
 

 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
วิชา งานเครือ่งสูบและเครื่องอัดอากาศ  รหัสวิชา 30101-2006 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม               สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 
จัดทำโดย 

นายคณิต  อินทะใจ 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                  อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 

 

 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

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

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

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

 
 

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

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

 ( นายอรุณ  เกลื่อนพันธ์ ) 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

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

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

( นายนิมิตร ศรียาภัย ) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

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



 

 

คำนำ 
 แผนการจัดการเรียนรู้   มุ่งเน้นฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชา
งานเครื ่องสูบและเครื ่องอัดอากาศ รหัสวิชา 30101-2006 เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื ่อใช้เป็นคู ่มือ
ประกอบการสอน หรือเป็นแนวทางการสอนในรายวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง พุทธศักราช 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 การจัดทำได้มีการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ เรียน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หน่วย การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณธรรมจริยธรรม ไว้ในหน่วยการเรียนรู้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา มีแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน พร้อมเฉลย มีใบงาน กิจกรรมปฏิบัติ และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลแก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
 ผู้จัดทำหวังว่าแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้คงจะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อครู -อาจารย์
และนักเรียน หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทำยินดีน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 
 
 
 

 
นายคณิต  อินทะใจ 

ผู้จัดทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศรหัสวิชา 30101–2006 จำนวน 3 หน่วยกิต 90ชั่วโมง 
2. คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาชนิด คุณลักษณะการทำงาน ระบบของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ การหาสมรรถนะของ เครื่อง
สูบ และเครื่องอัดอากาศ การเลือกใชงาน การติดตั้ง และการบำรุงรักษา รวมทั้งมลภาวะเป็นพิษกับ สิ่งแวดลอม 
3. จุดประสงค์รายวิชา 

๑. เพ่ือให้มีความเข้าใจลักษณะการทำงานของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๒. เพ่ือให้สามารถคำนวณสมรรถนะของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๓. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการออกแบบเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๔. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการบำรุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๕. เพ่ือให้มีความเข้าใจการเลือกใช้งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๖. เพ่ือให้มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

4. สมรรถนะรายวิชา  
 ๑. เขา้ใจหลักการทำงาน การออกแบบ การบำรุงรักษาของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
 ๒. วิเคราะหสมรรถนะของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศเพ่ือนำมาออกแบบระบบและบำรุงรักษา  
 ๓. เลือกใชงานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศใหเหมาะสมกับงาน 

 



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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ชนิดและประเภทของปั๊ม 4 4 5 4 5 4 4 5 35 5 6 
ระบบการทำงานของปั๊ม 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 3 
การเลือกใช้ปั๊มให้เหมาะสมกับการใช้งาน 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 3 
วิธีการอนุรักษ์พลังงานของปั๊ม 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 6 
การตรวจวินิจฉัยและการบำรุงรักษาปั๊มน้ำ
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 3 

การทำงานระบบอัดอากาศ 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 6 
ประเภทมีคุณลักษณะเครื่องอัดอากาศ 5 5 5 5 5 4 4 5 38 5 6 
การเลือกใช้เครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์ใน
การอัดอากาศ 

5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 6 

การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 6 
การตรวจวินิจฉัยบำรุงรักษาระบบอัด
อากาศเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 

5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 6 

            
รวม 49 49 50 49 50 44 48 50 389 50 51 

ลำดับความสำคัญ 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 

ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1 ชนิด
และประเภทของ
ปั๊ม 
 

6 (๑) แยกตามลักษณะการไหลของ
ของเหลวในของปั๊ม  
(๒) แยกตามลักษณะการขับดัน
ของเหลวในของปั๊ม  
(๓) ตารางเปรียบเทียบของปั๊ม แต่ละ
ชนิด  
(๔) อัตราการสูบและความดันของปั๊ม
แต่ละชนิด 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ
ความหมาย หน้าที่ โครงสร้าง 
หลักการท างาน เครื่องสูบและ
เครื่องอัดอากาศ  
๒. วิเคราะห์และอธิบาย
หลักการท างานของเครื่องสูบ 
และเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆ
ตามหลักการ  
๓. คำนวณ สมรรถนะเครื่องสูบ
และเครื่องอัดอากาศ  
๔. ขั้นตอนและหลักการออกแบบ
เครื่องสูบและเครื่องอัด อากาศ 
๕. การบำรุงรักษาเครื่องสูบและ
เครื่องอัดอากาศ  
๖. การเลือกใช้เครื่องสูบและ
เครื่องอัดอากาศ  
๗. น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงานเกียร์อัตโนมัติ  
๘. นำนโยบายสถานศึกษา ๓D 
ไปใช้ในหลักการเครื่องสูบ และ
เครื่องอัดอากาศ  
๙. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย 
มีความ รับผิดชอบ ความมีวินัย 
ความละเอียดรอบคอบ และความ
สนใจใฝ่ รู้ ในการปฏิบัติงาน   



 

 

หน่วยที่ 2  ระบบ
การทำงานของปั๊ม 
 

3 (๑) การติดตั้งปั๊มในลักษณะ ต่างๆ  
(๒) การต่อร่วมแบบขนาน  
(๓) การต่อร่วมแบบอนุกรม  
(๔) สมรรถภาพในการดูดของเครื่องสูบ 
(NPSH)  
(๕) คาวิเตชั่น(Cavitation)  
(๖) ผลของความต้านทานในท่อเปลี่ยน 
(๗) การเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบการ
หมุนของปั๊ม  
(๘) การเปลี่ยนแปลงขนาดใบพัดของ
ปั๊ม 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ
ความหมาย หน้าที่ โครงสร้าง 
หลักการท างาน เครื่องสูบและ
เครื่องอัดอากาศ  
๒. วิเคราะห์และอธิบาย
หลักการท างานของเครื่องสูบ 
และเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆ
ตามหลักการ  
๓. คำนวณ สมรรถนะเครื่องสูบ
และเครื่องอัดอากาศ  
๔. ขั้นตอนและหลักการออกแบบ
เครื่องสูบและเครื่องอัด อากาศ 
๕. การบำรุงรักษาเครื่องสูบและ
เครื่องอัดอากาศ  
๖. การเลือกใช้เครื่องสูบและ
เครื่องอัดอากาศ  
๗. น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงานเกียร์อัตโนมัติ  
๘. นำนโยบายสถานศึกษา ๓D 
ไปใช้ในหลักการเครื่องสูบ และ
เครื่องอัดอากาศ  
๙. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย 
มีความ รับผิดชอบ ความมีวินัย 
ความละเอียดรอบคอบ และความ
สนใจใฝ่ รู้ ในการปฏิบัติงาน   



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำ
หน่วย 

สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 3 การ
เลือกใช้ปั๊มให้
เหมาะสมกับการใช้
งาน 

6 (๑) การเลือกเครื่องปั๊มน้ำ
สำหรับ บ้านพักอาศัย  
(๒ ) การเลือกเครื่องปั๊มน้ำ
สำหรับอาคารขนาดใหญ่ และ
โรงงานอุตสาหกรรม  

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย 
หน้าที่ โครงสร้าง หลักการท างาน 
เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๒. วิเคราะห์และอธิบายหลักการท างาน
ของเครื่องสูบ และเครื่องอัดอากาศแบบ
ต่างๆตามหลักการ  
๓. คำนวณ สมรรถนะเครื่องสูบและ
เครื่องอัดอากาศ  
๔. ขั้นตอนและหลักการออกแบบเครื่อง
สูบและเครื่องอัด อากาศ ๕. การ
บำรุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัด
อากาศ  
๖. การเลือกใช้เครื่องสูบและเครื่องอัด
อากาศ  
๗. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการ ปฏิบัติงานเกียร์
อัตโนมัติ  
๘. นำนโยบายสถานศึกษา ๓D ไปใช้ใน
หลักการเครื่องสูบ และเครื่องอัดอากาศ  
๙. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย มีความ 
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความละเอียด
รอบคอบ และความสนใจใฝ่ รู้ ในการ
ปฏิบัติงาน   

หน่วยที่ 4   
วิธีการอนุรักษ์
พลังงานของปั๊ม 

3 (๑) การเลือกปั๊มที่เหมาะสมใน
การใช้งาน  
(๒) การเปลี่ยนใบพัดและการ
ลดขนาดใบพัด  
(๓) ควบคุมการเปิด วาลว์ ด้าน
ดูดและวาลว์ ด้านจ่าย  
(๔) การควบคุมความเร็วรอบ
ของปั๊มการควบคุม ความเร็ว
ของปั๊ม  
(๕) เลือกเดินปั๊มประสิทธิภาพ
สูงเป็นหลัก  
(๖) การออกแบบโดย
คุณลักษณะที่เหมาะสม  
(๗) การออกแบบทอ และ
อุปกรณ์อ่ืนที่สัมพันธ์กัน อย่าง
เหมาะสม 
(๘) การลดการ by-pass ใน
ระบบ  
(๙) การปรับตั้งแนวการขับ 
(Aliment) 

หน่วยที่ 5  
การตรวจ วินิจฉัย 
และการบำรุงรักษา
ปั๊มน้ำ เพ่ือการ 
อนุรักษ์พลังงาน 

6 (๑) การตรวจ วินิจฉัย ระบบปั๊ม
น้ำ เพ่ือการอนุรักษ พลังงาน  
(๒) การบำรุงรักษาปั๊มน้ำอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

 
หน่วยที่ 6  การ
ทำงานระบบอัด
อากาศ  
 

 

6 (๑) เครื่องอัดอากาศท่ีใช
ลักษณะการแทนที่ของ อากาศ 
(Dynamic) 
(๒) เครื่องอัดอากาศท่ีอัด
อากาศเชิงปริมาตร 
(Displacement 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำ
หน่วย 

สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 7 ประเภท
และมีคุณลักษณะ
เครื่องอัดอากาศ 
(Type of 
Compressor) 

 

6 (๑) เครื่องอัดอากาศประเภท 
(Dynamic Compressor)  
(๒) เครื่องอัดอากาศประเภท 
(Displacement 
Compressor)  
(๓) เครื่องเพ่ิมแรงดัน 
(Booster)  
(๔) ระบบควบคุมเครื่องอัด
อากาศ 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย 
หน้าที่ โครงสร้าง หลักการท างาน 
เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๒. วิเคราะห์และอธิบายหลักการท างาน
ของเครื่องสูบ และเครื่องอัดอากาศแบบ
ต่างๆตามหลักการ  
๓. คำนวณ สมรรถนะเครื่องสูบและ
เครื่องอัดอากาศ  
๔. ขั้นตอนและหลักการออกแบบเครื่อง
สูบและเครื่องอัด อากาศ ๕. การ
บำรุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัด
อากาศ  
๖. การเลือกใช้เครื่องสูบและเครื่องอัด
อากาศ  
๗. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการ ปฏิบัติงานเกียร์
อัตโนมัติ  
๘. นำนโยบายสถานศึกษา ๓D ไปใช้ใน
หลักการเครื่องสูบ และเครื่องอัดอากาศ  
๙. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย มีความ 
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความละเอียด
รอบคอบ และความสนใจใฝ่ รู้ ในการ

ปฏิบัติงาน   

หน่วยที่ 8 การ
เลือกใชเครื่องอัด
อากาศและอุปกรณ์
ในระบบอัด อากาศ 

6 (๑) การเลือกขนาดและชนิด
ของเครื่องอัดอากาศท่ี 
เหมาะสม  
(๒) การเลือกขนาดถังเก็บ
อากาศ  
(๓) การเลือกขนาดทอสงจาย
อากาศอัดและการติดตั้ง ใชงาน  
(๔) การปรับปรุงคุณภาพ
อากาศอัด (Treatment of 
Compressed air) 

หน่วยที่ 9  การ
อนุรักษ์พลังงานใน
ระบบอัดอากาศ 

 

6 (๑) การลดอุณหภูมิของอากาศ
กอนเขาเครื่องอัด อากาศ  
(๒) การปรับปรุงทอเมนสงจาย
อากาศอัด  
(๓) การลดแรงดันในการผลิต
อากาศอัด 
(๔) การลดการรั่วไหลของ
อากาศอัด  
(๕) ปรับปรุงถังเก็บอากาศอัด 
(ถังเล็ก) เพ่ือการ ประหยัด
พลังงาน  
(๖) การจัดโหลดเครื่องอัด
อากาศใหเหมาะสมกับ ความ
ต้องการ  
(๗) การลดพฤติกรรมการใช
อากาศอัดที่ไมเหมาะสม  



 

 

(๘) การเลือกใชอุปกรณ
ประสิทธิภาพสูง  
(๙) การบ ารุงรักษากรอง
อากาศ และจุดกรองอื่นๆ ของ
ระบบอัดอากาศ  
(๑๐) การน าความรอนทิ้งจาก
เครื่องอัดอากาศกลับมา ใช้  

หน่วยที่ 10 การ
ตรวจวินิจฉัยบ ารุง
รักษาระบบอัด
อากาศเพ่ือการ อนุ
รักษพลังงาน 

6 (๑) การตรวจวินิจฉัยระบบอัด
อากาศเพ่ืออนุรักษ์ พลังงาน 
(๒) การบ ารุงรักษาระบบอัด
อากาศเพ่ือ อนุรักษ์ พลังงาน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 4 6 2 12 6 
๒ 3 4 3 10 5 
๓ 5 3 2 10 5 
๔ 2 5 1 8 4 
๕ 3 2 2 7 3.5 
6 4 4 3 11 5.5 
7 5 3 1 9 4.5 
8 3 5 2 10 5 
9 5 6 2 13 6.5 
10 6 2 2 10 5 
รวม 40 4๐ 20 ๑๐๐ 50 

  พุทธพิสัย       4๐ คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน(30 คะแนน)  
  ทักษะพิสัย       3๐ คะแนน 
   -ใบงาน (10 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (20 คะแนน) 
  จิตพิสัย        30  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
 7.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.๑ แบบสังเกตพฤติกรรม 
 8.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 8.๓ แบบทดสอบหลังเรียน  8.๔ ใบงาน 



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชนิดและประเภทของปั๊ม  จำนวน 6 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย หน้าที่ โครงสร้าง หลักการทำงาน เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
 ๒. วิเคราะห์และอธิบายหลักการทำงานของเครื่องสูบ และเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆตามหลักการ  
 ๓. คำนวณ สมรรถนะเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
 ๔. ขั้นตอนและหลักการออกแบบเครื่องสูบและเครื่องอัด อากาศ  
 ๕. การบำรุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัด อากาศ  
 ๖. การเลือกใช้เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
 ๗. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ ปฏิบัติงานเกียร์อัตโนมัติ  
 ๘. นำนโยบายสถานศึกษา ๓D ไปใช้ในหลักการเครื่องสูบ และเครื่องอัดอากาศ  
 ๙. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย มีความ รับผิดชอบ ความมีวินัย ความละเอียดรอบคอบ และความสนใจใฝ่ 
 รู้ ในการปฏิบัติงาน   

    1.2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
       ๑. เขา้ใจหลักการทำงาน การออกแบบ การบำรุงรักษาของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
       ๒. วิเคราะหสมรรถนะของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศเพ่ือนำมาออกแบบระบบและบำรุงรักษา  
       ๓. เลือกใช้งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศใหเหมาะสมกับงาน  
  1.3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 ศึกษาชนิด คุณลักษณะการทำงาน ระบบของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ การหาสมรรถนะของ  

เครื่องสูบ และเครื่องอัดอากาศ การเลือกใชงาน การติดตั้ง และการบำรุงรักษา รวมทั้งมลภาวะเป็นพิษกับ สิ่ง 
แวดล้อม 

3. เนื้อหา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย หน้าที่ โครงสร้าง หลักการทำงาน เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
 ๒. วิเคราะห์และอธิบายหลักการทำงานของเครื่องสูบ และเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆตามหลักการ  
 ๓. คำนวณ สมรรถนะเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
 ๔. ขั้นตอนและหลักการออกแบบเครื่องสูบและเครื่องอัด อากาศ  
 ๕. การบำรุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัด อากาศ  
 ๖. การเลือกใช้เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
 ๗. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ ปฏิบัติงานเกียร์อัตโนมัติ  
 ๘. นำนโยบายสถานศึกษา ๓D ไปใช้ในหลักการเครื่องสูบ และเครื่องอัดอากาศ  
 ๙. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย มีความ รับผิดชอบ ความมีวินัย ความละเอียดรอบคอบ และความสนใจใฝ่ 
 รู้ ในการปฏิบัติงาน   
 
 



 

 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

(๑) แยกตามลักษณะการไหลของของเหลวในของปั๊ม  
(๒) แยกตามลักษณะการขับดันของเหลวในของปั๊ม  
(๓) ตารางเปรียบเทียบของปั๊ม แต่ละชนิด  
(๔) อัตราการสูบและความดันของปั๊มแต่ละชนิด 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย หน้าที่ โครงสร้าง 
หลักการท างาน เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๒. วิเคราะห์และอธิบายหลักการท างานของเครื่องสูบ 
และเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆตามหลักการ  
๓. คำนวณ สมรรถนะเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๔. ขั้นตอนและหลักการออกแบบเครื่องสูบและเครื่อง
อัด อากาศ  
๕. การบำรุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๖. การเลือกใช้เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๗. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การ ปฏิบัติงานเกียร์อัตโนมัติ  
๘. นำนโยบายสถานศึกษา ๓D ไปใช้ในหลักการเครื่อง
สูบ และเครื่องอัดอากาศ  
๙. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย มีความ รับผิดชอบ 
ความมีวินัย ความละเอียดรอบคอบ และความสนใจใฝ่ 
รู้ ในการปฏิบัติงาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

วัดผล 
1/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมา

เรียนของนักเรียนโดย
การเช็คชื่อ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  

2. ครูชี้แจงรายละเอียด
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้
นักเรียนทราบ 

4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่อง 
ชน ิดและประเภทของปั๊ ม  
นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
2. ครูอธิบายทักษะ 
สัญลักษณ์ในเรื ่องหลักการ
เ บ ื ้ อ ง ต ้ น ข อ ง ช น ิ ด แ ล ะ
ประเภทของปั๊ม  นักเรียนฟัง
ครูอธิบายตัวอย่างพร้อมกับ
จดบ ันท ึกและค ้นคว ้ า ใน 
ระบบ  google class room 
และนำเสนอ 
 
 
 

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื ่อง ชนิดและประเภทของ
ปั๊ม   
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ ๑ สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ ๑  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเร ียนร่วมกัน
สรุปความรู้ เรื ่อง ชนิดและ
ประเภทของปั๊ม   
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เน ื ้ อหาในเร ื ่ อง ชน ิดและ
ประเภทของปั ๊ม  ก่อนเรียน
ในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

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



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 1   ชนิดและประเภทของป๊ัม   

1.  ประเภทของป๊ัมคืออะไร 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
2.  วิธีการเลือกปั๊ม มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

 
3.  ข้อแตกต่างของการใช้ปั๊มคือ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 4.  ลักษณะและการทำงานของปั๊มหอยโข่งแรงหว่ียงหนีศูนย์กลาง  คือ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ระบบการทำงานของปั๊ม  จำนวน 3 ชั่วโมง 
  1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
           1. บอกส่วนประกอบของระบบการทำงานของปั๊ม 

 2. บอกหน้าที่และการทำงานของเครื่องอัดอากาศ 
        3. ระบุชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบผลิตและจ่ายลม 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. บอกส่วนประกอบของระบบการผลิตและใช้ลม 
2. บอกหน้าที่และการทำงานของเครื่องอัดอากาศ 

       3. ระบุชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบผลิตและจ่ายลม 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของปั๊ม 

3. เนื้อหา 
1. โครงสร้างระบบการผลิตและจ่ายลม 
2. ระบบการใช้ลมอัด 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

(๑) การติดตั้งปั๊มในลักษณะ ต่างๆ  
(๒) การต่อร่วมแบบขนาน  
(๓) การต่อร่วมแบบอนุกรม  
(๔) สมรรถภาพในการดูดของเครื่องสูบ (NPSH)  
(๕) คาวิเตชั่น(Cavitation)  
(๖) ผลของความต้านทานในท่อเปลี่ยน  
(๗) การเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบการหมุนของปั๊ม  
(๘) การเปลี่ยนแปลงขนาดใบพัดของปั๊ม 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย หน้าที่ โครงสร้าง 
หลักการท างาน เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๒. วิเคราะห์และอธิบายหลักการท างานของเครื่องสูบ 
และเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆตามหลักการ  
๓. คำนวณ สมรรถนะเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๔. ขั้นตอนและหลักการออกแบบเครื่องสูบและเครื่อง
อัด อากาศ  
๕. การบำรุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๖. การเลือกใช้เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๗. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การ ปฏิบัติงานเกียร์อัตโนมัติ  
๘. นำนโยบายสถานศึกษา ๓D ไปใช้ในหลักการเครื่อง
สูบ และเครื่องอัดอากาศ  
๙. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย มีความ รับผิดชอบ 
ความมีวินัย ความละเอียดรอบคอบ และความสนใจใฝ่ 
รู้ ในการปฏิบัติงาน   

 
 



 

 

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

วัดผล 
3/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน

ของนักเรียนโดยการเช็ค
ชื ่อ แลกเปลี ่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ครูชี้แจงรายละเอียด
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้
นักเรียนทราบ 

4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่าง 

 ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1.  ครูอธิบายในเรื่องระบบ

การทำงานของปั๊ม  
2.  นักเรียนฟังครูพร้อมกับ

จดบันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์

ในเรื ่องระบบการทำงาน
ของปั๊ม 

4. น ักเร ียนฟ ั งคร ูอธ ิบาย
ต ั ว อย ่ า งพร ้ อมก ั บจด
บ ันท ึ กและค ้นคว ้ า ใน 
ร ะ บ บ  google class 
room และนำเสนอ 

 
 
 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องสูบ
และเครื่องอัด
อากาศ 
 2.ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องระบบการทำงานของปั๊ม
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 2 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3. มอบหมายให้ทำ
แบบฝึกหัดบทที่ 2  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ เรื่องระบบการ
ทำงานของปั๊ม 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 2 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เน ื ้อหาในเร ื ่องระบบการ
ทำงานของปั๊ม ก่อนเรียนใน
ครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

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



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 2  ระบบการทำงานของปั๊ม 
 

1. บอกส่วนประกอบของระบบการทำงานของปั๊ม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. บอกหน้าที่และการทำงานของเครื่องอัดอากาศ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ระบุชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบผลิตและจ่ายลม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม    การ
เรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเลือกใช้ปั๊มให้เหมาะสมกับการใช้งาน  จำนวน 6 ชั่วโมง 
1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
(๑) การเลือกเครื่องปั๊มน้ำสำหรับ บ้านพักอาศัย 
(๒ ) การเลือกเครื่องปั๊มน้ำสำหรับอาคารขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม 

1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(๑) การเลือกเครื่องปั๊มน้ำสำหรับ บ้านพักอาศัย 
(๒ ) การเลือกเครื่องปั๊มน้ำสำหรับอาคารขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ

โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2.สมรรถนะประจำหน่วย 

  แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทำงานการเลือกใช้ปั๊มให้เหมาะสมกับการใช้งาน   

3. เนื้อหา 
1 การเลือกใช้ปั๊มให้เหมาะสมกับการใช้งาน   

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

(1)  การเลือกเครื่องปั๊มน้ำสำหรับ บ้านพักอาศัย 
(๒ ) การเลือกเครื่องปั๊มน้ำสำหรับอาคารขนาดใหญ่ 
และโรงงานอุตสาหกรรม 
 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย หน้าที่ โครงสร้าง 
หลักการท างาน เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๒. วิเคราะห์และอธิบายหลักการท างานของเครื่องสูบ 
และเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆตามหลักการ  
๓. คำนวณ สมรรถนะเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๔. ขั้นตอนและหลักการออกแบบเครื่องสูบและเครื่อง
อัด อากาศ  
๕. การบำรุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๖. การเลือกใช้เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๗. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การ ปฏิบัติงานเกียร์อัตโนมัติ  
๘. นำนโยบายสถานศึกษา ๓D ไปใช้ในหลักการเครื่อง
สูบ และเครื่องอัดอากาศ  
๙. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย มีความ รับผิดชอบ 
ความมีวินัย ความละเอียดรอบคอบ และความสนใจใฝ่ 
รู้ ในการปฏิบัติงาน   

 
 
 
 
 



 

 

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

วัดผล 
4/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมา 

เรียนของนักเรียนโดยการ
เช็คชื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียด 
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การเรียนรู้
ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การ 
วัดผลและประเมินผลให้
นกัเรียนทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ 
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของความเค้น
ออกแบบและความเค้นที่
เกิดข้ึนเนื่องจากอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลง 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื ่องการ
เลือกใช้ปั๊มให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน   
2. นักเรียนฟังครูพร้อม 
กับจดบ ันท ึกซ ักถามข้อ
สงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะ 
ส ัญล ักษณ์ในเร ื ่อง การ
เลือกใช้ปั๊มให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน   
4. นักเรียนฟังครูอธิบาย 

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค ้ นคว ้ า ใน  ระบบ 
google class room และ
นำเสนอ 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว
ชื่อเรื ่อง การเลือกใช้ปั๊มให้
เหมาะสมกับการใช้งาน   
๒. ให ้น ักเร ียนค้นคว ้าใน
ระบบ google class room 
หน่วยที่ 3 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 3 
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ขั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
การเลือกใช้ปั๊มให้เหมาะสม
กับการใช้งาน ให้ทำ
แบบทดสอบบทที่ 3 
3.มอบหมายให ้ไปศ ึกษา
เนื ้อหาในเร ื ่องวัสดุหน่วย
และอ ุปกรณ์มาล ่วงหน้า 
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ูแลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่เกิดขึ ้นไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 

 



 

 

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



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที่ 3 การเลือกใช้ปั๊มให้เหมาะสมกับการใช้งาน   

 
1. บอกวิธีการเลือกเครื่องปั๊มน้ำสำหรับ บ้านพักอาศัย 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
2. จงอธิบายการเลือกเครื่องปั๊มน้ำสำหรับอาคารขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม 

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

 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ 

เรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วิธีการอนุรักษ์พลังงานของป๊ัม   จำนวน 4 ชั่วโมง 
1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
    1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
 (๑) การเลือกปั๊มที่เหมาะสมในการใช้งาน  

(๒) การเปลี่ยนใบพัดและการลดขนาดใบพัด  
(๓) ควบคุมการเปิด วาลว ด้านดูดและวาลว ด้านจ่าย  
(๔) การควบคุมความเร็วรอบของปั๊มการควบคุม ความเร็วของปั๊ม  
(๕) เลือกเดินปั๊มประสิทธิภาพสูงเป็นหลัก  
(๖) การออกแบบโดยคุณลักษณะที่เหมาะสม  
(๗) การออกแบบทอ และอุปกรณ์อ่ืนที่สัมพันธ์กัน อย่างเหมาะสม  
(๘) การลดการ by-pass ในระบบ  
(๙) การปรับตั้งแนวการขับ (Aliment) 

    1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
           (๑) การเลือกปั๊มที่เหมาะสมในการใช้งาน  

(๒) การเปลี่ยนใบพัดและการลดขนาดใบพัด  
(๓) ควบคุมการเปิด วาลว ด้านดูดและวาลว ด้านจ่าย  
(๔) การควบคุมความเร็วรอบของปั๊มการควบคุม ความเร็วของปั๊ม  
(๕) เลือกเดินปั๊มประสิทธิภาพสูงเป็นหลัก  
(๖) การออกแบบโดยคุณลักษณะที่เหมาะสม  
(๗) การออกแบบทอ และอุปกรณ์อ่ืนที่สัมพันธ์กัน อย่างเหมาะสม  
(๘) การลดการ by-pass ในระบบ  
(๙) การปรับตั้งแนวการขับ (Aliment) 

    1.3ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           1.  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ      

โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2.สมรรถนะประจำหน่วย 
  (๑) การเลือกปั๊มที่เหมาะสมในการใช้งาน  

(๒) การเปลี่ยนใบพัดและการลดขนาดใบพัด  
(๓) ควบคุมการเปิด วาลว ด้านดูดและวาลว ด้านจ่าย  
(๔) การควบคุมความเร็วรอบของปั๊มการควบคุม ความเร็วของปั๊ม  
(๕) เลือกเดินปั๊มประสิทธิภาพสูงเป็นหลัก  
(๖) การออกแบบโดยคุณลักษณะที่เหมาะสม  
(๗) การออกแบบทอ และอุปกรณ์อ่ืนที่สัมพันธ์กัน อย่างเหมาะสม  
(๘) การลดการ by-pass ในระบบ  
(๙) การปรับตั้งแนวการขับ (Aliment) 

3. เนื้อหา 
      (๑) การเลือกปั๊มที่เหมาะสมในการใช้งาน  

(๒) การเปลี่ยนใบพัดและการลดขนาดใบพัด  



 

 

(๓) ควบคุมการเปิด วาลว ด้านดูดและวาลว ด้านจ่าย  
(๔) การควบคุมความเร็วรอบของปั๊มการควบคุม ความเร็วของปั๊ม  
(๕) เลือกเดินปั๊มประสิทธิภาพสูงเป็นหลัก  
(๖) การออกแบบโดยคุณลักษณะที่เหมาะสม  
(๗) การออกแบบทอ และอุปกรณ์อ่ืนที่สัมพันธ์กัน อย่างเหมาะสม  
(๘) การลดการ by-pass ในระบบ  
(๙) การปรับตั้งแนวการขับ (Aliment) 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

(๑) การเลือกปั๊มที่เหมาะสมในการใช้งาน  
(๒) การเปลี่ยนใบพัดและการลดขนาดใบพัด  
(๓) ควบคุมการเปิด วาลว ด้านดูดและวาลว ด้านจ่าย 
(๔) การควบคุมความเร ็วรอบของปั ๊มการควบคุม 
ความเร็วของปั๊ม  
(๕) เลือกเดินปั๊มประสิทธิภาพสูงเป็นหลัก  
(๖) การออกแบบโดยคุณลักษณะที่เหมาะสม  
(๗) การออกแบบทอ และอุปกรณ์อื ่นที ่ส ัมพันธ์กัน 
อย่างเหมาะสม  
(๘) การลดการ by-pass ในระบบ  
(๙) การปรับตั้งแนวการขับ (Aliment) 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย หน้าที่ โครงสร้าง 
หลักการท างาน เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๒. วิเคราะห์และอธิบายหลักการท างานของเครื่องสูบ 
และเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆตามหลักการ  
๓. คำนวณ สมรรถนะเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๔. ขั้นตอนและหลักการออกแบบเครื่องสูบและเครื่อง
อัด อากาศ  
๕. การบำรุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๖. การเลือกใช้เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๗. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การ ปฏิบัติงานเกียร์อัตโนมัติ  
๘. นำนโยบายสถานศึกษา ๓D ไปใช้ในหลักการเครื่อง
สูบ และเครื่องอัดอากาศ  
๙. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย มีความ รับผิดชอบ 
ความมีวินัย ความละเอียดรอบคอบ และความสนใจใฝ่ 
รู้ ในการปฏิบัติงาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

วัดผล 
5/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของความเค้นในวัสดุ
สองชนิดยึดติดกัน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื ่องวิธีการ
อนุรักษ์พลังงานของปั๊ม    
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ใน เ ร ื ่ อ ง ว ิ ธ ี ก า รอน ุ ร ั กษ์
พลังงานของปั๊ม    
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องสูบ
และเครื่องอัด
อากาศ 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื ่องวิธีการอนุรักษ์พลังงาน
ของปั๊ม    
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 4 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 4  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้ นสรุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ วิธีการอนุรักษ์
พลังงานของปั๊ม    
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 4 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่องวิธีการอนุรักษ์
พลังงานของปั๊ม ก่อนเรียนใน
ครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

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



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่4 วิธีการอนุรักษ์พลังงานของปั๊ม   

  
1. บอกวิธีการเลือกปั๊มที่เหมาะสมในการใช้งาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๒. บอกวิธีการเปลี่ยนใบพัดและการลดขนาดใบพัด  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๓. จงอธิบายควบคุมการเปิด วาล์ว ด้านดูดและวาล์ว ด้านจ่าย  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๔. จงบอกวิธีการควบคุมความเร็วรอบของปั๊มการควบคุม ความเร็วของปั๊ม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๕. จงอธิบายเลือกเดินปั๊มประสิทธิภาพสูงเป็นหลัก  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การตรวจ วินิจฉัยและการบำรุงรักษาปั๊มน้ำเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  จำนวน 6 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
 (๑) การตรวจ วินิจฉัย ระบบปั๊มน้ำ เพ่ือการอนุรักษ พลังงาน  
 (๒) การบำรุงรักษาปั๊มน้ำอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 (๑) การตรวจ วินิจฉัย ระบบปั๊มน้ำ เพ่ือการอนุรักษ พลังงาน  
 (๒) การบำรุงรักษาปั๊มน้ำอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
         แสดงความรู้เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัยและการบำรุงรักษาปั๊มน้ำเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน   
3. เนื้อหา 
 (๑) การตรวจ วินิจฉัย ระบบปั๊มน้ำ เพ่ือการอนุรักษ พลังงาน  
 (๒) การบำรุงรักษาปั๊มน้ำอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
(๑) การตรวจ วินิจฉัย ระบบปั๊มน้ำ เพ่ือการอนุรักษ 
พลังงาน  
(๒) การบำรุงรักษาปั๊มน้ำอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย หน้าที่ โครงสร้าง 
หลักการท างาน เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๒. วิเคราะห์และอธิบายหลักการท างานของเครื่องสูบ 
และเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆตามหลักการ  
๓. คำนวณ สมรรถนะเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๔. ขั้นตอนและหลักการออกแบบเครื่องสูบและเครื่อง
อัด อากาศ  
๕. การบำรุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๖. การเลือกใช้เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๗. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การ ปฏิบัติงานเกียร์อัตโนมัติ  
๘. นำนโยบายสถานศึกษา ๓D ไปใช้ในหลักการเครื่อง
สูบ และเครื่องอัดอากาศ  
๙. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย มีความ รับผิดชอบ 
ความมีวินัย ความละเอียดรอบคอบ และความสนใจใฝ่ 
รู้ ในการปฏิบัติงาน   

 
 
 



 

 

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

วัดผล 
6/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการตรวจ 
วินิจฉัยและการบำรุงรักษา
ปั๊มน้ำ 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. คร ูอธ ิบายในเร ื ่องการ
ต ร ว จ  ว ิ น ิ จ ฉ ั ย แ ล ะก า ร
บำรุงรักษาปั๊มน้ำ 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการตรวจ วินิจฉัยและ
การบำรุงรักษาปั๊มน้ำ 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องสูบ
และเครื่องอัด
อากาศ 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื ่องการตรวจ วินิจฉัยและ
การบำรุงรักษาปั๊มน้ำ 
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 5 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 5  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ การตรวจ วินิจฉัย
และการบำรุงรักษาปั๊มน้ำ 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 5 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เน ื ้ อหาในเร ื ่ องการตรวจ 
วินิจฉัยและการบำรุงรักษา
ปั๊มน้ำ  ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

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



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่5 การตรวจ วินิจฉัยและการบำรุงรักษาปั๊มน้ำ 

๑. จงอธิบายการตรวจ วินิจฉัย ระบบปั๊มนำ้ เพ่ือการอนุรักษ พลังงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
๒. บอกวิธีการบำรุงรักษาปั๊มน้ำอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
(.....................................................................................)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การทำงานระบบอัดอากาศ  จำนวน 6 ชั่วโมง 
1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
     (๑) เครื่องอัดอากาศท่ีใชลักษณะการแทนที่ของ อากาศ (Dynamic) 

(๒) เครื่องอัดอากาศท่ีอัดอากาศเชิงปริมาตร (Displacement 
1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

          (๑) เครื่องอัดอากาศที่ใชลักษณะการแทนที่ของ อากาศ (Dynamic) 
(๒) เครื่องอัดอากาศท่ีอัดอากาศเชิงปริมาตร (Displacement 

        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย   
2.สมรรถนะประจำหน่วย 
 (๑) เครื่องอัดอากาศท่ีใชลักษณะการแทนที่ของ อากาศ (Dynamic) 
        (๒) เครื่องอัดอากาศที่อัดอากาศเชิงปริมาตร (Displacement 
3. เนื้อหา 
 (๑) เครื่องอัดอากาศท่ีใชลักษณะการแทนที่ของ อากาศ (Dynamic) 
        (๒) เครื่องอัดอากาศที่อัดอากาศเชิงปริมาตร (Displacement 

 
4.. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
(๑) เครื่องอัดอากาศท่ีใชลักษณะการแทนที่ของ 
อากาศ (Dynamic) 
(๒) เครื่องอัดอากาศท่ีอัดอากาศเชิงปริมาตร 
(Displacement 
 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย หน้าที่ โครงสร้าง 
หลักการท างาน เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๒. วิเคราะห์และอธิบายหลักการท างานของเครื่องสูบ 
และเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆตามหลักการ  
๓. คำนวณ สมรรถนะเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๔. ขั้นตอนและหลักการออกแบบเครื่องสูบและเครื่อง
อัด อากาศ  
๕. การบำรุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๖. การเลือกใช้เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๗. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การ ปฏิบัติงานเกียร์อัตโนมัติ  
๘. นำนโยบายสถานศึกษา ๓D ไปใช้ในหลักการเครื่อง
สูบ และเครื่องอัดอากาศ  
๙. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย มีความ รับผิดชอบ 
ความมีวินัย ความละเอียดรอบคอบ และความสนใจใฝ่ 
รู้ ในการปฏิบัติงาน   

 
 



 

 

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

วัดผล 
7/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการ
ทำงานระบบอัดอากาศ 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. คร ูอธ ิบายในเร ื ่องการ
ทำงานระบบอัดอากาศ 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื ่องการทำงานระบบอัด
อากาศ 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องสูบ
และเครื่องอัด
อากาศ 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร ื ่องการทำงานระบบอัด
อากาศ 
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 6 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 6  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ การทำงานระบบ
อัดอากาศ 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 6 
3.มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องการทำงาน
ระบบอัดอากาศ ก่อนเรียนใน
ครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

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



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่6 การทำงานระบบอัดอากาศ 

๑. บอกลักษณะของเครื่องอัดอากาศท่ีใช้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. บอกลักษณะการแทนที่ของอากาศ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. บอกวิธีเครื่องอัดอากาศที่อัดอากาศเชิงปริมาตร  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ประเภทและมีคุณลักษณะเครื่องอัดอากาศ (Type of Compressor) จำนวน 6 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
  (๑) เครื่องอัดอากาศประเภท (Dynamic Compressor)  
  (๒) เครื่องอัดอากาศประเภท (Displacement Compressor)  
  (๓) เครื่องเพ่ิมแรงดัน (Booster)    (๔) ระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศ 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
          (๑) เครื่องอัดอากาศประเภท (Dynamic Compressor)  
  (๒) เครื่องอัดอากาศประเภท (Displacement Compressor)  
  (๓) เครื่องเพ่ิมแรงดัน (Booster)   (๔) ระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศ          

 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจำหน่วย 
         แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทและมีคุณลักษณะเครื่องอัดอากาศได้ 
   3. เนื้อหา 
 (๑) เครื่องอัดอากาศประเภท (Dynamic Compressor)  
 (๒) เครื่องอัดอากาศประเภท (Displacement Compressor)  
 (๓) เครื่องเพ่ิมแรงดัน (Booster)  
 (๔) ระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศ          
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
(๑) เครื่องอัดอากาศประเภท (Dynamic 
Compressor)  
(๒) เครื่องอัดอากาศประเภท (Displacement 
Compressor)  
(๓) เครื่องเพ่ิมแรงดัน (Booster)  
(๔) ระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศ          

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย หน้าที่ โครงสร้าง 
หลักการท างาน เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๒. วิเคราะห์และอธิบายหลักการท างานของเครื่องสูบ และ
เครื่องอัดอากาศแบบต่างๆตามหลักการ  
๓. คำนวณ สมรรถนะเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๔. ขั้นตอนและหลักการออกแบบเครื่องสูบและเครื่องอัด 
อากาศ  
๕. การบำรุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๖. การเลือกใช้เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๗. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงานเกียร์อัตโนมัติ  
๘. นำนโยบายสถานศึกษา ๓D ไปใช้ในหลักการเครื่องสูบ 
และเครื่องอัดอากาศ  
๙. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย มีความ รับผิดชอบ ความ
มีวินัย ความละเอียดรอบคอบ และความสนใจใฝ่ รู้ ในการ
ปฏิบัติงาน   



 

 

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

วัดผล 
8/3 
9/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างประเภท
และมีคุณลักษณะเครื่องอัด
อากาศ  
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องประเภท
และมีคุณลักษณะเครื ่องอัด
อากาศ  
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องประเภทและมี
คุณลักษณะเครื่องอัดอากาศ 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องสูบ
และเครื่องอัด
อากาศ 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เ ร ื ่ อ ง ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ มี
คุณลักษณะเครื่องอัดอากาศ 
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 7 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 7  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ ประเภทและมี
คุณลักษณะเครื่องอัดอากาศ
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 7 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่องประเภทและมี
คุณลักษณะเครื่องอัดอากาศ 
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

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



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่7 ประเภทและมีคุณลักษณะเครื่องอัดอากาศ 

๑. เครื่องอัดอากาศประเภท  มีก่ีประเภท  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๒. บอกวิธีเครื่องอัดอากาศประเภท  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๓. บอกประโยชน์เครื่องเพ่ิมแรงดัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๔. บอกวิธีระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเลือกใช้เครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์ในระบบอัด อากาศ จำนวน 6 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการการเลือกใชเครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์ในระบบอัด 
อากาศ 
       2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการการเลือกใชเครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์ในระบบอัด 
อากาศ 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1.  บอกสัญลักษณ์และการทำงานของการเลือกใชเครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์ในระบบอัด อากาศ  

      2.  บอกสัญลักษณ์และการทำงานของการเลือกใชเครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์ในระบบอัด อากาศ 
         1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจำหน่วย 
           แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกใชเครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์ในระบบอัด อากาศ 
   3. เนื้อหา 
        1.  บอกสัญลักษณ์และการทำงานของการเลือกใชเครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์ในระบบอัด อากาศ  

 2.  บอกสัญลักษณ์และการทำงานของการเลือกใชเครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์ในระบบอัด อากาศ 
 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
(๑) การเลือกขนาดและชนิดของเครื่องอัดอากาศท่ี 
เหมาะสม  
(๒) การเลือกขนาดถังเก็บอากาศ  
(๓) การเลือกขนาดทอสงจายอากาศอัดและการ
ติดต้ัง ใชงาน  
(๔) การปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด (Treatment of 
Compressed air) 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย หน้าที่ โครงสร้าง 
หลักการท างาน เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๒. วิเคราะห์และอธิบายหลักการท างานของเครื่องสูบ 
และเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆตามหลักการ  
๓. คำนวณ สมรรถนะเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๔. ขั้นตอนและหลักการออกแบบเครื่องสูบและเครื่องอัด 
อากาศ  
๕. การบำรุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๖. การเลือกใช้เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๗. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงานเกียร์อัตโนมัติ  
๘. นำนโยบายสถานศึกษา ๓D ไปใช้ในหลักการเครื่องสูบ 
และเครื่องอัดอากาศ  
๙. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย มีความ รับผิดชอบ 
ความมีวินัย ความละเอียดรอบคอบ และความสนใจใฝ่ รู้ 
ในการปฏิบัติงาน   

 



 

 

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

วัดผล 
10/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการ
เลือกใช้เครื่องอัดอากาศและ
อุปกรณ์ในระบบอัดอากาศ 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. คร ูอธ ิบายในเร ื ่องการ
เลือกใช้เครื่องอัดอากาศและ
อุปกรณใ์นระบบอัดอากาศ 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการเลือกใช้เครื่องอัด
อากาศและอุปกรณ์ในระบบ
อัดอากาศ 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องสูบ
และเครื่องอัด
อากาศ 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เร ื ่องการเลือกใช้ เครื ่องอัด
อากาศและอุปกรณ์ในระบบ
อัดอากาศ 
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 8 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3. มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 8  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ การเลือกใช้
เครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์
ในระบบอัดอากาศ 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 8 
3.มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องการเลือกใช้
เครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์
ในระบบอัดอากาศ ก่อนเรียน
ในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

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



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที่ 8 การเลือกใช้เครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์ในระบบอัดอากาศ 

๑.  การเลือกขนาดและชนิดของเครื่องอัดอากาศท่ี เหมาะสม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๒.  การเลือกขนาดถังเก็บอากาศ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๓.  การเลือกขนาดทอสงจายอากาศอัดและการติดตั้ง ใชงาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๔.  การปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด (Treatment of Compressed air) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ  จำนวน 6 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                1. ความหมายของการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ 
                2. อธิบายถึงการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศได้ 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ 
                2. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศได ้ 
        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจำหน่วย 
         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ 
   3. เนื้อหา 
 1. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ 
          2. บอกสัญลักษณ์และการทำงานของการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศได ้ 

 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
(๑) การลดอุณหภูมิของอากาศกอนเขาเครื่องอัด 
อากาศ  
(๒) การปรับปรุงทอเมนสงจายอากาศอัด  
(๓) การลดแรงดันในการผลิตอากาศอัด 
(๔) การลดการรั่วไหลของอากาศอัด  
(๕) ปรับปรุงถังเก็บอากาศอัด (ถังเล็ก) เพ่ือการ 
ประหยัดพลังงาน  
(๖) การจัดโหลดเครื่องอัดอากาศใหเหมาะสมกับ 
ความตอ้งการ  
(๗) การลดพฤติกรรมการใชอากาศอัดที่ไมเหมาะสม  
(๘) การเลือกใชอุปกรณประสิทธิภาพสูง  
(๙) การบำรุงรักษากรองอากาศ และจุดกรองอ่ืนๆ 
ของระบบอัดอากาศ  
(๑๐) การนำความรอนทิ้งจากเครื่องอัดอากาศ
กลับมา ใช้  

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย หน้าที่ โครงสร้าง 
หลักการท างาน เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๒. วิเคราะห์และอธิบายหลักการท างานของเครื่องสูบ 
และเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆตามหลักการ  
๓. คำนวณ สมรรถนะเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๔. ขั้นตอนและหลักการออกแบบเครื่องสูบและเครื่องอัด 
อากาศ  
๕. การบำรุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๖. การเลือกใช้เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๗. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงานเกียร์อัตโนมัติ  
๘. นำนโยบายสถานศึกษา ๓D ไปใช้ในหลักการเครื่องสูบ 
และเครื่องอัดอากาศ  
๙. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย มีความ รับผิดชอบ 
ความมีวินัย ความละเอียดรอบคอบ และความสนใจใฝ่ รู้ 
ในการปฏิบัติงาน   

 
 
 



 

 

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

วัดผล 
8/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการ
อนุรักษ์พลังงานในระบบอัด
อากาศ 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องการ
อนุรักษ์พลังงานในระบบอัด
อากาศ 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
ในระบบอัดอากาศ 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องสูบ
และเครื่องอัด
อากาศ 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื ่องการอนุรักษ์พลังงานใน
ระบบอัดอากาศ 
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 9 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 9  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ การอนุรักษ์
พลังงานในระบบอัดอากาศ 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 9 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื ้อหาในเร ื ่องการอนุรักษ์
พลังงานในระบบอัดอากาศ 
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

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



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่9 การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ 

(๑) การลดอุณหภูมิของอากาศก่อนเขาเครื่องอัด อากาศ ควรทำอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(๒) การปรับปรุงทอเมนสงจายอากาศอัด  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(๓) การลดแรงดันในการผลิตอากาศอัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(๔) การลดการรั่วไหลของอากาศอัด  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(๕) ปรับปรุงถังเก็บอากาศอัด (ถังเล็ก) เพ่ือการ ประหยัดพลังงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่10 การตรวจวินิจฉัยบ ารุงรักษาระบบอัดอากาศเพื่อการ อนุรักษพลังงาน  จำนวน 6 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการการตรวจวินิจฉัยบำรุงรักษาระบบอัดอากาศเพ่ือการ 
อนุรักษพลังงาน 

      2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการการตรวจวินิจฉัยบำรุงรักษาระบบอัดอากาศเพื่อการ 
อนุรักษพลังงาน 

        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. อ่านความหมายการตรวจวินิจฉัยบำรุงรักษาระบบอัดอากาศเพ่ือการ อนุรักษพลังงาน 
       2. อ่านและกำหนดการตรวจวินิจฉัยบำรุงรักษาระบบอัดอากาศเพื่อการ อนุรักษพลังงาน 
        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2. สมรรถนะประจำหน่วย 

  (๑) การตรวจวินิจฉัยระบบอัดอากาศเพ่ืออนุรักษ์ พลังงาน  
  (๒) การบำรุงรักษาระบบอัดอากาศเพ่ือ อนุรักษ ์พลังงาน    
3. เนื้อหา 
      (๑) การตรวจวินิจฉัยระบบอัดอากาศเพ่ืออนุรักษ์ พลังงาน  
  (๒) การบำรุงรักษาระบบอัดอากาศเพ่ือ อนุรักษ ์พลังงาน    

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

(๑) การตรวจวินิจฉัยระบบอัดอากาศเพ่ืออนุรักษ์ 
พลังงาน  

(๒) การบำรุงรักษาระบบอัดอากาศเพื่อ อนุรักษ์ 
พลังงาน    
 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย หน้าที่ โครงสร้าง 
หลักการท างาน เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๒. วิเคราะห์และอธิบายหลักการท างานของเครื่องสูบ 
และเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆตามหลักการ  
๓. คำนวณ สมรรถนะเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๔. ขั้นตอนและหลักการออกแบบเครื่องสูบและเครื่องอัด 
อากาศ  
๕. การบำรุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๖. การเลือกใช้เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ  
๗. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงานเกียร์อัตโนมัติ  
๘. นำนโยบายสถานศึกษา ๓D ไปใช้ในหลักการเครื่องสูบ 
และเครื่องอัดอากาศ  
๙. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย มีความ รับผิดชอบ 
ความมีวินัย ความละเอียดรอบคอบ และความสนใจใฝ่ รู้ 
ในการปฏิบัติงาน   

 



 

 

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

วัดผล 
10/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการตรวจ
วินิจฉัยบ ารุงรักษาระบบอัด
อากาศเพ่ือการ อนุรักษ
พลังงาน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. คร ูอธ ิบายในเร ื ่องการ
ตรวจว ิน ิจฉ ัยบ าร ุงร ักษา
ระบบอัดอากาศเพื่อการ อนุ
รักษพลังงาน 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเร ื ่องการตรวจวิน ิจฉัยบ 
ารุงรักษาระบบอัดอากาศเพ่ือ
การ อนุรักษพลังงาน 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องสูบ
และเครื่องอัด
อากาศ 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื ่องการตรวจวินิจฉัยบ ารุง
ร ักษาระบบอัดอากาศเ พ่ือ
การ อนุรักษพลังงาน 
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 10 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 10  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ การตรวจ
วินิจฉัยบ ารุงรักษาระบบอัด
อากาศเพ่ือการ อนุรักษ
พลังงาน 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 
10 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เน ื ้ อหาในเร ื ่ องการตรวจ
วินิจฉัยบำรุงรักษาระบบอัด
อากาศเพ ื ่ อการ  อน ุร ั กษ์
พล ังงานก ่อนเร ียนในครั้ ง
ต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ่มอื ่น ๆ หรือเป็น



 

 

ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

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



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่10  การตรวจวินิจฉัยบ ารุงรักษาระบบอัดอากาศเพื่อการ อนุรักษพลังงาน 

(๑) การตรวจวินิจฉัยระบบอัดอากาศเพ่ืออนุรักษ์ พลังงาน  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(๒) การบำรุงรักษาระบบอัดอากาศเพ่ือ อนุรักษ ์พลังงาน    

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


