
 

 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม               สาขาวิชาช่างยนต์ 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
จัดทำโดย 

นายนัธทวัฒน์  ช่วยเชื้อ 
 
 
 
 

 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได ้
 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
   

ลงชื่อ...................................................... 
( ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์  คำเกิ่ง ) 

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

 
 

 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได ้
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
  ( นายฐิติปกรณ์  ภคุโล) 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
........./............/........... 

   
 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได ้
 □ อื่น ๆ 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
 

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

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
........./............/......... 



 

 

คำนำ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา “งานพ่นสีรถยนต์” รหัสวิชา 20101-2404 จัดทำขึ้นเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชางานพ่นสีรถยนต์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียน
การสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์ รวม 126 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 7 หน่วย ประกอบด้วย 
สีรถยนต์ ปืนพ่นสีและอุปกรณ์การพ่นสี การเตรียมพื้นงาน เทคนิคการพ่นสี การพ่นสีชนิดต่างๆ                    
การบำรุงรักษาสีรถยนต์ และการประมาณราคาการซ่อมสีและตัวถัง 

ผู้จัดทำแผนการสอนหวังว่า จะเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน   
เป็นอย่างดียิ ่ง หากอาจารย์ผู ้สอนนำแผนการสอนเล่มนี ้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน                     
มีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
  
 
 

นัธทวัฒน์  ช่วยเช้ือ 
ผู้จัดทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
ส่วนที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา งานพ่นสีรถยนต์ รหัสวิชา 20101-2404  จำนวน 3 หน่วยกิจ 7 ชัว่โมง 

2. คำอธิบายราวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับการใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์การพ่นสีรถยนต์ เทคนิค วิธีการและ
ขั้นตอนการพ่นสีรถยนต์ การผสมสี การพ่นสีโซลิด การพ่นสีเมทัลลิค การพ่นเคลียร์ทับหน้าและขัดผิวสี 

3. จุดประสงค์รายวิชา 
1. เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสีพ่นรถยนต์  
2. เข้าใจการใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์พ่นสีรถยนต์  
3. สามารถเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์พ่นสีรถยนต์  
4. สามารถผสมและพ่นสีรถยนต์ตามคู่มือผลิตภัณฑ์  
5. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการบำรุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

4. สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสีพ่นรถยนต์ 
2. เลือกใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์การพ่นสีรถยนต์  
3. ผสมและพ่นสีรถยนต์ด้วยสีโซลิด (Solid) ตามคู่มือผลิตภัณฑ์ 
4. ผสมและพ่นสีรถยนต์ด้วยสีเมทัลลิค (Metallic) ตามคู่มือผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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สีรถยนต์                1 1 1 1 - - 4 3 11 1 7 
ปืนพ่นสีและอุปกรณ์การพ่นสี  1 1 2 1 - - 4 3 12 2 7 
การเตรียมพ้ืนงาน  1 1 2 1 - - 7 4 16 3 21 
เทคนิคการพ่นสี  1 1 2 1 - - 7 6 18 4 14 
การพ่นสีชนิดต่างๆ                     1 1 2 1 - - 10 8 23 5 56 
การบำรุงรักษาสีรถยนต์  1 1 1 1 - - 4 3 11 6 7 
การประมาณราคาการซ่อมสีและตัวถัง 1 1  - - - 4 3   9 7 7 
สอบปลายภาคเรียน           7 

 
รวม 

7 7 10 6 - - 
40 30 100  126 

30 
ลำดับความสำคัญ 1 2 3    

 
 
 
6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
หน่วยที่ 1 สีรถยนต์                1. ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานพ่นสีรถยนต์ได้  
2. อธิบายคุณลักษณะของสีแต่ละชนิดได้ 
3. อธิบายและเลือกใช้สีชนิดต่างๆ ให้
เหมาะสมกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติได้ 
4. เลือกใช้ตัวทำละลายได้ 
5. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความ
ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึก 
ที่ดีในการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
และรักษาสภาพแวดล้อม 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสีพ่น
รถยนต์ 
2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี            
มีความประณีต รอบคอบ 
ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการ
บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และ
รักษาสภาพแวดล้อม 

 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
หน่วยที่ 2 ปืนพ่นสีและ
อุปกรณ์การพ่นสี 

1. อธิบายการใช้และบำรุงรักษาปืนพ่นสี
ได้ถูกต้อง  
2. เลือกใช้อุปกรณ์การพ่นสีได้ถูกต้อง  
3. บอกความสำคัญและใช้ชนิดของห้อง
พ่นสีได ้ 
4. อธิบาย เลือกใช้ และบำรุงรักษาเครื่อง
ป้องกันได้ถูกต้อง 
5. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความ
ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึก 
ที่ดีในการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
และรักษาสภาพแวดล้อม 

1. เลือกใช้วัสดุ เครื่องมือและ
อุปกรณ์พ่นสีรถยนต์ 
2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี            
มีความประณีต รอบคอบ 
ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการ
บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และ
รักษาสภาพแวดล้อม 

หน่วยที่ 3 การเตรียมพ้ืนงาน 1. บอกความสำคัญของการเตรียมพื้นงาน
ได ้ 
2. อธิบายขั้นตอนการเตรียมพ้ืนงานสีได้  
3. อธิบายวิธีการลอกสีด้วยน้ำยาลอกสีได้  
4. บอกเทคนิคการขัดพ้ืนงานด้วย
กระดาษทรายได้  
5. อธิบายการโป๊สีและซ่อมพ้ืนงานได้  
6. อธิบายชนิดของกระดาษกาวและ
วิธีการติดกระดาษกาวได้ 
7. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความ
ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึก 
ที่ดีในการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
และรักษาสภาพแวดล้อม 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
วิธีการ กระบวนการเตรียมพ้ืน
งานสำหรับพ่นสีที่ถูกต้อง 
2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มี
ความประณีต รอบคอบ 
ปลอดภัย มีจิตสำนึก ที่ดีในการ
บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และ
รักษาสภาพแวดล้อม 

หน่วยที่ 4 เทคนิคการพ่นสี 1. บอกกฎความสำเร็จในการพ่นสีได้  
2. ปรับปืนพ่นสีและพ่นสีได้  
3. อธิบายเทคนิคการพ่นสีงานแบบต่างๆ
ได้ 
4. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความ
ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึก 
ที่ดีในการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
และรักษาสภาพแวดล้อม 

1. พ่นสีรถยนต์ตามหลักการที่
ถูกต้องและปลอดภัย 
2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี            
มีความประณีต รอบคอบ 
ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการ
บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และ
รักษาสภาพแวดล้อม 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
หน่วยที่ 5 การพ่นสีชนิดต่างๆ  
 
 

1. เตรียมสีก่อนการพ่นได ้ 
2. พ่นสีรองพ้ืนตามวิธีการได้  
3. พ่นสีทับหน้าตามวิธีการได้  
4. อธิบายวิธีการใช้หัวทินเนอร์ได้  
5. พ่นสีกันสนิมตามวิธีการได้  
6. ใช้ยาขัดสีตามวิธีการได้ 
7. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความ
ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึก 
ที่ดีในการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
และรักษาสภาพแวดล้อม 

1. เตรียมและพ่นสีรถยนต์ชนิด
ต่างๆ ตามคู่มือผลิตภัณฑ์ 
2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี            
มีความประณีต รอบคอบ 
ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการ
บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และ
รักษาสภาพแวดล้อม 

หน่วยที่ 6 การบำรุงรักษาสี
รถยนต์ 

1. อธิบายวิธีการทำความสะอาดรถยนต์ได้  
2. อธิบายวิธีการขัดและเคลือบสีรถยนต์ได้  
3. อธิบายวิธีการใช้รถยนต์อย่างถูกวิธี 
4. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความ
ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึก 
ที่ดีในการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
และรักษาสภาพแวดล้อม 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในการ
บำรุงรักษาสีรถยนต์ 
2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี            
มีความประณีต รอบคอบ 
ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการ
บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และ
รักษาสภาพแวดล้อม 

หน่วยที่ 7 การประมาณราคา
การซ่อมสีและตัวถัง 

1. อธิบายหลักการและวิธีการในการ
ประมาณราคาในขั้นต้นค่าซ่อมสีและตัวถัง
ได ้ 
2. อธิบายหลักการและวิธีการในการ
ประมาณราคาอย่างละเอียดค่าซ่อมสีและ
ตัวถังได้ 
3. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความ
ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึก          
ที่ดีในการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และ
รักษาสภาพแวดล้อม 

1. มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการคิดราคาค่าบริการงานสี่
รถยนต์ในการซ่อมสีและตัวถัง 
2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี            
มีความประณีต รอบคอบ 
ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการ
บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และ
รักษาสภาพแวดล้อม 



 

 

7. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้สภาพจริง 
 7.1 การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

หน่วยที่ 
ทดสอบ 

(พุทธพิสัย) 
ผลงาน/ปฏิบัติงาน 

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม 
ร้อยละ50 

ของคะแนนเต็ม 
1 4 4 3 11 5.5 
2 5 4 3 12 6 
3 5 7 4 16 8 
4 5 7 6 18 9 
5 5 10 8 23 11.5 
6 4 4 3 11 5.5 
7 2 4 3 9 4.5 

รวม 30 40 30 ๑๐๐ 50 
  
  พุทธพิสัย       30 คะแนน 
   - ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   - ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน (20 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย       40 คะแนน 
   - ทดสอบใบงาน (10 คะแนน) 
   - ชิ้นงาน (30 คะแนน) 
  จิตพิสัย        30 คะแนน 
   รวม                100 คะแนน 
 7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกันแล้วนำมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 ใบงาน 
 8.3 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 



 

 

ส่วนที่ 2 
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สีรถยนต์ จำนวน       7         ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1. ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานพ่นสีรถยนต์ได้  
2. อธิบายคุณลักษณะของสีแต่ละชนิดได้ 3. อธิบายและเลือกใช้สีชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะ

ของงานที่ปฏิบัติได ้ 
4. เลือกใช้ตัวทำละลายได้ 
5. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึก ที่ดีในการบำรุงรักษา

เครื่องมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม5. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย  
มีจิตสำนึกท่ีดีในการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสีพ่นรถยนต์ 
2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการบำรุงรักษา

เครื่องมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

3. เนื้อหา 
      1. หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานพ่นสีรถยนต์  

2. คุณลักษณะของสี  
3. ชนิดของสีที่ใช้ในงานสีรถยนต์  
4. ตัวทำละลาย 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสีพ่นรถยนต์ 
2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ 
ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการบำรุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียน            
มีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย  
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50% เป็นอย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1/7 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ 
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา  
และมาตรฐานรายวิชา และเป้าหมาย
ของการศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน        
การวัดประเมินผล การลา และจำนวน
คาบท่ีขาดได้ 
4.  ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่องสีรถยนต์ 
5.  ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของสีรถยนต์ 
ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) 
1.  เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องสี
รถยนต์ 
ในระบบ GOOGLE CLASSROOM 
2.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน 
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายสีรถยนต์ 
3.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน       
การสอน ตอบข้อซักถาม และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.  ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.  ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
3.  เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน       
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย

1.  เอกสาร
ประกอบวิชา           
งานพ่นสีรถยนต์ 
2.  ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.  เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.  เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน 
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
• ผลการประเมิน 
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ 
แบบทดสอบ 
หลังเรียน 
• สังเกต 
พฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
• สรุปผล 
การเรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

ความรู้      4  คะแนน 
ทักษะ      4    คะแนน 
จิตพิสัย      3  คะแนน 
รวม       11   คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม          
แล้วนำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 49 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 1 สีรถยนต ์

 
 คำชี้แจง จงทำเครื่องหมาย X บนคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………..ห้อง…………………….เลขที…่………………… 

 

สาขาวิชา ช่างยนต์  
ใบงานการทดลองท่ี 1 ชื่อวิชา งานเตรียมผิวงาน  

รหัสวิชา 20101-24๐3 
7 ชั่วโมง 

ชื่องาน ความปลอดภัยและอุปกรณ์เตรียมผิว 
 
คำชี้แจง ตอนที่1 จงเติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1.ความปลอดภัยในการเตรียมผิวงาน 
............................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... .................................................................. ........................ 
2.อุปกรณ์ป้องกันมือและการหายใจ         
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.เกรียงเหลก็โป๊สีและเกรียงพลาสติกโป๊สี 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

 
ตอนที2่ การเปรียบเทียบระหว่างการขัดเปียกกับการขัดแห้ง 

 
รายการ วิธีการ 

การขัดเปียก การขัดแห้ง 
1.ความเร็วของงาน   
2.ความสิ้นเปลืองกระดาษ
ทราย 

  

3.คุณภาพของงานที่ได้   
4.ประสิทธิภาพของงาน   
5.ฝุ่นละออง   

อุปกรณ์   
การแห้ง   

 
 
 
 
 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น............................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                          1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

สัปดาห์ที่............ 
............................ 
........................................
................... 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปืนพ่นสีและอุปกรณ์การพ่นสี  จำนวน       7           ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 1. อธิบายการใช้และบำรุงรักษาปืนพ่นสีได้ถูกต้อง  
 2. เลือกใช้อุปกรณ์การพ่นสีได้ถูกต้อง  
 3. บอกความสำคัญและใช้ชนิดของห้องพ่นสีได้  
 4. อธิบาย เลือกใช้ และบำรุงรักษาเครื่องป้องกันได้ถูกต้อง 
 5. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึก ที่ดีในการบำรุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
1. เลือกใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์พ่นสีรถยนต์ 
2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการบำรุงรักษา

เครื่องมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

3. เนื้อหา 
  1. ปืนพ่นส ี
  2. สายลมสำหรับงานพ่นสี 
  3. เครื่องดันอากาศ  
  4. ตัวควบคุมแรงดันอากาศ  
  5. ห้องพ่นสี 
  6. เครื่องป้องกัน  
  7. เครื่องมือและอุปกรณ์ผสมสี 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. เลือกใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์พ่นสีรถยนต์ 
2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ 
ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการบำรุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียน              
มีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย            
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50% เป็นอย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ 
/ 

ชั่วโมง 
กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2/7 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
1.  ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.  แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา    
และมาตรฐานรายวิชา และเป้าหมาย
ของการศึกษา 
3.  แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน           
การวัดประเมินผล การลา และจำนวน
คาบท่ีขาดได้ 
4.  ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่องปืนพ่นสีและอุปกรณ์การพ่นสี 
5.  ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของปืนพ่นสีและอุปกรณ์
การพ่นสี 
ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) 
1.  เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา           
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องปืนพ่นสี
และอุปกรณ์การพ่นสี ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายปืนพ่นสีและ
อุปกรณ์การพ่นสี 
3.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม และสรุปเนื้อหา
โดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.  ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

1.  เอกสารประกอบ
วิชา  
งานพ่นสีรถยนต์ 
2.  ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.  เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.  เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน 
แบบทดสอบ 
หลังเรียนของ 
นักเรียน 
• ผลการประเมิน  
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ 
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
• สังเกตุ 
พฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลง 
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่     
พึงประสงค์ 
• สรุปผล  
การเรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

ความรู้      5  คะแนน 
ทักษะ      5    คะแนน 
จิตพิสัย      3  คะแนน 
รวม                12     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม          
แล้วนำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 49 ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 

2.  ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา  
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
3.  เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน          
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
 

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



 

 

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

 
 
 
 

 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 2 ปืนพ่นสีและอปุกรณ์การพ่นสี 

 
 คำชี้แจง จงทำเครื่องหมาย X บนคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 
 

1. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการระบายความร้อนลมอัด 
ก. ลมที่ออกจากเครื่องอัดลมมีความร้อน 
ข. ลมที่ออกจากเครื่องอัดลมมีความเย็น 
ค. ลมที่ออกจากเครื่องอัดลมมีความสกปรก 
ง. ลมที่ออกจากเครื่องอัดลมมีความชื้น 

2. เครื่องระบายความร้อนลมอัดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป มี 2 แบบคือ 
ก. แบบใช้ลมเปา่และใช้น้ำมันหล่อเย็น 
ข. แบบใช้น้ำและน้ำมันหล่อเย็น 
ค. แบบใช้พัดลมเป่าและดูด 
ง. แบบใช้พัดลมเป่าและน้ำหล่อเย็น 

3. เครื่องกำจัดความชื้นด้วยสารดูดซับความชื้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
ก. กำจัดความชื้นด้วยกระบวนการทางเคมีและความร้อน 
ข. กำจัดความชื้นด้วยความเย็นและกระบวนการทางเคมี 
ค. กำจัดความชื้นด้วยกระบวนการทางเคมีและมวลสารที่มีพ้ืนผิวเป็นรูพรุน 
ง. กำจัดความชื้นด้วยความร้อนและกระบวนการทางเคมี 

4. ในการกำจัดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นโดยใช้กระบวนการทางเคมีในการดูดความชื้นใช้สารดูด
ความชื้นประเภทใด 
ก. ฟอสฟอรัส 
ข. หินปูน 
ค. เกลือ 
ง. น้ำตาล 

5. อุปกรณ์ใดไม่อยู่ในชุดบริการลมอัด 
ก. ตัวเติมน้ำมันหล่อลื่นในลมอัด 
ข. อุปกรณ์ควบคุมความดัน 
ค. วาล์วนิรภัย 
ง. ตัวกรองอากาศ 

6. อุปกรณ์ควบคุมความดันแบ่งเป็น 2 ประเภทคอื 
ก. แบบระบายความดันกับไม่ระบายความดัน 
ข. แบบชั่วคราวและถาวร 
ค. แบบมีวาล์วกับไม่มีวาล์ว 
ง. แบบมีสปริงกับไม่มีสปริง 

 



 

 

7. ปกติอายุการใช้งานของแหวนลูกสูบจะอยู่ประมาณก่ีชั่วโมง 
ก. 3,000 ชัว่โมง 
ข. 10,000ชัว่โมง 
ค. 1,000 ชัว่โมง 
ง. 5,000 ชัว่โมง  

8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่เหมาะสมของน้ำมันหล่อลื่น 
ก. รวมตัวกับอากาศได้ง่ายและรวดเร็ว 
ข. ฟิล์มหล่อลื่นไม่แตกกระจายเมื่อได้รับแรงอัด 
ค. ฟิล์มน้ำมันจะต้องเกาะติดกับผนังกระบอกสูบ 
ง. เป็นซีลในตัวให้กับแหวน 

9. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบเดินท่อลมจากเครื่องอัดอากาศภายในโรงงาน 
ก. จุดกลั่นตัวของไอน้ำ 
ข. การหลอมละลาย 
ค. เครื่องอัดอากาศ 
ง. ชุดหล่อเย็น 

10. ทำมุมเอียงขึ้นด้านบนประมาณ 30 องศากับแนวระดับแล้วงอโค้งลงด้วยรัศมีด้านในอย่างน้อยที่สุด
เท่ากับ 5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อลมอัด ทำเพ่ืออะไร 
ก. เพ่ือป้องกันลมไหลเข้าสู่อุปกรณ์นิวแมติกส์ 
ข. เพ่ือป้องกันน้ำมันไหลเข้าสู่อุปกรณ์นิวแมติกส์ 
ค. เพ่ือป้องกันน้ำไหลเข้าสู่อุปกรณ์นิวแมติกส์ 
ง. เพ่ือป้องกันน้ำไหลเข้าสู่ปั๊มลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………..ห้อง…………………….เลขที…่………………… 

 

สาขาวิชา ช่างยนต์  
ใบงานการทดลองท่ี 2 ชื่อวิชา งานเตรียมผิวงาน  

รหัสวิชา 20101-24๐3 
7 ชั่วโมง 

ชื่องาน เครื่องอัดอากาศและท่อลม 
 

คำช้ีแจง ตอนที่1จงตอบคำถามตอ่ไปนี้ให้ถูกต้อง 
1.ชุดเครื่องอัดอากาศประกอบด้วย 3 อย่าง คืออไร 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
2.ระบบท่อลมในงานตัวถังและสีรถยนต์ติดตั้งอย่างไร 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
ตอนที2่ ให้นักเรียนทดลองข้อต่อและเหล็กรัดสายยางพ่นสี 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ ผลที่ได้จากการทดลอง 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน........................... ......ระดับชั้น............................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์                                                                                                                                                                                               
                                         1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
                                         0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

            0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเตรียมพื้นงาน  จำนวน       21          ชัว่โมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1. บอกความสำคัญของการเตรียมพื้นงานได้  
2. อธิบายขั้นตอนการเตรียมพ้ืนงานสีได้  
3. อธิบายวิธีการลอกสีด้วยน้ำยาลอกสีได้  
4. บอกเทคนิคการขัดพ้ืนงานด้วยกระดาษทรายได้  
5. อธิบายการโป๊สีและซ่อมพ้ืนงานได้  
6. อธิบายชนิดของกระดาษกาวและวิธีการติดกระดาษกาวได้ 
7. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึก ที่ดีในการบำรุงรักษา

เครื่องมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการ กระบวนการเตรียมพ้ืนงานสำหรับพ่นสีที่ถูกต้อง 
2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึก ที่ดีในการบำรุงรักษา

เครื่องมืออปุกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

3. เนื้อหา 
      1. ส่วนประกอบสีพ่นรถยนต์ 
        2. ขั้นตอนการแห้งตัวของสีพ่นรถยนต์ 

3. ประเภทสีพ่นรถยนต์ 
4. สีรองพ้ืนและสีโป๊ตังถังรถยนต์ 
5. พ้ืนกลบรอยแลคุณสมบัติทินเนอร์ 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. . มีความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการ กระบวนการ
เตรียมพื้นงานสำหรับพ่นสีที่ถูกต้อง 
2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ 
ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการบำรุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียน        
มีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย        
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50% เป็นอย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

3-5/21 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
1.  ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.  แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และเป้าหมาย
ของการศึกษา 
3.  แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน               
การวัดประเมินผล การลา และจำนวน
คาบท่ีขาดได้ 
4.  ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่องการเตรียมพื้นงาน 
5.  ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของการเตรียมพ้ืนงาน 
ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) 
1.  เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการ
เตรียมพื้นงาน ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายการเตรียม
พ้ืนงาน 
3.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน      
การสอน ตอบข้อซักถาม และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.  ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.  ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

1.  เอกสาร
ประกอบวิชา            
งานพ่นสีรถยนต์ 
2.  ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.  เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.  เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน 
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
• ผลการประเมิน 
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

• นักเรียทดสอบ 
แบบทดสอบ 
หลังเรียน 
• สังเกต 
พฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
• สรุปผล               
การเรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

ความรู้      5  คะแนน 
ทักษะ      7    คะแนน 
จิตพิสัย      4 คะแนน 
รวม       16     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม           
แล้วนำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 49 ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

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

 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 3 การเตรียมพื้นงาน 

 
 คำชี้แจง จงทำเครื่องหมาย X บนคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
1.    ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสี 
        ก.    แว่นตา     ข.    เศษผ้าที่คลุมศีรษะ 
        ค.    ชุดพ่นสี     ง.    หน้ากาก 
๒.   ข้อใดไม่ใชเ่หตุผลในการทาสีบ้านใหม่ 
        ก.    สามีหรือภรรยาที่อนุมัติการทาสี  ข.    เตรียมพื้นผิว 
        ค.    เลือกสี     ง.    ทาสีรองพ้ืน 
๓.   ก่อนที่จะลงมือทาสีบ้านควรทำอย่างไร 
        ก.    เช็ดฝุ่นละอองแล้วใช้สีย้อมไม้ทาทับลงไป 
        ข.    ทำความสะอาดโดยใช้แปรงแซะสีเก่าที่หลุดลอกออกให้สะอาด 
        ค.    ทาสีรองพ้ืนเป็นอันดับแรก 
        ง.     ใช้น้ำล้างให้สะอาดแล้วใช้สีจริงทาทับลงไป 
๔.   อุปกรณ์ท่ีจำเป็นอ่ืนๆ ที่ใช้ในการทาสีคืออะไร 
        ก.    แปรงทาส ี     ข.    ลูกกลิ้ง 
        ค.    บันไดสำหรับทาสีสูง     ง.    ถังส ี
๕.   สีรองพ้ืนสำหรับงานไม้คือข้อใด 
        ก.    สีผสมอะลูมิเนียม    ข.    สีผสมสังกะสี 
        ค.    สีผสมดีบุก     ง.    สีผสมทองคำ 
๖.    สีทารองพ้ืนไม้ชนิดที่เป็นสีน้ำมันมีลักษณะอย่างไร 
        ก.    เป็นสีที่แห้งช้าและมีน้ำมันเป็นส่วนผสม 
        ข.    มีทินเนอร์เป็นส่วนผสมและเป็นสีแห้งช้า 
        ค.    มีสังกะสีเป็นส่วนผสมเป็นสีแห้งเร็ว 
        ง.     มีทินเนอร์เป็นส่วนผสมและเป็นสีที่แห้งเร็ว 
๗.   สีจริงสำหรับงานไม้มีลักษณะอย่างไร 
        ก.    ป้องกันเชื้อราไม่ทนความร้อน   ข.    เป็นใยสังเคราะห์ทนความร้อน 
        ค.    ทนต่อการขีดข่วนและกันเชื้อราไม่ได้  ง.    ทาแล้วเงางามไม่ทนความร้อน 
๘.   ข้อใดไม่ใช่สีรองพ้ืนสำหรับงานโลหะ 
        ก.    เป็นสผีสมสังกะสี 
        ข.    เป็นสีที่ป้องกันสนิม 
        ค.    ไม่ให้ผสมสูญเสียอิเล็กตรอนในอากาศ 
        ง.     เป็นสีที่ป้องกันสนิมและกันเชื้อราได้ 
๙.    สีทารองพ้ืนโลหะชนิดใดที่ไม่ใหโ้ลหะเกิดการกัดกร่อน 
        ก.    ซิงก์โครเมต     ข.    ทินเนอร ์
        ค.    น้ำมัน     ง.    อีพอกซี 



 

 

๑๐.   ก่อนทาสีผิวปูนควรทำข้อใดก่อนเป็นอันดับแรก 
          ก.    หากเป็นผิวปูนเก่าจะต้องทาสีรองพ้ืนได้เลยโดยไม่ต้องทำความสะอาด 
          ข.    หากเป็นผิวปูนใหม่ต้องรอให้แห้งแล้วใช้กระดาษทรายขัดก่อนทาทับด้วยสีรองพ้ืน 
          ค.    หากเป็นผิวปูนเก่าจะต้องขัดด้วยกระดาษทรายแล้วอุดรอยร้าว 
          ง.    หากเป็นผิวปูนใหม่ให้ใช้สีจริงทาทับลงไปได้เลย 
๑๑.   สชีนิดใดทีไ่ม่เหมาะไปทาชิ้นงานโลหะ 
          ก.    สีน้ำอะคริลิก    ข.    สีน้ำมัน 
          ค.    สีน้ำพลาสติกกับสีน้ำมัน   ง.    สีน้ำมันกับสีย้อมไม้ 
๑๒.  สชีนิดใดที่ใช้น้ำเป็นตัวทำลาย 
          ก.    สีย้อมไม้     ข.    สีน้ำพลาสติก 
          ค.    สีน้ำมันทับสีน้ำพลาสติก   ง.    สีน้ำมัน 
๑๓.  หากชิ้นงานเป็นผิวปูนเก่า ควรทาสีตามขั้นตอนในข้อใด 
          ก.    ใช้แปรงขัดออก, ทาสีกันเชื้อรา, ทาสีป้องกันสนิมและทาสีจริงทับ 
          ข.    ล้างสีเก่าออก, ทาสีกันเชื้อรา, ทาสีจริงและทาสีรองพ้ืน 
          ค.    ล้างสีเก่าออกปล่อยให้แห้ง, ทาสีกันเชื้อรา, ทาสีรองพ้ืนและทาสีจริงทับ 
          ง.    ล้างสีเก่าปล่อยให้แห้ง, ทาสีกันเชื้อราและทาสีจริงทับ 
๑๔.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของสีน้ำมัน 
          ก.    ใช้ทินเนอร์เป็นตัวทำละลาย   ข.    ใช้ทาผิวไม้และผิวเหล็ก 
          ค.    ไม่เหมาะกับการทาคอนกรีต   ง.    ใช้ทาผิวไม้ได้อย่างเดียว 
๑๕.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของสีเคลือบไม้ 
          ก.    ทำให้ไม้ไม่ทรุดโทรม    ข.    ทำให้ไม้มีเชื้อรา 
          ค.    เพ่ิมความสวยงาม    ง.    ไม้ภายนอกจะใช้สีชนิดยูนิเทรน 
๑๖.   ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของสีทาบ้าน 
          ก.    ตัวถูกละลาย    ข.    ผงส ี
          ค.    สารยึดเกาะ     ง.    ตัวทำละลาย 
๑๗.  สีใดที่ใช้ในงานท่อไอเสียและปล่องควัน 
          ก.    สีที่ใช้เฉพาะงาน    ข.    สีอบ 
          ค.    สีทาเหล็ก     ง.    สีทนความร้อน 
๑๘.  ขั้นตอนแรกของการทาสีด้วยแปรงทาสีคือข้อใด 
          ก.    จุ่มแปรงลงในกระป๋องสี รีดสีส่วนเกินออกไปให้มากที่สุดแล้วทาตัดขอบด้านนอกพ้ืนผิว 
          ข.    จุ่มแปรงลงในกระป๋องสี รีดสีส่วนเกินพอประมาณแล้วทาตัดขอบด้านในพ้ืนผิว 
          ค.    จุ่มแปรงลงในกระป๋องสี รีดสีส่วนเกินออกไปให้น้อยที่สุดแล้วทาตัดขอบด้านในพื้นผิว 
          ง.    จุ่มแปรงลงในกระป๋องสี ไม่ต้องรีดสีทิ้งแล้วทาตัดขอบด้านนอกพ้ืนผิว 
๑๙.   ขั้นตอนแรกของการเตรียมห้องให้พร้อมก่อนทาสีใหม่คือข้อใด 
          ก.    ย้ายสวิตช์ไฟฟ้า    ข.    ย้ายเต้ารับโทรศัพท์ 
          ค.    หาผ้าคลุมเครื่องเรือน   ง.    ทำความสะอาดโดยใช้น้ำก๊อกล้ 
 

 

 



 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                                          1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 

 

 

สัปดาห์ที่............ 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคนิคการพ่นสี  จำนวน       14         ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1. บอกกฎความสำเร็จในการพ่นสีได้  
2. ปรับปืนพ่นสีและพ่นสีได้  
3. อธิบายเทคนิคการพ่นสีงานแบบต่างๆได้ 
4. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึก ที่ดีในการบำรุงรักษา

เครื่องมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
1. พ่นสีรถยนต์ตามหลักการที่ถูกต้องและปลอดภัย 
2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการบำรุงรักษา

เครื่องมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

3. เนื้อหา 
1. กฎกวางสำเร็จในการพ่นสี 
2. การปรับปืนพ่นสีและการพ่นสี  
3. เทคนิคการพ่นสีงานแบบต่างๆ 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. พ่นสีรถยนต์ตามหลักการที่ถูกต้องและปลอดภัย 
2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ 
ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการบำรุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียน          
มีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย    
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50% เป็นอย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

6-7/14 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
1.  ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.  แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และเป้าหมาย
ของการศึกษา 
3.  แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน       
การวัดประเมินผล การลา และจำนวน
คาบท่ีขาดได้ 
4.  ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่องเทคนิคการพ่นสี   
5.  ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของตัวอย่างเทคนิคการ
พ่นสี   
ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) 
1.  เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องเทคนิค
การพ่นสี ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจำเป็น
ของเทคนิคการพ่นสี   
3.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน     
การสอน ตอบข้อซักถาม และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.  ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.  ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

1.  เอกสาร
ประกอบวิชา            
งานพ่นสีรถยนต์ 
2.  ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.  เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.  เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน 
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
• ผลการประเมิน 
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

• นักเรียทดสอบ 
แบบทดสอบ 
หลังเรียน 
• สังเกต 
พฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
• สรุปผล 
การเรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

ความรู้      5  คะแนน 
ทักษะ      7    คะแนน 
จิตพิสัย      6 คะแนน 
รวม       18     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม      
แล้วนำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 49 ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  

    7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

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

 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 4 ตัวอย่างเทคนคิการพ่นสี 

 
คำชี้แจง จงทำเครื่องหมาย X บนคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน........................... ......ระดับชั้น............................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                                         1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
                                         0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

            0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 

 

สัปดาห์ที่................ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพ่นสีชนิดต่างๆ  จำนวน       56          ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
          1. เตรียมสีก่อนการพ่นได้  

2. พ่นสีรองพ้ืนตามวิธีการได้  
3. พ่นสีทับหน้าตามวิธีการได้  
4. อธิบายวิธีการใช้หัวทินเนอร์ได้  
5. พ่นสีกันสนิมตามวิธีการได้  
6. ใช้ยาขัดสีตามวิธีการได้ 
7. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึก ที่ดีในการบำรุงรักษา

เครื่องมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 1. เตรียมและพ่นสีรถยนต์ชนิดต่างๆ ตามคู่มือผลิตภัณฑ์ 

2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการบำรุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

3. เนื้อหา 
1. การเตรียมสีก่อนการพ่น 
2. การพ่นสีรองพ้ืน 
3. การพ่นสีทับหน้า 
4. หัวทินเนอร ์
5. การพ่นสีกันสนิม 
6. การใช้ยาขัดสี 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. เตรียมและพ่นสีรถยนต์ชนิดต่างๆ ตามคู่มือ
ผลิตภัณฑ์ 
2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ 
ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการบำรุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียน                
มีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย       
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50% เป็นอย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

8-
15/56 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
1.  ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.  แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และเป้าหมาย
ของการศึกษา 
3.  แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน      
การวัดประเมินผล การลา และจำนวน
คาบท่ีขาดได้ 
4.  ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่องการพ่นสีชนิดต่างๆ   
5.  ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของการพ่นสีชนิดต่างๆ   
ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) 
1.  เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการพ่น
สีชนิดต่างๆ ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
2.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน 
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายการพ่นสี
ชนิดต่างๆ   
3.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน      
การสอน ตอบข้อซักถาม และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.  ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.  ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

1.  เอกสาร
ประกอบวิชา           
งานพ่นสีรถยนต์ 
2.  ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.  เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.  เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน 
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
• ผลการประเมิน 
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

• นักเรยีนทดสอบ 
แบบทดสอบ 
หลังเรียน 
• สังเกต 
พฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
• สรุปผล 
การเรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

ความรู้      5  คะแนน 
ทักษะ      10    คะแนน 
จิตพิสัย      8  คะแนน 
รวม       23     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม          
แล้วนำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 49 ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
       7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
       7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

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

 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 5 การพ่นสีชนิดต่างๆ 

คำชี้แจง จงทำเครื่องหมาย X บนคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.............................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                                          1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 

 

สัปดาห์ที่............. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบำรุงรักษาสีรถยนต์  จำนวน   7   ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1. อธิบายวิธีการทำความสะอาดรถยนต์ได้  
2. อธิบายวิธีการขัดและเคลือบสีรถยนต์ได้  
3. อธิบายวิธีการใช้รถยนต์อย่างถูกวิธี 
4. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการบำรุงรักษา

เครื่องมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจในการบำรุงรักษาสีรถยนต์ 
 2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการบำรุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม  

3. เนื้อหา 
  1. การทำความสะอาดรถยนต์ 

2. การขัดและเคลือบรถยนต์ 
3. การใช้รถยนต์อย่างถูกวิธี 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. ความรู้ ความเข้าใจในการบำรุงรักษาสีรถยนต์ 
2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ 
ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการบำรุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียน           
มีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย     
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50% เป็นอย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

16/7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.  ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.  แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และเป้าหมาย
ของการศึกษา 
3.  แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน          
การวัดประเมินผล การลา และจำนวน
คาบท่ีขาดได้ 
4.  ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่องการบำรุงรักษาสีรถยนต์ 
5.  ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของการบำรุงรักษาสี
รถยนต์ 
ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) 
1.  เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องการ
บำรุงรักษาสีรถยนต์ ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจำเป็น
ของการบำรุงรักษาสีรถยนต์ 
3.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน    
การสอน ตอบข้อซักถาม และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.  ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.  ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

1.  เอกสาร
ประกอบวิชา          
งานพ่นสีรถยนต์ 
2.  ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.  เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.  เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน 
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
• ผลการประเมิน 
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ 
แบบทดสอบ 
หลังเรียน 
• สังเกต 
พฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
• สรุปผล 
การเรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

ความรู้      4  คะแนน 
ทักษะ      4    คะแนน 
จิตพิสัย      3 คะแนน 
รวม       11     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม           
แล้วนำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 49 ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

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

 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 6 การบำรุงรักษาสีรถยนต์ 

คำชี้แจง จงทำเครื่องหมาย X บนคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

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

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

ยึด
มัน่

ใน
สถ

าบ
นัฯ

 

ละ
เว้น

อบ
าย

มุข
 

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย์ 

.สุภ
าพ

 

ตร
งต

่อเ
วล

า 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              

 
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                                          1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/ 

 
 
 

 

สัปดาห์ที่............... 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การประมาณราคาการซ่อมสีและตัวถัง  จำนวน       7          ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1. อธิบายหลักการและวิธีการในการประมาณราคาในขั้นต้นค่าซ่อมสีและตัวถังได้  
2. อธิบายหลักการและวิธีการในการประมาณราคาอย่างละเอียดค่าซ่อมสีและตัวถังได้ 
3. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการบำรุงรักษา

เครื่องมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการคิดราคาค่าบริการงานสี่รถยนต์ในการซ่อมสีและตัวถัง 

2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจิตสำนึกท่ีดีในการบำรุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

3. เนื้อหา 
  1. การประมาณราคาในขั้นต้น 
  2. การประมาณราคาอย่างละเอียด 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการคิดราคาค่าบริการ
งานสี่รถยนต์ในการซ่อมสีและตัวถัง 
2. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ด ีมีความประณีต รอบคอบ 
ปลอดภัย มีจิตสำนึกที่ดีในการบำรุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกตผู้เรียน        
มีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแสดง
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย     
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50% เป็นอย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

17-
18/7 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1.  ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2.  แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และเป้าหมาย
ของการศึกษา 
3.  แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน      
การวัดประเมินผล การลา และจำนวน
คาบท่ีขาดได้ 
4.  ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่องการประมาณราคาการซ่อมสีและ
ตัวถัง   
5.  ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของการประมาณราคา 
การซ่อมสีและตัวถัง   
ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) 
1.  เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องการ
ประมาณราคาการซ่อมสีและตัวถัง   
ในระบบ GOOGLE CLASSROOM 
2.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจำเป็น
ของการประมาณราคาการซ่อมสีและ
ตัวถัง   
3.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน       
การสอน ตอบข้อซักถาม และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
1.  ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

1.  เอกสาร
ประกอบวิชา           
งานพ่นสีรถยนต์ 
2.  ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.  เครื่องรับ
โทรทัศน์ 
4.  เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน 
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
• ผลการประเมิน 
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ  
แบบทดสอบ 
หลังเรียน 
• สังเกต 
พฤติกรรมผู้เรียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
• สรุปผล 
การเรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

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

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม         
แล้วนำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 49 ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 

2.  ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
3.  เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน       
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
ขั้นสรุปและประเมินผล (Progress) 
1.  ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
2.  เฉลยแบบทดสอบ  
3.  บันทึกผลการประเมิน 



 

 

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

 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 7 การประมาณราคาการซ่อมสีและตัวถัง   

คำชี้แจง จงทำเครื่องหมาย X บนคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น......... ...................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                                          1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
                                          0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 

 

สัปดาห์ที่.............. 


