
 

 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
วิชา งานเครือ่งยนต์เล็ก รหัสวิชา 20101-2101 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม               สาขาวิชาช่างยนต์ 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 
จัดทำโดย 

นายคณิต  อินทะใจ 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                  อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 

 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

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

ลงชื่อ...................................................... 
(ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์  คำเกิง่) 

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

 
 

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

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

 ( นายอรุณ  เกลื่อนพันธ์ ) 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

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

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

( นายนิมิตร ศรียาภัย ) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

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



 

 

 

คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชา
งานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 20101-2101 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
วิชางานเครื ่องยนต์เล็ก ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด  18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 
ชั ่วโมง เนื ้อหาภายในแบ่งออกเป็น 13 หน่วย  ประกอบด้วย   โครงสร้างและหลักการทำงานของ
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซล ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ ระบบระบาย
ความร้อนและระบบหล่อลื่น ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน เครื่องมืองานซ่อมเครื่องยนต์    
งานตรวจซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ  การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน  ระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิงและกาวานาเครื่องยนต์เล็กดีเซล  การตรวจซ่อมฝาสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซล  การตรวจซ่อมระบบ
น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กดีเซล   การตรวจซ่อมปั้มน้ำมันหล่อลื่นและฝาครอบห้องเกียร์เครื่องยนต์เล็ก
ดีเซล  การตรวจซ่อมลูกสูบและชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์เล็กดีเซล  และการตรวจซ่อมระบบระบายความ
ร้อนและระบบไฟเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
        ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C ) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณ
อย่างยิ่ง 
  

คณิต  อินทะใจ 
ผู้จัดทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก  รหัสวิชา 20101-2101  จำนวน  3 หนว่ยกติ  4 ชั่วโมง  (1-6-3 ) 

2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทำงานการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เล็กความ
ปลอดภัยในการทำงานการใช้เครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง 
ปรับแต่งเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน เครื่องยนต์เล็กดีเซลและการประมาณราคาค่าบริการ 
  
๓.  จุดประสงค์รายวิชา 
 3.1 เข้าใจหลักการทำงานและ ส่วนประกอบ ของเครื่องยนต์เล็ก 
 3.2 ใช้เครื่องมือถอดประกอบและตรวจสภาพเครื่องยนต์เล็ก 
 3.3 ถอดประกอบตรวจสภาพ บริการและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก 
 3.4 มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัย 
และรักษาสภาพแวดล้อม 
 
๔.  สมรรถนะรายวิชา 
 4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบำรุงรักษาปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็ก 
 4.2 บำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตามคู่มือ 
 4.3 บำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กดีเซลตามคู่มือ 
 4.4 ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตามคู่มือ 
 4.5 ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กดีเซลตามคู่มือ 
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 5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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หน่วยที่ 1 โครงสร้างและหลักการทำงาน
ของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซล 

2 3 - - - - 4 5 1๔ ๒ 4 

หน่วยที่ 2 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์
เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ 

3 3 - - - - 4 4 ๑๔ ๒ 4 

หน่วยที่ 3 ระบบระบายความร้อนและ
ระบบหล่อลื่น 

4 3 - - - - 4 5 1๖ ๑ 8 

หน่วยที่ 4 ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีน 

3 4 - - - - 5 4 1๖ ๑ 4 

หน่วยที่ 5 เครื่องมืองานซ่อมเครื่องยนต์ 3 4 - - - - 4 2 1๓ ๓ 4 

หน่วยที่ 6 งานตรวจซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีน 4 จังหวะ 

2 3 - - - - 4 4 1๓ ๓ 8 

หน่วยที่ 7 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีน 

3 3 - - - - 4 4 1๔ ๒ 4 

หน่วยที่ 8 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและกาวา
นาเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

  - - - -     8 

หน่วยที่ 9 การตรวจซ่อมฝาสูบเครื่องยนต์
เล็กดีเซล 

  - - - -     4 

หน่วยที่ 10 การตรวจซ่อมระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

  - - - -     4 

หน่วยที่ 11 การตรวจซ่อมปั้ม
น้ำมันหล่อลื่นและฝาครอบห้องเกียร์
เครื่องยนต์เล็กดีเซล 

  - - - -     8 

หน่วยที่ 12 การตรวจซ่อมลูกสูบและ
ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

  - - - -     8 

หน่วยที่ 13 การตรวจซ่อมระบบระบาย
ความร้อนและระบบไฟเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

  - - - -     4 

สอบปลายภาค       4     

รวม 10 24 20 - - - 12  100  54 
ลำดับความสำคัญ 1 4 3    2     

 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประจำหน่วย 

สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1  
โครงสร้างและ
หลักการทำงานของ
เครื่องยนต์เล็กแก๊ส
โซลีนและดีเซล 

4 1. หลักการทำงานทั ่วไปของ
เครื่องยนต์ 
2. เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 
3. เครื่องยนต์เล็กดีเซล 
4. ตารางสร ุปเปร ียบเท ียบ
เครื ่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและ
ดีเซล 

1 .  แสด งคว ามร ู ้ เ ก ี ่ ย ว กั บ
โครงสร้างและหลักการทำงาน
ของเครื่องยนต์เล็กเก๊สโซลีนและ
ดีเซล 

หน่วยที่ 2  
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซ
ลีน 4 จังหวะ 

4 1. ส่วนประกอบระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซ
ลีน 
2. ระบบควบคุมความเร็วของ
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

1. แสดงความรู ้เกี ่ยวกับระบบ
น้ำมันเชื ้อเพลิงเครื ่องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีน 4 จังหวะ 

หน่วยที่ 3  
ระบบระบายความ
ร้อนและระบบหล่อ
ลื่น 
 

8 1. ระบบระบายความร้อน 
2. ระบบหล่อลื่น 
3. ระบบหล่อลื่นแบบต่าง ๆ 
4. ส่วนประกอบของระบบหล่อ
ลื่นแบบใช้แรงดัน 

1. แสดงความรู ้เกี ่ยวกับระบบ
ระบายความร้อนและระบบหล่อ
ลื่น 

หน่วยที่ 4  
ระบบจุดระเบิด
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซ
ลีน 
 

4 1. ระบบจุดระเบิดแบบหน้า
ทองขาว 
2 .  ร ะ บ บ จ ุ ด ร ะ เ บ ิ ด แ บ บ
ทรานซิสเตอร์ 
3. ระบบจุดระเบิดแบบ CDI 
4. เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย
ร ะบบจ ุ ด ระ เบ ิ ดแบบห น้ า
ทองขาว 
5. เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย
ร ะ บ บ จ ุ ด ร ะ เ บ ิ ด แ บ บ
ทรานซิสเตอร์และแบบ CDI 
6. การปรับตั้งคอยล์จุดระเบิด 
7. หัวเทียน 

1. แสดงความรู ้เกี ่ยวกับระบบ
จุดระเบิดเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซ
ลีน 

หน่วยที่ 5  
เครื่องมืองานซ่อม
เครื่องยนต์ 
 

4 1. เครื่องมือซ่อม 
2. เครื่องมือวัด 
3. เครื่องมือพิเศษ 

1 .  แสด งคว ามร ู ้ เ ก ี ่ ย ว กั บ
เครื่องมืองานซ่อมเครื่องยนต์ 
2 .  ใ ช ้ เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ง าน ซ ่ อ ม
เครื่องยนต์ได้ตามคู่มือ 

 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประจำหน่วย 

สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 6  
งาน4ตรวจซ่อม
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซ
ลีน 4 จังหวะ 

8 1. การถอดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
2 . ก า ร ต ร ว จ ว ั ด ช ิ ้ น ส ่ ว น
เครื่องยนต์ 
3. การประกอบชิ้นส่วนเครื่อง 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับงานตรวจซอ่ม
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 
2. ตรวจสภาพและถอดประกอบ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
ตามคู่มือ 

หน่วยที่ 7 
การบำรุงรักษา
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซ
ลีน 

4 1. การบำรุงรักษา 
2. การปรับตั้งระยะห่างวาล์ว 
3. การปรับตั้งคาร์บูเรเตอร์ 
4. การปรับตั้งกาวานา 
5. การตรวจสอบช ุดร ีคอยล์
สตาร์ต 
6. การบำร ุ งร ักษาและการ
ตรวจสอบคาร์บูเรเตอร์ 
7. เครื่องมือชุดทำความสะอาด
คาร์บูเรเตอร ์
8 .  ต า ร า ง ก า รบ ำ ร ุ ง ร ั ก ษ า
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนฮอนด้า 

1. การบำรุงรักาเครื ่องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีนตามคู่มือ 

หน่วยที่ 8  
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
และกาวานา
เครื่องยนต์เล็กดีเซล 

8 1. ส่วนประกอบของระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิง 
2 .  ก า ร ไ ล ่ ล ม ร ะบบ น ้ ำ มั น
เชื้อเพลิง 
3. อุปกรณ์ควบคุมความเร็วหรือ
กาวานา 
4. ต ัวควบคุมการจ ่ายน ้ำมัน
เชื้อเพลิง 

1.  แสดงความรู ้เกี ่ยวกับระบบ
น ้ำม ันเช ื ้อเพล ิงและกาวานา
เครื่องยนต์เล็กดีเซล 

หน่วยที่ 9  
การตรวจซ่อมฝาสูบ
เครื่องยนต์เล็กดีเซล 
 

4 1. การถอดฝาสูบเครื่องยนต์ 
2. การตรวจวัดฝาสูบและชุด
วาล์วไอดี ไอเสีย 
3. การประกอบ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจซ่อม
ฝาสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
2. ตรวจสภาพและประกอบฝา 
สูบและชุดวาล์วเครื ่องยนต์เล็ก
ดีเซลตามคู่มือ 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำ
หน่วย 

สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 10 การตรวจ
ซ่อมระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิงเครื่องยนต์
เล็กดีเซล 

4 1. การบริการถังน้ำมันเชื้อเพลิง 
2.  การบร ิ การกรองน ้ ำ มั น
เชื้อเพลิงดีเซล 
3. การบริการปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
ดีเซล 
4. การบริการหัวฉีด 

1. ตรวจซ่อมระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กดีเซลตาม
คู่มือ 

หน่วยที่ 11 การตรวจ
ซ่อมปั้มน้ำมันหล่อลื่น
และฝาครอบห้องเกียร์
เครื่องยนต์เล็กดีเซล 

8 1. การถอดปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
และฝาครอบห้องเกียร์ 
2. การตรวจวัดป๊ัม
น้ำมันหล่อลื่นและ
ส่วนประกอบที่ฝาครอบห้อง
เกียร์ 
3. การประกอบส่วนประกอบ
ที่ฝาครอบห้องเกียร์ 

1. ตรวจสภาพและถอดประกอบ
ปั ๊มน้ำมันหล่อลื ่นและฝาครอบ
ห้องเกียร์เครื่องยนต์เล็กดีเซลตาม
คู่มือ 

หน่วยที่ 12 การตรวจ
ซ่อมลูกสูบและชิ้นส่วน
ภายในเครื่องยนต์เล็ก
ดีเซล 

8 1. การถอดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
2. การตรวจวัดสลับลูกสูบ  
ลูกสูบ แหวนลูกสูบ ก้านสูบ 
3. การประกอบชิ้นส่วน 
เครื่องยนต์ 

1.  การตรวจสภาพและถอด
ป ร ะ ก อ บ ช ิ ้ น ส ่ ว น ภ า ย ใ น
เครื่องยนต์เล็กดีเซลตามคู่มือ 

หน่วยที่ 13 การตรวจ
ซ่อมระบบระบายความ
ร้อนและระบบไฟ
เครื่องยนต์เล็กดีเซล 

4 1. การถอดส่วนประกอบที่
เกี่ยวข้องระบบความร้อนและ
ระบบไฟ 
2. การตรวจชิ้นส่วนระบบ
ระบายความร้อนและระบบไฟ 
3. การประกอบหม้อน้ำ ระบบ
ไฟและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง 

1. ตรวจสภาพและถอดประกอบ
ระบบระบายความร้อนและระบบ
ไฟเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 3 3 1 7 3.5 
๒ 2 2 2 6 3 
๓ 3 3 1 7 3.5 
๔ 2 2 2 6 3 
๕ 2 2 1 5 2.5 
6 3 3 1 7 3.5 
7 3 3 1 7 3.5 
8 2 2 2 6 3 
9 3 3 2 8 4 
10 2 2 2 6 3 
11 5 5 2 12 6 
12 5 5 1 11 5.5 
13 5 5 2 12 6 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

 



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซล 
จำนวน 4 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

1. หลักการทำงานทั่วไปของเครื่องยนต์ 
2. เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 
3. เครื่องยนต์เล็กดีเซล 
4. ตารางสรุปเปรียบเทียบเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซล 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. คำนวณหาค่าความเค้นแรงดึง (Tensile Stress;Qt) ได้อย่างถกูต้อง 
2. คำนวณหาค่าความเค้นแรงอัด (Compressive Stress; Qc) ได้อย่างถกูต้อง 
3. คำนวณหาค่าความเค้นเฉือน (Shear Stress; t) ได้อย่างถกูต้อง 
4. คำนวณหาค่าความเครียด (Strain;) ได้อย่างถกูต้อง 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องยนต์เล็กเก๊สโซลีนและ

ดีเซล 
3. เนื้อหา 

1. อธิบายโครงสร้างของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 
2. บอกความหมายชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่อยู่กับท่ีและเคลื่อนที่ได้ 
3. บอกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์อยู่กับที่และเคลื่อนที่ได้ 
4. บอกหน้าที่ของชิ้นส่วนอยู่กับท่ีและเคลื่อนที่ได้ 
5. อธิบายการทำงานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและเครื่องยนต์เล็กดีเซล 4 จังหวะได้ 
6. อธิบายการทำงานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 2 จังหวะได้ 
7. อธิบายไดอะแกรม การเปิด ปิด วาล์วของเครื่องยนต์ แก๊สโซลีนและดีเซล 4 จังหวะได้ 
8. บอกชนิดและการทำงานห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการ
ทำงานของเครื่องยนต์เล็กเก๊สโซลีนและดีเซล 
 
 

1. อธิบายโครงสร้างของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
และเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 
2. บอกความหมายชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่อยู่กับ
ที่และเคลื่อนที่ได้ 
3. บอกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์อยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ได้ 
4. บอกหน้าที่ของชิ้นส่วนอยู่กับท่ีและเคลื่อนที่ได้ 
5. อธิบายการทำงานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
และเครื่องยนต์เล็กดีเซล 4 จังหวะได้ 
6. อธิบายการทำงานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 
2 จังหวะได้ 
7. อธิบายไดอะแกรม การเปิด ปิด วาล์วของ
เครื่องยนต์ แก๊สโซลีนและดีเซล 4 จังหวะได้ 
8. บอกชนิดและการทำงานห้องเผาไหม้ของ
เครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน

ของนักเรียนโดยการเช็ค
ชื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ครูชี้แจงรายละเอียด
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้
นักเรียนทราบ 

4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่าง
โครงสร้างและหลักการ
ทำงานของเครื่องยนต์
เล็ก 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ค ร ู อ ธ ิ บ า ย ใ น เ ร ื ่ อ ง

โครงสร้างและหลักการ
ทำงานของเครื ่องยนต์
เล็ก 

2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับ
จดบ ันท ึ กซ ั กถามข้ อ
สงสัย 

3. ค ร ู อ ธ ิ บ า ย ท ั ก ษ ะ
ส ั ญ ล ั ก ษ ณ ์ ใ น เ ร ื ่ อ ง
โครงสร้างและหลักการ
ทำงานของเครื ่องยนต์
เล็ก 

4.  นักเรียนฟังครูอธ ิบาย
ต ัวอย ่างพร ้อมก ับจด

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บ ันท ึกและค ้นคว ้าใน 
ร ะ บ บ  google class 
room และนำเสนอ 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่อง โครงสร้างและหลักการ
ทำงานของเครื่องยนต์เล็ก 
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 โครงสร้าง
และหล ักการทำงานของ
เครื่องยนต์เล็ก 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่องโครงสร้างและ
ห ล ั ก ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง
เครื่องยนต์เล็ก 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 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ 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   โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องยนต์เล็ก 

 
1. โครงสร้างของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซลมีลักษณะอย่างไร 

ก. เครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีนมีน้ำหนักเบา ทำด้วยอะลูมิเนียม 
ข. เครื่องยนต์เล็กดีเซลมีน้ำหนักมากทำด้วยเหล็กหล่อ 
ค. เสื้อสูบเครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีนและดีเซลทำเป็นครีบ 
ง ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก 

2 ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์อยู่กับที่หมายถึง 
ก. ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์อยู่กับท่ีมากกว่าเคลื่อนที่ 
ข. ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่มีน้ำหนักมาก 
ค. ชิ้นส่วนอยู่กับที่ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน 
ง. ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่น้อย 

3. ชิ้นสว่นของเครื่องยนต์เคลื่อนที่หมายถึง 
ก. ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เคลื่อนที่ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน 
ข. ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่มีน้ำหนักน้อย 
ค. ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่ทำงาน 
ง. ผิดหมดทุกข้อ 

4. ชิ้นสว่นของเครื่องยนต์ที่เคลื่อนที่ข้อใดถูกต้อง 
ก. เพลาข้อเหวี่ยง, ฝาสูบ 
ข. ลูกสูบ, เพลาลูกเบี้ยว 
ค. แหวนลูกสูบ, เสื้อสูบ 
ง. วาล์ว, ปะเก็นฝาสูบ 

5 ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่เป็นตัวสะสมแรงเฉื่อยของเครื่องยนต์ไว้เพื่อให้เพลาข้อเหวี่ยงหมุนในจังหวะ 
ต่อไปคืออะไร 

ก เพลาลูกเบี้ยว      ข เพลาข้อเหวี่ยง  
ค. ล้อช่วยแรง     ง. ลูกสูบ 

6. ชิ้นสว่นของเครื่องยนต์ที่ทำหน้าที่ป้องกันกำลังอัดรัวไหลในกระบอกสูบคืออะไร 
ก. วาล์วไอดี      ข. วาล์วไอเสีย 
ค. ปะเก็นฝาสูบ      ง. ลูกสูบ 

7. การทำงานของเครื่องยนต์น้ำมันหล่อลื่นลูกสูบจะขึ้นไปห้องเผาไหม้ไม่ได้เพราะอะไร 
ก. แหวนอัดป้องกันไม่ให้น้ำมันหล่อลื่นขึ้นไป  
ข. น้ำมันหล่อลื่นไหลกลับโดยแรงดึงดูด 
ค. แหวนน้ำมันป้องกันไม่ให้น้ำมันหล่อลื่นขึ้นไป 



 

 

ง. แหวนอัดและแหวนน้ำมันป้องกันไม่ให้น้ำมันหล่อลื่นขึ้นไป 
8 เพลาสมดุลที่ติดตั้งในเครื่องยนต์เล็กดีเซลทำหน้าที่อะไร 

ก. ลดอาการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์  
ข. ทำให้เครื่องยนต์แข็งแรง 
ค. ประหยัดเชื้อเพลิง 
ง. ป้องกันกำลังอัดรั่วไหล 

9 ครีบของกระบอกสูบเครื่องยนต์เล็กทำไว้เพ่ืออะไร 
ก. สวยงาม    ข.น้ำหนักเบา 
ค. เพิ่มพ้ืนที่ระบายความร้อน ง. ป้องกันลูกสูบติด 

10. ขนาดของหัวลูกสูบเล็กกว่ากระโปรงลูกสูบเพราะอะไร 
ก. ให้ลูกสูบเคลื่อนที่สะดวก 
ข ให้น้ำหนักลูกสูบเบา 
ค. ให้ลูกสูบขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน  
ง. ป้องกันลูกสูบติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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

 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ  จำนวน 4 ชั่วโมง 
  1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
               1. ส่วนประกอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

2. ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 
1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกหน้าที่ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 
2. บอกส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 
3. บอกหน้าที่และชนิดหม้อกรองอากาศได้ 
4. บอกหน้าที่และหลักการทำงานของคาร์บูเรเตอร์ได้ 
5. อธิบายการทำงานของวงจรต่าง ๆ ของคาร์บูเรเตอร์ได้ 
6. บอกหน้าที่และการทำงานของกาวานาแบบต่าง ๆ ได้ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด 

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
      1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ 

3. เนื้อหา 
1. บอกหน้าที่ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 
2. บอกส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 
3. บอกหน้าที่และชนิดหม้อกรองอากาศได้ 
4. บอกหน้าที่และหลักการทำงานของคาร์บูเรเตอร์ได้ 
5. อธิบายการทำงานของวงจรต่าง ๆ ของคาร์บูเรเตอร์ได้ 
6. บอกหน้าที่และการทำงานของกาวานาแบบต่าง ๆ ได้ 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความรู ้เกี ่ยวกับระบบน้ำมันเชื ้อเพลิง
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ 

1. ส่วนประกอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์
เล็กแก๊สโซลีน 
2. ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์เล็กแก๊ส
โซลีน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

วัดผล 
2/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน

ของนักเรียนโดยการเช็ค
ชื ่อ แลกเปลี ่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ครูชี้แจงรายละเอียด
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้
นักเรียนทราบ 

4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่าง
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 
4 จังหวะ 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1.  ครูอธิบายในเรื ่องระบบ

น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์
เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ 

2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 

3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ใ น เ ร ื ่ อ ง ร ะ บ บ น ้ ำ มั น
เชื ้อเพลิงเครื ่องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีน 4 จังหวะ 

4.  น ักเร ียนฟังคร ูอธ ิบาย
ต ั ว อย ่ า งพร ้ อมก ั บจด
บ ันท ึ กและค ้นคว ้ า ใน 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิงเครื่องยนต์
เล็กแก๊สโซลีน 4 
จังหวะ 
 2.ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร ะ บ บ  google class 
room และนำเสนอ 

 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เร ื ่องระบบน้ำมันเช ื ้อเพลิง
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 
จังหวะ 
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 เรื่องระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊ส
โซลีน 4 จังหวะ 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 2 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื ้อหาในเรื ่องระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊ส
โซลีน 4 จังหวะ 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 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ 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 
............................................................................................................................. .......................................
.........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…............................................................................................................................... .....................................
.........................………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………………………….............
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 2  ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ 
1. หน้าที่ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงคือข้อใด 

ก. เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง 
ข. จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 
ค. เก็บและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 
ง. ควบคุมระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 

2. น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลื่นไหลจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่คาร์บูเรเตอร์ได้เพราะอะไร 
ก. แรงดูดสุญญากาศ 
ข. แรงดูดจากปั้มน้ำมัน 
ค. แรงดูดจากคาร์บูเรเตอร์ 
ง. แรงดึงดูดของโลก 

3. รูระบายอากาศท่ีฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงทำหน้าที่ข้อใด 
ก. ระบายน้ำมันเชื้อเพลิง 
ข. ป้องกันน้ำมันเชื้อเพลิงรั่ว 
ค. ระบายอากาศ 
ง. ให้เกิดแรงดูดสุญญากาศ 

4. ส่วนประกอบของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนคือข้อใด 
ก. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงและกรองน้ำมันเชื้อเพลิง 
ข. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและหม้อกรองอากาศ 
ค. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, หม้อกรองอากาศและคาร์บูเรเตอร์ 
ง. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงและหม้อกรองอากาศ 

5. กรองน้ำมันเชื้อเพลิงทำหน้าที่อะไร 
ก. กรองน้ำมันเชื้อเพลิงให้สะอาด  
ข. ให้น้ำมันเชื้อเพลิงไหลผ่านสะดวก 
ค. ตรวจฝุ่นละออง 
ง. ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้คาร์บูเรเตอร์ 

6. หม้อกรองอากาศมีกี่ชนิด 
ก. 1 ชนิด 
ข. 2 ชนิด 
ค. 3 ชนิด 
ง. 4 ชนิด 
 
 



 

 

 
7. อากาศจะต้องกรองให้สะอาดก่อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์เป็นหน้าที่ของอะไร 

ก. คาร์บูเรเตอร์ 
ข. กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 
ค. หม้อกรองอากาศ 
ง. คาร์บูเรเตอร์และหม้อกรองอากาศ 

8. การทำความสะอาดไส้กรองอากาศแบบแห้งทำอย่างไร 
ก. ใช้ลมเป่าที่ด้านนอกของไส้กรอง 
ข. ใช้ลมจากด้านในของไส้กรองออกมา 
ค. ใช้น้ำมันเบนซินล้างให้สะอาด 
ง ใช้น้ำมันเบนซินล้างและใช้ลมเป่าให้สะอาด 

9. การนำไส้กรองอากาศแบบกึ่งเปียกไปใช้งานควรทำอย่างไรก่อนใช้งาน 
ก น่าไปใช้งานเลย 
ข. ซุบด้วยน้ำมันหล่อลื่นแล้วบิดให้แห้งพอหมาด ๆ 
ค. ซุบด้วยน้ำมันหล่อลื่นให้เปียก 
ง ล้างด้วยน้ำมันเบนซินก่อนใช้งาน 

10 หม้อกรองอากาศแบบเปียกหมายถึงอะไร 
ก. ไส้กรองอากาศแช่อยู่ในน้ำมันเครื่อง 
ข. ที่ด้านล่างของหม้อกรองจะบรรจุด้วยน้ำมันเครื่อง 
ค. ไส้กรองอากาศจะรับน้ำมันเครื่อง 
ง. หม้อกรองจะบรรจุน้ำมันเครื่องจนเต็ม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม    
การเรียนรู้ 

 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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

 
 

 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบระบายความร้อนและระบบหล่อลื่น  จำนวน 8 ชั่วโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

1. ระบบระบายความร้อน 
2. ระบบหล่อลื่น 
3. ระบบหล่อลื่นแบบต่าง ๆ 
4. ส่วนประกอบของระบบหล่อลื่นแบบใช้แรงดัน 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกหน้าที่และชนิดของระบบระบายความร้อนได้ 
2. บอกหน้าที่และส่วนประกอบของการระบายความร้อนด้วยอากาศได้ 
3. บอกหน้าที่และส่วนประกอบของการระบายความร้อนด้วยน้ำได้ 
4. บอกหน้าที่และระบบหล่อลื่นแบบต่าง ๆ ได้ 
5. บอกหน้าที่และส่วนประกอบของระบบหล่อลื่นได้ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด 

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2.สมรรถนะประจำหน่วย 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบระบายความร้อนและระบบหล่อลื่น 
3. เนื้อหา 

1. ระบบระบายความร้อน 
2. ระบบหล่อลื่น 
3. ระบบหล่อลื่นแบบต่าง ๆ 
4. ส่วนประกอบของระบบหล่อลื่นแบบใช้แรงดัน 

 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี ่ยวกับระบบระบายความร้อน
และระบบหล่อลื่น 

1. ระบบระบายความร้อน 
2. ระบบหล่อลื่น 
3. ระบบหล่อลื่นแบบต่าง ๆ 
4. ส่วนประกอบของระบบหล่อลื่นแบบใช้แรงดัน 

 
 
 
 
 
 



 

 

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

วัดผล 
4/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมา

เรียนของนักเรียนโดย
การเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ครูชี้แจงรายละเอียด
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการ
เรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียน
ทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล
ให้นักเรียนทราบ 

4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่าง
ระบบระบายความร้อน
และระบบหล่อลื่น   

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. คร ู อธ ิ บาย ใน เร ื ่ อง

ระบบระบายความ
ร้อนและระบบหล่อลื่น  
นักเรียนฟังครูพร้อม
กับจดบันทึกซักถาม
ข้อสงสัย 

2. ค ร ู อ ธ ิ บ า ย ท ั กษะ
ส ัญล ักษณ ์ ใน เร ื ่ อง 
ระบบระบายความ
ร้อนและระบบหล่อลื่น  
นักเรียนฟังครูอธิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจด
บันทึกและค้นคว้าใน 

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
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ร ะบบ  google class 
room และนำเสนอ 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว
ชื่อเรื่อง ระบบระบายความ
ร้อนและระบบหล่อลื่น   
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
สรุปความรู้ ความเค้น
ออกแบบและความเค้นที่
เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลง. ให้ทำ
แบบทดสอบบทที่ 3 
3.มอบหมายให ้ไปศ ึกษา
เนื้อหาในเรื่องระบบระบาย
ความร้อนและระบบหล่อลื่น  
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ูแลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่เกิดขึ ้นไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 

 
 
 



 

 

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ 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. 
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• ผลการเรียนของนักเรียน 
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• ผลการสอนของครู 
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 3 ระบบระบายความร้อนและระบบหล่อลื่น   
 

1. ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ มีกี่ชนิด 
ก. 1 ชนิด 
ข. 2 ชนิด 
ค. 3 ชนิด 
ง. 4 ชนิด 

2. ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนเป็นระบบระบายความร้อนแบบอะไร 
ก. น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 
ข. น้ำ 
ค. อากาศ 
ง. น้ำและอากาศ 

3. ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์เล็กดีเซลเป็นระบบระบายความร้อนแบบอะไร 
ก. น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 
ข. น้ำ 
ค. อากาศ 
ง. น้ำและอากาศ 

4. ฝาสูบและเสื้อสูบ เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนมีลักษณะเป็นครีบเพื่ออะไร 
ก ให้มีน้ำหนักเบา 
ข. ให้มีความสวยงาม 
ค. ลดน้ำหนักเครื่องยนต์ 
ง. เพ่ิมพ้ืนที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ 

5. วาล์วความดันของฝาหม้อน้ำทำหน้าที่อะไร 
ก. เปิดให้น้ำไหลเข้า 
ข. ปิดไม่ให้น้ำไหลออก 
ค. รักษาไม่ให้เกิดสุญญากาศในระบบ 
ง. รักษาแรงดันภายในระบบไม่ให้แรงดันในระบบลดต่ำลง 

6. วาล์วสุญญากาศของฝาหม้อน้ำทำหน้าที่อะไร 
ก. เปิดให้น้ำไหลเข้า 
ข. ปิดไม่ให้น้ำไหลออก 
ค. รักษาไม่ให้เกิดสุญญากาศในระบบ 
ง รักษาแรงดันภายในระบบไม่ให้แรงดันในระบบลดต่ำลง 
 



 

 

 
7. ระบบน้ำมันหล่อลื่นทำหน้าที่อะไร 

ก. ระบายความร้อน 
ข. เป็นซีล 
ค. ป้องกันสนิม 
ง. ถูกทุกข้อ 

8. อุปกรณ์ท่ีเตือนให้รู้ว่าน้ำมันหล่อลื่นมีแรงต้นพอหรือไม่ คืออะไร 
ก ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น 
ข. เกจแรงดันน้ำมันหล่อลื่น 
ค. วาล์วควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่น  
ง. วาล์วระบายไอน้ำมันหล่อลื่น 

9. ปั้มน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ปัจจุบันนิยมใช้มีอยู่กี่แบบ 
ก. 1 แบบ 
ข. 2 แบบ 
ค. 3 แบบ 
ง. 4 แบบ 

10. การทางานของเกจแรงดันน้ำมันหล่อลื่น ถ้าแสดงสีน้ำเงินแสดงว่าอย่างไร 
ก. น้ำมันหล่อลื่นแรงดันน้อย 
ข. น้ำมันหล่อลื่นแรงดันมาก 
ค. เกจวัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเสีย 
ง. น้ำมันหล่อลื่นแรงดันถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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

 
 

 

 

 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์เล็ก จำนวน 4 ชั่วโมง 
1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
    1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

1. ระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาว 
2. ระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ 
3. ระบบจุดระเบิดแบบ CDI 
4. เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาว 
5. เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์และแบบ CDI 
6. การปรับตั้งคอยล์จุดระเบิด 
7. หัวเทียน 

    1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
          1. บอกส่วนประกอบระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาวได้ 

2. อธิบายการทำงานระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาวได้ 
3. บอกส่วนประกอบระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ได้ 
4. อธิบายการทำงานระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ได้ 
5. บอกส่วนประกอบระบบจุดระเบิดแบบCDได้ 
6. อธิบายการทำงานระบบจุดระเบิดแบบCDได้ 
7. เปรียบเทียบระบบจุดระเบิดได้ 
8. อธิบายการปรับตั้งคอยล์ได้ 
9. อธิบายการทำงานและปรับตั้งเขี้ยวหัวเทียนได้ 

    1.3ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           1.มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ       
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2.สมรรถนะประจำหน่วย 
          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 
3. เนื้อหา 

1. ระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาว 
2. ระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ 
3. ระบบจุดระเบิดแบบ CDI 
4. เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาว 
 
 
 
 
 



 

 

. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบจุดระเบิด
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

1. ระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาว 
2. ระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ 
3. ระบบจุดระเบิดแบบ CDI 
4. เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระบบจุดระเบิด
แบบหน้าทองขาว 
5. เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระบบจุดระเบิด
แบบทรานซิสเตอร์และแบบ CDI 
6. การปรับตั้งคอยล์จุดระเบิด 
7. หัวเทียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

วัดผล 
4-5/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างระบบจุด
ระเบิดเครื่องยนต์เล็ก  
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องระบบจุด
ระเบิดเครื่องยนต์เล็ก 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ใน เร ื ่ อ ง ร ะบบจ ุ ดร ะ เบิ ด
เครื่องยนต์เล็ก 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เ ร ื ่ อ ง ร ะ บ บ จ ุ ด ร ะ เ บิ ด
เครื่องยนต์เล็ก  

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. 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 ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ ความเค้นในวัสดุ
สองชนิดยึดติดกัน  
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 4 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่องระบบจุดระเบิด
เครื่องยนต์เล็ก 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 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ 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 ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์เล็ก 

 

1 การทำงานของระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาวเมื่อลูกเบี้ยวเตะหน้าทองขาวให้อ้าออกกระแสไฟแรง
ต่ำที่เกิดขึ้นจะถูกเก็บไว้ในอะไร 

ก. ขดลวดไฟแรงสูง 
ข. ขดลวดไฟแรงต่ำ 
ค. ล้อแม่เหล็ก 
ง คอนเดนเซอร์ 

2 ลูกเบี้ยวในวงจรจุดระเบิดแบบหน้าทองขาวทำหน้าที่อะไร 
ก. แปลงกระแสไฟ 
ข. เก็บประจุไฟ 
ค. เตะหน้าทองขาวให้เปิด 
ง ต่อวงจรไฟ 

3. การทำงานของระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาวเมื่อล้อแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดกับขดลวดไฟแรงต่ำจะเกิด 
กระแสไฟฟ้าขึ้นที่ไหน 

ก. แกนเหล็ก 
ข. ขดลวดไฟแรงต่ำ 
ค. ล้อแม่เหล็ก 
ง. คอนเดนเซอร์ 

4. การทำงานของระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาวเมื่อกระแสไฟในขดลวดไฟแรงต่ำถูกตัดออก 
สนามแม่เหล็กจะยุบตัวตัดกับขดลวดอะไร 

ก. ขดลวดไฟแรงสูง 
ข. ขดลวดแกนเหล็กอ่อน 
ค. ขดลวดสอแม่เหล็ก 
ง. ขดลวดแกนเหล็ก 

5. อุปกรณ์ท่ีทำหน้าที่ติดต่อวงจรไฟคล้ายหน้าทองขาววงจรจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์คืออะไร 
ก. ลูกเบี้ยว 
ข. คอนเดนเซอร์ 
ค. ไทรีสเตอร์ 
ง. ทรานซิสเตยร์ 

6. วงจรที่ควบคุมให้ทรานซิสเตอร์ ตัด ต่อวงจรไฟแรงต่ำของวงจรจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์คืออะไร 
ก. วงจรไฟแรงสูง 
ข. วงจรไฟจุดระเบิด 
ค. วงจรควบคุม 



 

 

ง. วงจรไฟทรานซิสเตอร์ 
 

7. ระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์เมื่อล้อแม่เหล็กหมุนจะเกิดกระแสไฟแรงต่ำที่ไหน 
ก. ขดลวดไฟแรงต่ำ 
ข. ขดลวดไฟแรงสูง 
ค. ขดลวตล้อแม่เหล็ก 
ง. ขดลวดแกนเหล็ก 

8. ระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์เมื่อไฟแรงต่ำยุบตัวจะเหนี่ยวนำกับขดลวดไฟแรงสูงทำให้เกิดไฟ 
สูงที่ไหน 

ก. ขดลวดไฟแรงต่ำ 
ข. ขดลวดไฟแรงสูง 
ค. ขดลวดล้อแม่เหล็ก 
ง ขดลวดแกนเหล็กอ่อน 

9. อุปกรณ์ท่ีทำหน้าที่แปลงกระแสไฟสลับให้เป็นกระแสไฟตรงคืออะไร 
ก. ทรานซิสเตอร์ 
ข. ไทริสเตอร์ 
ค. ไดโอด 
ง. คอนเดนเซอร์ 

10. ขดลวดที่ผลิตกระแสไฟสลับเก็บไว้ในคอนเดนเซอร์ของวงจรจุดระเบิดแบบ CDI คืออะไร 
ก. ขดลวดสัญญาณ 
ข. ขดลวดไฟเลี้ยงคอยล์ 
ค. ขดลวดไฟแรงต่ำ 
ง. ขดลวดไฟแรงสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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

 
 

 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครื่องมือการซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                1. เครื่องมือซ่อม 

2. เครื่องมือวัด 
3. เครื่องมือพิเศษ 

        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. บอกเครื่องมือซ่อมในงานซ่อมเครื่องยนต์ได้ 
       2. ใช้เครื่องมืองานซ่อมเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือ 
        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด     

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

    2.สมรรถนะประจำหน่วย 
         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องมืองานซ่อมเครื่องยนต์ 

 2. ใช้เครื่องมืองานซ่อมเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือ 
   3. เนื้อหา 
         1. เครื่องมือซ่อม 

2. เครื่องมือวัด 
3. เครื่องมือพิเศษ 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความร ู ้ เก ี ่ยวกับเคร ื ่องม ืองานซ ่อม
เครื่องยนต์ 
2. ใช้เครื่องมืองานซ่อมเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือ 

1. เครื่องมือซ่อม 
2. เครื่องมือวัด 
3. เครื่องมือพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

วัดผล 
6/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างเครื่องมือ
งานซ่อมเครื่องยนต์ 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องเครื่องมือ
งานซ่อมเครื่องยนต์ 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องแรงกระแทก 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องเครื่องมืองานซ่อม
เครื่องยนต์ 

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 เครื่องมืองานซ่อม
เครื่องยนต์ 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 5 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่องเครื่องมืองาน
ซ่อมเครื่องยนต์ 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 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ 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 เครื่องมืองานซ่อมเครื่องยนต์ 

1. .ให้รักเรียนวัดความโตของรูสลักลูกสูบโดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
 

 
 
 
 
 

 
ผลการวัดรูสสลักลูกสูบ  มีค่าเท่ากับ.............................................มม. 
 
2. ให้นักเรียนวัดความโตของปลายเพลาลูกเบี้ยวโดยใช้ไมโครมิเตอร์ 
 

 
 

ผลการวัดความโตปลายเพลา ลูกเบี้ยว  มีค่าเท่ากับ.............................................มม. 
 
3. ให้นักเรียนวัดช่องว่างระหว่างเฟืองเพลาลูกเบี้ยวกับเฟืองเพลาข้อเหวี่ยงโดยใช้ไดอัลเกจ 
 

 
 

ผลการวัดช่องว่างระหว่างเฟืองเพลาลูกเบี้ยวกับเฟืองเพลาข้อเหวี่ยงมีค่าเท่ากับ....................................มม. 
 
 



 

 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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



 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานตรวจซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ   จำนวน 4 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                1. การถอดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

2.การตรวจวัดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
3. การประกอบชิ้นส่วนเครื่อง 

        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. คำนวณหาค่าความเค้นในเนื้อวัสดุที่เป็นภาชนะบางรูปทรงต่างๆภายใต้ความดันได้อย่าง

ถูกต้อง 
        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด     
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจำหน่วย 
         1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับงานตรวจซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 
   3. เนื้อหา 

1.. ถอดประกอบชุดฝาสูบและชุดวาล์วของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะได้ 
2. ตรวจวัดชุดฝาสูบและชุดวาล์วของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะได้ 
3. ถอดประกอบชุดลูกสูบและชุดแหวนลูกสูบของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะได้ 
4. ตรวจวัดขุดลูกสูบและชุดแหวนลูกสูบของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะได้ 
5. ถอดประกอบเพลาข้อเหวี่ยงและเพลาลูกเบี้ยวของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะได้ 
6. ตรวจวัดเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะได้ 
7. ถอดประกอบคอยล์จุดระเบิดของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะได้ 
8. ตรวจวัดคอยล์จุดระเบิดของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะได้ 
9. ถอดประกอบคาร์บูเรเตอร์และกลไกชุดกาวานาได้ 
10. ปรับตั้งคาร์บูเรเตอร์และกาวานาได้ 
11. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน มีความรับผิดชอบและ 
ตรงต่อเวลา 

4.. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.  แสดงความร ู ้ เก ี ่ ยวก ับงานตรวจซ ่อม
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 
2. ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นส่วน
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตามคู่มือ 

1. การถอดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
2.การตรวจวัดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
3. การประกอบชิ้นส่วนเครื่อง 

 



 

 

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

วัดผล 
7/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของภาชนะบางภายใต้
ความดัน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. คร ูอธ ิบายในเร ื ่ อง งาน
ตรวจซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊ส
โซลีน 4 จังหวะ    
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเร ื ่องภาชนะบางภายใต้
ความดัน  
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่องงานตรวจซ่อมเครื่องยนต์
เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ    
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 ภาชนะบาง
ภายใต้ความดัน 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 6 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่องงานตรวจซ่อม
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 
จังหวะ 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 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ 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 
............................................................................................................................. .......................................
.........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…............................................................................................................................. .......................................
.........................………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………………..………..............
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที่ 6 งานตรวจซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ 

คำสั่ง จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 
    

1. จากรูปที่ 1 เป็นการตรวจวัดหาค่า....................................................................................  
2. จากรูปที่ 2 เป็นการตรวจวัดหาค่า....................................................................................  

 
 

 
 

 
 
 

3. จากรูปที่ 3 เป็นการตรวจวัดหาค่า....................................................................................  
4. จากรูปที่ 4 เป็นการตรวจวัดหาค่า....................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. จากรูปที่ 5 เป็นการตรวจวัดหาค่า....................................................................................  
6. จากรูปที่ 6 เป็นการตรวจวัดหาค่า....................................................................................  

 



 

 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน จำนวน 8 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                 1. การบำรุงรักษา 

2. การปรับตั้งระยะห่างวาล์ว 
3. การปรับตั้งคาร์บูเรเตอร์ 
4. การปรับตั้งกาวานา 
5. การตรวจสอบชุดรีคอยล์สตาร์ต 
6. การบำรุงรักษาและการตรวจสอบคาร์บูเรเตอร์ 
7. เครื่องมือชุดทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ 
8. ตารางการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนฮอนด้า 

        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตามคู่มือ 
         1.3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด     
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจำหน่วย 
         1. การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตามคู่มือ 
   3. เนื้อหา 
         1. เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นได้ 

2. ทำความสะอาดไส้กรองอากาศได้ 
3. ทำความสะอาดและปรับตั้งหัวเทียนได้ 
4. ทำความสะอาดถ้วยกรองน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 
5. ปรับตั้งระยะห่างวาล์วได้ 
6. ปรับตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ได้ 
7. ปรับตั้งกาวานาได้ 
8. ตรวจสอบชุดรีคอยล์สตาร์ตได้ 
9. การบำรุงรักษาและการตรวจสอบคาร์บูเรเตอร์ 
10. บอกการใช้ตารางการบำรุงรักษาได้ 
11. ให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความรอบคอบและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตาม
คู่มือ 

1. การบำรุงรักษา 
2. การปรับตั้งระยะห่างวาล์ว 
3. การปรับตั้งคาร์บูเรเตอร์ 
4. การปรับตั้งกาวานา 
5. การตรวจสอบชุดรีคอยล์สตาร์ต 
6. การบำรุงรักษาและการตรวจสอบคาร์บูเรเตอร์ 
7. เครื่องมือชุดทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ 
8. ตารางการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
ฮอนด้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

วัดผล 
8/4 
9/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของการบำรุงรักษา
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน  
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. คร ูอธ ิบายในเร ื ่องการ
บำรุงร ักษาเครื ่องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีน  
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการต่อชิ้นงานโดยใช้
หมุดย้ำ 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่องการบำรุงรักษา
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 
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 การต่อชิ้นงาน
โดยใช้หมุดย้ำ 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 7 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่องการบำรุงรักษา
เคร ื ่องยนต ์ เล ็กแก ๊สโซลีน 
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 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ 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. 

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

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

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .......................................
.........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…............................................................................................................................ ........................................
.........................………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...………………………………………………………………………………………………………..……..............
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่7 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

1. บอกวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นขั้นตอน 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
..................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
2. บอกวิธีการทำความสะอาดหัวเทียน 
............................................................................................................................. .......................................... 
....................................................................... ................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................... 
3. บอกวิธีการทำความสะอาดถ้วยกรองน้ำมันเชื้อเพลิง 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
..................................................................................................................................... .................................. 
4. บอกวิธีการปรับระยะการตั้งระยะห่างวาล์ว 
.......................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
.............................................................. .........................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
5. บอกวิธีการปรับตั้งคาร์บูเรเตอร์ 
................................................................................................................................................................ ....... 
........................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. .......................................... 
.......................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
 

 



 

 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่8 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและกาวานาเครื่องยนต์เล็กดีเซล จำนวน 4 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                1. ส่วนประกอบของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 

2. การไล่ลมระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. คำนวณหาความแข็งแรงของแนวต่อชิ้นงานโดยใช้การเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 
        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด     

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

    2.สมรรถนะประจำหน่วย 
         1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและกาวานาเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
   3. เนื้อหา 
          1. บอกหน้าที่ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 

2 บอกส่วนประกอบของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 
3. บอกหน้าที่ส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 
4. อธิบายการทำงานของปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 
5. บอกหน้าที่และการทำงานของหัวฉีดได้ 
6. อธิบายการไล่ลมวงจรน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 
7 บอกหน้าที่กาวานาเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 

4.. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.  แสดงความรู้เกี ่ยวกับระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
และกาวานาเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

1. ส่วนประกอบของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 
2. การไล่ลมระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 
3. อุปกรณ์ควบคุมความเร็วหรือกาวานา 
4. ตัวควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

วิธีการวัดผล 
10/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
และกาวานาเครื่องยนต์เล็ก
ดีเซล ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธ ิบายในเรื ่องระบบ
น้ำมันเชื้อเพลิงและกาวานา
เครื่องยนต์เล็กดีเซล  
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการต่อชิ้นงานโดยใช้
การเชื่อม 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่องการต่อชิ้นงานโดยใช้การ
เชื่อม 
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 ระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิงและกาวานา
เครื่องยนต์เล็กดีเซล  
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 8 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื ้อหาในเรื ่องระบบน้ำมัน
เ ช ื ้ อ เ พ ล ิ ง แ ล ะ ก า ว า น า
เครื ่องยนต์เล ็กดีเซล  ก่อน
เรียนในครั้งต่อไป 
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 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ 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. 

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที่ 8 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและกาวานาเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

1. หัวฉีด  ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงได้เพราะอะไร 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
..................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 

2. การไล่ลมระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เล็กดีเซลมีกี่แบบอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. .......................................... 
................................................................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................ ........................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
.......................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 

3. หัวฉีดที่ใช้ในเครื่องยนต์เล็กดีเซลมีกี่ชนิดอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
..................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ....................................................................... 

4. เฟืองปลอกบังคับของปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงทำหน้าที่อะไร 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
.......................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 

5. กาวานาที่ใช้ในเครื่องยนต์เล็กดีเซลเป็นกาวานาแบบใด 
....................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................................... ........................ 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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

 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การตรวจซ่อมฝาสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซล จำนวน 4 ชั่วโมง 

     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                1. การถอดฝาสูบเครื่องยนต์ 

2. การตรวจวัดฝาสูบและชุดวาล์วไอดี ไอเสีย 
3. การประกอบ 

        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. ถอดฝาสูบของเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 

2. ถอดแยกชิ้นส่วนชุดวาล์วของเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 
3. ตรวจสภาพฝาสูบและชุดวาล์วของเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 
4. ประกอบชุดวาล์วเข้ากับฝาสูบของเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 
5. ประกอบฝาสูบเข้ากับเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 
6. ปรับตั้งวาล์วของเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้         

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด     
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจำหน่วย 
         1. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจซ่อมฝาสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
   3. เนื้อหา 
         1. การถอดฝาสูบเครื่องยนต์ 

2. การตรวจวัดฝาสูบและชุดวาล์วไอดี ไอเสีย 
3. การประกอบ 

 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจซ่อมฝาสูบเครื่องยนต์
เล็กดีเซล 
2. ตรวจสภาพและประกอบฝา 
สูบและชุดวาล์วเครื่องยนต์เล็กดีเซลตามคู่มือ 

1. การถอดฝาสูบเครื่องยนต์ 
2. การตรวจวัดฝาสูบและชุดวาล์วไอดี ไอเสีย 
3. การประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

วิธีการวัดผล 
11/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของการตรวจซ่อมฝา
สูบเครื่องยนต์เล็กดีเซล  
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. คร ูอธ ิบายในเร ื ่องการ
ตรวจซ่อมฝาสูบเครื ่องยนต์
เล็กดีเซล  
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการบิดของเพลากลม 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่องการตรวจซ่อมฝาสูบ
เครื่องยนต์เล็กดีเซล 
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 การบิดของเพลา
กลม 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 9 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่องการตรวจซ่อม
ฝาสูบเครื ่องยนต์เล็กดีเซล 
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 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ 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 การตรวจซ่อมฝาสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

การปฏิบัติงาน 

1. ให้นักเรียนถอดฝาสูบ 
2. ให้นักเรียนถอดวาล์ว 
3. ให้นักเรียนตรวจวัดฝาสูบและตรวจวัดชุดวาล์ว 
4. ให้นักเรียนประกอบชุดวาล์วและประกอบฝาสูบ 
5. ให้นักเรียนปรับตั้งระยะห่างวาล์ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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

 

 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การตรวจซ่อมระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กดีเซล  จำนวน 4 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับสปริงขด 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. บริการถังน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 
                2. บริการกรองน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 
       3. บริการปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 
       4. บริการหัวฉีดได้ 
        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด     
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจำหน่วย 
        1. ตรวจซ่อมระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กดีเซลตามคู่มือ 

   3. เนื้อหา 
         1. การบริการถังน้ำมันเชื้อเพลิง 

2. การบริการกรองน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล 
3. การบริการปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล 
4. การบริการหัวฉีด 
 

4.. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. ตรวจซ่อมระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็ก
ดีเซลตามคู่มือ 

1. การบริการถังน้ำมันเชื้อเพลิง 
2. การบริการกรองน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล 
3. การบริการปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล 
4. การบริการหัวฉีด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

วัดผล 
12/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการตรวจ
ซ่อมระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องยนต์เล็กดีเซล 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. คร ูอธ ิบายในเร ื ่องการ
ต ร ว จ ซ ่ อ ม ร ะ บ บ น ้ ำ มั น
เชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กดีเซล
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื ่องการตรวจซ่อมระบบ
น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็ก
ดีเซล 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
 
 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานเครื่องยนต์
เล็ก 
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
เร ื ่องการตรวจซ ่อมระบบ
น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็ก
ดีเซล 
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 การตรวจซ่อม
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องยนต์เล็กดีเซล 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 
10 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่องการตรวจซ่อม
ร ะ บ บ น ้ ำ ม ั น เ ช ื ้ อ เ พ ลิ ง
เครื ่องยนต์เล ็กดีเซล  ก่อน
เรียนในครั้งต่อไป 
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 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ 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 10 การตรวจซ่อมระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

 
การปฏิบัติ 
 
ให้นักเรียน 

1. ถอดแยกชิ้นส่วนปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง 
2. ตรวจสอบชิ้นส่วนปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง 
3. ประกอบชิ้นส่วนปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง 
4. ทดสอบปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การตรวจซ่อมปั้มน้ำมันหล่อลื่นและฝาครอบห้องเกียร์เครื่องยนต์เล็กดีเซล 
จำนวน 8 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                1. การถอดปั๊มน้ำมันหล่อลื่นและฝาครอบห้องเกียร์ 

2. การตรวจวัดป๊ัมน้ำมันหล่อลื่นและส่วนประกอบที่ฝาครอบห้องเกียร์ 
3. การประกอบส่วนประกอบที่ฝาครอบห้องเกียร์ 

        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1.ถอดประกอบวาล์วระบายไอน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 

2. ถอดประกอบเฟืองสตาร์ตเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 
3. ถอดประกอบและตรวจวัดปั้มน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 
4. ตรวจวัดปั้มน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 
5. ถอดประกอบชุดกลไกกาวานาเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 
6. ถอดประกอบชุดคันเร่งเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 
7. ถอดประกอบวาล์วควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้         

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด     
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจำหน่วย 
         1. ตรวจสภาพและถอดประกอบปั๊มน้ำมันหล่อลื่นและฝาครอบห้องเกียร์เครื่องยนต์เล็กดีเซลตาม
คู่มือ 
   3. เนื้อหา 
         1. การถอดปั๊มน้ำมันหล่อลื่นและฝาครอบห้องเกียร์ 

2. การตรวจวัดป๊ัมน้ำมันหล่อลื่นและส่วนประกอบที่ฝาครอบห้องเกียร์ 
3. การประกอบส่วนประกอบที่ฝาครอบห้องเกียร์ 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. ตรวจสภาพและถอดประกอบปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
และฝาครอบห้องเกียร์เครื่องยนต์เล็กดีเซลตาม
คู่มือ 

1. การถอดปั๊มน้ำมันหล่อลื่นและฝาครอบห้อง
เกียร์ 
2. การตรวจวัดป๊ัมน้ำมันหล่อลื่นและ
ส่วนประกอบที่ฝาครอบห้องเกียร ์

3. การประกอบส่วนประกอบที่ฝาครอบห้อง
เกียร์ 

 
 
 
 



 

 

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

วัดผล 
13/4 
14/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนการตรวจซ่อมปั้ม
น้ำมันหล่อลื่นและฝาครอบ
ห้องเกียร์เครื่องยนต์เล็กดีเซล 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. คร ูอธ ิบายในเร ื ่องการ
ตรวจซ่อมปั ้มน้ำมันหล่อลื่น
แล ะฝ าครอบห ้ อ ง เ ก ี ย ร์
เครื่องยนต์เล็กดีเซล 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื ่องโมเมนต์ดัดและแรง
เฉือนของคาน  
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เ ร ื ่ อ ง ก า ร ต ร ว จ ซ ่ อ ม ปั้ ม
น้ำมันหล่อลื ่นและฝาครอบ
ห้องเกียร์เครื่องยนต์เล็กดเีซล 
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 11 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 11  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ การตรวจซ่อมปั้ม
น้ำมันหล่อลื่นและฝาครอบ
ห้องเกียร์เครื่องยนต์เล็กดีเซล 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 
11 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่องการตรวจซ่อม
ป ั ้มน ้ำม ันหล ่อล ื ่นและฝา
ครอบห้องเกียร์เครื ่องยนต์
เล็กดีเซล ก่อนเรียนในครั้ง
ต่อไป 
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 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ 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 ่11 การตรวจซ่อมปั้มน้ำมันหล่อลื่นและฝาครอบห้องเกียร์เครื่องยนต์เล็กดีเซล  

1. บอกวิธีการถอดปั๊มน้ำมันหล่อลื่นและฝาครอบห้องเกียร์ 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
..................................................................................................................................... .................................. 
............................................................................................................................. .......................................... 

2. บอกวิธีการการถอดวาล์วระบายไอน้ำหล่อลื่น 
.......................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................ ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 

3. บอกวิธีถอดแกนแขนกาวานาออก 
............................................................................................................................. .......................................... 
................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
.......................................................................................................................................................................  

4. การการถอดวาล์วชุดควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่น 
.......................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................... 
....................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 

5. บอกวิธีการวัดช่องว่างระหว่างโรเตอร์ตัวในกับโรเตอร์ตัวนอก 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................................................ ........... 
....................................................................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. .......................................... 
.................................................................................................................................................................... ... 
 

 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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

 

 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การตรวจซ่อมลูกสูบและชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์เล็กดีเซล จำนวน 8 ชัว่โมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับความเค้นดัดในคาน 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1. ถอดชุดลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 

2 ถอดเพลาข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 
3. ถอดเพลาลูกเบี้ยวเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 
4. ตรวจวัดขุดลูกสูบได้ 
5. ตรวจวัดแหวนลูกสูบได้ 
6. ตรวจวัดเพลาข้อเหวี่ยงได้ 
7. ตรวจวัดเพลาลูกเบี้ยวได้ 
8. ตรวจวัดปลอกสูบได้ 
9. ประกอบชุดลูกสูบ, เพลาข้อเหวี่ยงและเพลาลูกเบี้ยวเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 
10. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความรอบคอบ เรียบร้อยและตระหนักถึงความปลอดภัยใน 
ปฏิบัติงาน 

       1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด     
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจำหน่วย 
         1. การตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์เล็กดีเซลตามคู่มือ 
   3. เนื้อหา 
         1. การถอดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
         2. การตรวจวัดสลับลูกสูบ ลูกสูบ แหวนลูกสูบ ก้านสูบ 
         3. การประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. การตรวจสภาพและถอดประกอบชิ ้นส่วน
ภายในเครื่องยนต์เล็กดีเซลตามคู่มือ 

1. การถอดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
2. การตรวจวัดสลับลูกสูบ  
ลูกสูบ แหวนลูกสูบ ก้านสูบ 
3. การประกอบชิ้นส่วน 
เครื่องยนต์ 

 
 
 
 
 



 

 

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

วิธีการวัดผล 
15/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นการตรวจซ่อมลูกสูบ
และชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์
เล็กดีเซล  
     1.จุดประสงค์การเรียน
การรู้ประจำหน่วย 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องความ
จำเป็นการตรวจซ่อมลูกสูบ
และชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์
เล็กดีเซล  
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องความจำเป็นการตรวจ
ซ่อมลูกสูบและชิ้นส่วนภายใน
เครื่องยนต์เล็กดีเซล  
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องความจำเป็นการตรวจ
ซ่อมลูกสูบและชิ้นส่วนภายใน
เครื่องยนต์เล็กดีเซล  
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 12 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 12  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ ความจำเป็นการ
ตรวจซ่อมลูกสูบและชิ้นส่วน
ภายในเครื่องยนต์เล็กดีเซล  
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 
12 
3.มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องความจำเป็น
การตรวจซ่อมลูกสูบและ
ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์เล็ก
ดีเซล 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 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ 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 ่12 ความจำเป็นการตรวจซ่อมลูกสูบและชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์เล็กดีเซล  

 
ปฏิบัติงาน 
ให้นักเรียนปฏิบัติงานตามนี้ 

1. ถอดชุดลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
2. ตรวจวัดชุดลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
3. ประกอบชุดลูกสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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

 

 

 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การตรวจซ่อมระบบระบายความร้อนและระบบไฟเครื่องยนต์เล็กดีเซล  
จำนวน 4 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                1. การถอดส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องระบบความร้อนและระบบไฟ 

2. การตรวจชิ้นส่วนระบบระบายความร้อนและระบบไฟ 
3. การประกอบหม้อน้ำ ระบบไฟและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง 

        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. ตรวจฝาหม้อน้ำได้ 
2. ตรวจหม้อน้ำได้ 
3. ตรวจสายพานพัดลมและปรับความพึงพายพานพัดลมได้ 
4. ตรวจลูกปืนชุดรอกตั้งสายพานพัดลมได้ 
5. ตรวจพัดลมได้ 
6. ตรวจการขาดวงจรของตัวในไฟได้ 
7. ตรวจสวิตซ์ไฟสูง ต่ำได้ 
8. ตรวจการผลิตไฟของตัวปั่นไฟได้ 
9. ตรวจการขาดวงจรไฟแสงสว่างได้ 

        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด     
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจำหน่วย 
         1. ตรวจสภาพและถอดประกอบระบบระบายความร้อนและระบบไฟเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
   3. เนื้อหา 
         1. การถอดส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องระบบความร้อนและระบบไฟ 

2. การตรวจชิ้นส่วนระบบระบายความร้อนและระบบไฟ 
3. การประกอบหม้อน้ำ ระบบไฟและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง 

4.. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. ตรวจสภาพและถอดประกอบระบบระบาย
ความร้อนและระบบไฟเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

1. การถอดส่วนประกอบที่เก่ียวข้องระบบความ
ร้อนและระบบไฟ 
2. การตรวจชิ้นส่วนระบบระบายความร้อนและ
ระบบไฟ 
3. การประกอบหม้อน้ำ ระบบไฟและ
ส่วนประกอบที่เก่ียวข้อง 

 
 
 



 

 

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

วิธีการวัดผล 
16/4 
17/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครผูู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการตรวจ
ซ่อมระบบระบายความร้อน
และระบบไฟเครื่องยนต์เล็ก
ดีเซล  
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. คร ูอธ ิบายในเร ื ่องการ
ตรวจซ่อมระบบระบายความ
ร้อนและระบบไฟเครื่องยนต์
เล็กดีเซล  
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการตรวจซ่อมระบบ
ระบายความร้อนและระบบ
ไฟเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
 

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องการตรวจซ่อมระบบ
ระบายความร้อนและระบบ
ไฟเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ 13 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 13  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ การแอ่นตัวของ
คาน 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 
13 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่องการตรวจซ่อม
ระบบระบายความร้อนและ
ระบบไฟเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
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 ของคะแนน
ประจำหน่วยการเรียนรู้ 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. 
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• ผลการเรียนของนักเรียน 
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• ผลการสอนของครู 
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่13 การตรวจซ่อมระบบระบายความร้อนและระบบไฟเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

1. บอกวิธีการถอดตะแกรงหม้อน้ำและฐานยึดด้านฝาครอบเกียร์ 
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
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............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. .......................................... 

2. บอกวิธีการถอดสายพานพัดลม 
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3. บอกวิธีการตรวจเช็คสายพานและความดึงสายพานพัดลม 
............................................................................................................................. ..........................................
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4. บอกวิธีการตรวจการขาดวงจรของสวิตช์ไฟสูง ต่ำ 
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5. บอกวิธีการประกอบหม้อน้ำ 
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึง

ความประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมี

น้ำใจ 
  

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
  

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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

 

 


