
 

 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิชา งานเครื่องล่างรถยนต์   รหัสวิชา 20101-2003 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม               สาขาวิชาช่างยนต์ 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 
จัดท าโดย 

 
นายนัธทวัฒน์  ช่วยเชื้อ 

 
 
 
 

 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

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

ลงชื่อ...................................................... 
( ว่าที่ ร.ต.กิตติพงษ์  ค าเกิ่ง ) 

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

 
 

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

ลงชื่อ...................................................... 
 ( นายอรุณ  เกลื่อนพันธ์ ) 

  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
........./............/........... 

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

ลงชื่อ...................................................... 
( นายนิมิตร  ศรียาภัย ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
........./............/......... 

 
 



 

 

ค าน า 
 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา “งานเครื่องล่างรถยนต์” รหัสวิชา 20101-2003 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชางานเครื่องล่างรถยนต์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช 2562 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 วัน วัน
ละ 7  ชั่วโมง  รวม 126 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 13 หน่วย ประกอบด้วย ระบบรองรับน้ าหนัก 
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ยกรถ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยก าลัง การเกาะยึดถนน ระบบเบรก เบรกดรัม
และดิสก์เบรก เบรกก าลัง โช้กอัป ศูนย์ล้อรถยนต์ ล้อ ดุมล้อ ยาง การบ ารุงรักษาเครื่องล่าง การประมาณราคา
งานเครื่องล่างรถยนต์ 

ผู้จัดท าแผนการสอนหวังว่า จะเอ้ืออ านวยให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง 
หากอาจารย์ผู้สอนน าแผนการสอนเล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรด
แจ้งผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  
 
 

นัธทวัฒน์  ช่วยเชื้อ 
ผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

ส่วนที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา งานเครื่องล่างรถยนต์ รหัสวิชา 20101-20๐3   จ านวน 3 หน่วยกิจ 7 ชั่วโมง 

2. ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  การใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ยกรถ การถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ระบบรองรับน้ าหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์
ลดการสั่นสะเทือนและกันโครง การบริการล้อและยาง การปรับตั้งมุมล้อ การบ ารุงรักษาระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ และประมาณราคาค่าบริการ 

 3. จุดประสงค์รายวิชา 
1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ปรับตั้ง บริการและบ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา

สภาพแวดล้อม 
4. สมรรถนะรายวิชา 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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ระบบรับรองน้ าหนัก 1 1 - - - - 3 2 7 1 14 
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ยกรถ 1 1 - - - - 4 3 9 2 14 
ระบบบังคับเลี้ยว 1 1 - - - - 3 2 7 3 7 
พวงมาลัยก าลัง 1 1 - - - - 3 2 7 4 7 
การเกาะยึดถนน 1 1 - - - - 3 2 7 5 7 
ระบบเบรก 1 1 - - - - 3 2 7 6 7 
เบรกดรัมและดิสก์เบรก 1 1 - - - - 3 2 7 7 14 
เบรกก าลัง 1 1 - - - - 3 2 7 8 7 
โช้กอัป 1 1 - - - - 3 3 8 9 7 
ศูนย์ล้อรถยนต์ 1 1 1 - - - 3 3 9 10 7 
ล้อ ดุมล้อ ยาง  1 1 1 - - - 3 2 8 11 7 
การบ ารุงรักษาเครื่องล่าง 1 1 1 - - - 3 3 9 12 14 
การประมาณราคางานเครื่องล่างรถยนต์ 1 1 1 - - - 3 2 8 13 7 
สอบปลายภาคเรียน           7 

 
รวม 

13 13 4 - - - 
40 30 100  126 

30 
ล าดับความส าคัญ 2 1 3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 
หน่วยที่ 1 ระบบรับรองน้ าหนัก  1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและ

หลักการท างานของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจ
สภาพ ปรับตั้ง บริการและ
บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน
รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อ
เวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 
 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
และหลักการท างานของระบบ
เครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพ
ชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อ
รถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ 
 

หน่วยที่ 2 การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ยกรถ  

1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและ
หลักการท างานของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจ
สภาพ ปรับตั้ง บริการและ
บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน
รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อ
เวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 
 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
และหลักการท างานของระบบ
เครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพ
ชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อ
รถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ 
 

หน่วยที่ 3 ระบบบังคับเลี้ยว  
 

1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและ
หลักการท างานของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจ
สภาพ ปรับตั้ง บริการและ
บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน
รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อ
เวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 
 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
และหลักการท างานของระบบ
เครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพ
ชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อ
รถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ 
 



 

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 

หน่วยที่ 4 พวงมาลัยก าลัง  1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและ
หลักการท างานของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจ
สภาพ ปรับตั้ง บริการและ
บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน
รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อ
เวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 
 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
และหลักการท างานของระบบ
เครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพ
ชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุม
ล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ 
 
 

หน่วยที่ 5 การเกาะยึดถนน  1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและ
หลักการท างานของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจ
สภาพ ปรับตั้ง บริการและ
บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน
รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อ
เวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 
 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
และหลักการท างานของระบบ
เครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพ
ชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุม
ล้อรถยนต์ตามคูม่ือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ 

 

หน่วยที่ 6 ระบบเบรก  1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและ
หลักการท างานของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจ
สภาพ ปรับตั้ง บริการและ
บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน
รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อ
เวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 
 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
และหลักการท างานของระบบ
เครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพ
ชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุม
ล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ 
 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 
หน่วยที่ 7 เบรกดรัมและดิสก์
เบรก  

1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและ
หลักการท างานของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจ
สภาพ ปรับตั้ง บริการและ
บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน
รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อ
เวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 
 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
และหลักการท างานของระบบ
เครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพ
ชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุม
ล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ 
 

หน่วยที่ 8 เบรกก าลัง 1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและ
หลักการท างานของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจ
สภาพ ปรับตั้ง บริการและ
บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน
รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อ
เวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 
 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
และหลักการท างานของระบบ
เครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพ
ชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุม
ล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ 
 

หน่วยที ่9 โช้กอัป  1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและ
หลักการท างานของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจ
สภาพ ปรับตั้ง บริการและ
บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน
รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อ
เวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
และหลักการท างานของระบบ
เครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพ
ชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุม
ล้อรถยนต์ตามคูม่ือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ 

 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 
หน่วยที ่10 ศูนยล์้อรถยนต์  
 
 
 
 

1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและ
หลักการท างานของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจ
สภาพ ปรับตั้ง บริการและ
บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน
รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อ
เวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 
 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
และหลักการท างานของระบบ
เครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพ
ชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุม
ล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ 

 

หน่วยที ่11 ล้อ ดุมล้อ ยาง  
 
 
 
 

1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและ
หลักการท างานของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจ
สภาพ ปรับตั้ง บริการและ
บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน
รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อ
เวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 
 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
และหลักการท างานของระบบ
เครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพ
ชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุม
ล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ 
 

หน่วยที่ 12 การบ ารุงรักษา
เครื่องล่าง  
 
 
 
 
 
 

1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและ
หลักการท างานของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจ
สภาพ ปรับตั้ง บริการและ
บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน
รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อ
เวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
และหลักการท างานของระบบ
เครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพ
ชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุม
ล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ 

 



 

 

 
๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้สภาพจริง 
 ๗.๑ การแบง่คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

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

  
 
 
 
   
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 
หน่วยที่ 13 การประมาณราคา
งานเครื่องล่างรถยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและ
หลักการท างานของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจ
สภาพ ปรับตั้ง บริการและ
บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน
รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อ
เวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 
 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
และหลักการท างานของระบบ
เครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพ
ชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุม
ล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ตามคู่มือ 

 

สอบปลายภาค - - 



 

 

พุทธพิสัย       30 คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน(20 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย       40 คะแนน 
   -ทดสอบใบงาน (30 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (10 คะแนน) 
  จิตพิสัย        3๐  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
  
 ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลน าคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกันแล้วน ามาประเมินผลการเรียนรู้ 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 
๘. เครื่องมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๘.๒ ใบงาน 
 ๘.๓ แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ระบบรับรองน้ าหนัก จ านวน       14         ชัว่โมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ปรับตั้ง บริการและบ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา

สภาพแวดล้อม 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 

3. เนื้อหา 
      1 หน้าที่ของระบบรองรับน้ าหนัก  

2 สาเหตุที่ตัวถังรถสั่นสะเทือน  
3 คุณสมบัติของสปริง  
4 ชนิดของสปริง  
5 น้ าหนักเหนือสปริงและน้ าหนักใต้สปริง  
6 การรองรับน้ าหนักท่ีล้อหลัง 
7 การรองรับน้ าหนักท่ีล้อหน้า  
8 การถอดและประกอบระบบรองรับน้ าหนักแบบต่างๆ 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างาน
ของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่อง
ล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 
5 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีต
รอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 
 
 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 

 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1-2/14 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เปูาหมายของการศึกษา 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และจ านวน
คาบท่ีขาดได้ 

4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง ระบบรองรับน้ าหนัก 
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจ าเป็นของระบบรองรับน้ าหนัก
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบรองรับ
น้ าหนัก  ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายระบบรองรับ
น้ าหนัก 
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย

1.เอกสารประกอบ
วิชางานเครื่องล่าง
รถยนต์  
2. ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      2  คะแนน 
ทักษะ      3     คะแนน 
จิตพิสัย      2  คะแนน 
รวม       7    คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

 แบบทดสอบหลังเรียน  
 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...........………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........………………………………………………………………….. 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 1  

ระบบรองรับน้ าหนัก 
 

ค าสั่ง เลือกค าตอบท่ีถูกต้องที่สุดแล้วท าเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ระบบรองรับน้ าหนักของรถยนต์มีหน้าที่อย่างไร 
 ก.  รับการถ่ายทอดการขับเคลื่อนและแรงเบรก ข.  ดูดกลืนอาการสั่นสะเทือนที่เกิดจากพ้ืนถนน 
 ค.  ลดอาการส่ายและกระแทกจากพ้ืนถนน ง.  ถูกทุกข้อ 
2. สะดือแหนบของแหนบแผ่นมีหน้าที่อย่างไร 
 ก.  ป้องกันไม่ให้แหนบหลุดเลื่อน 
 ข.  ลดความฝืดระหว่างแผ่นแหนบแต่ละแผ่น 
 ค.  ส่งถ่ายน้ าหนักและแรงสั่นสะเทือน 
 ง.  ดูดกลืนอาการเต้นและลดช่องว่างของแผ่นแหนบ 
3. โตงเตงมีหน้าที่อย่างไร 
 ก.  รองรับน้ าหนัก ข.  ลดแรงสั่นสะเทือน 
 ค.  ลดการกระแทก ง.  ปรับการท างานของแหนบ 
4. แหนบรถยนต์ไม่ต้องรับแรงอะไร 
 ก.  แรงด้านข้าง ข.  แรงด้านบน 
 ค.  แรงเบรก ง.  แรงขับ 
5. แผ่นเก็บเสียงที่สอดอยู่ระหว่างแผ่นแหนบมีหน้าที่อย่างไร  
 ก.  ปูองกันไม่ให้แผ่นแหนบเลื่อน  ข.  ดูดซับอาการสั่นสะเทือน   
 ค.  ลดความฝืด  ง.  ส่งถ่ายน้ าหนัก 
6. ระบบรองรับแบบแม็กเฟอร์สันสตรัทคือข้อใด 
 ก.  ระบบมีโครงสร้างซับซ้อน ข.  น้ าหนักติดตั้งได้ยาก 
 ค.  ชิ้นส่วนประกอบมาก ง.  โครงสร้างน้อย บ ารุงรักษาง่าย 
7. โช้คอัพในระบบรองรับแม็กเฟอร์สันสตรัทมีหลักการท างานอย่างไร 
 ก.  แรงต้านของน้ ามันที่บรรจุอยู่ในกระบอก ข.  เกิดแรงต้านกับแรงกระแทกของตัวถังรถยนต์ 
 ค.  อัดและขยายของแรงดันน้ ามัน ง.  แรงดันของแก็สภายในกระบอกสูบ 
8. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบรองรับแบบแม็กเฟอร์สันสตรัท 
 ก.  คอยล์สปริง ข.  ปีกนกล่าง 
 ค.  เหล็กกันโคลง ง.  ทอร์ชั่นบาร์ 
9. สปริงขดในระบบรองรับน้ าหนักแบบแม็กเฟอร์สันสตรัทท าหน้าที่อะไร 
 ก.  รับแรงสั่นสะเทือน ข.  รับแรงกระแทก 
 ค.  รับโหลด ง.  รับแรงกด 
10. การรองรับหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรัทมีลักษณะเฉพาะคืออะไร 
 ก.  ปีกนกตัวล่างยึดอยู่กับคานหน้าและคอยล์สปริง 
 ข.  ปีกนกบนและล่างยึดติดกับโครงรถ 
 ค.  มีแหนบคู่ขนานอยู่ด้านหน้า 
 ง.  มีแขนแรงบิดติดตั้งทอร์ชั่นบาร์อยู่ด้านล่าง 



 

 

11. คุณลักษณะของระบบรองรับน้ าหนักแบบปีกนกคู่ 
 ก.  โครงรถยึดติดกับปีกนกบน  ข.  คอยล์สปริงติดกับโช้คอัพ  
 ค.  ปีกนกล่างกับทอร์ชั่นบาร์ ง.  ทอร์ชั่นบาร์ยึดอยู่กับปีกนกบน 
12. การเพ่ิมลดขนาดแผ่นชิมมีผลต่อมุมใด 
 ก.  มุมเอียงสลักล้อหน้า ข.  มุมโทเอ้าท ์
 ค.  มุมโทอิน ง.  มุมแคมเบอร์ 
13. ระบบรองรับน้ าหนักมีหน้าที่อย่างไร 
 ก.  ถ่ายทอดแรงขับเคลื่อน ข.  รับแรงกระแทกด้านข้าง 
 ค.  ส่งถ่ายน้ าหนัก ง.  ดูดกลืนอาการสั่นสะเทือน 
14. เพราะเหตุใดจึงออกแบบการรับน้ าหนักแบบปีกนกคู่ให้ปีกนกตัวบนและตัวล่างมีความยาวไม่เท่ากัน 
 ก.  ช่วยกระจายแรง   ข.  ช่วยรับแรงกด 
 ค.  ช่วยรับแรงกระแทก ง.  ช่วยในการทรงตัวเวลาเข้าโค้ง 
15. ในการตรวจสอบลูกหมากปีกนกท าอย่างไร 
 ก. ตรวจความคล่องตัว 
 ข. ตรวจการสึกหรอ 
 ค. ตรวจการฉีกขาด 
 ง. ตรวจอาการสั่น 
16. ข้อใดคือ สปริงแผ่น 
 ก.  แผ่นแหนบ ข.  โตงเตง 
 ค.  แผ่นเก็บเสียง ง.  เพลาท้าย 
17. แหนบแผ่นรถยนต์ท ามาจากวัสดุชนิดใด 
 ก.  เหล็กกล้า ข.  เหล็กเหนียว 
 ค.  เหล็กหล่อ ง.  เหล็กกล้าคาร์บอน 
18. โตงเตงยึดอยู่กบัอะไร 
 ก.  โครงรถ ข.  บู๊ชยาง 
 ค.  เสื้อเพลท้าย ง.  สปริงขด 
19. แหนบแผ่นจะท างานเมื่อใด 
 ก.  น้ าหนักบรรทุกเกินพิกัด ข.  เมื่อแหนบหลักไม่ท างาน 
 ค.  เมื่อโครงรถเกิดการสั่นสะเทือน ง.  เพลารถโค้งงอ 
20. น้ าหนักเหนือสปริงมีมากมีผลอย่างไร 
 ก.  สะดวกสบายในการบังคบัเลี้ยว ข.  เกิดการกระแทกได้ง่าย 
 ค.  สะดวกสบายในการขับขี่ ง.  อายุของยางคงทน 
21. ตัวถังรถสะเทือนเป็นผลมาจากอะไร 
 ก.  สภาพพ้ืนผิวถนน ข.  น้ าหนักบรรทุก 
 ค.  น้ าหนักที่ถูกรองรับ ง.  ถูกทุกข้อ 
22. หูแหนบมีลักษณะอย่างไร 
 ก.  สามเหลี่ยม ข.  สี่เหลี่ยมผืนผ้า 
 ค.  ม้วนงอเป็นทรงกระบอก ง.  โค้งงอเป็นสะพานโค้ง 



 

 

23. รูตรงกลางแหนบแผ่นเรียกว่าอะไร 
 ก.  รูระบายความร้อน ข.  หูแหนบ 
 ค.  ปลอกรัดแหนบ ง.  สะดือแหนบ 
24. ด้านหน้าของหูแหนบยึดอยู่กับอะไร 
 ก.  โครงรถด้วยโตงเตง ข.  โครงรถด้วยสลักยู 
 ค.  โครงรถด้วยสลัก ง.  โครงรถด้วยสลักหูแหนบ 
25. แหนบแผ่นรถยนต์จะโค้งมากท่ีสุดเมื่อใด 
 ก.  มีน้ าหนักบรรทุกมาก ข.  ไม่มีน้ าหนักบรรทุก 
 ค.  มีน้ าหนักบรรทุกปานกลาง ง.  มีน้ าหนักบรรทุกเพียงครึ่งเดียว 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………..ห้อง…………………….เลขที่…………………… 

 

สาขาวิชา ช่างยนต์ 
ใบงานการทดลองท่ี 1 

ชื่อวิชา งานเครื่องล่างรถยนต์ 
รหัสวิชา 20101-2003 

7 ชั่วโมง 
ชื่องาน ระบบรองรับน้ าหนัก 

ค าชี้แจง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา.............................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุ่ม.........................  
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไมส่ม่ าเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/30 

 
 
 

 

สปัดาห์ท่ี 
............................ 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ยกรถ จ านวน       14           ชัว่โมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต ์ 
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ปรับตั้ง บริการและบ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา

สภาพแวดล้อม 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 

3. เนื้อหา 
      1 หลักการพื้นฐานของการใช้เครื่องมือ 

2 เครื่องมือทั่วไป  
3 เครื่องมือพิเศษ 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างาน
ของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่อง
ล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 
5 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีต
รอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 

 
 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ 
/ 

ชั่วโมง 
กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ 

ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

3/7 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2.แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเปูาหมายของ
การศึกษา 
3.แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบที่ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน  
เรื่อง การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ยกรถ 
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่างความ
จ าเป็นของการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ยกรถ 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของหน่วย
การเรียนรู้ที่ 2  การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ยกรถ  ในระบบ GOOGLE CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและให้
ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ยกรถ  
3.ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยที่
เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอน  ตอบข้อ
ซักถาม  และสรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาในเรื่อง
ของการท างานด้วยความเป็นระเบียบ  
3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดยสุ่มเรียก
นักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
 

 

1.เอกสารประกอบวิชา
งานเครื่องล่างรถยนต์  
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอ
บหลังเรียน
ของ
นักเรียน 

 ผลการ
ประเมินใน
แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้
ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอ
บหลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบ
ประเมิน
ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม
และ
คุณลักษณะ
ที่พึง
ประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      2  คะแนน 
ทักษะ      4    คะแนน 
จิตพิสัย      3 คะแนน 
รวม                 9    คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

 แบบทดสอบหลังเรียน  
 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...........…………………………………………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........…………………………………………… 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 2  

 ค าช้ีแจง จงท าเครื่องหมาย X บนค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................ ..กลุ่ม.................. 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไมส่ม่ าเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/30 

 

 

สปัดาห์ท่ี
.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบบังคับเลี้ยว  จ านวน       7           ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ปรับตั้ง บริการและบ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา

สภาพแวดล้อม 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 

3. เนื้อหา 
      1 หน้าที่และความส าคัญของระบบบังคับเลี้ยว 
  2 ระบบบังคับเลี้ยว 

3 ส่วนประกอบของก้านต่อบังคับเลี้ยว  
4 โครงสร้างของกระปุกพวงมาลัย  
5 แบบของกระปุกพวงมาลัย 
6 แกนพวงมาลัย  
7 การถอดประกอบก้านต่อบังคับเลี้ยว  
8 การถอดประกอบกระปุกพวงมาลัยแบบลูกปืนหมุนเวียน 
9 การถอดประกอบกระปุกพวงมาลัยแบบเฟืองสะพานและเฟืองขับ 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1 หน้าที่และความส าคญัของระบบบังคับเลี้ยว 
 2 ระบบบังคับเลี้ยว 
3 ส่วนประกอบของก้านต่อบังคับเลี้ยว  
4 โครงสร้างของกระปุกพวงมาลัย  
5 แบบของกระปุกพวงมาลัย 
6 แกนพวงมาลัย  
7 การถอดประกอบก้านต่อบังคับเลี้ยว  
8 การถอดประกอบกระปุกพวงมาลัยแบบลูกปืน
หมุนเวียน 
9 การถอดประกอบกระปุกพวงมาลัยแบบเฟืองสะพาน
และเฟืองขับ 
10 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีต
รอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

4/7 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเปูาหมายของ
การศึกษา 
3.แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง ระบบบังคับเลี้ยว   
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจ าเป็นของระบบบังคับเลี้ยว   

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ระบบบังคับ
เลี้ยว  ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายระบบบังคับ
เลี้ยว   
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย

1.เอกสารประกอบ
วิชางานเครื่องล่าง
รถยนต์  
2. ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรยีน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      2  คะแนน 
ทักษะ      3     คะแนน 
จิตพิสัย      2  คะแนน 
รวม       7     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...........…………………………………………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………… 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 3  

ระบบบังคับเลีย้ว 
 

ค าสั่ง เลอืกค าตอบที่ถกูตอ้งที่สดุแลว้ท าเครือ่งหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกระปุกพวงมาลัยแบบเฟืองสะพานธรรมดา 
 ก.  คันชัก ข.  คันส่ง 
 ค.  เพลาขวาง ง.  เฟืองขับ 
2. เมื่อเกิดการชนขึ้นกลไกยุบตัวของแกนพวงมาลัยท างานอย่างไร 
 ก.  เกิดการแตกออกทันทีของบูชพลาสติก ข.  รับแรงกระแทกทั้งหมดของผู้ขับขี ่
 ค.  แกนพวงมาลัยยืดตัวออกขณะชน ง.  ยุบตัวเมื่อผู้ขับขี่กระแทกพวงมาลัย 
3. กลไกการยุบตัวของแกนพวงมาลัยมีไว้เพ่ืออะไร 
 ก.  ปูองกันแกนพวงมาลัยกระแทก 
 ข.  เมื่อเกิดการชนจะแตกตัวทันท ี
 ค.  ลดแรงกระแทกของพวงมาลัยกับหน้าอกของผู้ขับขี่ 
 ง.  ปรับระยะต าแหน่งพวงมาลัย 
4. การเลื่อนซ้าย – ขวา ของเฟืองสะพานท าให้เกิดอะไร 
 ก.  เกิดการส่งถ่ายการเคลื่อนที่ไปยังแขนบังคับเลี้ยว 
 ข.  เกิดการเคลื่อนที่ไปมาของลูกปืนรองรับตัวบน 
 ค.  เกิดการเคลื่อนที่ไปมาของพวงมาลัย 
 ง.  เกิดการส่งถ่ายไปยังเพลาเฟืองขับ 
5. เฟืองสะพานคดงอเกินค่าก าหนดควรท าอย่างไร 
 ก.  น าไปเจียรไน ข.  ดัดให้ตรง 
 ค.  เชื่อมพอกแกนเฟืองสะพาน ง.  เปลี่ยนใหม่ 
6. ระบบบังคับเลี้ยวที่ดีต้องมีคุณลักษณะอย่างไร 
 ก.  การคืนกลับของล้อได้เองหลังการเลี้ยว ข.  มีความคล่องตัวขณะบังคับเลี้ยว 
 ค.  รับการถ่ายทอดอาการเต้นจากพ้ืนถนนน้อย ง.  ถูกทุกข้อ 
7. กระปุกเกียร์พวงมาลัยที่ใช้กับรถยนต์มีหน้าที่อะไร 
 ก.  ลดแรงบิดในกระปุกเกียร์ 
 ข.  ลดแรงกระแทกที่พวงมาลัย 
 ค.  รักษาความสมดุลย์ 
 ง.  เปลี่ยนแปลงการหมุนให้เป็นการหักเลี้ยว ซ้าย–ขวา 
8. ข้อดีของกระปุกพวงมาลัยแบบเฟืองสะพานธรรมดา 
 ก.  ปรับระยะคลอนได้อัตโนมัติ ข.  มีความคล่องตัวในการบังคับเลี้ยว 
 ค.  คืนตัวกลับได้เองหลังการเลี้ยว ง.  รับแรงกระแทกได้ดี 
9. การถอดเฟืองสะพานออกควรท าอย่างไร 
 ก.  หมุนส่ายเฟืองสะพานไปมา ข.  ดึงออกทางด้านเสื้อเฟืองสะพาน 
 ค.  ดึงออกตรง ๆ ไม่หมุนส่าย ง.  ไม่จ ากัดวิธี 



 

 

10. ข้อดีของกระปุกพวงมาลัยแบบเฟืองสะพานคือข้อใด 
 ก.  โครงสร้างแข็งแรง ข.  การตอบสนองบังคับเลี้ยวช้า 
 ค.  อัตราทดรอบต่ า ง.  การตอบสนองบังคับเลี้ยวฉับไว 
11. กระปุกพวงมาลัยท าหน้าที่อะไร 
 ก.  บังคับเลี้ยวในการเคลื่อนที่ ข.  บังคับทิศทางเลี้ยวของล้อหน้า 
 ค.  บังคับเลี้ยวในทางโค้ง ง.  บังคับรถวิ่งทางตรง 
12. โครงสร้างภายในของกระปุกพวงมาลัยแบบลูกปืนหมุนวนมีลักษณะอย่างไร 
 ก.  มีเฟืองตัวหนอนขบอยู่กับลูกกลิ้ง 
 ข.  เฟืองขับขบกับเฟืองสะพานบังคับเลื่อนไปมา 
 ค.  เฟืองตัวหนอนอยู่ภายในตัวเรือนลูกปืนเซกเตอร์ 
 ง.  เฟืองตัวหนอนท าเป็นร่องเกลียวเทเปอร์มีกระเดื่องขบอยู่ภายใน 
13. เพราะเหตุใดต้องมีการทดรอบที่กระปุกพวงมาลัย 
 ก.  ลดแรงบิด ข.  เพิ่มแรงบิด 
 ค.  เพ่ือให้ออกแรงน้อยลง ง.  ลดการสั่นสะเทือน 
14. ข้อห้ามการถอดเพลาตัวหนอนออกจากเสื้อกระปุกพวงมาลัยคืออะไร 
 ก.  ห้ามถูกพ้ืน ข.  ห้ามล้างด้วยน้ ามันโซล่า 
 ค.  ห้ามถอดแยกเม็ดลูกปืน ง.  ห้ามใช้ค้อนเคาะ 
15. เมื่อเกิดการชนกลไกยุบตัวของแกนพวงมาลัยจะท างานอย่างไร 
 ก.  ยุบตัวเมื่อผู้ขับขี่กระแทกพวงมาลัย ข.  บู๊ชพลาสติกแตกตัวออกทันท ี
 ค.  ลดแรงกระแทกที่เหลือมากระท ากับผู้ขับขี่ ง.  ข้อ ข และ ข้อ ค ถูก 
16. แขนประคองมีหน้าที่อย่างไร 
 ก.  ลดอาการกระตุก ข.  ส่งถ่ายแรงจากคันชักไปแขนบังคับเลี้ยว 
 ค.  รับภาระที่มากระท ากับล้อหน้า ง.  จ ากัดการเคลื่อนที่ของคันชัก 
17. แขนประคองในระบบบังคบัเลี้ยวของการรองรับน้ าหนักล้อหน้าอิสระมีหน้าที่อะไร 
 ก.  ลดอาการกระตุกและอาการสั่นสะเทือนจากล้อ 
 ข.  รองรับโหลดที่มากระท ากับล้อหน้า 
 ค. ส่งถ่ายแรงจากคันชักไปยังแกนบังคับเลี้ยว 
 ง.  จ ากัดการเคลื่อนที่ของคันชักให้มีต าแหน่งที่ถูกต้อง 
18. ขาไก่ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของก้านต่อบังคับเลี้ยวมีหน้าที่อะไร 
 ก.  ส่งถ่ายแรงเคลื่อนจากกระปุกพวงมาลัยไปยังคันชัก 
 ข.  ส่งแรงการเคลื่อนที่จากคันชักไปยังแขนบังคับเลี้ยว 
 ค.  รองรับโหลดที่มากระท ากับล้อหน้า 
 ง.  ส่งถ่ายแรงจากคันชักไปยังคันส่ง 
19. ข้อใดคือหน้าที่ของคันชัก 
 ก.  ช่วยผ่อนแรงในการบังคับเลี้ยว 
 ข.  รับภาระที่มากระท ากับล้อหน้า 
 ค.  ส่งถ่ายการเคลื่อนที่ของคันส่ง 
 ง.  แขนต่อระหว่างกระปุกพวงมาลัยกับแขนบังคับเลี้ยว 



 

 

20. กลไกยุบตัวของแกนพวงมาลัยมีไว้เพ่ืออะไร 
 ก.  ป้องกันแกนพวงมาลัยกระแทกหน้าอกผู้ขับขี่  
 ข.  ลดแรงกระแทกของพวงมาลัยกับหน้าอกผู้ขับขี ่
 ค.  จะเกิดการแตกตัวโดยทันทีท่ีเกิดการชน  
 ง.  เพ่ือให้ระบบบังคับเลี้ยวมีเสถียรภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน............................ระดับชั้น..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        1 คะแนน  หมายถงึ ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไมส่ม่ าเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/30 
-  

 

สปัดาห์ท่ี
.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พวงมาลัยก าลัง จ านวน       7         ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ปรับตั้ง บริการและบ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา

สภาพแวดล้อม 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 

 
3. เนื้อหา 
   1 ประเภทของพวงมาลัยก าลัง  

2 โครงสร้างของพวงมาลัยก าลัง  
3 การถอดและประกอบกระปุกพวงมาลัยก าลัง 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างาน
ของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่อง
ล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 
5 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีต
รอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 

 
 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

5/7 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเปูาหมายของ
การศึกษา 
3.แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง  พวงมาลัยก าลัง 
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจ าเป็นของ พวงมาลัยก าลัง  
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  พวงมาลัย
ก าลัง    ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจ าเป็น
ของ พวงมาลัยก าลัง 
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย

1.เอกสารประกอบ
วิชางานเครื่องล่าง
รถยนต์ 
2. ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      2  คะแนน 
ทักษะ      3     คะแนน 
จิตพิสัย      2  คะแนน 
รวม       7    คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
   7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...........…………………………………………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 4  

 
ค าช้ีแจง จงท าเครื่องหมาย X บนค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน...........................ระดับชั้น..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไมส่ม่ าเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/30 

 
 

 

 

สปัดาห์ท่ี
.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเกาะยึดถนน จ านวน       7          ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ปรับตั้ง บริการและบ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา

สภาพแวดล้อม 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 

3. เนื้อหา 
      1 การเกาะยึดถนน  

2 การออกแบบรูปทรงของรถยนต์และอุปกรณ์ที่ช่วยให้รถเกาะถนน 
3 การเกาะยึดถนนของระบบรองรับน้ าหนัก  
4 จุดศูนย์กลางการโคลง  
5 จุดศูนย์ถ่วง 
6 สมรรถนะของยางกับการเกาะยึดถนน 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างาน
ของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่อง
ล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 
5 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีต
รอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 

 
 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

6/7 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเปูาหมายของ
การศึกษา 
3.แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง การเกาะยึดถนน   
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจ าเป็นของการเกาะยึดถนน    
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  การเกาะยึด
ถนน  ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจ าเป็น
ของการเกาะยึดถนน   
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย

1.เอกสารประกอบ
วิชางานเครื่องล่าง
รถยนต์ 
2. ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      2  คะแนน 
ทักษะ      3    คะแนน 
จิตพิสัย      2  คะแนน 
รวม       7     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
      7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
      7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...........…………………………………………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........…………………………………………… 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 5  

ค าช้ีแจง จงท าเครื่องหมาย X บนค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน............................ระดับชั้น..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไมส่ม่ าเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/30 

 
 

 

สปัดาห์ท่ี
.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ระบบเบรก จ านวน       14           ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ปรับตั้ง บริการและบ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา

สภาพแวดล้อม 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 

3. เนื้อหา 
      1 เบรกรถยนต์ 

2 เบรกแบบกลไก 
3 เบรกแบบไฮโดรลิก  
4 ส่วนประกอบของแม่ปั๊มเบรก  
5 ชนิดของแม่ปั้มเบรก  
6 การถอดและประกอบแม่ปั๊มเบรก 
7 ชุดประกอบเบรกที่ล้อ 
8 การถอดและประกอบลูกปั๊มเบรก 
9 การไล่อากาศในระบบเบรก 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างาน
ของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่อง
ล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 
5 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีต
รอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 

 
 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

7-8/14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเปูาหมายของ
การศึกษา 
3.แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง ระบบเบรก  
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจ าเป็นของระบบเบรก  
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  ระบบเบรก  ใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจ าเป็น
ของระบบเบรก 
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย

1.เอกสารประกอบ
วิชางานเครื่องล่าง
รถยนต ์ 
2. ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      2  คะแนน 
ทักษะ      3     คะแนน 
จิตพิสัย      2 คะแนน 
รวม       7     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...........…………………………………………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........…………………………………………… 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 6  
ระบบเบรก 

 
 

ค าสั่ง  ใหเ้ลอืกค าตอบที่ถกูตอ้งที่สดุแลว้ท าเครือ่งหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ชิน้สว่นใดของแมป๊ั่มเบรกท าหนา้ที่สะสมแรงดนัน า้มนัเบรก ภายในทอ่ทางน า้มนัเบรกใหค้งที่  ขณะไมไ่ดเ้หยียบเบรก 
 ก.  ลกูสบู ข.  ลกูยาง 
 ค.  ลิน้กันกลับ ง.  ถว้ยส ารองน า้มนั 
2. สาเหตใุดที่ก าหนดใหร้ถยนตต์อ้งใชแ้มป๊ั่มเบรกแบบ 2 วงจร 
 ก. แยกการรั่วซมึและตรวจเช็ค 

 ข. เม่ือวงจรใดเกิดร่ัวอีกหน่ึงวงจรยงัสามารถท างานได้ 
 ค. มีความแข็งแรง ทนทานตอ่การเบรก 
 ง. บ ารุงรกัษาไดง้่าย 

3. อปุกรณใ์ดท าหนา้ที่เปลีย่นแปลงแรงที่เกิดจากการเหยียบเบรกใหเ้ป็นแรงดนัน า้มนัไฮดรอลกิ 
 ก.  แม่ป๊ัมเบรก ข.  หมอ้ลมเบรก 
 ค.  ดรมัเบรก ง.  ดิสกเ์บรก 

4. ขณะปลอ่ยแปน้เหยียบเบรกลิน้กนักลบัทางออกท างานอยา่งไร 
 ก.  ลิน้กนักลบับีบตวัปิดไมใ่หน้ า้มนัไหลออกจากแมป๊ั่มเบรก 
 ข.  ลิน้กันกลับปิดไม่ให้น ้ามันไหลเข้าแม่ป๊ัมเบรก 
 ค.  ลิน้กนักลบัเปิดตวัออกใหน้ า้มนัไหลเขา้แมป๊ั่มเบรก 

 ง.  ลิน้กนักลบัเปิดตวัออกใหน้ า้มนัไหลออกจากแมป๊ั่มเบรก 

5. วงจรน า้มนัเบรกส าหรบัรถยนตข์บัเคลือ่นลอ้หลงัแยกวงจรแบบใด 
 ก.  ล้อทแยงมุม ข.  ลอ้หนา้ซา้ยกบัหลงัซา้ย 
 ค.  ลอ้หนา้ขวากบัหลงัขวา ง.  ลอ้หลงัซา้ยกบัหลงัขวา 

6. หนา้ที่ของระบบเบรกคือขอ้ใด 
 ก.  ชะลอความเร็ว ข.  หยดุรถ 
 ค.  หา้มลอ้ ง.  ขณะหยดุรถอยา่งปลอดภยั 
7. แมป๊ั่มเบรกเกิดอาการรั่วซมึ มีสาเหตมุาจากขอ้ใด 
 ก.  ลูกยางเบรกฉีกขาด ข.  ผนงัแมป๊ั่มเบรกแตก 
 ค.  ลกูสบูแตก ง.  ผนงัแมป๊ั่มเบรกเกิดรอยตามด 

8. เหตใุดการจดัวางทอ่น า้มนัเบรกของรถยนตข์บัเคลือ่นลอ้หนา้จึงตอ้งติดตัง้แบบทแยงมมุ 
 ก.  ก าลงัในการหยดุรถมีนอ้ย 

 ข.  ตอ้งใชร้ะยะทางในการหา้มลอ้มากขึน้ 
 ค.  ลอ้ดา้นหลงัเบากวา่จึงมีแรงเสยีดทานพืน้ถนนนอ้ย 
 ง.  ถกูต้องทุกข้อ 

 



 

 

9. ลิน้กนักลบัติดตัง้อยูต่  าแหนง่ใด 
 ก.  ทางเขา้วงจรเบรกลอ้หนา้ ข.  ทางออกวงจรเบรกลอ้หนา้ 
 ค.  ทางเขา้วงจรเบรกลอ้หนา้และลอ้หลงั ง.  ทางออกวงจรเบรกหน้าและหลัง 

10. ขณะเหยียบเบรกลกูยางเบรกเกิดการกระท าอยา่งไร 
 ก.  ขอบยางแนบสนิทกับผนังกระบอกสูบ ข.  ขอบยางแนบสนิทกบัผนงัลกูสบู 
 ค.  ลกูยางแนบสนิทกบัลิน้กนักลบั ง.  ลกูยางบิดตวัตา้นลกูสบู 

11. ในขณะที่เบรกยงัไมท่ างาน ลิน้ควบคมุของหมอ้ลมเบรกลกูสบูอยูใ่นต าแหนง่ใด 
 ก.  ต าแหนง่เดิม 
 ข.  เคลือ่นที่ไปทางซา้ยดว้ยแรงสปรงิลิน้ควบคมุ 
 ค.  เคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยแรงสปริงลิน้ควบคุม 

 ง.  เคลือ่นที่ปิดลิน้อากาศหมอ้ลม 

12. ขณะเหยียบเบรกลิน้ควบคมุท างานอยา่งไร 
 ก.  ลิน้สญุญากาศปิดช่องอากาศปิด ข.  ลิน้สุญญากาศปิดช่องอากาศเปิด 
 ค.  ไดอะแฟรมเปิดช่องสญุญากาศ ง.  กา้นกระทุง้ปิดกัน้ลิน้อากาศ 

13. ลิน้กนักลบัที่ติดตัง้ไวท้ี่ทอ่ทางเดินอากาศของหมอ้ลมท าหนา้ที่อะไร 
 ก.  ควบคมุแรงดนัภายในหอ้งไมใ่หเ้ปลีย่นแปลง 

 ข.  รกัษาสญุญากาศภายในหมอ้ลม 
 ค.  ยอมให้อากาศดูดผ่านหม้อลมไปยงัท่อร่วมไอดี 
 ง.  รกัษาแรงดนัภายในหอ้งไดอะแฟรม 

14. อปุกรณพ์ิเศษที่ท าหนา้ที่เพิ่มก าลงังานในการหา้มลอ้รถยนตเ์รยีกวา่อะไร 
 ก.  ลิน้เบรกไฮดรอลกิ ข.  เบรกก าลัง 
 ค.  ดิสกเ์บรก ง.  ดรมัเบรก 
15. ขอ้ใดคือสว่นประกอบของหมอ้ลมเบรก 
 ก.  ลิน้ลกูสบู ข.  ทอ่แรงดนัต ่า 
 ค.  ทอ่แรงดนัสงู ง.  แผ่นไดอะแฟรม 
16. หมอ้ลมเบรกก าลงัอาศยัสญุญากาศจากที่ใดช่วยเสรมิก าลงัในการเบรก 

 ก.  ทอ่รว่มไอเสยี ข.  ท่อร่วมไอดี 
 ค.  แมป๊ั่มเบรก ง.  ชดุกระบอกเบรกที่ลอ้ 

17. หมอ้ลมเบรกช่วยเพิ่มสมรรถนะในการเบรกไดก่ี้เทา่ของแรงเบรกปกติ 
 ก.  ประมาณ 2–5 เท่า ข.  ประมาณ 6–10 เทา่ 
 ค.  ประมาณ 10–15 เทา่ ง.  ประมาณ 15–20 เทา่ 

18. ลกูสบูในหมอ้ลมเบรกจะหยดุการเคลือ่นที่เพื่อรกัษาแรงเบรกเดิมไวเ้มื่อใด 
 ก.  เมื่อหอ้งแรงดนัเปิดใหอ้ากาศไหลเขา้ 
 ข.  ก้านควบคุมการท างานของลิน้และลิน้อากาศหยุดเคลื่อนที่ 
 ค.  ภายในหอ้งแรงดนัเปลีย่นแปลงกบัหอ้งแรงดนัคงที่แตกตา่งอยา่งคงที่ 
 ง.  เมื่อจ่ายแรงดนัลมไปยงัหอ้งไดอะแฟรม 



 

 

19. กรณีไดอะแฟรมรั่วระบบเบรกสามารถท างานไดห้รอืไม ่
 ก.  ท างานได้แต่ออกแรงเบรกเพิ่มขึน้ 
 ข.  ท างานไดแ้ตอ่อกแรงเบรกเทา่เดิม 
 ค.  ท างานไมไ่ดส้รา้งแรงเบรกไมพ่อ 
 ง.  ท างานไมไ่ดส้รา้งสญุญากาศไมพ่อ 

20. ขณะเหยียบเบรกกา้นควบคมุจะเลือ่นไปดนัชิน้สว่นใดก่อน 

 ก.  ลิน้ควบคมุ ข.  สปรงิลิน้ 
 ค.  ไดอะแฟรม ง.  ลิน้อากาศ 

21. ชิน้สว่นขอ้ใดในดิสกเ์บรกปรบัระยะหา่งผา้เบรกกบัจานเบรกโดยอตัโนมตัิ 
 ก.  สกรูใสล่ม ข.  ซีลยาง 
 ค.  คาลปิเปอร ์ ง.  สปรงิดงึกลบั 

22. ขอ้ใดไมใ่ช่สว่นประกอบของระบบเบรกแบบดิสกเ์บรก 
 ก.  ลกูยาง ข.  ผา้เบรก 
 ค.  ฝักเบรก ง.  คาลปิเปอร ์
23. ขอ้ใดเป็นหนา้ที่ของจานดิสกเ์บรก 

 ก.  ระบายแรงดนั ข.  ลดแรงเบรก 
 ค.  ลดความเรว็ ง.  ระบายความรอ้น 

24. หลกัการพืน้ฐานของดิสกเ์บรกคือขอ้ใด 
 ก.  กางออก ข.  หมนุจบั 
 ค.  บีบเข้า ง.  แรงเหวี่ยง 

25. ขอ้ใดคือหนา้ที่ของลิน้แบง่แรงดนัน า้มนั 
 ก.  ปอ้งกนัน า้มนัไหลยอ้นกลบั 

 ข.  ควบคมุการเบรกของลอ้ 
 ค.  ปอ้งกนัลอ้ลอ็คตาย 
 ง.  แบ่งแรงดันน ้ามันเบรกล้อหลังตามน ้าหนักบรรทุกเปลี่ยนแปลง 
26. เบรกแบบกลไกไมน่ิยมใชเ้พราะเหตใุด 

 ก.  ตอ้งออกแรงเบรกมาก ข.  การบ ารุงรกัษายาก 
 ค.  กลไกยุง่ยากซบัซอ้น ง.  สมรรถนะในการเบรกต ่า 

27. ขอ้ใดไมใ่ช่ชนิดของคาลปิเปอร ์
 ก.  แบบลอย ข.  แบบจม 
 ค.  แบบตายตวั ง.  แบบกึ่งลอยตวั 
28. ในระบบเบรกคาลปิเปอรท์ าหนา้ที่อะไร 
 ก.  ห่อหุ้มลูกสูบ ข.  ระบายความรอ้น 
 ค.  ปอ้งกนัน า้ ง.  ปอ้งกนัแรงกระแทก 
 
 



 

 

29. ดิสกเ์บรกมีคณุสมบตัิแตกตา่งจากดรมัเบรกคือขอ้ใด 
 ก.  ไมม่ีน า้มนัเบรก ข.  ปอ้งกนัน า้ไดน้อ้ย 
 ค.  ตัง้ระยะเบรกได ้ ง.  ไม่ต้องปรับตั้งระยะเบรก 

30. ขอ้ใดคือขอ้เสยีของดิสกเ์บรก 
 ก.  ไลน่ า้ออกไดน้อ้ย ข.  แรงเบรกไมเ่พียงพอ 
 ค.  สึกหรอเป็นร่อง ง.  ตา้นทานการเบรกนอ้ย 
31. ขอ้ใดไมใ่ช่สว่นประกอบของเบรกแบบดรมั 
 ก.  ผา้เบรก ข.  แม่ป๊ัมเบรก 
 ค.  จานเบรกดรมั ง.  ชดุลกูป๊ัมเบรกที่ลอ้ 

32. เครือ่งมือชนิดใดใชส้  าหรบัการตรวจสอบการสกึหรอของจานเบรก 
 ก.  ฟิลเลอรเ์กจ ข.  บอรเ์กจ 
 ค.  ดรมัไมโครมิเตอร ์ ง.  เวอรเ์นียคาลิปเปอร ์

33. ลกูยางเบรกท าหนา้ที่อะไร 
 ก.  จ ากดัแรงดนั ข.  ปอ้งกนัฝุ่ นละออง 
 ค.  ป้องกันความดันร่ัว ง.  ปอ้งกนัการลอ๊คตาย 
34. หลกัการท างานของดรมัเบรกคือขอ้ใด 
 ก.  ลกูสบูเลือ่นออกตา้นจานเบรก ข.  สปรงิดงึกลบัเมื่อปลอ่ยเบรก 
 ค.  ฝักเบรกกางออกต้านกับกระทะล้อ ง.  ฝักเบรกบีบเขา้สมัผสัจานเบรก 
35. ผา้เบรกประกอบดว้ยสว่นผสมอะไร 
 ก.  แร่ใยหิน ข.  พินเลอรเ์รซิ่น 
 ค.  สงักะส ี ง.  เหลก็กลา้ 

36. ถา้จาระบีหรอืน า้มนัถกูผา้เบรกจะท าใหเ้กิดอะไร 
 ก.  ความฝืดสูญเสียไป ข.  แรงดนัแผน่เบรกลดลง 
 ค.  ท าใหเ้บรกเกิดการหยุน่ตวั ง.  แรงดนัน า้มนัเบรกลดลง 

37. สิง่ที่ตอ้งปฏิบตัิก่อนประกอบชิน้สว่นของกระบอกเบรกที่ลอ้คือขอ้ใด 

 ก.  ทาน ้ามันเบรก ข.  ทาจาระบี 
 ค.  ทาน า้มนัเครือ่ง ง.  ทาน า้มนัสน 

38. ขอ้ใดไมใ่ช่ขัน้ตอนในการตรวจสอบชิน้สว่นของดรมัเบรก 
 ก.  การสกึหรอของกระทะลอ้ ข.  การสกึหรอของลกูยางเบรก 
 ค.  ความหนาของผา้เบรก ง.  การกลึงจานเบรก 
39. ขอ้ใดกลา่วถึงเบรกไดถ้กูตอ้งที่สดุ 
 ก.  อปุกรณท์ี่มีความยืดหยุน่สงู 
 ข.  อุปกรณท์ี่ถกูออกแบบมาเพื่อใช้ท าหน้าที่ชะลอรถ 
 ค.  อปุกรณท์ี่ยดึติดตัง้อยูก่บัจานเบรก 

 ง.  อปุกรณท์ี่มีแกนบงัคบัเลีย้วเป็นสว่นประกอบ 
 



 

 

40. เมื่อปลอ่ยแปน้เหยียบเบรกจะท าให ้
 ก.  แรงดนัน า้มนักลบัคืน ข.  เบรกคืนต าแหนง่เดิม 
 ค.  ลกูสบูคืนต าแหนง่เดิม ง.  ถกูทุกข้อ 
41. ขณะไลฟ่องอากาศ ตอ้งใหป้ลายทอ่สายยางจุ่มลงในน า้มนัเบรกเพื่ออะไร 
 ก.  เพื่อปอ้งกนัน า้มนัเบรกรั่วไหล ข.  เพื่อช่วยระบายความรอ้น 
 ค.  เพือ่สังเกตฟองอากาศ ง.  เพื่อปอ้งกนัการเกิดสญุญากาศ 

42. ขอ้ใดคือคณุสมบตัิของน า้มนัเบรก 
 ก.  มีจดุเดือดต ่า ข.  กดักรอ่นยาง 
 ค.  ดดูความชืน้ไดด้ี ง.  จุดเดือดสูง 

43. การไลอ่ากาศออกจากระบบเบรกควรไลอ่ากาศที่จดุใดก่อน 
 ก.  แม่ป๊ัมเบรก ข.  ลอ้หนา้ 
 ค.  ลอ้หลงั ง.  จดุใดก็ได ้
44. เหตใุดจึงตอ้งไลอ่ากาศออกจากวงจรระบบเบรกแบบไฮดรอลกิ 
 ก.  เกิดอาการเบรกไมอ่ยู ่
 ข.  เกิดความรอ้นในระบบเบรก 
 ค.  อากาศรอ้นกลายเป็นไอ 

 ง.  เม่ือมีอากาศปนอยูท่ าให้เกิดอาการหยุน่ตัวเวลาเบรก 

45. เมื่อน า้มนัเบรกถกูสรีถยนตค์วรท าอยา่งไร 
 ก.  ใชผ้า้สะอาดเช็ด ข.  ใชน้  า้ฉีดลา้งน า้มนัเบรก 
 ค.  ใชแ้อลกอฮอลเ์ช็ด ง.  ใช้น ้าราดน ้ามันเบรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน...........................ระดับชั้น..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไมส่ม่ าเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/30 

 
 
 

 

สปัดาห์ท่ี
.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  เบรกดรัมและดิสก์เบรก จ านวน       14          ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ปรับตั้ง บริการและบ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา

สภาพแวดล้อม 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 

 
3. เนื้อหา 
      1 เบรกแบบดรัม 

2 การท างานของชุดเบรก  
3 การออกแบบฝักเบรก 
4 การเปลี่ยนฝักเบรกและตรวจสอบจานเบรกดรัม 
5 เบรกแบบดิสก์ 
6 แบบคาลิปเปอร์ 
7 การปรับแต่งตัวเองของดิสก์เบรก  
8 การเปลี่ยนผ้าดิสก์เบรกและการตรวจสอบดิสก์เบรก  
9 ระบบเบรก ABS 
10 ส่วนประกอบของระบบเบรก ABS  

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างาน
ของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่อง
ล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 
5 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีต
รอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 

 
 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

9/7 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเปูาหมายของ
การศึกษา 
3.แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง เบรกดรัมและดิสก์เบรก 
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจ าเป็นของเบรกดรัมและดิสก์
เบรก  
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  เรื่อง เบรกดรัม
และดิสก์เบรก   ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจ าเป็น
ของงานเบรกดรัมและดิสก์เบรก 
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

1.เอกสารประกอบ
วิชางานเครื่องล่าง
รถยนต์  
2. ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      2 คะแนน 
ทักษะ      3     คะแนน 
จิตพสิัย      2  คะแนน 
รวม       7     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 

3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...........…………………………………………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........…………………………………………… 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 7  

ค าช้ีแจง จงท าเครื่องหมาย X บนค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน............................ระดับชั้น..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไมส่ม่ าเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/30 

 

 

สปัดาห์ท่ี
.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เบรกก าลัง จ านวน        7          ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ปรับตั้ง บริการและบ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา

สภาพแวดล้อม 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 

3. เนื้อหา 
      1. เบรกก าลัง  
    2. หลักการท างานของเบรกก าลัง  
    3. การติดตั้งหม้อลมเบรก 
   4. โครงสร้างและการท างานของหม้อลมเบรก 
    5. การถอดและประกอบหม้อลมเบรก 

6. เบรกลม 
7. การวินิจฉัยข้อขัดข้องของเบรก 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างาน
ของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่อง
ล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 
5 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีต
รอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 

 
 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 

 
 

 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ 
/ 

ชั่วโมง 
กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ 

ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 
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ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2.แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และมาตรฐาน
รายวิชา และเปูาหมายของการศึกษา 
3.แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัดประเมินผล 
การลา และจ านวนคาบที่ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน เรื่อง เบรก
ก าลัง  
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่างความจ าเป็น
ของเบรกก าลัง 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 8  เรื่อง เบรกก าลัง    ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและให้ผู้เรียน
ช่วยกันอภิปรายความจ าเป็นของเบรกก าลัง  
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยที่
เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอน  ตอบข้อซักถาม  
และสรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาในเรื่องของการ
ท างานด้วยความเป็นระเบียบ  
3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดยสุ่มเรียก
นักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 

1.เอกสาร
ประกอบวิชางาน
เครื่องล่างรถยนต์  
2. ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บ
เล็ต หรือ สมาร์ท
โฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอ
บหลังเรียน
ของ
นักเรียน 

 ผลการ
ประเมินใน
แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้
ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดส
อบหลัง
เรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียน
และ
ประเมิน
ลงแบบ
ประเมิน
ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม
และ
คุณลักษ
ณะที่พึง
ประสงค์ 

 สรุปผล
การเรียนรู้
ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      2 คะแนน 
ทักษะ      3     คะแนน 
จิตพิสัย      2  คะแนน 
รวม       7     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
      7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
      7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...........…………………………………………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........…………………………………………… 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 8  

ค าช้ีแจง จงท าเครื่องหมาย X บนค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน...........................ระดับชั้น..................................กลุ่ม................ ......... 
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20              

 
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไมส่ม่ าเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/30 

 
 

 

สปัดาห์ท่ี
.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 โช้กอัป จ านวน        7          ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ปรับตั้ง บริการและบ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา

สภาพแวดล้อม 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 

3. เนื้อหา 
     1. ความส าคัญของโช้กอัป  
    2. หน้าที่ของโช้กอัป 
    3. ส่วนประกอบของโช้กอัป 
     4. ชนิดของโช้กอัป 
     5. การตรวจโช้กอัป 

6. การถอดตรวจชิ้นส่วนและประกอบโช้กอัปแบบแม็กเฟอร์สันสตรัต 
7. การติดตั้งโช้กอัปค้ าหน้าและโช้กอัปค้ าหลัง 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างาน
ของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่อง
ล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 
5 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีต
รอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 

 
 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 

 
 

 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 
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ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเปูาหมายของ
การศึกษา 
3.แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง โช้กอัป 
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจ าเป็นของโช้กอัป 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  เรื่อง โช้กอัป    
ในระบบ GOOGLE CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจ าเป็น
ของโช้กอัป 
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย

1.เอกสารประกอบ
วิชางานเครื่องล่าง
รถยนต์  
2. ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      2  คะแนน 
ทักษะ      3     คะแนน 
จิตพิสัย      3  คะแนน 
รวม       8     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดบัผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
      7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
      7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...........…………………………………………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........…………………………………………… 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 9  

  โชค้อพั 
 

ค าสั่ง  จงเลอืกค าตอบท่ีถกูตอ้งที่สดุแลว้ท าเครือ่งหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 

1. โชค้อพัท างานแบบสองทางจะใหค้วามตา้นทานมากในจงัหวะใด 
 ก.  จังหวะยดืตัวของสปริง ข.  จงัหวะยบุตวัของสปรงิ 
 ค.  จงัหวะยบุและยืดตวัของสปรงิ ง.  จงัหวะที่สปรงิเริม่การท างาน 

2. การตรวจการช ารุดสกึหรอของลกูยาง บชู น๊อต สกรูท าไดโ้ดยวิธีใด 
 ก.  ผลกัรถดา้นซา้ย ข.  ทดลองกดกนัชน 
 ค.  ขยม่ตวัรถ ง.  จับโช้คอัพขยบั 

3. เบสวาลว์ในโชค้อพัแบบกระบอกคูท่  าหนา้ที่อะไร 
 ก.  ควบคมุแรงดนัใหเ้ทา่กบับรรยากาศ ข.  ปอ้นแรงตา้นในขณะโชค้อพัยบุตวั 
 ค.  ปอ้นแรงตา้นขณะโชค้อพัยืดตวั ง.  ข้อ ก และ ข้อ ข ถกู 
4. โชค้อพัที่นิยมใชม้ากที่สดุเป็นแบบใด 
 ก.  แบบท างานโดยตรง ข.  แบบมีหอ้งบรรจแุก๊ส 
 ค.  แบบใชใ้บพดัหมนุ ง.  แบบกระบอกสูบขนานกัน 
5. เบสวาลว์ในกระบอกโชค้อพัจะท างานเมื่อใด 
 ก.  ลกูสบูเคลือ่นที่ขึน้ดว้ยความเรว็ต ่าขณะยืดตวั ข.  ลกูสบูเคลือ่นที่ขึน้ดว้ยความเรว็ต ่าขณะยบุตวั 
 ค.  ลูกสูบเคลื่อนที่ขึน้ด้วยความเร็วสูงขณะยุบตัว ง.  ลกูสบูเคลือ่นที่ขึน้ดว้ยความเรว็สงูขณะยืดตวั 

6. ขอ้ใดคือสว่นประกอบของโชค้อพั 
 ก.  ลิน้กนักลบั ข.  สปรงิกนักลบั 
 ค.  บา่รองสปรงิ ง.  ชุดลูกสูบ 

7. โชค้อพัสามารถแบง่ออกเป็นก่ีชนิด 
 ก.  1 ชนิด ข.  2 ชนิด 
 ค.  3 ชนิด ง.  4 ชนิด 

8. ขณะที่เบรกรถมีอาการเหมือนกบัหวัรถถีบไปขา้งหนา้อาจมีสาเหตมุาจากอะไร 
 ก.  น า้หนกับรรทกุมากเกินไป ข.  โชค้อพัช ารุด 
 ค.  สปรงิแข็งเกินไป ง.  เบรกรุนแรงเกินไป 

9. โชค้อพัในระบบรองรบัน า้หนกัท าหนา้ที่อะไร 
 ก.  รบัแรงกระแทกดา้นขา้ง ข.  รับแรงกระแทกจะพืน้ผิวถนน 
 ค.  รกัษาแรงสั่นสะเทือน ง.  ดดูเกลอืนแรงสั่นสะเทือน 

10 ขอ้ใดไมใ่ช่การแบง่ชนิดของโชค้อพั 
 ก.  แบง่ตามหลกัการท างาน ข.  แบง่ตามวิธีการท างาน 

 ค.  แบง่ตามโครงสรา้ง ง.  แบ่งตามขนาดของการท างาน 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน...........................ระดับชั้น..................................กลุ่ม.............. ........... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไมส่ม่ าเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/30 

 
 
 

 

สปัดาห์ท่ี
.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ศูนย์ล้อรถยนต์ จ านวน        7          ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ปรับตั้ง บริการและบ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา

สภาพแวดล้อม 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 

3. เนื้อหา 
     1. มุมล้อหน้า  
           2. มุมคาสเตอร์ 
     3. มุมแคมเบอร์ 
   4. มุมแกนบังคับเลี้ยว 
   5. โทอิน 

6 โทเอาต์ออนเทิร์น 
7. เครื่องมือตั้งมุมล้อหน้า 
8. การบริการศูนย์ล้อรถยนต์ 
9. วิธีการปรับแก้ไขศูนย์ล้อหน้าและศูนย์ล้อหลัง 
10. การตรวจวัดและปรับตั้งมุมล้อหลัง 
11. การวัดและวิธีการปรับตั้งมุมโท 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างาน
ของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่อง
ล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 
5 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีต
รอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 

 
 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

12/7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเปูาหมายของ
การศึกษา 
3.แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง ศูนย์ล้อรถยนต์ 
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจ าเป็นของศูนย์ล้อรถยนต์ 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง ศูนย์ล้อ
รถยนต์    ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจ าเป็น
ของงานศูนย์ล้อรถยนต์ 
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย

1.เอกสารประกอบ
วิชางานเครื่องล่าง
รถยนต์  
2. ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      3  คะแนน 
ทักษะ      3     คะแนน 
จิตพิสัย      3  คะแนน 
รวม       9     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
      7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
      7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...........…………………………………………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........…………………………………………… 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 10 
ศนูยล์อ้รถยนต ์

 

ค าสั่ง  เลอืกค าตอบที่ถกูตอ้งที่สดุแลว้ท าเครือ่งหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 

1. โทอินคืออะไร 
 ก.  ศูนยก์ลางหน้ายางด้านหน้าแคบกว่าด้านหลัง 
 ข.  ศนูยก์ลางหนา้ยางดา้นหนา้กวา้งกวา่ดา้นหลงั 
 ค.  ศนูยก์ลางของหนา้ยางเอียงจากแนวดิ่ง 

 ง.  ศนูยก์ลางสลกัเอียงไปดา้นหลงั 
2. มมุโทของลอ้หนา้รถยนตจ์ดัไวเ้พื่ออะไร 
 ก.  ให้รถวิ่งตรงไปข้างหน้า ข.  ลดการเสยีดสขีองยาง 
 ค.  ลดการเซไถล ง.  ลดการสกึหรอของยางดา้นในและดา้นนอก 

3. ถา้มมุของแกนสลกัลอ้หนา้เอียงไปจากแนวดิ่งเรยีกวา่มมุอะไร 
 ก.  มมุแคมเบอรม์าก ข.  มมุแคมเบอรล์บ 
 ค.  มุมแคสเตอรล์บ ง.  มมุโทอิน 

4. มมุที่สว่นบนเอียงออกหรอืเอียงเขา้ท ามมุกบัแนวดิ่ง เรยีกวา่มมุอะไร 
 ก.  มมุแคสเตอร ์ ข.  มุมแคมเบอร ์
 ค.  มมุคิงพิน ง.  มมุโท 

5. ศนูยล์อ้รถยนตม์ีความส าคญัอยา่งไร 
 ก.  ลดการสกึหรอของช่วงลา่ง ข.  ลดการสั่นสะเทือน 
 ค.  ขบัขี่นุม่นวล ง.  ลดการสึกหรอของยาง 

6. สลกัลอ้หนา้เอียงไปจากแนวดิ่งเรยีกวา่มมุอะไร 
 ก.  มมุคิงพิน ข.  มมุโทอิน 
 ค.  มุมแคสเตอร ์ ง.  มมุแคมเบอร ์
7. มมุที่แกนบงัคบัเลีย้วเอียงเขา้ดา้นในเมื่อมองทางดา้นหนา้ของรถเรยีกวา่มมุอะไร 
 ก.  มุมคิงพิน ข.  มมุแคสเตอร ์
 ค.  มมุแคมเบอร ์ ง.  มมุโทอิน 
8. ขอ้ใดเป็นผลเสยีของมมุแคมเบอร ์

 ก.  ลอ้หนา้สั่นสะเทือน ข.  ยางลกึตรงกลางหนา้ยาง 
 ค.  รถวิ่งหลดุโคง้ ง.  ยางด้านในหรือด้านนอกสึกหรอเร็ว 

9. ระยะสว่นหนา้ของลอ้แคบกวา่สว่นหลงัของลอ้เรยีกวา่มมุอะไร 
 ก.  มุมโทอิน ข.  มมุคิงพิน 
 ค.  มมุแคมเบอรบ์วก ง.  มมุแคสเตอร ์
 
 



 

 

10. ก่อนท าการวดัศนูยล์อ้ สิง่ที่ส  าคญัตอ้งตรวจสอบคืออะไร 
 ก.  การสกึหรอของลกูปืนลอ้หนา้ ข.  แรงดนัลมยางที่ถกูตอ้ง 
 ค.  ยางที่บิดเบีย้ว ง.  ถกูทุกข้อ 

11. มมุของแกนสลกัลอ้หนา้เอียงไปจากแนวดิ่งเรยีกวา่อะไร 
 ก.  ระยะแคสเตอร ์ ข.  มุมแคสเตอรล์บ 
 ค.  มมุแคสเตอรบ์วก ง.  มมุแคมเบอร ์
12. การออกแบบใหก้า้นตอ่บงัคบัเลีย้วเป็นแบบสีเ่หลีย่มคางหม ูเพื่อใหม้มุเลีย้วลอ้ดา้นนอกนอ้ยกวา่ลอ้ ด้ า น ใ น  มุ ม
เลีย้วที่เกิดขึน้เรยีกวา่อะไร 
 ก.  มุมโทเอาทอ์อนเทิรน์     ข.  มมุโทเอาท ์
 ค.  มมุคิงพิน ง.  มมุโทอิน 
13. เมื่อตัง้ลอ้หนา้ของรถใหเ้ป็นแคมเบอรบ์วกจะมีผลอยา่งไร 
 ก.  หน้ายางสึกหรอด้านใน ข.  พวงมาลยัหนกั     
 ค.  ลกูหมากสกึหรอเรว็  ง.  ท าใหห้นา้ยางสมัผสักบัพืน้ถนนดีขึน้ 

14. การตัง้มมุลอ้หนา้ของรถใหม้ีมมุเป็นแคมเบอรล์บ มีผลตอ่ยางรถยนตอ์ยา่งไร 
 ก.  ลดการสกึหรอของยาง ข.  ท าให้ยางสึกด้านใน 
 ค.  บงัคบัรถเลีย้วขณะเขา้โคง้ไดด้ี ง.  ท าใหย้างสกึตรงกลาง 

15. ศนูยล์อ้ของรถยนตป์ระกอบดว้ย 
 ก.  มมุโทเอาท ์ ข.  มมุแคมเบอรล์บ มมุแคสเตอร ์
 ค.  มมุคิงพิน ง.  ถกูทุกข้อ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                     วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.............................ระดับชั้น................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไมส่ม่ าเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/30 

 
 
 

 

สปัดาห์ท่ี
.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ล้อ ดุมล้อ ยาง จ านวน        7          ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ปรับตั้ง บริการและบ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา

สภาพแวดล้อม 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 

3. เนื้อหา 
      1. โครงสร้างของล้อ  
     2. การยึดล้อเข้ากับดุมล้อ  
     3. โครงสร้างของยางรถยนต์  
     4. ชนิดของยางรถยนต์  

  5.อัตราส่วนของยางรถยนต์ 
   6. การสมดุลล้อ 
   7. การตรวจสอบการบิดเบี้ยวของล้อและการถ่วงล้อ 
   8. ข้อขัดข้องของยางและล้อ 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างาน
ของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่อง
ล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 
5 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีต
รอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 

 
 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 

 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

13/7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเปูาหมายของ
การศึกษา 
3.แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง ล้อ ดุมล้อ ยาง   
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจ าเป็นของล้อ ดุมล้อ ยาง     
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11  เรื่อง ล้อ ดุม
ล้อ ยาง        ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจ าเป็น
ของล้อ ดุมล้อ ยาง     
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย

1.เอกสารประกอบ
วิชางานเครื่องล่าง
รถยนต์  
2. ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      3  คะแนน 
ทักษะ      3    คะแนน 
จิตพิสัย      2  คะแนน 
รวม       8     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
      7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
      7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...........…………………………………………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........…………………………………………… 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 11 
ลอ้ ดมุลอ้ ยาง 

 

ค าสั่ง  เลอืกค าตอบที่ถกูตอ้งที่สดุแลว้ท าเครือ่งหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ขอ้เสยีของลอ้แมกนีเซียมคือขอ้ใด 

 ก.  เปราะแตกหักงา่ย ข.  บ ารุงรกัษายาก 
 ค.  ราคาแพง ง.  มีน า้หนกัมาก 

2. ลกัษณะการสกึของยางแบบเหงือกปลาหมอเป็นอยา่งไร 
 ก.  หนา้ยางดา้นในจะสกึมาก ข.  สกึเป็นเสน้หยาบบรเิวณขอบ 
 ค.  เม่ือลบูตามขวางจะสะดุดมือ ง.  สกึเป็นคลืน่บรเิวณขอบ 
3. ยางแบบไมม่ียางในมีขอ้แตกตา่งจากแบบมียางในอยา่งไร 
 ก.  แรงดันอากาศจะอยูท่ี่เปลือกยาง ข.  ลิน้ยางเช่ือมกบักระทะลอ้ 
 ค.  คงทนตอ่การรั่ว ง.  ทนตอ่แรงกระแทก 

4. โครงสรา้งผา้ใบมีความส าคญัตอ่ยางรถยนตอ์ยา่งไร 
 ก.  เพิ่มความยืดหยุน่ของโครงสรา้งทัง้หมด ข.  รกัษายางใหอ้ยูใ่นกระทะลอ้ 
 ค.  กักเก็บแรงดันอากาศเอาไว้ ง.  ปกปอ้งดอกยางช ารุด 

5. กระทะลอ้แบบเหลก็แผน่อดัขึน้รูปมีลกัษณะโครงสรา้งอยา่งไร 
 ก.  เป็นเหล็กแผ่นอัดขึน้รูปทั้งขอบและส่วนกลางเชื่อมเข้าด้วยกัน 
 ข.  เป็นเหลก็หลอ่โลหะผสมน า้หนกัเบาทัง้หมด 
 ค.  เป็นเหลก็กลา้อดัขึน้รูปทัง้สว่นขอบและสว่นกลาง 

 ง.  เป็นเหลก็แผน่อดัขึน้รูปเฉพาะสว่นกลาง 

6. กระทะลอ้และยางมีความส าคญัตอ่รถยนตอ์ยา่งไร 
 ก.  ช่วยลดอาการกระโดดและอาการสั่นสะเทือน 

 ข.  สามารถรบัน า้หนกัในแนวตัง้และแนวนอน 
 ค.  รบัภาระที่เกิดจากการเบรกและการขบัเคลือ่น 

 ง.  ถกูทุกข้อ 
7. ดอกยางสกึตรงกึ่งกลางหนา้ดอกยางเกิดจากสาเหตใุด 

 ก.  เติมลมยางออ่นเกินไป ข.  เติมลมยางแข็งเกินไป 
 ค.  เลีย้วดว้ยความเรว็สงู ง.  มมุโทมากเกินไป 

8. ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้งที่สดุ 

 ก.  ลมยางยิ่งแข็งยิ่งดี ข.  ควรตรวจความดันลมยางทุกสัปดาห ์

 ค.  ดอกยางใหญ่การยดึเกาะถนนยิ่งดี ง.  ลมยางออ่นท าใหก้ารขบัขี่นุม่นวล 

9. รหสัยางรถยนต ์205/70 H R 14 ตวัเลข 205 หมายความวา่อยา่งไร 
 ก.  ความกว้างของยาง ข.  เสน้ผา่นศนูยก์ลางกระทะลอ้ 
 ค.  ภาระน า้หนกัที่รบัได ้ ง.  ความเรว็สงูสดุที่ใหใ้ช ้



 

 

10. จากขอ้ 9 สญัลกัษณ ์H หมายความวา่อะไร 
 ก.  เสน้ผา่นศนูยก์ลางกระทะลอ้ ข.  ภาระน า้หนกัที่รบัได ้
 ค.  ความเร็วสูงสุดที่ให้ใช้ ง.  ยางเรเดียล 

11. วิธีการสมดลุลอ้ยางใหด้ีที่สดุจะตอ้งสมดลุแบบใด 
 ก.  แบบประชิด ข.  แบบไดนามิก 
 ค.  แบบสแตติก ง.  การถ่วงลอ้แบบประชิด 
12. ขอ้ใดคือสว่นประกอบของเครือ่งสมดลุลอ้ 
 ก.  ลอ้ธรรมดา ข.  ลอ้แม็ก 
 ค.  เสาโยก ง.  จอแสดงผล 
13. พวงมาลยัสั่นและรถสั่นที่ความเรว็สงูเกิดจากสาเหตใุด 

 ก.  ลมยางอ่อนเกินไป ข.  ลอ้ไมส่มดลุ 

 ค.  ลมยางแข็งเกินไป ง.  มมุลอ้ไมถ่กูตอ้ง 

14. การถ่วงลอ้แบบนอกรถ มีขอ้จ ากดัในขอ้ใด 
 ก.  ชนิดของเครือ่งถ่วงลอ้ ข.  ชนิดของยาง 
 ค.  การบิดเบีย้วของกระทะล้อ ง.  ชนิดของกระทะลอ้ 
15. น า้หนกัตะกั่วถ่วงแตล่ะดา้นไมค่วรเกินเทา่ใด 
 ก.  50    กรมั ข.  100  กรัม 
 ค.  150  กรมั ง.  200  กรมั 

 
   

 

 

   

 

 

 

 

 

   



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน...............................ระดับชั้น..............................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไมส่ม่ าเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/30 

 
 
 

 

สปัดาห์ท่ี
.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การบ ารุงรักษาเครื่องล่าง จ านวน        14          ชัว่โมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ปรับตั้ง บริการและบ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา

สภาพแวดล้อม 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 

3. เนื้อหา 
       1.การปูองกันและบ ารุงรักษาเครื่องล่าง  
     2.ข้อขัดข้องของระบบรองรับ 
    3.การหล่อลื่นตามระยะเวลา 
    4.การตรวจและขันชิ้นส่วนต่างๆให้แน่น 

 5.การตรวจการท างานของระบบเบรก 
    6การตรวจระบบบังคับเลี้ยว 
    7.ตารางการบ ารุงรักษาระบบเครื่องล่าง 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างาน
ของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่อง
ล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 
5 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีต
รอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 

 
 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 

 
 

 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 
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ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเปูาหมายของ
การศึกษา 
3.แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง การบ ารุงรักษาเครื่องล่าง 
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจ าเป็นของการบ ารุงรักษาเครื่อง
ล่าง 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12  เรื่อง การ
บ ารุงรักษาเครื่องล่าง    ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจ าเป็น
ของการบ ารุงรักษาเครื่องล่าง 
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

1.เอกสารประกอบ
วิชางานเครื่องล่าง
รถยนต์  
2. ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      3  คะแนน 
ทักษะ      3    คะแนน 
จิตพิสัย      3  คะแนน 
รวม       9    คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
      7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
      7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...........…………………………………………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........…………………………………………… 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 12 

 
ค าช้ีแจง จงท าเครื่องหมาย X บนค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.............................. ...ระดับชั้น................................กลุ่ม..................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไมส่ม่ าเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/30 

 
 

 

 

สปัดาห์ท่ี
.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การประมาณราคางานเครื่องล่างรถยนต์ จ านวน        7          ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1 เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ปรับตั้ง บริการและบ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  
3 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา

สภาพแวดล้อม 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 

3. เนื้อหา 
      1.การประมาณราคาช่างยนต์  
     2.การรับงานและตรวจสภาพ     

3.ตารางการตรวจสภาพรถยนต์ 
   4.การเขียนใบสั่งงาน 
  5.การก าหนดราคา 

6.การก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 
7.วิธีการค านวณราคา 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างาน
ของระบบเครื่องล่างรถยนต์  
2 ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบเครื่อง
ล่างรถยนต์ตามคู่มือ  
3 บริการล้อและยางปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ตามคู่มือ  
4.บ ารุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ 
5 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีต
รอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 

 
 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียนมี
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 

 
 

 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 
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ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเปูาหมายของ
การศึกษา 
3.แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบที่
ขาดได้ 
4.ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง การประมาณราคางานเครื่องล่าง
รถยนต์ 
5.ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจ าเป็นของการประมาณราคางาน
เครื่องล่างรถยนต์ 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
1.เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13  เรื่อง การ
ประมาณราคางานเครื่องล่างรถยนต์   
ในระบบ GOOGLE CLASSROOM 
2. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจ าเป็น
ของการประมาณราคางานเครื่องล่าง
รถยนต์    
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน

1.เอกสารประกอบ
วิชางานเครื่องล่าง
รถยนต์  
2. ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      3  คะแนน 
ทักษะ      3     คะแนน 
จิตพิสัย      2  คะแนน 
รวม       8     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้ว
น าคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
      7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
      7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 

เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
3.เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
1.ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.เฉลยแบบทดสอบ  
3.บันทึกผลการประเมิน 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...........…………………………………………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........…………………………………………… 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 13 

  การประมาณราคา 
 

ค าสั่ง  เลอืกค าตอบที่ถกูตอ้งที่สดุแลว้ท าเครือ่งหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ขอ้ใดคือความหมายของการประมาณราคาคา่บรกิาร 
 ก. การค านวณคา่ใชจ้่ายรวมกบัคา่แรง 

 ข. การค านวณคา่วสัด ุอปุกรณร์วมกบัก าไร 
 ค. การคิดค านวณคา่จา้งในการใหบ้รกิารตามความเป็นจรงิ 

 ง. การค านวณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง 
2. ขอ้ใดไมใ่ช่ราคาตน้ทนุ 

 ก. คา่แรง ข. ภาษี 

 ค. ค่าอะไหล ่ ง. คา่วสัด ุ

3. ขอ้ใดไมใ่ชค่า่วสัด ุ

 ก. ผา้เบรกหนา้ ข. ล้อแม็ก 

 ค. หวัเทียน ง. น า้ยาที่ใชใ้นการไลค่วามชืน้ 

4. ขอ้ใดไมใ่ช่ปัจจยัในการคิดคา่บรกิาร 
 ก. ก าไร ข. คา่สว่นตา่ง 

 ค. ค่าวัสดุ ง. คา่แรง 
5. สมชาติท างานเป็นช่างซ่อมรถยนต ์ไดค้่าแรงชั่วโมงละ 60 บาท 1 วนั สมชาติท างานไดว้นัละ 8 ชั่วโมง สมชาติจะได้

คา่แรงเทา่ใด 

 ก. 360 บาท ข. 480 บาท 

 ค. 520 บาท ง. 560 บาท 

6. ปอ้มปราบซือ้น า้มนัเบรกจากศนูยจ์ดัจ าหน่ายราคาขวดละ 180 บาท จ่ายค่าแรงใหล้กูจา้ง 100 บาท ป้อมปราบไดก้ าไร
จากการใหบ้รกิารเติมน า้มนัเบรกครัง้ละ 100 บาท จากขอ้มลูขา้งตน้ตน้ทนุในการใหบ้รกิารเติมน า้มนัเบรกก่ีบาท 

 ก. 80 บาท ข. 120 บาท 

 ค. 280 บาท ง. 350 บาท 

7. ไออุน่ซือ้ยางหุม้เพลาอนัละ 250 บาท คิดก าไรในอตัรา 20 เปอรเ์ซ็นตต์่ออนั ไออุ่นจะไดก้ าไรจากการขายยางหุม้เพลาอนั
ละก่ีบาท 

 ก. 50 บาท ข. 60 บาท 

 ค. 80 บาท ง. 100 บาท 

 
 
 
 
 



 

 

อา่นขอ้ความตอ่ไปนีแ้ลว้ตอบค าถามขอ้ 8–9  

 ลกูคา้ตอ้งการเปลีย่นแหนบรถยนต ์ซึง่แหนบราคาตบัละ 4,900 บาท คิดก าไรในอตัรา 15 เปอรเ์ซ็นต ์คา่แรง 500 บาท 
โดยคาดวา่จะใชเ้วลาในการเปลีย่นประมาณ 1 ชั่วโมง  
8. ราคาตน้ทนุการเปลีย่นแหนบรถยนตค์ือขอ้ใด 

 ก. 5,400 บาท ข. 5,635 บาท 

 ค. 6,135 บาท ง. 8,100 บาท 

9. ลกูคา้ตอ้งจ่ายคา่บรกิารเทา่ใด 

 ก. 5,400 บาท ข. 5,635 บาท 

 ค. 6,135 บาท ง. 8,100 บาท 

 

10. รา้นนาย ก คิดคา่บริการเปลี่ยนป๊ัมเบรกและน า้มนัเบรกในราคา 1,800 บาท ฟรีค่าแรง สว่นรา้นนาย ข คิดค่าป๊ัมเบรก 
1,200 บาท ค่าน า้มนัเบรกขวดละ 160 บาท และค่าแรงในการเปลี่ยนป๊ัมเบรก 300 บาท จากขอ้มลูขา้งตน้ รา้นนาย ก 
และรา้นนาย ข คิดคา่บรกิารตา่งกนัเทา่ใด 

 ก. 50 บาท ข. 130 บาท 

 ค. 140 บาท ง. 230 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.............................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                        1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไมส่ม่ าเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/30 

 

 

สปัดาห์ท่ี
.................................. 


