ดีมีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตส านึกท่ีดี ในการ

บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 
๔.  สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับสีพ่นรถยนต์ 

๒. เลือกใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์พ่นสีรถยนต์ 
๓. ผสมและพ่นสีรถยนต์ด้วยสีโซลิด (Solid) ตามคู่มือผลิตภัณฑ์  
๔. ผสมและพ่นสีรถยนต์ด้วยสีเมทัลลิค (Metallic) ตามคู่มือผลิตภัณฑ์ 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยในงานซ่อม 
เครื่องมือและอุปกรณ์งานซ่อมสีรถยนต์ 

2 3 - - - - 4 5 1๔ ๒ ๑๔ 

หน่วยที่ 2 การเตรียมพ้ืนงานชั้นล่าง การ
โป๊วสี และการขัดผิวงาน 

3 3 - - - - 4 4 ๑๔ ๒ ๒๘ 

หน่วยที่ 3 การติดกระดาษกาว 4 3 - - - - 4 5 1๖ ๑ ๗ 

หน่วยที่ 4 การเทียบสีรถยนต์ 3 4 - - - - 5 4 1๖ ๑ ๗ 

หน่วยที่ 5 กำรพ่นสี กำรพ่นซ่อมสี งำน
ก่อนพ่นซ่อมสีรถยนต์ และกำรพ่นสีทับ
หน้ำ 

3 4 - - - - 4 2 1๓ ๓ ๒๘ 

หน่วยที่ 6 อุปกรณ์ขัดเงำ กำรขัดเงำสี
รถยนต์ ปัญหำของสี และกำรบ ำรุงรักษำสี
รถยนต์ 

2 3 - - - - 4 4 1๓ ๓ ๒๘ 

หน่วยที่ 7 กำรประมำณรำคำค่ำซ่อมสี
รถยนต์ 

3 3 - - - - 4 4 1๔ ๒ ๗ 

            

            

            

            

            

            

สอบปลายภาค       4     

รวม 10 24 20 - - - 12  100  54 
ล าดับความส าคัญ 1 4 3    2     

 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประจ าหน่วย 

สมรรถนะประจ าหน่วย 

หน่วยที่ 1 ความ
ปลอดภัยในงานซ่อม 
เครื่องมือและอุปกรณ์
งานซ่อมสีรถยนต์ 

14 ๑.๑ ความปลอดภัยในงานซ่อม 
๑.๒ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานซ่อม 
๑.๓ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน 
๑ . ๔  ก า ร จั ด เ ต รี ย ม พ้ื น ที่
ปฏิบัติงาน 
๑.๕ เครื่องมืองานซ่อมสีรถยนต์  
๑.๖ การบ ารุงรักษาเครื่องมือ
งานซ่อมสีรถยนต์ 

๑.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงาน
ซ่อม 
๑.๒ แสดงความรู้ เกี่ ยวกับอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส าหรับผู้ปฏิบัติงานซ่อม 
๑.๓ แสดงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยต่อ
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
๑.๔ แสดงทักษะการจัดเตรียมพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
๑.๕ แสดงทักษะเครื่องมืองานซ่อมสีรถยนต์ 
๑.๖ แสดงความรู้ เกี่ยวกับการบ ารุงรักษา
เครื่องมืองานซ่อมสีรถยนต์ 

หน่วยที่ 2 การเตรียม
พ้ืนงานชั้นล่าง การโป๊วสี 
และการขัดผิวงาน 

28 ๑ การตรวจสอบผิวสี 
๒ การก าหนดขอบเขตความ
เสียหาย 
๓ การลอกผิวสี 
๔ การขัดลบขอบผิวสี 
๕ การก าหนดปริมาณโป๊วสี  
๖ การผสมสีโป๊ว    
๗ การขัดสีโป๊ว และการขจัด
รอยขัดหยาบ 
๘ การก าหนดผิวงานขัด 
๙ กระดาษทราย และเครื่องขัด
ผิวงาน 
๑๐ ขั้นตอนการขัดผิวงาน 
๑๑ การตรวจสอบผิวงานขัด 

๑ แสดงความรู้ในการตรวจสอบผิวสี 
๒ แสดงทักษะการก าหนดขอบเขตความ
เสียหาย 
๓ แสดงทักษะการลอกผิวสี 
๔ แสดงทักษะการขัดลบขอบผิวสี 
๕ แสดงทักษะการก าหนดปริมาณโป๊วสี 
๖ แสดงทักษะการผสมสีโป๊ว    
๗ แสดงทักษะการขัดสีโป๊วและการขจัดรอย 
๘ แสดงความรู้เกี่ยวกับการก าหนดผิวงานขัด 
๙ แสดงความรู้เกี่ยวกับกระดาษทราย และ
เครื่องขัดผิวงาน 
๑๐ แสดงทักษะการขัดผิวงาน 
๑๑ แสดงความรู้ในการตรวจสอบผิวงานขัด 

หน่วยที่ 3 การติด
กระดาษกาว 

7 ๓.๑ วิธีติดกระดาษกาว 
๓.๒ การติดกระดาษบริ เวณ
รอยต่อ 
๓ . ๓  ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง ก า ร ติ ด
กระดาษ 
 
 

๓.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีติดกระดาษกาว 
๓.๒ แสดงทักษะการติดกระดาษบริเวณรอยต่อ 
๓.๓ แสดงงความรู้ในข้อควรระวังการติด
กระดาษ 

หน่วยที่ 4 การเทียบสี
รถยนต์ 

7 ๔.๑ การชั่งเทียบสี 
๔.๒ การผสมสี 
๔.๓ การเติมส ี
๔.๔ การเทียบสี 

๔.๑ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการชั่ง
เทียบสี 
๔.๒ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการผสมสี 
๔.๓ แสดงความรู้และทักษะการเติมสี 
๔.๔ แสดงความรู้และทักษะการเทียบสี 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประจ าหน่วย 

สมรรถนะประจ าหน่วย 

หน่วยที่ 5 การพ่นสี การ
พ่นซ่อมสี งานก่อนพ่น
ซ่อมสีรถยนต์ และการ
พ่นสีทับหน้า 

28 ๕.๑ การพ่นสีรถยนต์ 
๕.๒ วธิีการพ่นซ่อมสีรถยนต์ 
๕.๓ ก่อนพ่นซ่อมสี 
๕.๔ การพ่นซ่อมสี 
๕.๕ การพ่นซ่อมสีทับหน้า 
๕.๖ ข้อควรระวังการพ่นซ่อมสีทับ
หน้า 

๕.๑ แสดงทักษะเกี่ยวกับการพ่นสีรถยนต์ 
๕.๒ แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีการพ่นซ่อม
สีรถยนต์ 
๕.๓ แสดงความรู้เกี่ยวกับงานก่อนพ่น
ซ่อมสีรถยนต์ 
๕.๔ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ
พ่นซ่อมสี 
๕.๕ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ
พ่นซ่อมสีทับหน้า 
๕.๖ แสดงความรู้เกี่ยวกับข้อควรระวัง
การพ่นซ่อมสีทับหน้า 

หน่วยที่ 6 อุปกรณ์ขัด
เงา การขัดเงาสีรถยนต์ 
ปัญหาของสี และการ
บ ารุงรักษาสีรถยนต์ 

28 ๖.๑ อุปกรณ์ขัดเงาสีรถยนต์ 
๖.๒ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ขัดเงา 
๖.๓ การแห้งตัวของสี 
๖.๔ การปรับผิวสี 
๖.๕ การขัดเงาสีรถยนต์ 
๖.๖ ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
พ่นสี 
๖.๗ การซีลเลอร์แนวตัวถัง 
๖.๘ การท าความสะอาดรถยนต์ 
๖.๙ การเคลือบเงา 
๖.๑๐ การใช้รถยนต์อย่างถูกวิธี 

๖.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ขัดเงา
สีรถยนต์ 
๖.๒ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ขัดเงา 
๖.๓ แสดงความรู้เกี่ยวกับการแห้งตัวของ
สี 
๖.๔ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ
ปรับผิวสี 
๖.๕ แสดงทักษะการขัดเงาสีรถยนต์ 
๖.๖ แสดงความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการพ่นสี 
๖.๗ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ
ซีลเลอร์แนวตัวถัง 
๖.๘ แสดงความรู้เกี่ยวกับการท าความ
สะอาดรถยนต์ 
๖.๙ แสดงทักษะในการเคลือบเงา 
๖.๑๐ แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้รถยนต์
อย่างถูกวิธี 

หน่วยที่ 7 การประมาณ
ราคาค่าซ่อมสีรถยนต์ 

7 ๗.๑ ความเสียหายในการซ่อม 
๗.๒ การประมาณการค่าซ่อม 
๗.๓ การประมาณการค่าซ่อมด้วย
คอมพิวเตอร์ 

๗.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับความเสียหาย
ในการซ่อม 
๗.๒ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ
ประมาณการค่าซ่อม 
๗.๓ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ
ประมาณการค่าซ่อมด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
 



 

 

๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 5 5 5 15 30 
๒ 6 5 5 16 32 
๓ 6 4 4 14 28 
๔ 6 4 4 14 28 
๕ 6 4 4 14 28 
6 5 4 4 13 26 
7 6 4 4 14 28 
      
      
      
      
      
      

รวม 40 30 30 ๑๐๐ 50 
   

พุทธพิสัย       4๐ คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน(30 คะแนน)  
  ทักษะพิสัย       3๐ คะแนน 
   -ใบงาน (10 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (20 คะแนน) 
  จิตพิสัย        30  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

 



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความปลอดภัยในงานซ่อม เครื่องมือและอุปกรณ์งานซ่อมสีรถยนต์   
       จ านวน 4 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

๑.๑ แสดงทักษะการจัดเตรียมพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
๑.๒ แสดงทักษะเครื่องมืองานซ่อมสีรถยนต์ 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
๑.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานซ่อม 
๑.๒ แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส าหรับผู้ปฏิบัติงานซ่อม 
๑.๓ แสดงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
๑.๔ แสดงความรู้เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาเครื่องมืองานซ่อมสีรถยนต์ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค านึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
๑.๑  อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานซ่อมได้ถูกต้อง 
๑.๒  อธิบายการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส าหรับผู้ปฏิบัติงานซ่อมได้ถูกต้อง 
๑.๓ อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
๑.๔ อธิบายเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาเครื่องมืองานซ่อมสีรถยนต์ได้ถูกต้อง 

3. เนื้อหา 
๑.๑ ความปลอดภัยในงานซ่อม 
๑.๒ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส าหรับผู้ปฏิบัติงานซ่อม 
๑.๓ ความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
๑.๔ การจัดเตรียมพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
๑.๕ เครื่องมืองานซ่อมสีรถยนต์  
๑.๖ การบ ารุงรักษาเครื่องมืองานซ่อมสีรถยนต์ 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

๑.๑ แสดงทักษะการจัดเตรียมพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
๑.๒ แสดงทักษะเครื่องมืองานซ่อมสีรถยนต์ 
 

๑.๑  อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานซ่อมได้
ถูกต้อง 
๑.๒  อธิบายการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานซ่อมได้ถูกต้อง 
๑.๓ อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
๑.๔ อธิบายเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาเครื่องมืองาน
ซ่อมสีรถยนต์ได้ถูกต้อง 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน

ของนักเรียนโดยการเช็ค
ชื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ครูชี้แจงรายละเอียด
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้
นักเรียนทราบ 

4.  ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
ปลอดภัยในงานซ่อม 
เครื่องมือและอุปกรณ์งาน
ซ่อมสีรถยนต์ 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องความ

ปลอดภั ย ในงานซ่ อม 
เครื่องมือและอุปกรณ์
ง า น ซ่ อ ม สี ร ถ ย น ต์
นักเรียนฟังครูพร้อมกับ
จ ด บั น ทึ ก ซั ก ถ า ม ข้ อ
สงสัย 

2. ค รู อ ธิ บ า ย ทั ก ษ ะ
สั ญ ลั ก ษ ณ์ ใ น ค ว า ม
ปลอดภั ย ในงานซ่ อม 
เครื่องมือและอุปกรณ์
งานซ่อมสีรถยนต์ 

3. นักเรียนฟังครูอธิบาย
ตั วอย่ า งพร้ อมกั บจด

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บันทึกและค้นคว้ า ใน 
ร ะ บ บ  google class 
room และน าเสนอ 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ท าการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่อง ความปลอดภัยในงาน
ซ่อม เครื่องมือและอุปกรณ์
งานซ่อมสีรถยนต์ 
๒. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบ 
google class room หน่วยที่ 
๑ สืบค้นด้วยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะน า
อย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัดบทที่ ๑  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ขั้ นสรุ ปและประ เ มินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ ความปลอดภัยใน
ง านซ่ อม  เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
อุปกรณ์งานซ่อมสีรถยนต์ 
2. ให้ท าแบบทดสอบบทที่ 1 
3 .มอบหมายให้ ไปศึ กษา
เนื้อหาในเรื่องความปลอดภัย
ในงานซ่อม เครื่องมือและ
อุปกรณ์งานซ่อมสีรถยนต์
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ท า
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ดู แลการท าความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เ พ่ือน าปัญหาที่ เ กิ 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 ของคะแนน
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 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 1   ความปลอดภัยในงานซ่อม เครื่องมือและอุปกรณ์งานซ่อมสีรถยนต์ 

 
ค าสั่ง : จงท าเครื่องหมาย  ×  ลงบนตัวอักษร  ก  ข  ค  และ ง   ที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดลงใน
กระดาษค าตอบ  
1. ข้อใด ไม่ใช่ หลักความปลอดภัยในการพ่นสี 

ก. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานสีทุกชิ้นให้ถูกต้อง ตามหลักความปลอดภัย 
ข. ควรมีเครื่องดับเพลิงใกล้พื้นที่ปฏิบัติงาน และพร้อมใช้ 
ค. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสีโดยตรง โดยสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งเมื่อพ่นสี 
ง. ควรพ่นสีกลางแดดจัดๆ เพ่ือให้สีแห้งเร็ว ไม่หยดย้อยและมีความเงางาม คงทน 

2. ข้อใดบอกองค์ประกอบของสีได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
 ก. เนื้อสี สารยึดผิวงาน ตัวท าละลาย และสารปรับปรุงคุณภาพ 
 ข. เนื้อสี สารยึดผิวงาน ตัวท าละลาย และสารเร่งการแข็งตัว  
 ค. เนื้อสี สารยึดผิวงาน ตัวท าละลายและทินเนอร์  
 ง. เนื้อสี สารยึดผิวงาน ตัวท าละลายและกระป๋องสี 
3. สารที่เป็นตัวกลาง ให้สีเกาะติดชิ้นงานได้ดี คือสารในข้อใด 
 ก. สารปรับปรุงคุณภาพ    ข. สารยึดผิวงาน 
 ค. เนื้อสี      ง. ตัวท าละลาย 
4. ตัวท าละลายส าหรับสีแห้งเร็วโดยทั่วไปคือ ตัวท าละลายในข้อใด 

ก. ทินเนอร์ (Thinner)    ข. รีดิวเชอร์ (Reducer)  
ค. น้ ามันสน (Turpentile)    ง. ฮาร์ดเดนเนอร์ (Hardener) 

5. สีแห้งเร็ว มีการแห้งตัวตามข้อใด 
 ก. กรรมวิธีทางฟิสิกส์โดยการระเหยตัวของตัวท าละลาย 
 ข. กรรมวิธีทางเคมีโดยการท าปฏิกิริยาทางเคมีของสี 
 ค. โดยการท าปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 
 ง. โดยปฏิกิริยาจากการผสมสี 
6. สีรองพ้ืน ใช้ท าหน้าที่ตามข้อใด 
 ก. ใช้เป็นพื้นส าหรับการยึดเกาะของสีทับหน้า ข. ใช้ส าหรับยึดเกาะโลหะเท่านั้น 
 ค. ใช้ช่วยให้ผิวงานเรียบดียิ่งขึ้น   ง. ใช้ป้องกันสีแตกหรือหลุดล่อน 
7. อัตราส่วนของเนื้อสีรองพ้ืนกับกาว ส าหรับสีรองพ้ืนอย่างใส ในข้อใดถูกต้อง 
 ก. 20 ต่อ 80     ข. 30 ต่อ 70 
 ค. 40 ต่อ 60     ง. 50 ต่อ 50 
8. ในการใช้งาน หากไม่ผสมตัวเร่งลงในสีรองพ้ืนชนิดกึ่งแห้งช้า จะมีผลตามข้อใด 
 ก. สีจะไม่แข็งตัว   ข. สีจะแข็งตัวเร็วกว่าที่ควรจะเป็น   
 ค. สีจะละลายออกมาได้อีก ง. สีจะแข็งตัวช้ากว่าที่ควรจะเป็น   
9. สีรถยนต์ที่นิยมผสมผงบรอนซ์ลงในสี คือสีในข้อใด 
 ก. สีอีนาเมล     ข. สีไนโตรเซลลูโลส 
 ค. สีแลคเกอร์     ง. สีอะครีลิค 
 



 

 

10. ข้อใดเป็นลักษณะการแห้งตัวของสีแห้งช้าหรือสีอีนาเมล  
ก. สารเร่งการแข็งตัว    ข. การระเหยของตัวท าละลาย 
ค. ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น    ง. ปฏิกิริยาทางเคมีและออกซิเจน 

11. สีรถยนต์ที่นิยมพ่นแลคเกอร์ทับลงไป คือสีในข้อใด 
 ก. สีโซลิด     ข. สีไนโตรเซลลูโลส 
 ค. สีเมทัลลิค     ง. สีอะครีลิค 
12. คุณสมบัติของทินเนอร์ที่ดี ควรมีความสามารถในการระเหยตามข้อใด 
 ก. ระเหยได้ช้าเมื่อก าลังพ่นและระเหยหมดได้เร็วหลังพ่น 
 ข. ระเหยได้เร็วเมื่อก าลังพ่นและระเหยได้เร็วขึ้นหลังพ่นแล้ว 
 ค. ระเหยได้ช้าทั้งขณะก าลังและหลังจากพ่นแล้ว 
 ง. ระเหยได้เร็วทั้งขณะก าลังและหลังจากพ่นแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน 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 ำนึงถึง

ควำมประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงควำมมี

น  ำใจ 
  

๘ มีควำมซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงำนผู้อ่ืนมำเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่ำงพอเพียงและหลำกหลำยเพื่อพัฒนำ

ตนเอง 
  

๑๐ มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  

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

 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การเตรียมพื้นงานชั้นล่าง การโป๊วสี การขัดผิวงาน  จ านวน 4 ชั่วโมง 
  1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
๑ แสดงความรู้ในการตรวจสอบผิวสี 
๒ แสดงความรู้เกี่ยวกับการก าหนดผิวงานขัด 
๓ แสดงความรู้เกี่ยวกับกระดาษทราย และเครื่องขัดผิวงาน 
๔ แสดงความรู้ในการตรวจสอบผิวงานขัด 

1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
๑ แสดงความรู้ในการตรวจสอบผิวสี 
๒ แสดงทักษะการก าหนดขอบเขตความเสียหาย 
๓ แสดงทักษะการลอกผิวสี 
๔ แสดงทักษะการขัดลบขอบผิวสี 
๕ แสดงทักษะการก าหนดปริมาณโป๊วสี 
๖ แสดงทักษะการผสมสีโป๊ว    
๗ แสดงทักษะการขัดสีโป๊วและการขจัดรอย 
๘ แสดงความรู้เกี่ยวกับการก าหนดผิวงานขัด 
๙ แสดงความรู้เกี่ยวกับกระดาษทราย และเครื่องขัดผิวงาน 
๑๐ แสดงทักษะการขัดผิวงาน 
๑๑ แสดงความรู้ในการตรวจสอบผิวงานขัด 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด 

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
    ๑ อธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบผิวสีได้ถูกต้อง 
    ๒ อธิบายเกี่ยวกับการก าหนดผิวงานขัดได้ถูกต้อง 
    ๓ อธิบายเกี่ยวกับการใช้กระดาษทราย และเครื่องขัดผิวงานได้ถูกต้อง 
    ๔ อธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบผิวงานขัดได้ถูกต้อง 
3. เนื้อหา 

๑ การตรวจสอบผิวสี 
๒ การก าหนดขอบเขตความเสียหาย 
๓ การลอกผิวสี 
๔ การขัดลบขอบผิวสี 
๕ การก าหนดปริมาณโป๊วสี  
๖ การผสมสีโป๊ว    
๗ การขัดสีโป๊ว และการขจัดรอยขัดหยาบ 
๘ การก าหนดผิวงานขัด 
๙ กระดาษทราย และเครื่องขัดผิวงาน 
๑๐ ขั้นตอนการขัดผิวงาน 
๑๑ การตรวจสอบผิวงานขัด 



 

 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

๑ แสดงความรู้ในการตรวจสอบผิวสี 
๒ แสดงความรู้เกี่ยวกับการก าหนดผิวงานขัด 
๓ แสดงความรู้เกี่ยวกับกระดาษทราย และเครื่อง
ขัดผิวงาน 
๔ แสดงความรู้ในการตรวจสอบผิวงานขัด 

๑ อธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบผิวสีได้ถูกต้อง 
๒ อธิบายเกี่ยวกับการก าหนดผิวงานขัดได้ถูกต้อง 
๓ อธิบายเกี่ยวกับการใช้กระดาษทราย และเครื่อง
ขัดผิวงานได้ถูกต้อง 
๔ อธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบผิวงานขัดได้
ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
2/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน

ของนักเรียนโดยการเช็ค
ชื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ครูชี้แจงรายละเอียด
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้
นักเรียนทราบ 

4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการ
เตรียมพื้นงานชั้นล่าง 
การโป๊วสี การขัดผิวงาน   

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1.  ครูอธิบายในเรื่ อ ง การ

เตรียมพ้ืนงานชั้นล่าง การ
โป๊วสี การขัดผิวงาน   

2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 

3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการเตรียมพ้ืนงาน
ชั้นล่าง การโป๊วสี การขัด
ผิวงาน   

4.  นั ก เรี ยนฟังครู อธิ บาย
ตั ว อ ย่ า ง พ ร้ อ ม กั บ จ ด
บั น ทึ ก แ ล ะ ค้ น ค ว้ า ใ น 
ร ะ บ บ  google class 
room และน าเสนอ 

 

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ท าการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องการเตรียมพ้ืนงานชั้นล่าง 
การโป๊วสี การขัดผิวงาน   
๒. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบ 
google class room หน่วยที่ 
2 สืบค้นด้วยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะน า
อย่างใกล้ชิด 
3. มอบหมายให้ท า
แบบฝึกหัดบทที่ 2  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ขั้ นสรุ ปและประ เ มินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ เรื่องการเตรียม
พ้ืนงานชั้นล่าง การโป๊วสี การ
ขัดผิวงาน   
2. ให้ท าแบบทดสอบบทที่ 2 
3 .มอบหมายให้ ไปศึ กษา
เนื้อหาในเรื่องการเตรียมพ้ืน
งานชั้นล่าง การโป๊วสี การขัด
ผิ วงาน   ก่อนเรียนในครั้ ง
ต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ท า
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ดู แลการท าความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เ พ่ือน าปัญหาที่ เ กิ 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 ของคะแนน
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 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. 

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

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

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .......................................
.........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…............................................................................................................................... .....................................
.........................………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………………………….............
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 2  การเตรียมพื้นงานชั้นล่าง การโป๊วสี การขัดผิวงาน   
1. ปืนพ่นสีแบบระบบป้อนสีแบบแรงโน้มถ่วง กระป๋องสีจะติดตั้งในต าแหน่งใดของปืน 
 ก. ต่ ากว่าตัวปืน    ข. ระดับเดียวกับตัวปืน 
 ค. แยกออกจากตัวปืน   ง. สูงกว่าตัวปืน 
2. ข้อใด ไม่ใช่ข้อดี ของปืนพ่นสีแบบแรงโน้มถ่วง 
 ก. ปรับแต่งละอองสีได้ดี   ข. ไม่ต้องใช้แรงดูดจากอากาศช่วยในการป้อนสี 
 ค. บรรจุสีได้ครั้งละไม่มากนัก  ง. ใช้งานง่ายคล่องตัว 
3. การท างานของไกปืนพ่นสีแบบแรงโน้มถ่วง เมื่อเหนี่ยวไกครั้งแรกจะท างานอย่างไร 
 ก. พ่นละอองสีออกมาเล็กน้อย  ข. พ่นลมออกมาอย่างเดียว 
 ค. พ่นสีออกมาอย่างเดียว   ง. พ่นทั้งลมและสี 
4. การท าความสะอาดปืนพ่นสี จุดที่ต้องหยอดน้ ามันหล่อลื่น คือจุดใด 
 ก. หัวจ่ายลม    ข. เกลียวกระป๋องสี 
 ค. ซีลก้านวาล์วลม   ง. ข้อต่อสายลม 
5. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นข้อควรระวัง ในการท าความสะอาดปืนพ่นสี 
 ก. .ใช้ทินเนอร์เช็ดตัวปืนพ่นสีอย่างระมัดระวัง 
 ข. ไม่จุ่มตัวปืนพ่นสีลงในทินเนอร์อย่างเด็ดขาด 
 ค. พ่นทินเนอร์เปล่าทิ้งหลังจากเทสีที่พ่นไม่หมดออกไปแล้ว 
 ง. เช็ดหัวจ่ายสีให้แห้งสนิทก่อนประกอบเข้าไปเหมือนเดิม 
6. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ หน้าที่ของเครื่องควบคุมแรงดันอากาศอัด 
 ก. กรองสิ่งแปลกปลอมในอากาศก่อนใช้งาน 
 ข. ก าจัดความชื้นในอากาศอัดก่อนใช้งาน 
 ค. ปรับแรงดันลมที่ใช้ในการพ่นสี ให้เหมาะสมกับการพ่นสีนั้นๆ  
 ง. รักษาแรงดันในห้องพ่นสีให้คงท่ี ตลอดเวลาที่ท าการพ่นสี 
7. หลังจากใช้งานเครื่องควบคุมแรงดันอากาศเสร็จแล้ว ควรท าตามข้อใด 
 ก. หมุนปรับแรงดันอากาศให้สูงไว้ ข. หมุนปรับลดแรงดันอากาศให้เป็นศูนย์  
 ค. ถอดไส้กรองออกมาล้างทุกครั้ง  ง. เปิดวาล์วระบายน้ าทิ้งไว้ 
8. หน้ากากท่ีเหมาะสมส าหรับพ่นสีรองพ้ืนแห้งเร็ว คือหน้ากากในข้อใด 
 ก. หน้ากากแบบกันฝุ่นละอองสี  ข. หน้ากากแบบกันฝุ่นและไอสารระเหย 
 ค. หน้ากากแบบกันไอสารระเหย  ง. ถูกทุกข้อ 
9. การเก็บรักษาหน้ากากพ่นสีที่ถูกต้อง ควรปฏิบัติตามข้อใด 
 ก.เช็ดให้สะอาดหลังใช้งานทุกครั้งแล้วเก็บเข้าตู้มิดชิด 
 ข. เช็ดให้สะอาดแล้วทิ้งให้แห้ง แขวนไว้ในที่ระบายอากาศได้ดี 
 ค. เช็ดให้สะอาดแล้วเก็บใส่ถุงเก็บไว้ 
 ง. เช็ดให้สะอาด ทิ้งให้แห้งแล้วเก็บใส่ถุงเก็บไว้ 
10. ข้อใดต่อไปนี้ที่บ่งชี้ว่าไส้กรองอากาศของหน้ากากพ่นสีหมดอายุการใช้งานแล้ว 
 ก. สีใส้กรองจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลหรือสีเทา ข. ได้กลิ่นสารระเหยเมื่อใช้งาน 
 ค. ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยขณะพ่นสี   ง. มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 เดือนไปแล้ว 
 



 

 

11. ห้องพ่นสีที่ใช้ง่าย และคือห้องพ่นสีตามข้อใด 
 ก. แบบดูดจากข้างบนลงด้านล่าง   ข. แบบลมดูดผ่านจากด้านหน้าไปด้านหลัง 
 ค. แบบใช้ม่านน้ าช่วยลดมลพิษจากการพ่นสี ง. แบบใช้ฟิลเตอร์และน้ ากรองละอองสี 
12. การใช้เครื่องอัดอากาศที่มีขนาดเล็กมากๆ ในการพ่นสีจะมีข้อเสียตามข้อใด 
 ก. ท าให้เครื่องท างานหนักตลอดเวลา  ข. เครื่องจะร้อน และสึกหรอเร็ว  
 ค. จะเกิดไอน้ ามันเครื่องปนมากับลมอัด  ง. ถูกทุกข้อ 
13. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ หน้าที่ของตัวควบคุมแรงดันอากาศ  

ก. ท าความสะอาดอากาศท่ีจะใช้พ่นสี ก่อนส่งไปยังปืนพ่นสี  
ข. รักษาแรงดันอากาศอัดให้คงที่ขณะพ่นสี  
ค. ก าจัดสิ่งแปลกปลอมที่มีในอากาศอัด  
ง. ระบายแรงดันอากาศออกทางลิ้นระบายที่อยู่ด้านล่างของถ้วยกรอง  

14. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ การบ ารุงรักษาตัวควบคุมแรงดันอากาศ ที่ถูกต้อง 
ก. ถ่ายน้ า และท าความสะอาดส่วนที่กรองอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
ข. ไม่ใช้งานแรงดันที่สูงเกินกว่าเครื่องควบคุม จะควบคุมได้ 
ค. เมื่อเลิกใช้งานให้ปรับสกรูตัวปรับลดแรงดันอากาศ ให้ต่ าสุดทุกครั้ง  

 ง. ระบายแรงดันออกทางลิ้นระบายเป็นระยะ ขณะที่ก าลังพ่นสี 
15. การสวมชุดพ่นสีทุกครั้งเมื่อพ่นสี มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด 
 ก. เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกต้อง หรือสัมผัสกับสีขณะพ่น   ข. เพ่ือประหยัดทินเนอร์ในการล้างมือ 
 ค. ป้องกันการติดไฟ     ง. ช่วยกรองละอองสีไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม    
การเรียนรู้ 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน 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 ำนึงถึง

ควำมประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงควำมมี

น  ำใจ 
  

๘ มีควำมซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงำนผู้อ่ืนมำเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่ำงพอเพียงและหลำกหลำยเพื่อพัฒนำ

ตนเอง 
  

๑๐ มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  

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

 
 

 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระดาษติดกาว  จ านวน 8 ชั่วโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
 ๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีติดกระดาษกาว 
 ๒ แสดงทักษะการติดกระดาษบริเวณรอยต่อ 
 ๓ แสดงงความรู้ในข้อควรระวังการติดกระดาษ 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

๑ อธิบายเกี่ยวกับวิธีติดกระดาษกาวได้ถูกต้อง 
๒ อธิบายเกี่ยวกับข้อควรระวังการติดกระดาษกาวได้ถูกต้อง 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด 

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2.สมรรถนะประจ าหน่วย 
 ๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีติดกระดาษกาว 
 ๒ แสดงความรู้ในข้อควรระวังการติดกระดาษกาว 
3. เนื้อหา 

 1. วิธีติดกระดาษกาว 
 2. การติดกระดาษบริเวณรอยต่อ 
 3. ข้อควรระวังการติดกระดาษ 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีติดกระดาษกาว 
๒ แสดงความรู้ในข้อควรระวังการติดกระดาษกาว 
 

๑ อธิบายเกี่ยวกับวิธีติดกระดาษกาวได้ถูกต้อง 
๒ อธิบายเกี่ยวกับข้อควรระวังการติดกระดาษกาว
ได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
4/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมา

เรียนของนักเรียนโดย
การเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ครูชี้แจงรายละเอียด
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการ
เรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียน
ทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล
ให้นักเรียนทราบ 

4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการ
ติดกระดาษกาว 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องการ

ติ ด ก ร ะ ด า ษ ก า ว
นักเรียนฟังครูพร้อม
กับจดบันทึกซักถาม
ข้อสงสัย 

2. ค รู อ ธิ บ า ย ทั ก ษ ะ
สัญลักษณ์ในเรื่อง การ
ติ ด ก ร ะ ด า ษ ก า ว
นักเรียนฟังครูอธิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจด
บันทึกและค้นคว้าใน 
ร ะบบ  google class 
room และน าเสนอ 
 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา 
งานพ่นสีรถยนต์ 
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 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ท าการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว
ชื่อเรื่อง การติดกระดาษกาว 
๒. ให้นักเรียนค้นคว้า ใน
ระบบ google class room 
หน่วยที่ 3 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะน าอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 3 
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ขั้นสรุปและประเ มินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ ความเค้น
ออกแบบและความเค้นที่
เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลง. ให้ท า
แบบทดสอบบทที่ 3 
3.มอบหมายให้ ไปศึกษา
เ นื้ อ ห า ใ น เ รื่ อ ง ก า ร ติ ด
กระดาษกาว 
4. มอบหมายให้นักเรียน ท า
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ดูแลการท าความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพ่ือน าปัญหาที่ เกิดขึ้นไป
แก้ไขในกลุ่มอ่ืนๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 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   ระดบัผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 3 การติดกระดาษกาว 
 

1. การตรวจสอบสีเดิม โดยใช้ผ้าชุบทินเนอร์ไปเช็ด หากสีละลายออกมาติดผ้าได้ง่ายๆ แสดงว่าเป็นสีชนิด
ใด 

ก. สีแห้งเร็ว  ข.สีแห้งช้า 
ค. สีรองพ้ืน  ง. สีกึ่งแห้งเร็ว 

2. บริเวณส่วนใดของรถยนต์ ที่ควรท าการทดสอบชนิดของสี โดยการใช้ทินเนอร์เช็ด 
 ก. หลังคารถ     ข. ฝากระโปรงหลัง 
 ค. ด้านในประตู     ง. บริเวณท่ีโดนชนบ่อยๆ  
3. บริเวณส่วนใดของรถยนต์ ที่ควรท าการทดสอบคุณภาพการเกาะตัวของสีกับชิ้นงาน ว่ามีการเกาะตัวดี
หรือไม่ 
 ก. หลังคารถ     ข. เสาประตู 
 ค. ด้านในประตู     ง. ฝากระโปรงหน้า 
4. การลอกสีเก่าออกจากบริเวณท่ีจะซ่อม ควรวิธีการตามข้อใด จึงจะความสะดวกท่ีสุด 

ก. ใช้ทินเนอร์เช็ดออก  ข. ใช้เกรียงหรือมีดขูดสีเก่าออก 
ค. ใช้กระดาษทรายขัดด้วยมือ  ง. ใช้เครื่องขัดลอกสี 

5. แท่งยางรองขัดหรือแผ่นรองขัด ใช้รองกระดาษทรายขัด เพื่อวัตถุประสงค์ใด 
ก. ขัดสีพ้ืนรอง  ข. ขัดผิวหน้าให้เรียบ 
ค. ขัดลอกสีเดิมให้ออก  ง. ขัดผิวให้ได้รูปร่างตามต้องการ 

6. การลอกสีเก่าในบริเวณเล็กๆ ควรใช้วิธีการลอกสีแบบใด 
ก. ทินเนอร์เช็ดออก  ข. มีดขูดสีเก่าออก 
ค. ขัดกระดาษทรายด้วยมือ  ง. เครื่องขัดลอกสี 

7. ฟองน้ าเป็นอุปกรณ์ส าหรับใช้งาน ตามข้อใด 
 ก..ใช้แทนผ้านุ่มๆ ในการล้างชิ้นงาน  ข.ใช้แทนกระดาษทรายเบอร์ 1000 
 ค.ใช้เช็ดคราบไขมัน    ง.ใช้เช็ดคราบสนิมในชิ้นงาน 
8. ในการใช้เครื่องขัดสี ขัดสีเก่าออก ควรเลือกใช้หน้ากากป้องกันในข้อใด 
 ก. หน้ากากป้องกันฝุ่นและซับกลิ่นแบบมีอากาศช่วย  ข. หน้ากากป้องกันฝุ่นและซับกลิ่น 
 ค. หน้ากากป้องกันฝุ่น    ง. ถูกทุกข้อ 
9. การเตรียมพ้ืนงานส าหรับการพ่นสี หากเตรียมพ้ืนงานไม่ดี จะมีผลต่องานเช่นใด 
 ก. สีจะมีอายุการใช้งานได้ไม่นาน   ข. สีจะซีดเร็วกว่าปกติ 
 ค. สีจะหลุดล่อนหมดภายใน 2 เดือน  ง. สิ้นเปลืองวัสดุที่ใช้มากขึ้น 
10. บล็อกยางแข็ง ใช้ขัดงานในข้อใด จะเหมาะสมที่สุด 
 ก. ส่วนที่เป็นบริเวณกว้างๆ    ข. งานส่วนที่มีผิวงานเรียบจริงๆ 
 ค. ส่วนที่เป็นส่วนโค้งหรือเรียบก็ได้   ง. ส่วนที่เป็นงานยาวเป็นช่วงๆ  
 
 
 
 



 

 

11.  ข้อใดกล่าวได้ ถูกต้อง ในการขัดงานด้วยเครื่องขัดไฟฟ้า 
 ก. ขัดขยายเป็นวงกว้างและออกแรงกดมากๆ เพ่ือให้งานกลมกลืนกัน  
 ข. การขัดแนวดิ่งเช่น ฝากระโปรง หลังคา ให้ใช้แรงขัดพอประมาณเท่านั้น  
 ค. กดแรงเพิ่มข้ึนเล็กน้อยเมื่อขัดในแนวตั้ง เช่น ขัดประตู บังโคลน 
 ง. การขัดโดยใช้เครื่องขัดนี้ให้ใช้ได้เฉพาะการขัดแบบแห้งเท่านั้น 
12. การขัดกระดาษทรายแบบแห้ง ในงานสีรถยนต์ นิยมใช้ในกรณีใด 
 ก. ขัดเป็นบริเวณกว้างๆ    ข. ขัดบริเวณแคบๆ 
 ค. ขัดในส่วนที่เครื่องขัดสีขัดไม่ถึง  ง. ขัดได้ทุกกรณี 
13. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ข้อเสีย ของการขัดแบบแห้ง 
 ก. ประหยัดวัสดุ อุปกรณ์ มากกว่าการขัดแบบเปียก  
 ข. ความละเอียดของรอยขัดยังไม่เท่าการขัดแบบเปียก  
 ค. เกิดฝุ่นละอองจากการขัด ต้องป้องกัน และก าจัดให้ดี  
 ง. ไม่เหมาะที่จะใช้กับขัดซ่อมทั้งคัน เพราะจะท าให้ต้นทุนสูง  
14. อัตราส่วนผสมโดยปริมาตรที่ถูกต้องระหว่างสีโป๊พลาสติกกับตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นไปตามข้อใด 
 ก. 100 ต่อ 2     ข. 100 ต่อ 12 
 ค. 100 ต่อ 22     ง. 100 ต่อ 21 
15. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ในการติดกระดาษกาว  
 ก. ท าความสะอาดบริเวณที่จะปิดกระดาษกาวให้เรียบร้อยก่อนติด 
 ข. ทาบกระดาษกาวบนงานแล้วกด และดึงหรือยืดกระดาษกาวขณะติดให้ตึง 
 ค. ให้เอากระดาษกาวออกทันที เมื่อสีแห้งหมาดๆ พอจับต้องได้ ไม่ควรทิ้งไว้นาน 
 ง. ดึงกระดาษกาวออกให้เป็นมุมฉากกับชิ้นงาน ให้ขอบของกระดาษกาวตัดฟิล์มสีให้ขาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 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 ำนึงถึง

ควำมประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงควำมมี

น  ำใจ 
  

๘ มีควำมซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงำนผู้อ่ืนมำเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่ำงพอเพียงและหลำกหลำยเพื่อพัฒนำ

ตนเอง 
  

๑๐ มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  

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

 
 

 

 

 



 

 

 

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

๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชั่งเทียบสีได้ถูกต้อง 
๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผสมสีได้ถูกต้อง 
๓ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเติมสีได้ถูกต้อง 
๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเทียบสีได้ถูกต้อง 

    1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
          ๑ อธิบายเกี่ยวกับการชั่งเทียบสีได้ถูกต้อง 

๒ อธิบายเกี่ยวกับการผสมสีได้ถูกต้อง 
๓ อธิบายเกี่ยวกับการเติมสีได้ถูกต้อง 
๔ อธิบายเกี่ยวกับการเทียบสีได้ถูกต้อง 

    1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           1.มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ       
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2.สมรรถนะประจ าหน่วย 
          ๑ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการชั่งเทียบสี 

๒ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการผสมสี 
๓ แสดงความรู้และทักษะการเติมสี 
๔ แสดงความรู้และทักษะการเทียบสี 

3. เนื้อหา 
๑ การชั่งเทียบสี 
๒ การผสมสี 
๓ การเติมส ี
๔ การเทียบสี 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

๑ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการชั่งเทียบสี 
๒ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการผสมสี 
๓ แสดงความรู้และทักษะการเติมสี 
๔ แสดงความรู้และทักษะการเทียบสี 

๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชั่งเทียบสีได้ถูกต้อง 
๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผสมสีได้ถูกต้อง 
๓ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเติมสีได้ถูกต้อง 
๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเทียบสีได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
4-5/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการเทียบ
สีรถยนต์  
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องการ
เทียบสีรถยนต์  
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการเทียบสีรถยนต์  
4. นั ก เ รี ยน ฟังครู อ ธิ บ าย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และน าเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ท าการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องการเทียบสีรถยนต์  
๒. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบ 
google class room หน่วยที่ 

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 สืบค้นด้วยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะน า
อย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 4  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ขั้ นสรุ ปและประ เ มินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ ความเค้นในวัสดุ
สองชนิดยึดติดกัน  
2. ให้ท าแบบทดสอบบทที่ 4 
3.มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องการเทียบสี
รถยนต์ ก่อนเรียนในครั้ง
ต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ท า
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ดู แลการท าความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เ พ่ือน าปัญหาที่ เ กิ 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 ของคะแนน
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 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 ่4 การเทียบสีรถยนต์ 

1. การปฏิบัติในข้อใด ไม่ถูกต้อง ตามกฎความปลอดภัยในการพ่นสี 
 ก. ใส่หน้ากากป้องกันทุกครั้งที่พ่นสี ข. พ่นสีในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศได้ดี 
 ค. พ่นสีกลางแดดเพ่ือเร่งให้สีแห้งเร็วมากขึ้น ง. ไม่เก็บน้ ามันหล่อลื่นในห้องพ่นสี 
2. สีรองพ้ืนแห้งเร็ว ใช้เวลาแห้งตัวสัมผัสได้ ประมาณก่ีนาที  
 ก. 5 – 15 นาท ี    ข. 15 – 20 นาท ี
 ค. 25 – 30 นาท ี     ง. 35 – 40 นาท ี
3. การเคลื่อนปืนพ่นสีขณะท าการพ่น ในข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง 
 ก. เคลื่อนปืนให้หัวปืนพ่นสีตั้งฉากกับงาน   
 ข. เคลื่อนปืนให้ตัวปืนพ่นสีขนานกับงาน 
 ค. เริ่มต้นพ่นสีนอกชิ้นงานแล้วจึงเคลื่อนเข้าหาชิ้นงาน  
 ง. เริ่มต้นพ่นสีในชิ้นงานแล้วจึงเคลื่อนออกนอกชิ้นงาน 
4. การพ่นสีพ้ืนแห้งเร็ว สิ่งที่จะต้องท าก่อนพ่นสี คือข้อใด 
 ก. พ่นสีเปล่าๆ ทิ้งนิดหน่อยเพ่ือเช็คท่อทางในปืนก่อนพ่น  
 ข. พ่นทดสอบละอองสีกับแผ่นงานทดสอบทุกครั้ง 
 ค. พ่นได้เลย แต่ต้องพ่นต่อเนื่องกันไปตลอด ป้องกันสีแห้งก่อน    
 ง. ลดแรงดันลมลงเล็กน้อย แล้วจึงพ่น และเพ่ิมแรงดันลมเล็กน้อยก่อนจบงาน 
5. หลักการพ่นสีในข้อใดกล่าวได้ ถูกต้อง 
 ก. เริ่มต้นพ่นที่ขอบหรือมุมก่อนเพราะเป็นส่วนที่สีจะติดยาก 
 ข. เริ่มต้นพ่นที่ตรงกลางก่อนและจึงพ่นออกด้านข้างเพราะพ่นง่าย 
 ค. เริ่มต้นที่ด้านขวาก่อนเพราะเป็นมาตรฐานที่ปฏิบัติกันมา 
 ง. พ่นเพิ่มจ านวนชั้นสีให้มากในส่วนตรงกลางเพราะจะดูสวยงาม 
6. ในการพ่นรถยนต์ทั้งคัน ให้เริ่มต้นพ่นในส่วนใดก่อน จึงจะถูกต้อง 
 ก. ฝากระโปรงหลัง    ข. ฝากระโปรงหน้า 
 ค. ประตูซ้าย     ง. หลังคา 
7. หากไม่ใช้น้ ายาก าจัดคราบไขมัน เช็ดชิ้นงาน ก่อนพ่นสี จะมีผลตามข้อใด 
 ก. สีอาจจะไม่ติดชิ้นงาน    ข. สีจะหลุดล่อนในภายหลัง 
 ค. สีจะเป็นตุ่มหรือเม็ดในภายหลัง   ง. ถูกทุกข้อ 
8. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะการใช้งานของสีพ้ืนอย่างใส ได้ถูกต้อง 
 ก. เหมาะส าหรับพ่นโลหะเปลือยมากกว่า  
 ข. กลบรอยขีดข่วนได้น้อยเพราะเนื้อสีน้อย 
 ค. ควรพ่นบนโลหะเปลือยก่อนแล้วจึงพ่นสีรองพ้ืนอย่างข้นทับลงไป 
 ง. ถูกทุกข้อ 
9. ระยะห่างของหัวปืนพ่นสีกับชิ้นงานในการพ่นสีรองพ้ืนแห้งเร็ว คือข้อใด 
 ก. 5 – 6 นิ้ว     ข. 6 – 8 นิ้ว 
 ค. 9 – 10 นิว้     ง. 11 – 12 นิ้ว 
 
 



 

 

10. หากพ่นสีโดยไม่ให้รูปร่างของสีทับกัน ที่ 50 เปอร์เซ็นต์ (over lap 50 %) จะมีผลในข้อใด 
 ก. สีจะบางมาก     ข. สีจะหนามาก 
 ค. สีจะดูเป็นลายๆ    ง. สีจะหนาไม่เท่ากัน 
11. อัตราส่วนผสม ระหว่างสรีองพ้ืนแห้งเร็วกับทินเนอร์ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 
 ก. 1 ต่อ 1 โดยประมาณ    ข. 1 ต่อ 2 โดยประมาณ 
 ค. 2 ต่อ 3 โดยประมาณ    ง. 2 ต่อ 4 โดยประมาณ 
12. แรงดันที่ใช้ในการพ่นสีรองพ้ืนแห้งเร็วโดยปกติทั่วไป คือข้อใด 
 ก. 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว    ข. 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
 ค. 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว    ง. 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
13. การพ่นสีรองพ้ืนแห้งเร็วครั้งที่หนึ่ง ควรพ่นทับลงไปกี่ชั้น 
 ก. 1 – 2 ชั้น     ข. 2 – 3 ชั้น 
 ค. ภ – 4 ชั้น     ง. 4 – 5 ชั้น 
14. การท าความสะอาดปืนพ่นสี เหตุใดจึงห้ามใช้ของแข็งแยงรูจ่ายสี 
 ก. จะท าให้ขนาดของรูเปลี่ยนไป   ข. จะหักคารูแล้วเอาออกยาก 
 ค. จะท าให้ประกอบคืนได้ยาก   ง. ถูกทุกข้อ 
15. สีรองพ้ืนที่เหลือจากการพ่น ควรจัดการเช่นใด 
 ก. เทคืนกระป๋องสี    ข. แยกเก็บต่างหาก 
 ค. ต้องพ่นทิ้งให้หมด    ง. เททิ้ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 
ล าดับที่ รายการประเมิน 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 ำนึงถึง

ควำมประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงควำมมี

น  ำใจ 
  

๘ มีควำมซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงำนผู้อ่ืนมำเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่ำงพอเพียงและหลำกหลำยเพื่อพัฒนำ

ตนเอง 
  

๑๐ มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  

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

 
 

 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพ่นสี การพ่นซ่อมสี งานก่อนพ่นซ่อมสี และการพ่นสีทับหน้า   
       จ านวน 4 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

๑ การพ่นสีรถยนต์ 
๒ วิธีการพ่นซ่อมสีรถยนต์ 
๓ ก่อนพ่นซ่อมสี 
๔ การพ่นซ่อมสี 
๕ การพ่นซ่อมสีทับหน้า 
๖ ข้อควรระวังการพ่นซ่อมสีทับหน้า 

        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                ๑ อธิบายเกี่ยวกับวิธีการพ่นสีรถยนต์ได้ถูกต้อง 

๒ อธิบายเกี่ยวกับงานก่อนพ่นซ่อมสีรถยนต์ได้ถูกต้อง 
๓ อธิบายเกี่ยวกับการพ่นซ่อมสีได้ถูกต้อง 
๔ อธิบายเกี่ยวกับการพ่นซ่อมสีทับหน้าได้ถูกต้อง 
๕ อธิบายเกี่ยวกับข้อควรระวังการพ่นซ่อมสีทับหน้าได้ถูกต้อง 

        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค านึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

    2.สมรรถนะประจ าหน่วย 
         ๑ แสดงทักษะเกี่ยวกับการพ่นสีรถยนต์ 

๒ แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีการพ่นซ่อมสีรถยนต์ 
๓ แสดงความรู้เกี่ยวกับงานก่อนพ่นซ่อมสีรถยนต์ 
๔ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพ่นซ่อมสี 
๕ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพ่นซ่อมสีทับหน้า 
๖ แสดงความรู้เกี่ยวกับข้อควรระวังการพ่นซ่อมสีทับหน้า 

   3. เนื้อหา 
        ๑ การพ่นสีรถยนต์ 

๒ วิธีการพ่นซ่อมสีรถยนต์ 
๓ ก่อนพ่นซ่อมสี 
๔ การพ่นซ่อมสี 
๕ การพ่นซ่อมสีทับหน้า 
๖ ข้อควรระวังการพ่นซ่อมสีทับหน้า 
 
 
 



 

 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

๑ แสดงทักษะเกี่ยวกับการพ่นสีรถยนต์ 
๒ แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีการพ่นซ่อมสีรถยนต์ 
๓ แสดงความรู้เกี่ยวกับงานก่อนพ่นซ่อมสีรถยนต์ 
๔ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพ่นซ่อมสี 
๕ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพ่นซ่อมสี
ทับหน้า 
๖ แสดงความรู้เกี่ยวกับข้อควรระวังการพ่นซ่อมสี
ทับหน้า 

๑ การพ่นสีรถยนต์ 
๒ วิธีการพ่นซ่อมสีรถยนต์ 
๓ ก่อนพ่นซ่อมสี 
๔ การพ่นซ่อมสี 
๕ การพ่นซ่อมสีทับหน้า 
๖ ข้อควรระวังการพ่นซ่อมสีทับหน้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
6/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการพ่นสี 
การพ่นซ่อมสี งานก่อนพ่น
ซ่อมสี และการพ่นสีทับหน้า 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องการพ่นสี 
การพ่นซ่อมสี งานก่อนพ่น
ซ่อมสี และการพ่นสีทับหน้า 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการพ่นสี การพ่นซ่อม
สี งานก่อนพ่นซ่อมสี และการ
พ่นสีทับหน้า 
4. นั ก เ รี ยน ฟังครู อ ธิ บ าย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และน าเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ท าการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องการพ่นสี การพ่นซ่อมสี 
งานก่อนพ่นซ่อมสี และการ
พ่นสีทับหน้า 
๒. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบ 
google class room หน่วยที่ 
5 สืบค้นด้วยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะน า
อย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 5  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ขั้ นสรุ ปและประ เ มินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ การพ่นสี การพ่น
ซ่อมสี งานก่อนพ่นซ่อมสี 
และการพ่นสีทับหน้า 
2. ให้ท าแบบทดสอบบทที่ 5 
3 .มอบหมายให้ ไปศึ กษา
เนื้อหาในเรื่องการพ่นสี การ
พ่นซ่อมสี งานก่อนพ่นซ่อมสี 
และการพ่นสีทับหน้า ก่อน
เรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ท า
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ดู แลการท าความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เ พ่ือน าปัญหาที่ เ กิ 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 ของคะแนน
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 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 การพ่นสี การพ่นซ่อมสี งานก่อนพ่นซ่อมสี และการพ่นสีทับหน้า 

1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในขั้นตอนการเตรียมสีทับหน้า 
 ก. ต้องทราบชนิดของสีทับหน้านั้นก่อน   ข. ไม่ผสมสีต่างชนิดเข้าด้วยกัน 
 ค. สีโทนเดียวกันแต่ต่างบริษัทสามารถผสมรวมกันได้ ง. ใช้แต่ทินเนอร์คุณภาพดีเท่านั้น 
2. ข้อใดเป็นการผสมสีที่ถูกต้อง 
 ก. เติมสีลงในทินเนอร์อย่างช้าๆ และคนไปด้วย  
 ข. เติมทินเนอร์ลงในสีอย่างช้าๆ และคนไปด้วย 
 ค. เติมทินเนอร์ลงในสีอย่างช้าๆ และห้ามคนสีอย่างเด็ดขาด    
 ง. เติมสีลงในทินเนอร์อย่างช้าๆ และห้ามคนสีอย่างเด็ดขาด 
3. การเลือกใช้ทินเนอร์ในข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เลือกทินเนอร์คุณภาพกลางๆ จะช่วยประหยัดงบประมาณได้ 
 ข. เลือกทินเนอร์คุณภาพต่ า จะแห้งเร็ว ช่วยให้ท างานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ค. เลือกทินเนอร์คุณภาพดีและควรเป็นยี่ห้อเดียวกับสีนั้น 
 ง. เลือกทินเนอร์คุณภาพดีแม้จะต่างยี่ห้อก็ไม่มีผลอะไร 
4. การกรองสีก่อนพ่นทุกครั้ง มีผลดีในข้อใด 
 ก. ลดข้อขัดข้องของปืนพ่นสีได้   ข. ลดเวลาในการพ่นสีลงได้มาก 
 ค. ลดปัญหาสีหยดหรือสีย้อยได้   ง. ลดปัญหาสีไม่เป็นฝอยละออง 
5. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ท าให้สีด้านหรือเกิดฝ้าขาวเมื่อพ่นเสร็จแล้ว 
 ก. ใช้ทินเนอร์คุณภาพต่ าหรือผิดประเภท  ข. อุณหภูมิขณะพ่นสีต่ ามาก 
 ค. ใช้แรงดันลมในการพ่นสูงกว่าที่ก าหนด  ง. พ่นใกล้ชิ้นงานมากเกินไป 
6. ข้อใดไม่ใช่ข้อบ่งใช้ของหัวทินเนอร์ 
 ก. ใช้ในการซ่อมสีช่วยให้สีกลมกลืนกันดีกับสีเดิม   
 ข. ใช้ในการพ่นสีทับหน้าชั้นสุดท้ายช่วยให้สีมีความเงางามมากขึ้น 
 ค. ใช้ในการพ่นสีทับหน้าชั้นสุดท้ายช่วยให้สีแห้งเร็วขึ้น 
 ง. ใช้ในการพ่นสีทับหน้าชั้นสุดเพ่ือลดละอองสี 
7. ขนาดของปืนพ่นสี ที่เหมาะส าหรับการพ่นสีทับหน้าที่เหมาะสมที่สุด คือข้อใด 
 ก. 1.0- 1.2 มิลลิเมตร    ข. 1.2 - 1.3 มิลลิเมตร 
 ค. 1.3- 1.4 มิลลิเมตร    ง. 1.4 - 1.5 มิลลิเมตร 
8. การพ่นซ่อมงานที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก ควรเลือกปืนพ่นสีตามข้อใด 
 ก. ปืนพ่นสีแบบลมอัด    ข. ปืนพ่นสี แบบลมดูด 
 ค. ปืนพ่นสีแบบความดัน    ง. ปืนพ่นสีแบบไหลลง 
9. การพ่นสีทับหน้าบนชิ้นงาน ควรเริ่มต้นในข้อใด 
 ก. พ่นตามขอบและมุมก่อนของชิ้นงานก่อนและลดจ านวนชั้นสีลงเพื่อกันการหยด ย้อยของสี 
 ข. พ่นตามขอบและมุมก่อนและเพ่ิมจ านวนชั้นสีด้วยเนื่องจากสีจะเกาะตัวยาก 
 ค. พ่นตามขอบมุมก่อนแต่ต้องพ่นให้เร็วเพราะสีจะหยด ย้อยได้ง่ายตามขอบและมุม 
 ง. พ่นตามขอบและมุมชิ้นงานหลังสุดเมื่อพ่นส่วนอ่ืนๆ หมดแล้ว 
 
 



 

 

10. การพ่นสีโดยให้แถบสีทับกัน 50 % (overlap 50 %) มีข้อดีอย่างไร 
 ก. ช่วยประหยัดสีได้มากกว่า    ข. ฟีล์มสีหนาเท่ากันทั้งชิ้นงาน 
 ค. พ่นได้เร็วขี้น ใช้เวลาน้อยลง   ง. ลดละอองสีได้มากกว่าพ่นปกติ 
11. สีทับหน้าแห้งเร็วที่เหลือจากการพ่นแล้ว ควรปฏิบัติเช่นใด 
 ก. เก็บในกระป๋องแยกต่างหาก  ข. เทรวมในกระป๋องสีเดิมแล้วเก็บไว้ใช้ได้อีก 
 ค. พ่นทิ้งให้หมดก่อนล้างปืนพ่นสี     ง. เททิ้งให้หมดไม่ต้องเก็บไว้ 
12. การพ่นทินเนอร์เปล่า ๆ หลังจากพ่นสีเสร็จแล้ว มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด 
 ก. เพื่อทดสอบฝอยละอองของทินเนอร์  ข. เพ่ือล้างท่อทางต่างๆ ในตัวปืนพ่นสี 
 ค. เพ่ือไล่สีที่ค้างกระป๋องสีออกให้หมด  ง. เพ่ือล้างตัวกระป๋องสีให้สะอาด 
13. เครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการล้างสีในข้อใดไม่จ าเป็นต้องใช้ 
 ก. แปรงขนอ่อนขนาด 1 นิ้ว   ข. ถาดล้างปืนพ่นสี 
 ค. ผ้านุ่มๆ สะอาด    ง. เหล็กคนสีชนิดสเตนเลส 
14. จุดใดของปืนพ่นสี ที่จะต้องหยอดน้ ามันหล่อลื่นทุกครั้ง หลังการใช้งาน 
 ก. ก้านวาล์วลม     ข. ไกปืน 
 ค. ปะเก็นรองหัวจ่ายสี    ง. หัวจ่ายส ี
15. หากหลังจากเช็ดน้ ายาก าจัดคราบไขมันแล้ว พบว่ามีฝุ่นมาจับที่ผิวงานอีก ควรปฏิบัติตามข้อใด  
 ก. เช็ดน้ ายาใหม่อีกครั้ง    ข. ใช้ลมจากหัวปืนพ่นสีเป่าออก 
 ค. ใช้มือลูบเบาๆ เอาฝุ่นออก   ง. ใช้ผ้าเช็ดออก 
 
 สถานการณ์ ในการล้างท าความสะอาดปืนพ่นสีแบบแรงโน้นถ่วง ช่างพ่นสีได้พ่นทินเนอร์เปล่าทิ้ง 
ถอดหัวจ่ายลม หัวจ่ายสี และเอาตัวปืนพ่นสีแช่และล้างในทินเนอร์ที่สะอาด แล้วใช้แปรงขนอ่อนปัด ท า
ความสะอาดและประกอบเข้าที่ตามเดิม แต่หลังจากนั้นปืนมีปัญหามีการรั่วของลม แรงดันในการพ่น 
ไม่สม ่าเสมอ ท าให้สีไม่เรียบ 
16. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการล้างปืนพ่นสีครั้งนี้  
 ก. ปืนพ่นสีไม่ควรล้างด้วยทินเนอร์ ให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดก็พอ 
 ข. หัวจ่ายลมไม่ควรแช่ทินเนอร์เพราะจะท าให้มีลมรั่วได้ง่าย 
 ค. หัวจ่ายสีไม่ควรแช่ทินเนอร์เพราะจะท าให้สีพ่นออกมาไม่สม่ าเสมอ 
 ง. ตัวปืนพ่นสีไม่ควรแช่ในทินเนอร์เพราะจะท าให้ซีลต่างๆ แห้งและรั่ว 
17. ล าดับ ต่อไปนี้ ไม่ใช่ ขั้นตอนที่ถูกต้องของการใช้สีพ้ืนกึ่งแห้งเร็ว  
 ก. เช็ดท าความสะอาดผิวงาน ด้วยน้ ายาก าจัดคราบไขมัน โดยใช้กระดาษ หรือผ้าสะอาดชุบน้ ายา
เช็ดให้ทั่ว แล้วใช้กระดาษ หรือผ้าแห้งเช็ดตามทันที  
 ข. ผสมสีกับทินเนอร์ รีดิวเซอร์ และฮาร์ดเด็นเนอร์ ตามอัตราส่วนที่คู่มือก าหนด โดยใช้ไม้วัด
ปริมาตร หรือเครื่องช่างน้ าหนักตามความเหมาะสม  
 ค. เมื่อผสมสีเสร็จแล้วให้พ่นสีเลยในทันที ไม่ควรทิ้งระยห่างเพราะจะท าให้ทินเนอร์หรือตัวท า
ละลายระเหยออก และสีท าจะปฏิกิริยากันจนแข็งตัวก่อนพ่น 
 ง. พ่นสี 2 ครั้ง ทิ้งระยะให้สีแห้งตัวตามคู่มือการใช้งานแล้วจึงพ่นซ้ า ไม่ควรพ่นหนามากในครั้ง
เดียว 
 



 

 

 ช่างพ่นสีได้เตรียมสีรองพ้ืนและซ่อมสีรองพ้ืนตามข้ันตอนเป็นอย่างดี โดยงานแล้วเสร็จอย่าง 
รวดเร็วใน 1 วัน แลว้จึงพ่นทับหน้าจ านวน 2 ชั้น และส่งงานให้ลูกค้าแต่ใน 1 เดือน ปรากฏว่าเกิดรอย 
ขีดข่วนของกระดาษทรายเป็นเส้น ๆ บนสีทับหน้าเป็นจ านวนมาก จงวิเคราะห์สาเหตุ 
18. สาเหตุข้อใด ที่ท าให้เกิดรอยขีดข่วนดังกล่าว  
 ก. สีรองพ้ืนยังไม่แห้งสนิทจริง ยังมีการแห้งตัวและยุบตัวของสีรองพ้ืนอยู่  
 ข. พ่นสีทับหน้าบางเกินไป จึงไม่สามารถกลบรอยกระดาษทรายได้ 
 ค. สีทับหน้าไม่แห้งสนิทจริง จึงยุบตัวท าให้เกิดรอยต่างๆ ขึ้น 
 ง. ใช้กระดาษทรายไม่เหมาะสม มีความหยาบมากเกินไป 
19. ขั้นตอนการพ่นสีอะครีลิค แลคเกอร์ ในข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. ผสมสีกับทินเนอร์ในอัตราส่วน 1:1 –1.5 ส่วนโดยปริมาตร  
 ข. ใช้ทินเนอร์คุณภาพดีและมียี่ห้อเดียวกับสีนั้นๆ  
 ค. ปรับความดันอากาศที่ใช้พ่นส าหรับสีอะคริลิคแลคเกอร์ ที่ 55 - 65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  
 ง. จ านวนชั้น การพ่นของสีอะคริลิคแลคเกอร์ ประมาณ 4-7 ชั้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน 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 ำนึงถึง

ควำมประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงควำมมี

น  ำใจ 
  

๘ มีควำมซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงำนผู้อ่ืนมำเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่ำงพอเพียงและหลำกหลำยเพื่อพัฒนำ

ตนเอง 
  

๑๐ มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  

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

 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อุปกรณ์ขัดเงา การขัดเงาสีรถยนต์ ปัญหาของสี และการบ ารุงรักษาสีรถยนต์   
                          จ านวน 4 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                ๑ อุปกรณ์ขัดเงาสีรถยนต์ 

๒ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ขัดเงา 
๓ การแห้งตัวของสี 
๔ การปรับผิวสี 
๕ การขัดเงาสีรถยนต์ 
๖ ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการพ่นสี 
๗ การซีลเลอร์แนวตัวถัง 
๘ การท าความสะอาดรถยนต์ 
๙ การเคลือบเงา 
๑๐ การใช้รถยนต์อย่างถูกวิธี         

1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                ๑ อธิบายเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ขัดเงาสีรถยนต์ได้ถูกต้อง 

๒ อธิบายเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ขัดเงาได้ถูกต้อง 
๓ อธิบายเกี่ยวกับการแห้งตัวของสีได้ถูกต้อง 
๔ อธิบายเกี่ยวกับการปรับผิวสีได้ถูกต้อง 
๕ อธิบายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพ่นสีได้ถูกต้อง 
๖ อธิบายเกี่ยวกับการซีลเลอร์แนวตัวถังได้ถูกต้อง 
๗ อธิบายเกี่ยวกับการท าความสะอาดรถยนต์ได้ถูกต้อง 
๘ อธิบายเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างถูกวิธีได้ถูกต้อง 

        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด     
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจ าหน่วย 
         ๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ขัดเงาสีรถยนต์ 
 ๒ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ขัดเงา 
 ๓ แสดงความรู้เกี่ยวกับการแห้งตัวของสี 
 ๔ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการปรับผิวสี 
 ๕ แสดงทักษะการขัดเงาสีรถยนต์ 
 ๖ แสดงความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพ่นสี 
 ๗ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการซีลเลอร์แนวตัวถัง 
 ๘ แสดงความรู้เกี่ยวกับการท าความสะอาดรถยนต์ 



 

 

 ๙ แสดงทักษะในการเคลือบเงา 
 ๑๐ แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างถูกวิธี 
   3. เนื้อหา 

๑ อุปกรณ์ขัดเงาสีรถยนต์ 
๒ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ขัดเงา 
๓ การแห้งตัวของสี 
๔ การปรับผิวสี 
๕ การขัดเงาสีรถยนต์ 
๖ ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการพ่นสี 
๗ การซีลเลอร์แนวตัวถัง 
๘ การท าความสะอาดรถยนต์ 
๙ การเคลือบเงา 
๑๐ การใช้รถยนต์อย่างถูกวิธี 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

 ๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ขัดเงาสี
รถยนต์ 

 ๒ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ขัดเงา 

 ๓ แสดงความรู้เกี่ยวกับการแห้งตัวของสี 
 ๔ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ

ปรับผิวสี 
 ๕ แสดงทักษะการขัดเงาสีรถยนต์ 
 ๖ แสดงความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น

ระหว่างการพ่นสี 
 ๗ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการซีล

เลอร์แนวตัวถัง 
 ๘ แสดงความรู้ เกี่ยวกับการท าความ

สะอาดรถยนต์ 
 ๙ แสดงทักษะในการเคลือบเงา 
 ๑๐ แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้รถยนต์

อย่างถูกวิธี 

๑ อุปกรณ์ขัดเงาสีรถยนต์ 
๒ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ขัดเงา 
๓ การแห้งตัวของสี 
๔ การปรับผิวสี 
๕ การขัดเงาสีรถยนต์ 
๖ ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการพ่นสี 
๗ การซีลเลอร์แนวตัวถัง 
๘ การท าความสะอาดรถยนต์ 
๙ การเคลือบเงา 
๑๐ การใช้รถยนต์อย่างถูกวิธี 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
7/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างอุปกรณ์
ขัดเงา การขัดเงาสีรถยนต์ 
ปัญหาของสี และการ
บ ารุงรักษาสีรถยนต์ 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องอุปกรณ์
ขัดเงา การขัดเงาสีรถยนต์ 
ปั ญ ห า ข อ ง สี  แ ล ะ ก า ร
บ ารุงรักษาสีรถยนต์    
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องอุปกรณ์ขัดเงา การขัด
เงาสีรถยนต์  ปัญหาของสี  
และการบ ารุงรักษาสีรถยนต์  
4. นั ก เ รี ยน ฟังครู อ ธิ บ าย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และน าเสนอ 
 

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ท าการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องอุปกรณ์ขัดเงา การขัด
เงาสีรถยนต์  ปัญหาของสี  
และการบ ารุงรักษาสีรถยนต์    
๒. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบ 
google class room หน่วยที่ 
6 สืบค้นด้วยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะน า
อย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 6  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ขั้ นสรุ ปและประ เ มินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ อุปกรณ์ขัดเงา 
การขัดเงาสีรถยนต์ ปัญหา
ของสี และการบ ารุงรักษาสี
รถยนต์ 
2. ให้ท าแบบทดสอบบทที่ 6 
3 .มอบหมายให้ ไปศึ กษา
เนื้อหาในเรื่องอุปกรณ์ขัดเงา 
การขัดเงาสีรถยนต์ ปัญหา
ของสี และการบ ารุงรักษาสี
รถยนต์  ก่อนเรียนในครั้ ง
ต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ท า
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ดู แลการท าความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เ พ่ือน าปัญหาที่ เ กิ 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 ของคะแนน
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 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 
............................................................................................................................. .......................................
.........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…......................................................................................................................................................... ...........
.........................………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………………..………..............
. 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่6 อุปกรณ์ขัดเงา การขัดเงาสีรถยนต์ ปัญหาของสี และการบ ารุงรักษาสีรถยนต์ 

1. การบ ารุงรักษาสีรถยนต์มีความหมายตรงกับข้อใด 
 ก. การปฏิบัติใดๆ ที่จะช่วยให้รถยนต์มีอายุยาวนาน 
 ข. การปฏิบัติใดๆ ที่จะช่วยยืดอายุสีรถยนต์ให้ยาวนาน 
 ค. การปฏิบัติใดๆ ที่จะช่วยให้รถยนต์ประหยัดน้ ามันให้มากที่สุด 
 ง. การปฏิบัติใดๆ ที่จะช่วยให้รถยนต์วิ่งแหวกอากาศได้โดยมีความต้านทานน้อยที่สุด 
2. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการบ ารุงรักษาสีรถยนต์ 
 ก. สีรถยนต์มีอายุการใช้งานยืนนาน   ข. สีมีความสวยงามตลอดเวลา 
 ค. สีมีความคงทนต่อการกัดกร่อน จากมลภาวะต่างๆ ง. รถยนต์วิ่งได้ราบรื่นมากข้ึน 
3. ในกรณีที่รถยนต์เลอะมากๆ ให้เริ่มล้างจากส่วนของรถยนต์ก่อน 
 ก. บริเวณใต้ท้อง    ข. บริเวณแหนบ ล้อและบังโคลน 
 ค. หลังคา    ง. ประตูทุกบาน 
4. การล้างในห้องเครื่องยนต์ควรใช้อะไรในการล้าง 
 ก. น้ ายาก าจัดคราบไขมัน   ข. ผงซักฟอก 
 ค. ทินเนอร์ผสมน้ ามันดีเซล  ง. น้ ายาล้างเครื่องยนต์ 
5. รถยนต์ที่สามารถเคลือบสีประเภท silicone ได้ ต้องมีอายุการพ่นสีใหม่ผ่านไปแล้วอย่างน้อยก่ีวัน 
 ก. 15 วัน    ข. 20 วัน 
 ค. 30 วัน    ง. 45 วัน 
6. หากสีรถยนต์ยังไม่แห้งสนิทจริง แล้วน าไปเคลือบสีจะมีผลในข้อใด 
 ก. สีจะนิ่ม อ่อนตัวลง ท าให้หลุดล่อนออกมาได้ง่าย 
 ข. สีจะเป็นฝ้า ด้าน เนื่องจากทินเนอร์ยังระเหยไม่หมดจึงสะสมใต้ผิวสี 
 ค. สีจะเงางามได้ง่ายในเวลาที่รวดเร็ว ท าให้ประหยัดเวลาในการขัด 
 ง. สีจะเงางามได้ยากกว่าปกติ ท าให้เสียเวลาต้องขัดซ้ าบ่อยๆ  
7. ยาเคลือบสีส าหรับรถยนต์ที่พ่นสีใหม่ๆ ควรใช้ยาเคลือบที่มีส่วนผสมตามข้อใด 
 ก. Non polymer    ข. Non silicone 
 ค. non wax or silicone   ง. Non wax 
8. ในการเคลือบสีรถยนต์โดยใช้เครื่องขัด ข้อใดกล่าวไมถู่กต้อง 
 ก. เน้นขัดตามเหลี่ยมหรือมุมมากๆ เพ่ือจะได้เงางาม สวยสะดุดตา  

ข. ทายาเคลือบให้ทั่ว แล้วทิ้งให้แห้ง ก่อนเช็ดหรือขัดออก 
 ค. ไม่ขัดกลางแดด    
 ง. หลีกเลี่ยงการขัดบ่อยๆ เพราะสีจะบาง 
 
 



 

 

9. หากสีรถยนต์เริ่มมีการเสื่อมสภาพให้เห็นบ้างแล้ว ควรปฏิบัติตามข้อใด 
 ก. รอให้เสื่อมมากกว่านี้จะได้ซ่อมพร้อมๆ กันในครั้งเดียว 
 ข. ให้ซ่อมทันทีก่อนจะลุกลามมากขึ้น 
 ค. ต้องปล่อยให้แตกลายงาก่อน จึงจะซ่อมได้ 
 ง. พ่นสีทับไปก่อนเพ่ือเป็นการชะลอการเสื่อมสภาพ 
10. สารเคมีข้อใดที่จะท าให้สีเสื่อมสภาพได้ ถ้ามีการสัมผัสกับผิวสี 
 ก. สเปรย์น้ าหอม    ข. น้ ามันเบนซิน 
 ค. ยางมะม่วง    ง. ถูกทุกข้อ 
11. เมื่อล้างรถยนต์ทุกครั้ง ควรปฏิบัติตามข้อใด 
 ก. วิ่งระยะสั้นๆ เพื่อให้น้ าแห้ง  ข. จอดท้ิงในร่มให้แห้งเอง 
 ค. เป่าพัดลมให้แห้งเร็วๆ    ง. เช็ดให้แห้งทันที 
12. รถท่ีมีคราบยางมะตอยติดมาด้วยนั้น ควรท าความสะอาดอย่างไร 
 ก. ใช้ทินเนอร์เช็ดออก   ข. ใช้น้ ายาอเนกประสงค์เช็ดออก 
 ค. ใช้น้ ามันเบนซินเช็ดออก  ง. ถูกทุกข้อ 
13. หากรถยนต์ถูกนกข้ีใส่ ควรปฏิบัติตามข้อใดต่อไปนี้ 
 ก. ปล่อยให้แห้งจะหลุดไปเอง  ข. ใช้ทินเนอร์เช็ดออกทันที 
 ค. รีบล้างออกด้วยน้ าแล้วเช็ดให้แห้งทันที ง. ใช้น้ ายาเอนกประสงค์ฉีดแล้วเช็ดออกทันที 
14. ผ้าเหมาะสมในการเช็ดรถยนต์ให้แห้ง คือผ้าตามข้อใด 
 ก. ผ้าชามัวร์    ข. ผ้ายืดนุ่มๆ  
 ค. ผ้าไมโครไฟเบอร์   ง. ผ้าสะอาด 
15. ผ้าที่ใช้เช็ดรถยนต์โดยทั่วไป ควรใช้ผ้าในข้อใด 
 ก. ผ้าชามัวร์    ข. ผ้ายืดนุ่มๆ  
 ค. ผ้าไมโครไฟเบอร์   ง. ผ้าส าล ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน 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 ำนึงถึง

ควำมประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงควำมมี

น  ำใจ 
  

๘ มีควำมซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงำนผู้อ่ืนมำเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่ำงพอเพียงและหลำกหลำยเพื่อพัฒนำ

ตนเอง 
  

๑๐ มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  

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

 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การประมาณราคาค่าซ่อมสีรถยนต์  จ านวน 8 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

๑ ความเสียหายในการซ่อม 
๒ การประมาณการค่าซ่อม 
๓ การประมาณการค่าซ่อมด้วยคอมพิวเตอร์ 

        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
              ๑ อธิบายเกี่ยวกับความเสียหายในการซ่อมได้ถูกต้อง 

    ๒ อธิบายเกี่ยวกับการประมาณการค่าซ่อมได้ถูกต้อง 
             ๓ อธิบายเกี่ยวกับการประมาณการค่าซ่อมด้วยคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง 
         1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด     
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ค านึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจ าหน่วย 
        ๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับความเสียหายในการซ่อม 
 ๒ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประมาณการค่าซ่อม 
 ๓ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประมาณการค่าซ่อมด้วยคอมพิวเตอร์ 
   3. เนื้อหา 
          ๑ ความเสียหายในการซ่อม 
 ๒ การประมาณการค่าซ่อม 
 ๓ การประมาณการค่าซ่อมด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับความเสียหายในการซ่อม 
๒ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประมาณ
การค่าซ่อม 
๓ แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประมาณ
การค่าซ่อมด้วยคอมพิวเตอร์ 

๑ ความเสียหายในการซ่อม 
๒ การประมาณการค่าซ่อม 
๓ การประมาณการค่าซ่อมด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
8/4 
9/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการ
ประมาณราคาค่าซ่อมสี
รถยนต์ 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครู อธิ บาย ใน เรื่ อ ง กา ร
ป ร ะม า ณ ร า ค า ค่ า ซ่ อ ม สี
รถยนต์  
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการประมาณราคาค่า
ซ่อมสีรถยนต์ 
4. นั ก เ รี ยน ฟังครู อ ธิ บ าย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และน าเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ท าการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่องการประมาณราคาค่า
ซ่อมสีรถยนต์ 
๒. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบ 
google class room หน่วยที่ 
7 สืบค้นด้วยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะน า
อย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 7  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ขั้ นสรุ ปและประ เ มินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ การประมาณ
ราคาค่าซ่อมสีรถยนต์ 
2. ให้ท าแบบทดสอบบทที่ 7 
3 .มอบหมายให้ ไปศึ กษา
เนื้อหาในเรื่องการประมาณ
ราคาค่าซ่อมสีรถยนต์  ก่อน
เรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ท า
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ดู แลการท าความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เ พ่ือน าปัญหาที่ เ กิ 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 ของคะแนน
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 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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………...............………………………………………………………………………………………………..……………………………
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………………….............................................................................. .………………………………………………………… 
 

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่7 การประมาณราคาค่าซ่อมสีรถยนต์ 

1. การที่รถยนต์มีความจ าเป็นต้องท าการซ่อมสี ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากสาเหตุข้อใด 
 ก. จากอายุการใช้งาน    ข. จากอุบัติเหตุ 
 ค. จากการใช้งานที่ผิดวิธี    ง. ถูกทุกข้อ 
2. ส่วนใดของรถยนต์ ที่มักเกิดความเสียหายจากการชน หรืออุบัติเหตุมากที่สุด 
 ก. กันชนหน้า     ข. กันชนหลัง 
 ค. บังโคลนหน้า     ง. ถูกทุกข้อ 
3. การคิดราคาค่าบริการงานสีรถยนต์ที่ประเมินความเสียหายในภาพรวมๆ ไม่ได้เจาะลึกอย่างละเอียด    
    คือการประมาณราคาในข้อใด 
 ก. การประมาณการคร่าวๆ    ข. การประมาณราคาขั้นต้น 
 ค. การประมาณราคาหยาบๆ   ง. การประมาณราคาเบื้องต้น 
4. การคิดราคาอย่างละเอียด จะต้องระบุรายการใดลงไปในรายละเอียดบ้าง 
 ก. ค่าอะไหล่และวัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องเปลี่ยน ข. ค่าสีและอุปกรณ์ที่ใช้ 
 ค. ค่าแรงช่างเคาะและช่างพ่นสี   ง. ถูกทุกข้อ 
5. รายการซ่อมที่นิยมใช้การจ้างเหมาเป็นส่วนใหญ่ คือรายการในข้อใด 
 ก. ค่าแรงจ้างเหมาในการเคาะตัวถัง  ข. ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 
 ค. ค่าอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน    ง. ค่าสีที่ต้องเหมาท้ังหมด 
6. การเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ใหม่ โดยไม่ซ่อมมีข้อดีอย่างไร 
 ก. ได้อะไหล่ใหม่มีคุณภาพ   ข. อายุการใช้งานนานกว่า 
 ค. ประหยัดเวลาในการซ่อม   ง. ถูกทุกข้อ 
7. ในกรณีที่กันชนหลังของรถกระบะได้รับความเสียหายจากการชน จะใช้วิธีการซ่อมตาม 
    ข้อใด 
 ก. เปลี่ยนใหม่ทุกชุด    ข. เคาะให้เหมือนเดิม 
 ค. เปลี่ยนใหม่เฉพาะชิ้นที่เสียหาย   ง. ถูกทุกข้อ 
8. รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานนานแล้ว ต้องใช้สีประเภทใด จึงจะซ่อมได้สีที่กลมกลืนกับสีเดิม 
 ก. สีเบอร์ตามคู่มือ    ข. สีที่ผสมโดยเฉพาะ 
 ค. สีชนิดพิเศษ     ง. สีเฉพาะของบริษัท 
9. การซ่อมสีรถยนต์ที่ต้องใช้ช่างพ่นสีที่ช านาญมาก ๆ คือการซ่อมสีแบบใด 
 ก. สีเบอร์ปกติ     ข. สีที่ต้องผสมใหม่ 
 ค. สีจากโรงงาน     ง. สีแห้งเร็วปกติ 
10. ตามตารางตัวอย่างประมาณการราคาซ่อมสีรถยนต์นั่ง หากจะต้องเปลี่ยนกันชนหลังของรถยนต์  
      การคิด ราคาค่าบริการในข้อใดถูกต้อง 
 ก. 2200 บาท     ข. 2400 บาท 
 ค. 2600 บาท     ง. 3000 บาท 
 
 
 

 



 

 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
ค าชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน 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 ำนึงถึง

ควำมประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงควำมมี

น  ำใจ 
  

๘ มีควำมซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงำนผู้อ่ืนมำเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่ำงพอเพียงและหลำกหลำยเพื่อพัฒนำ

ตนเอง 
  

๑๐ มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  

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


