
 

 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
วิชา เครื่องยนต์สันดาปภายใน รหัสวชิา 30101-2003 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม               สาขาวิชาช่างยนต์ 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
จัดทำโดย 

นายคณิต  อินทะใจ 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                  อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 

 

 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

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

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

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

 
 

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

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

 ( นายฐิติปกรณ์  ภคุโล ) 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

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

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

( นายนิมิตร ศรียาภัย ) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

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



 

 

คำนำ 
 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชา 
เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน รหัสวิชา ๓๐10๑-20๐๓ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียน 
การสอน วิชาเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 
54 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น ๑๑ หน่วย ประกอบด้วย หลักการเบ้ืองต้นของเทอร์โม 
ไดนามิกส์ กระบวนการของก๊าซอุดมคติ วัฏจักรอากาศมาตรฐาน การทดสอบสมรรถนะของ 
เคร่ืองยนต ์การผสมเชื้อเพลิง ระบบฉีดเช้ือเพลิง การสันดาป การออกแบบห้องเผาไหม้ของ 
เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน การเกิดมลพิษจากยานยนต์ การน็อกของเคร่ืองยนต์ และเคร่ืองยนต์ 
โรตาร่ี 
ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 
จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
 
 
 

 
คณิต   อินทะใจ 

ผู้จัดทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา เครื่องยนต์สันดาปภายใน รหัสวิชา 30101-2003 จำนวน 3 หน่วยกิต   54 ชั่วโมง 
2. คำอธิบายรายวิชา  
    ศึกษาหลักการเบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิกส์ และประยุกต์ใช้งานกับเครื่องยนต์สันดาปภายในวักจักรการ
ทำงานของเครื่องยนต์การผสมระหว่างน้ำมันกับอากาศ การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพความร้อน  
การฉีดเชื้อเพลิง การสันดาป โครงสร้างการออกแบบห้องเผาไหม้ การศึกษามลภาวะจากยานยนต์และวิธีการแก้ไข 
การน็อค และอัตราการน็อคจากการเผาไหม้ ลักษณะการทำงานของเครื่องยนต์โรตารี่และกังหันแก๊ส 
3. จุดประสงค์รายวิชา 
             เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจวัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์  และสามารถคำนวณหาค่าส่วนผสมน้ำมัน
กับอากาศ ประสิทธิภาพความร้อน ระบบฉีดเชื้อเพลิง การสันดาปการออกแบบห้องเผาไหม้ การเกิดมลภาวะ การ
แก้ไขปัญหา การน็อคจากการเผาไหม้ การทำงานของเครื่องยนต์โรตารี่แลกังหันแก๊ส 
4. สมรรถนะรายวิชา  
              1. ประยุกต์หลักการเบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิกส์ ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 
              2. สามารถคำนวณหาค่าต่างๆได้ 
              3. สามารถอธิบายการทำงานของเครื่องยนต์โรตารี่และกังหันแก๊สได้ 

 

 



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. หลักการเบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิกส์ 1 1 3 2 - - 6 2 15 1 6 
2. กระบวนการของก๊าซอุดมคติ 1 1 1 - - - 5 2 10 2 6 
3. วัฏจักรอากาศมาตรฐาน 1 1 1 - - - 5 2 10 3 6 
4. การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ 1 1 1 - - - 5 2 10 1 6 
5. การผสมเชื้อเพลิง 1 1 2 - - - 4 2 10 6 6 
6. ระบบฉีดเชื้อเพลิง 1 1 2 - - - 4 2 10 7 6 
7. การสันดาป 1 1 1 - - - 5 2 10 5 6 
8. การออกแบบห้องเผาไหม้ 
ของเครื่องยนต์สันดาปภายใน 

2 3 - - - - 3 2 10 9 6 

9. การเกิดมลพิษจากยานยนต 1 1 - - - - 1 2 1 8 6 
10.การน็อกของเครื่องยนต์ 1 2 - - - - 1 1 1 10 6 
๑๑. เครื่องยนต์โรตาร 1 2 - - - - 1 1 1 11 6 
            
            
            
            

สอบปลายภาค            
รวม 12 15 11 2 - - 40 20 100  54 

ลำดับความสำคัญ 4 3 5 6 - - 1 2    

 

 

 

 

 

 

 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 

ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1 หลักการ
เบื้องต้นของ 
เทอร์โมไดนามิกส 

3 1. อธิบายความหมายของพลังงานได้ 
๒. อธิบายรูปแบบของพลังงานได้ 
๓. คำนวณค่าพลังงานศักย์และ 
พลังงานจลน์ได้ 
๔. อธิบายความหมายของความร้อน
ได้ 
๕. คำนวณปริมาณความร้อนได้ 
๖. อธิบายความหมายของพลังงาน
ภายในได้ 
๗. คำนวณค่าการเปลี่ยนแปลง
พลังงานภายในได้ 
๘. คำนวณค่าต่างๆ จากสมการบอก
สภาวะของก๊าซอุดมคติได้ 
๙. อธิบายการกำหนดเครื่องหมาย
ของงานและความร้อนได้ 
๑๐. คำนวณค่าต่างๆ จากสมการ
พลังงานของระบบที่ไม่มีการไหลได้ 
๑๑. บอกสมการของเอนทาลปีได้ 
๑๒. คำนวณค่าเอนทาลปีได้ 
๑๓. คำนวณค่าต่างๆ จากสมการ
พลังงาน 
ของระบบเปิดที่มีการไหลสม่ำเสมอได้ 
๑๔. คำนวณค่าคุณสมบัติต่างๆ ของ
ก๊าซอุดมคติได้ 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ 
เบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิกส์ได 

หน่วยที่ 2  
กระบวนการของ
ก๊าซอุดมคติ 
 

4 1. อธิบายความหมายของ
กระบวนการต่างๆ ของก๊าซอุดมคติได้ 
๒. คำนวณหาค่าปริมาตร มวล ความ
ด ันอ ุณหภ ูมิ  งาน ความร ้อน การ
เปลี่ยนแปลงของพลังงานภายใน การ
เปลี่ยนแปลงของเอนทาลปี การปลี่ยน
แปลงของเอนโทรปีและก๊าซในอุดมคติ
ในกระบวนการต่างๆ ได 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการของก๊าซอุดมคติได้ 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำ
หน่วย 

สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 3 วัฏจักร
อากาศมาตรฐาน 

4 1. อธิบายข้อสมมุติของอากาศ
มาตรฐานได้ 
๒. อธิบายลักษณะของ
เครื่องยนต์สันดาปภายในได้ 
๓. คำนวณอัตราส่วนการอัด
ของวัฏจักรอากาศมาตรฐานได้ 
๔. คำนวณอัตราส่วนความดัน
ของวัฏจักรอากาศมาตรฐานได้ 
๕. คำนวณงานสุทธิของวัฏจักร
อากาศมาตรฐานได 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรตาม 
มาตรฐานได้ 

หน่วยที่ 4   
การทดสอบสมรรถนะ 
ของเครื่องยนต์ 

4 1. อธ ิบายความหมายของ
สมรรถนะของเครื่องยนต์ได ้
๒. อธ ิบายความหมายของ
กำลังม้าเบรกได ้
๓. คำนวณหาค่ากำลังม้าเบรก
ได ้
๔. อธ ิบายความหมายของ
กำลังม้าชี้บ่งได ้
๕. คำนวณหาค่ากำลังม้าชี้บ่ง
ได ้
๖. อธ ิบายความหมายของ
กำลังม้าเสียดทานได้ 
๗. คำนวณหาค่ากำลังม้าเสียด
ทานได ้
๘. บอกสมการท ี ่ ใช ้ ในการ
คำนวณหากำลังม้าบ่งชี้ กำลัง
ม้าเบรก และกำลังม้า 
เสียดทานได้ 
๙. อธ ิบายความหมายของ
ความส ิ ้นเปล ืองของน ้ำมัน
เชื้อเพลิงได ้
๑๐. คำนวณหาความสิ้นเปลือง
ของน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 
๑๑. อธิบายความหมายของ
ความส ิ ้นเปล ืองของน ้ำมัน
เชื้อเพลิงจำเพาะได้ 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการทดสอบ 
สมรรถนะของเครื่องยนต์ได 



 

 

๑๒. คำนวณหาความสิ้นเปลือง
ของน้ำมันเช ื ้อเพลิงจำเพาะ
เบรกได ้
๑๓. คำนวณหาความสิ้นเปลือง
ของน้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะชี้
บ่งได้ 
๑๔. อธิบายความหมายของ
ประสิทธิภาพทางกลได้ 
๑๕. คำนวณหาประสิทธิภาพ
ทางกลได ้
1๖. อธิบายความหมายของ
ประสิทธิภาพทางความร้อนได ้
๑๗. คำนวณหาประสิทธิภาพ
ทางความร้อนเบรกได้ 

หน่วยที่ 5  
การผสมเชื้อเพลิง 

4 1. อธิบายความหมายของการ
ผสมเชื้อเพลิงได้ 
๒. อธิบายความหมายของ
อัตราส่วนผสมของมวลอากาศ
ต่อมวลเชื้อเพลิงได้ 
๓. บอกส่วนประกอบที่สำคัญ
ของคาร์บูเรเตอร์ได้ 
๔. อธิบายหลักการทำงานของ
คาร์บูเรเตอร์ได้ 
๕. อธิบายวงจรต่างๆ ของ
คาร์บูเรเตอร์ได้ 
๖. คำนวณอัตราการไหลของ
มวลอากาศได้ 
๗. คำนวณอัตราการไหลของ
มวลเชื้อเพลิงได้ 
๘. คำนวณอัตราส่วนผสมของ
มวลอากาศต่อมวลเชื้อเพลิงได้ 
๙. คำนวณขนาดของคอคดอด
ของคาร์บูเรเตอร์ได้ 
๑๐. คำนวณขนาดของนมหนู
ของคาร์บูเรเตอร์ได้ 
 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการผสม 
เชื้อเพลิงได้ 



 

 

หน่วยที่ 6  ระบบฉีด
เชื้อเพลิง 
  
 

 

4 1. บอกความเป็นมาของระบบ
ฉีดเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนได้ 
๒. บอกข้อดีของระบบฉีด
เชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนได้ 
๓. บอกข้อเสียของระบบฉีด
เชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนได้ 
๔. อธิบายหลักการเบื้องต้น
ของระบบฉีดเชื้อเพลิงที่ใช้กับ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ 
๕. บอกชนิดของระบบฉีด
เชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนได้ 
๖. บอกชื่อส่วนประกอบของ
ระบบฉีดเชื้อเพลิงที่ใช้กับ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนแต่ละ 
แบบได้ 
๗. อธิบายหลักการของระบบ
ฉีดเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนแต่ละแบบได้ 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบฉีด 
เชื้อเพลิงได้ 

หน่วยที่ 7  การ
สันดาป 

4 1. บอกความหมายของธาตุ 
สารประกอบละของผสมได้ 
๒. บอกความหมายของ
อะตอมและมวลอะตอมได้ 
๓. บอกความหมายของ
โมเลกุลและมวลโมเลกุลได้ 
๔. เขียนสมการการสันดาป
ของสารเชื้อเพลิงได้ 
๕. เขียนสมการการสันดาป
ของสารเชื้อเพลิงโดยมวลได้ 
๖. เขียนสมการการสันดาป
ของสารเชื้อเพลิงโดยปริมาตร
ได้ 
๗. วิเคราะห์หาอัตราส่วน
อากาศกับน้ำมันโดยมวลได้ 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการสันดาป 
ได้ 



 

 

๘. วิเคราะห์หาผลิตผลที่ได้
จากการสันดาปเป็นเปอร์เซ็นต์
โดยมวลได้ 
๙. วิเคราะห์หาอัตราส่วน
อากาศกับน้ำมันโดยปริมาตร 
๑๐. วิเคราะห์หาผลิตผลที่ได้
จากการสันดาปเป็นเปอร์เซ็นต์
โดยปริมาตรได้ 
๑๑. เปลี่ยนการวิเคราะห์โดย
ปริมาตรไปเป็นโดยมวลได้ 
๑๒. เปลี่ยนการวิเคราะห์โดย
มวลไปเป็นโดยปริมาตรได้ 
๑๓. คำนวณหาปริมาณอากาศ
ที่ใช้ในการสันดาปของสาร
เชื้อเพลิงกับอากาศส่วนเกินได้ 

หน่วยที่ 8 การ
ออกแบบห้องเผาไหม้ 
ของเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน 

4 1. อธิบายความหมายของห้อง
เผาไหม้ได้ 
๒. บอกหน้าที่ของห้องเผาไหม้ 
๓. บอกข้อคำนึงในการ
ออกแบบห้องเผาไหม้
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ 
๔. บอกชนิดของห้องเผาไหม้
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ 
๕. บอกข้อดีและข้อเสียของ
ห้องเผาไหมเ้ครื่องยนต์แก๊ส
โซลีนแต่ละแบบได้ 
๖. บอกชนิดของห้องเผาไหม้
เครื่องยนต์ 
๗. บอกข้อดีและข้อเสียของ
ห้องเผาไหมเ้ครื่องยนต์ดีเซล
แต่ละแบบได 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการ 
ออกแบบห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์
สันดาปภายในได้ 

 

หน่วยที่ 9  การเกิด
มลพิษจากยานยนต์ 

 

4 1. บอกแหล่งกำเนิดของ
มลพิษที่เกิดจากยานยนต์ได้ 
๒. บอกชื่อของแก๊สที่ก่อให้เกิด
มลพิษที่เกิดจากเครื่องยนต์ได้ 
๓. บอกผลกระทบของมลพิษที่
เกิดจากยานยนต์ได้ 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเกิด 
มลพิษจากยานยนต์ได 



 

 

หน่วยที่ 10 การน็อก
ของเครื่องยนต 

4 1. อธิบายความหมายของการ
น็อกได้ 
๒. บอกสาเหตุของการน็อก
ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ 
๓. บอกวิธีแก้ไขการน็อกของ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ 
๔. อธิบายการเกิดการน็อก
ของเครื่องยนต์ดีเซลได้ 
๕. บอกวิธีแก้ไขการน็อกของ
เครื่องยนต์ดีเซลได้ 
๖. บอกผลเสียที่เกิดจากการ
น็อกของเครื่องยนต์ได้ 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการน็อก 
ของเครื่องยนต์ได้  

หน่วยที่ 11   
เครื่องยนต์โรตาร 

 

4 1. บอกชื่อผู้ค้นคิดเครื่องยนต์
โรตารี่ได ้
๒. บอกส่วนประกอบของ
เครื่องยนต์โรตารี่ได้ 
๓. อธิบายหน้าที่ของ
ส่วนประกอบของเครื่องยนต์โร
ตารี่ได้ 
๔. อธิบายหลักการทำงานของ
เครื่องยนต์โรตารี่ได้ 
๕. บอกข้อดีและข้อเสียของ
เครื่องยนต์โรตารี่ได้  

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ 
โรตารี่ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 7 6 2 15 7.5 
๒ 3 5 2 10 5 
๓ 3 5 2 10 5 
๔ 3 5 2 10 5 
๕ 4 4 2 10 5 
6 4 4 2 10 5 
7 3 5 2 10 5 
8 5 3 2 10 5 
9 2 1 2 5 2.5 
10 3 1 1 5 2.5 
11 3 1 1 5 2.5 
รวม 40 4๐ 20 ๑๐๐ 50 

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

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



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ หลักการเบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิกส์ จำนวน ๖ ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพ่ือให้ 
     1.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิกส์ 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 อธิบายความหมายของพลังงานได้ 
1.2.2 อธิบายรูปแบบของพลังงานได้ 
1.2.3 คำนวณค่าพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ได้ 
1.2.4 อธิบายความหมายของความร้อนได้ 
1.2.5 คำนวณปริมาณความร้อนได้ 
1.2.6 อธิบายความหมายของพลังงานภายในได้ 
1.2.7 คำนวณค่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในได้ 
1.2.8 คำนวณค่าต่างๆ จากสมการบอกสภาวะของก๊าซอุดมคติได้ 
1.2.9 อธิบายการกำหนดเครื่องหมายของงานและความร้อนได้ 
1.2.10 คำนวณค่าต่างๆ จากสมการพลังงานของระบบที่ไม่มีการไหลได้ 
1.2.11 บอกสมการของเอนทาลปีได้ 
1.2.12 คำนวณค่าเอนทาลปีได้ 
1.2.13 คำนวณค่าต่างๆ จากสมการพลังงานของระบบเปิดที่มีการไหลสม่ำเสมอได้ 
1.2.14 คำนวณค่าคุณสมบัติต่างๆ ของก๊าซอุดมคติได้ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3.1 มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทำงานปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบ 

ประหยัด มีวินัยตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานละรักษาสิ่งแวดล้อม 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

๒.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิกส์ 
3. เนื้อหา 

๓.1 ความหมายของพลังงาน 
๓.2 รูปแบบของพลังงาน 
๓.๓ ความร้อน 
๓.๔ พลังงานภายใน 
๓.๕ สมการบอกสภาวะของก๊าซในอุดมคติ 
๓.๖ การกำหนดเครื่องหมายของงานและความร้อน 
๓.๗ สมการพลังงานของระบบที่ไม่มีการไหล 
๓.๘ เอนทาลปี 
๓.๙ สมการพลังงานของระบบเปิดที่มีการไหลสม่ำเสมอ 
๓.๑๐ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้อนจำเพาะที่ปริมาตรคงท่ี (Cv) ค่าความร้อนจำเพาะที่มีความดันคงที่ 
(Cp)ค่าคงที่เฉพาะก๊าซ (R) และค่าคงที่ของสารตัวกลาง (k) 

 



 

 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของเทอร์โม 
ไดนามิกส์ได้ 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกต 
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ 
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ 
หนว่ยได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนด และเป็น 
ระเบียบ 
3. ผู้เรียนแบบทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50% 
เป็นอย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

วัดผล 
1-2/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน

ของนักเรียนโดยการเช็ค
ชื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ครูชี้แจงรายละเอียด
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้
นักเรียนทราบ 
ครูผู้สอนร่วมมือกับ

นักเรียนยกตัวอย่างหลักการ
เบื้องต้นของเทอร์โม
ไดนามิกส์  
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่อง 
หลักการเบื้องต้นของเทอร์โม
ไดนาม ิกส์  น ักเร ียนฟังครู
พร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อ
สงสัย 
2. ครูอธิบายทักษะ 
สัญลักษณ์ในเรื ่องหลักการ
เ บ ื ้ อ ง ต ้ น ข อ ง เ ท อ ร ์ โ ม
ไดนาม ิกส์  น ักเร ียนฟังครู
อธิบายตัวอย่างพร้อมกับจด
บันทึกและค้นคว้าใน ระบบ 
google class room แ ล ะ
นำเสนอ 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
2.ระบบ google 
class room 
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื ่อง หลักการเบื ้องต้นของ
เทอร์โมไดนามิกส์   
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 หลักการเบื้องต้น
ของเทอร์โมไดนามิกส์  
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เน ื ้ อหาในเร ื ่ อ งหล ั กการ
เ บ ื ้ อ ง ต ้ น ข อ ง เ ท อ ร ์ โ ม
ไดนามิกส์ 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 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 1   หลักการเบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิกส์ 

คำสั่ง  จงทำเครื่องหมาย  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
1. เครื่องยนต์สันดาปภายในมีกี่ประเภท                               
ก. 1  ประเภท                                                                            
ข. 2  ประเภท                                                                         
ค. 3  ประเภท                                                                         
ง. 4  ประเภท                                                                          
2. ระบบทางเทอร์โมไดนามิกส์มีกี่ระบบ                              
ก. 1  ระบบ                                                                                 
ข. 2  ระบบ                                                                                  
ค. 3  ระบบ                                                                                 
ง. 4  ระบบ                                                                               
3. มวล (m) มีหน่วยเป็นอะไร                                                 
ก. kg                                                                                            
ข. N                                                                                        
ค. m                                                                                          
ง. J                                                                                          
4.งาน (Work) มีหน่วยเป็นอะไร                                             
ก. kg                                                                                       
ข. m2                                                                                            
ค. J                                                                                              
ง. m3                                                                                        
5. ปริมาตร (V) มีหน่วยเป็นอะไร                                            
ก. N                                                                                          
ข. mm2                                                                                          
ค. m2                                                                                            
ง. m3                                                                                        
6. พลังงานกล มีกี่ชนิด   
ก.  1  ชนิด 
ข.  2  ชนิด 
ค.  3  ชนิด 
ง.  4  ชนิด 
7. กำลังงาน (Power)  มีหน่วยเป็นอะไร                                                                                 
ก. W     
ข. J      
ค. kg     
ง. N  



 

 

8. Cv คืออะไร      
ก. kg   
ข. N                                                                                        
ค. m                                                                                        
ง. J                                                                                          
9. Cp คืออะไร      
ก. คาความจความรอนจาเพาะทความดนคงท      
ข. อัตราเรง      
ค. อุณหภูมิ      
ง. ปริมาตร  
10. V  คืออะไร      
ก. อุณหภูมิ      
ข. ปริมาตร      
ค. ความดัน      
ง. อัตราเรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

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

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  กระบวนการของก๊าซอุดมคติ  จำนวน 6 ชั่วโมง 
  1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
           ๑.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของก๊าซอุดมคติ 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
๑.๒.๑ อธิบายความหมายของกระบวนการต่างๆ ของก๊าซอุดมคติได้  
๑.๒.๒ คำนวณหาค่าปริมาตร มวล ความดัน อุณหภูมิ งาน ความร้อน การเปลี่ยนแปลงของพลังงาน 
ภายใน การเปลี่ยนแปลงของเอนทาลปี การเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีและก๊าซในอุดมคติในกระบวนการ
ต่างๆ ได ้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการของก๊าซอุดมคติ 

3. เนื้อหา 
๓.1 กระบวนการปริมาตรคงที่  

๓.2 กระบวนการความดันคงที่  
๓.๓ กระบวนการอุณหภูมิคงที่  
๓.๔ กระบวนการไอเซนทรอปิก  
๓.๕ กระบวนการโพลีทรอปิก 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการของก๊าซอุดมคติ 1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนด และเป็น
ระเบียบ 
3. ผู้เรียนแบบทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50% 
เป็นอย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

วัดผล 
3-4/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน

ของนักเรียนโดยการเช็ค
ชื ่อ แลกเปลี ่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ครูชี้แจงรายละเอียด
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้
นักเรียนทราบ 

4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่าง 

 ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1.  ครูอธิบายในเรื่องระบบ

การผลิตและจ่ายลม   
2.  นักเรียนฟังครูพร้อมกับ

จดบันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์

ในเรื ่องกระบวนการของ
ก๊าซอุดมคติ   

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

 
 
 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
 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 ื ่องกระบวนการของก ๊าซ
อุดมคติ   
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 เรื่องกระบวนการ
ของก๊าซอุดมคติ 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 2 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื ้อหาในเรื ่องกระบวนการ
ของก๊าซอุดมคติ ก่อนเรียนใน
ครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

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



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 2  กระบวนการของก๊าซอุดมคติ 
 

 
 
1.ก๊าซชนิดหนึ่งมมีวล  0.01  Kg  จำนวนโมเลกุลของก๊าซ 0.000625   มีปริมาตร  0.003  m3   ที่ความดัน  
7  bar  อุณหภูมิ  131  ใหค้ำนวณน้ำหนกัโมเลกลุของก๊าซนี้  และถ้าปล่อยให้ก๊าซขยายตัวจนมี ความดันเหลือ 1 
bar  ปริมาตร  0.02  m3  จงคำนวณหาอุณหภูมิทีส่ภาวะใหม่ของก๊าซนี้ เฉลี่ย 16 Kg/Kg mole  , 111.76 0C   
2. จงหามวลของอากาศในห้องขนาด 6 m. x10 m. x 4  m.  ในขณะที่มีความดัน  100  KN/m2 และอุณหภูมิ 
25 0C  สมมตวาอาการเปนกาซสมบรณ กาหนดให R  ของอากาศ = 0.287 KJ/Kg.K        (เฉลย280.6  Kg)  
3.  ถงกาซใบหนึ่งมีปริมาตร 0.5  m.3  มกาซชนดหนงบรรจอยมมวล  10  Kg  ที่อุณหภูมิ  250C จงหาความดัน
ของ กาซน กาหนดให R  ของกาซน = 0.34643 KJ/kg.K (เฉลย 2.065610  N/m2)   
4.  อากาศจ านวนหนึ่งเดิมมีความดัน 1.3 x 106  N/m2  ปริมาตร 0.014  m3  อุณหภูมิ  135  0C ขยายตว
จนกระทงม ความดัน  245  KN/m2  และมีปริมาตร 0.056  m3  จงหา  ก.  มวลของอากาศ (0.155  Kg) ข. 
อณหภมสดทายของอากาศกาหนดให R = 0.287  KJ/Kg.K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม    การ
เรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

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

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัฏจักรอากาศมาตรฐาน จำนวน ๖ ชั่วโมง 
๑. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย  

๑.๑ จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให ้ 
๑.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรตามมาตรฐาน  

๑.๒ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
๑.๒.๑ อธิบายข้อสมมุติของอากาศมาตรฐานได้  
๑.๒.๒ อธิบายลักษณะของเครื่องยนต์สันดาปภายในได้  
๑.๒.๓ คำนวณอัตราส่วนการอัดของวัฏจักรอากาศมาตรฐานได้  
๑.๒.๔ คำนวณอัตราส่วนความดันของวัฏจักรอากาศมาตรฐานได้  
๑.๒.๕ คำนวณงานสุทธิของวัฏจักรอากาศมาตรฐานได้  
๑.๒.๖ คำนวณอัตราส่วนของงานของวัฏจักรอากาศมาตรฐานได้  
๑.๒.๗ คำนวณความร้อนสุทธิของวัฏจักรอากาศมาตรฐานได้  
๑.๒.๘ คำนวณประสิทธิภาพของวัฏจักรอากาศมาตรฐานได้  
๑.๒.๙ คำนวณความดันเฉลี่ยของวัฏจักรอากาศมาตรฐานได้  

๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๑.๓.๑ มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทำงานปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบ  

ประหยัด มีวินัยตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานละรักษาสิ่งแวดล้อม  
๒. สมรรถนะประจำหน่วย  

๒.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรตามมาตรฐาน  
๓. เนื้อหา  

๓.1 ข้อสมมติอากาศมาตรฐาน  
๓.2 ลักษณะของเครื่องยนต์สันดาปภายใน  
๓.๓ วฏัจักรอากาศมาตรฐานคาร์โนท์  
๓.๔ วฏัจักรอากาศมาตรฐานออตโต  
๓.๕ วฏัจักรอากาศมาตรฐานดีเซล  
๓.๖ วฏัจักรผสม  
๓.๗ วฏัจักรเบรตัน  

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรตามมาตรฐานได้  

 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ 
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ 
หน่วยได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็น
ระเบียบ  
3. ผู้เรียนแบบทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  
เป็นอย่างต่ำ 

 



 

 

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

วัดผล 
5-7/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมา 

เรียนของนักเรียนโดยการ
เช็คชื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียด 
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การเรียนรู้
ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การ 
วัดผลและประเมินผลให้
นกัเรียนทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ 
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของความเค้น
ออกแบบและความเค้นที่
เกิดข้ึนเนื่องจากอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลง 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่อง 
2. วัฏจักรอากาศ 
มาตรฐานนักเรียนฟังครู
พร้อมกับจดบันทึกซักถาม
ข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะ 
สัญลักษณ์ในเรื่อง อุปกรณ์
ทำงานในวัฏจักรอากาศ
มาตรฐาน 
4. นักเรียนฟังครูอธิบาย 
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค ้ นคว ้ า ใน  ระบบ 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
งานนิวเมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์เบื้องต้น 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

google class room และ
นำเสนอ 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว
ช ื ่อเร ื ่อง ว ัฏจ ักรอากาศ
มาตรฐาน 
๒. ให ้น ักเร ียนค้นคว ้าใน
ระบบ google class room 
หน่วยที่ 3 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 3 
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสรุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ วัฏจักรอากาศ
มาตรฐาน 
2.ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 3 
3.มอบหมายให ้ไปศ ึกษา
เนื ้อหาในเร ื ่องวัสดุหน่วย
และอ ุปกรณ์มาล ่วงหน้า 
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ูแลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่เกิดขึ ้นไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 

 
 
 



 

 

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



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
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• ผลการเรียนของนักเรียน 
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• ผลการสอนของครู 
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ 
เรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

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

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ จำนวน ๖ ชั่วโมง  
๑. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย  
๑.๑ จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้  

๑.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์  
๑.๒ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

๑.๒.๑ อธิบายความหมายของสมรรถนะของเครื่องยนต์ได้  
๑.๒.๒ อธิบายความหมายของกำลังม้าเบรกได้  
๑.๒.๓ คำนวณหาค่ากำลังม้าเบรกได้  
๑.๒.๔ อธิบายความหมายของกำลังม้าชี้บ่งได้  
๑.๒.๕ คำนวณหาค่ากำลังม้าชี้บ่งได้  
๑.๒.๖ อธิบายความหมายของกำลังม้าเสียดทานได้  
๑.๒.๗ คำนวณหาค่ากำลังม้าเสียดทานได้  
๑.๒.๘ บอกสมการที่ใช้ในการคำนวณหากำลังม้าบ่งชี้ กำลังม้าเบรก และกำลังม้าเสียดทานได้  
๑.๒.๙ อธิบายความหมายของความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงได้  
๑.๒.๑๐ คำนวณหาความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงได้  
๑.๒.๑๑ อธิบายความหมายของความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะได้  
๑.๒.๑๒ คำนวณหาความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะเบรกได้  
๑.๒.๑๓ คำนวณหาความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะชี้บ่งได้  
๑.๒.๑๔ อธิบายความหมายของประสิทธิภาพทางกลได้  
๑.๒.๑๕ คำนวณหาประสิทธิภาพทางกลได้  
๑.๒.๑๖ อธิบายความหมายของประสิทธิภาพทางความร้อนได้  
๑.๒.๑๗ คำนวณหาประสิทธิภาพทางความร้อนเบรกได้  
๑.๒.๑๘ คำนวณหาประสิทธิภาพทางความร้อนชี้บ่งได้  

๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๑.๓.๑ มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทำงานปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบ  

ประหยัด มีวินัยตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานละรักษาสิ่งแวดล้อม  
๒. สมรรถนะประจำหน่วย  

๒.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์  
๓. เนื้อหา  

๓.1 ความหมายของสมรรถนะของเครื่องยนต์  
๓.2 การวัดกำลังม้าเบรก  
๓.๓ การวัดกำลังม้าบ่งข้ี  
๓.๔ กำลังม้าเสียดทาน  
๓.๕ ความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง  
๓.๖ ความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะ  
๓.๗ ประสิทธิภาพทางกล  
๓.๘ ประสิทธิภาพทางความร้อน  



 

 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะของ 
เครื่องยนต์ได้ 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกผู้เรียน 
มีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระกาเรียนรู้ตลอดจน 
แสดงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ 
หน่วยได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนแบบทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  
เป็นอย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

วัดผล 
8-9/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของความเค้นในวัสดุ
สองชนิดยึดติดกัน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. คร ูอธ ิบายในเร ื ่องการ
ท ด ส อ บ ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง
เครื่องยนต์    
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการทดสอบสมรรถนะ
ของเครื่องยนต์ 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอบิกส์
เบื้องต้น 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื ่องการทดสอบสมรรถนะ
ของเครื่องยนต์ 
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 การกำหนดขนาด  
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 4 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื ้อหาในเร ื ่องการทดสอบ
สมรรถนะของเคร ื ่องยนต์  
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

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



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
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• ผลการเรียนของนักเรียน 
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………………....................................................................................................................... .....................................………
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........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............…………………………………………………….…………………..…………………… 
 

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

 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

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

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การผสมเชื้อเพลิง   จำนวน 6 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

      ๑.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผสมเชื้อเพลิง 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                ๑.๒.๑ อธิบายความหมายของการผสมเชื้อเพลิงได้ 

๑.๒.๒ อธิบายความหมายของอัตราส่วนผสมของมวลอากาศต่อมวลเชื้อเพลิงได้ 
๑.๒.๓ บอกส่วนประกอบที่สำคัญของคาร์บูเรเตอร์ได้ 
๑.๒.๔ อธิบายหลักการทำงานของคาร์บูเรเตอร์ได้ 
๑.๒.๕ อธิบายวงจรต่างๆ ของคาร์บูเรเตอร์ได้ 
๑.๒.๖ คำนวณอัตราการไหลของมวลอากาศได้ 
๑.๒.๗ คำนวณอัตราการไหลของมวลเชื้อเพลิงได้ 
๑.๒.๘ คำนวณอัตราส่วนผสมของมวลอากาศต่อมวลเชื้อเพลิงได้ 
๑.๒.๙ คำนวณขนาดของคอคดอดของคาร์บูเรเตอร์ได้ 
๑.๒.๑๐ คำนวณขนาดของนมหนูของคาร์บูเรเตอร์ได้ 

        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
         ๒.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับการผสมเชื้อเพลิง 
3. เนื้อหา 

๓.1 ความหมายของการผสมเชื้อเพลิง 
๓.2 อัตราส่วนผสมของอากาศต่อเชื้อเพลิง 
๓.๓ ส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์ 
๓.๔ หลักการทำงานของคาร์บูเรเตอร์ 
๓.๕ วงจรต่างๆ ของคาร์บูเรเตอร์ 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการผสมเชื้อเพลิงได้ 1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3. ผู้เรียนแบบทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50% 
เป็นอย่างต่ำ 

 



 

 

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. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการผสม
เชื้อเพลิง    
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องการผสม
เชื้อเพลิง    
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการผสมเชื้อเพลิง    
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องการผสมเชื้อเพลิง    

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
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 5 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 5  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ การผสมเชื้อเพลิง    
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 5 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เน ื ้ อหา ใน เร ื ่ อ ง กา รผสม
เชื ้อเพลิง  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 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่5 การผสมเชื้อเพลิง    

จงแสดงวิธีทำและตอบคำถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. การผสมเชื้อเพลิง หมายถึง การผสมกันระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับสภาพ การ
ทำงานของเครื่องยนต์ในทุก ๆ สภาวะการทำงาน เพ่ือป้อนเข้าภายในกระบอกสูบของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
2. อัตราส่วนผสมของมวลอากาศต่อมวลเชื้อเพลิง หมายถึง อัตราส่วนระหว่างมวลของอากาศต่อมวลของเชื้อเพลิง 
ที่ไหลผ่านออกจากคาร์บูเรเตอร์เพื่อเข้าสู่เครื่องยนต์ โดยมีอัตราส่วนที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานของเครื่องยนต์ 
ในสภาวะต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 
3. คาร์บูเรเตอร์มีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ ลิ้นโช้ก ลิ้นเร่ง คอคอดหรือเวนจูรี่ นมหนหลัก ห้องลูกลอย ลูกลอย 
และเข็มลูกลอย 
4. เมื่ออากาศไหลผ่านคอคอดของคาร์บูเรเตอร์ความเร็วสูง ความดันจะต่ำ 
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ ๕ 
5. วงจรต่าง ๆ ของคาร์บูเรเตอร์ มีวงจรดังนี้ คือ วงจรลูกลอย วงจรเดินเร็ว วงจรเดินเบา วงจรกำลัง วงจรปั๊มเร่ง 
วงจรโช้ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

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

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ระบบฉีดเชื้อเพลิง จำนวน 3 ชั่วโมง 
1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

     ๑.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฉีดเชื้อเพลิง 
 1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

๑.๒.๑ บอกความเป็นมาของระบบฉีดเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ 
๑.๒.๒ บอกข้อดีของระบบฉีดเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ 
๑.๒.๓ บอกข้อเสียของระบบฉีดเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ 
๑.๒.๔ อธิบายหลักการเบื้องต้นของระบบฉีดเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ 
๑.๒.๕ บอกชนิดของระบบฉีดเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ 
๑.๒.๖ บอกชื่อส่วนประกอบของระบบฉีดเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแต่ละแบบได้ 
๑.๒.๗ อธิบายหลักการของระบบฉีดเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแต่ละแบบได้ 

        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย   
2.สมรรถนะประจำหน่วย 

๒.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบฉีดเชื้อเพลิง 
3. เนื้อหา 

๓.1 ววิัฒนาการของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
๓.2 ข้อดีของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
๓.๓ ข้อเสียของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
๓.๔ หลักการเบื้องต้นของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
๓.๕ ชนิดของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

4.. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบฉีดเชื้อเพลิงได้ 1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกต 
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนแบบทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50% 
เป็นอย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 



 

 

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

วัดผล 
12/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างระบบฉีด
เชื้อเพลิง 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครอูธิบายในเรื่องระบบฉีด
เชื้อเพลิง  
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องระบบฉีดเชื้อเพลิง 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องระบบฉีดเชื้อเพลิง 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมมตต
สะไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
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 6 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 6  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ ระบบฉีด
เชื้อเพลิง 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 6 
3.มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องระบบฉีด
เชื้อเพลิง 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 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่6 ระบบฉีดเชื้อเพลิง 

 
 
จงเติมข้อความลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. ระบบฉีดเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนถูกคิดค้นโดยวิศวกรชาว เยอรมณี โดยบริษัท บ๊อช ประมาณปี 
พุทธศักราช 2455 
2. ข้อดีของระบบฉีดเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนมีดังนี้ คือ 

2.1 มีประสิทธิภาพเชิงปริมาตรสูง 
2.2 ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 
2.3 มีปริมาณของแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO ) ที่ไหลออกมากับไอเสียน้อย 

เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ ๖ 
2.4 การกระจายส่วนผสมและส่วนผสมของไอดีเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
2.5 เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายแม้ว่าอุณหภูมิต่ำ 
2.6 ความลาดเอียงของถนนจะไม่มีผลต่ออัตราการจ่ายส่วนผสม 
2.7 เครื่องยนต์เดินเบาได้เรียบกว่า 

3. ข้อเสียของระบบฉีดเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนมีดังนี้คือ 
3.1 อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของระบบฉีดเชื้อเพลิงมีราคาสูงกว่าคาร์บูเรเตอร์ 
3.2 ระบบฉีดเชื้อเพลิงมีความยุ่งยาก ซับซ้อนกว่าคาร์บูเรเตอร์ 

4. การฉีดเชื้อเพลิงของระบบฉีกเชื้อเพลิงจะใช้ หัวฉีด และการฉีดน้ำมันนั้นจะฉีดเข้าไปในบริเวณท่อร่วมไอดี 
5. ระบบฉีดเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนมี 3 ชนิด คือ 

5.1 ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบ K (K-Jetronic) 
5.2 ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบ KE (KE-Jetronic) 
5.3 ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ ระบบฉีดเชื้อเพลิง

เครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ D- Jetronic และระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบ
คุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ L- Jetronic 
6. จากรูปเป็นส่วนประกอบของระบบฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบ K-Jetronic จงเขียนชื่อ
ส่วนประกอบลงในช่องว่างที่กำหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

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

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การสันดาป จำนวน 6 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

       ๑.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสันดาป 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

๑.๒.๒ บอกความหมายของอะตอมและมวลอะตอมได้ 
๑.๒.๓ บอกความหมายของโมเลกุลและมวลโมเลกุลได้ 
๑.๒.๔ เขียนสมการการสันดาปของสารเชื้อเพลิงได้ 
๑.๒.๕ เขียนสมการการสันดาปของสารเชื้อเพลิงโดยมวลได้ 
๑.๒.๖ เขียนสมการการสันดาปของสารเชื้อเพลิงโดยปริมาตรได้ 
๑.๒.๗ วิเคราะห์หาอัตราส่วนอากาศกับน้ำมันโดยมวลได้ 
๑.๒.๘ วิเคราะห์หาผลิตผลที่ได้จากการสันดาปเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลได้ 
๑.๒.๙ วิเคราะห์หาอัตราส่วนอากาศกับน้ำมันโดยปริมาตรได้ 
๑.๒.๑๐ วิเคราะห์หาผลิตผลที่ได้จากการสันดาปเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรได้ 
๑.๒.๑๑ เปลี่ยนการวิเคราะห์โดยปริมาตรไปเป็นโดยมวลได้ 
๑.๒.๑๒ เปลี่ยนการวิเคราะห์โดยมวลไปเป็นโดยปริมาตรได้ 
๑.๒.๑๓ คำนวณหาปริมาณอากาศที่ใช้ในการสันดาปของสารเชื้อเพลิงกับอากาศส่วนเกินได้ 

         1.3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจำหน่วย 

๒.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับการสันดาป 
   3. เนื้อหา 

๓.1 ความรู้พื้นฐานทางเคมี 
๓.2 การวิเคราะห์การสันดาปของเชื้อเพลิงโดยมวล 
๓.๓ การวิเคราะห์การสันดาปของเชื้อเพลิงโดยปริมาตร 
๓.๔ การวิเคราะห์อัตราส่วนอากาศกับน้ำมัน 
๓.๕ การเปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์โดยปริมาตรไปเป็นการวิเคราะห์โดยมวล 
๓.๖ การเปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์โดยมวลไปเป็นการวิเคราะห์โดยปริมาตร 
๓.๗ การสันดาปของสารเชื้อเพลิงกับอากาศส่วนเกิน 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการสันดาปได้ 1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกต ผู้เรียนมี 
ความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตลอดจนแ 
สดงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย 
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
 



 

 

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

วัดผล 
13-14/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการ
สันดาป 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในการสันดาป 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการสันดาป 
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องการสันดาป 
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยที่ 7 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 7  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ การสันดาป 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 7 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื ้อหาในเร ื ่องการสันดาป 
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

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



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

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

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การออกแบบห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์สันดาปภายใน  จำนวน 3 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                ๑.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์สันดาปภายใน 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

๑.๒.๑ อธิบายความหมายของห้องเผาไหม้ได้ 
๑.๒.๒ บอกหน้าที่ของห้องเผาไหม้ได้ 
๑.๒.๓ บอกข้อคำนึงในการออกแบบห้องเผาไหม้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ 
๑.๒.๔ บอกชนิดของห้องเผาไหม้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ 
๑.๒.๕ บอกข้อดีและข้อเสียของห้องเผาไหม้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนแต่ละแบบได้ 
๑.๒.๖ บอกชนิดของห้องเผาไหม้เครื่องยนต์ดีเซลได้ 
๑.๒.๗ บอกขอ้ดีและข้อเสียของห้องเผาไหม้เครื่องยนต์ดีเซลแต่ละแบบได้ 

         1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจำหน่วย 

๒.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์สันดาปภายใน 
   3. เนื้อหา 

๓.1 ความหมายของห้องเผาไหม้ 
๓.2 หน้าที่ของห้องเผาไหม้ 
๓.๓ ห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
๓.๔ ห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบห้องเผาไหม้
ของเครื่องยนต์สันดาปภายในได้ 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกต 
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 

3. ผู้เรียนแบบทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50% 
เป็นอย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 



 

 

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

วัดผล 
15/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการ
ออกแบบห้องเผาไหม้ของ
เครื่องยนต์สันดาปภายใน     
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องการ
ออกแบบห้องเผาไหม้ของ
เครื่องยนต์สันดาปภายใน   
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องการออกแบบห้องเผา
ไหม้ของเครื ่องยนต์สันดาป
ภายใน   
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
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 ื ่องการออกแบบห้องเผา
ไหม้ของเครื ่องยนต์สันดาป
ภายใน   
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 การออกแบบห้อง
เผาไหม้ของเครื่องยนต์
สันดาปภายใน   
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 8 
3.มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องการออกแบบ
ห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์
สันดาปภายใน  ก่อนเรียนใน
ครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 



 

 

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



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที่ 8 การออกแบบห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์สันดาปภายใน   

 
1. ห้องเผาไหม ้หมายถงึ ช่องว่างที่อยู่บริเวณดา้นบนระหว่างฝาสูบและลูกสูบ โดยรูปร่าง
ของห้องเผาไหม้จะเกิดจากรูปร่างของฝาสูบ หวัลูกสูบ และกระบอกสบูของเครือ่งยนต ์
2. หน้าที่ของห้องเผาไหม้ มีดังนี ้คือ 

2.1 เป็นห้องที่ให้น้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศเกิดการผสมคลุกเคลา้ให้เข้ากันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกอ่นที่จะมีการจุดระเบิด 

2.2 เป็นห้องที่ใช้สำหรบัให้เกิดการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศเพือ่ให้เกิด
แรงดัน 
3. ในการออกแบบห้องเผาไหมเ้ครือ่งยนต์แก๊สโซลีนมีข้อคำนึงดังนี้ คอื 

3.1 มีความแข็งแรง 
3.2 ติดตั้งของหัวเทียนจะต้องอยู่บริเวณตรงกลาง 
3.3 ตำแหน่งและขนาดของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสยี 
3.4 จะต้องทำให้ไอดีเกิดการปั่นป่วนหรือหมุนวน 
3.5 มีอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ห้องเผาไหม้กับปริมาตรของห้องเผาไหม้ หรืออัตราส่วน

เอสวี (S/V ratio) น้อย 
3.6 มีประสิทธิภาพเชิงปริมาตรสูง 

4. ชนิดของห้องเผาไหม้เครือ่งยนต์แก๊สโซลีนมีดังนี้คือ 
4.1 ห้องเผาไหม้แบบรปูลิ่ม 
4.2 ห้องเผาไหม้แบบครึ่งทรงกลมหรือโดม 
4.3 ห้องเผาไหม้แบบหลังคาจั่ว 

5. ข้อดีของห้องเผาไหมเ้ครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบครึ่งทรงกลมมีดังนี้ คือ 
5.1 ใช้ลิ้นที่มีขนาดใหญ่ได้หรือหลายลิ้นได ้
5.2 มีประสิทธิภาพเชิงปริมาตรสูง 
5.3 มีประสิทธิภาพทางความร้อนสูง 
5.4 มีแก๊สไฮโดรคาร์บอน ( HC ) ที่ปลอ่ยออกมากับแก๊สไอเสียนอ้ย 
 
 



 

 

6. ข้อเสยีของหอ้งเผาไหม้เครือ่งยนต์แก๊สโซลนีแบบครึ่งทรงกลมมีดังนี้คือ 
6.1 เครือ่งยนต์เดินไม่คอ่ยเรยีบ 
6.2 มีการระเบิดที่รุนแรงหรือการนอ๊กของเครือ่งยนต์ทีค่วามเร็วรอบเครื่องยนต์ต่ำ 
6.3 มีความยุ่งยากในการออกแบบอุปกรณ์ควบคุมการ 
6.4 การออกแบบกลไกการเปิด- ปิดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสยีมคีวามยุ่งยาก 

7. ห้องเผาไหม้เครื่องยนต์ดีเซล มีดังนี ้คือ 
7.1 ห้องเผาไหม้แบบเปิด 
7.2 ห้องเผาไหม้แบบหมุนวน 
7.3 ห้องเผาไหม้แบบลว่งหน้า 
7.4 ห้องเผาไหม้แบบโพรงอากาศ 
7.5 ห้องเผาไหม้แบบมหี้องเผาไหม้ช่วยด้านหลงั 

8. ข้อดีของห้องเผาไหมเ้ครื่องยนต์ดีเซลแบบเปดิมีดังน้ี คือ 
8.1. ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 
8.2 เครือ่งยนตส์ตาร์ตติดง่าย 
8.3 ความร้อนที่ระบายไปกับไอเสียต่ำ 
8.4 มีประสิทธิภาพทางความร้อนสูง 
8.5 การออกแบบห้องเผาไหมท้ำได้ง่าย 
8.6 ลิ้นไอเสยีมอีายุการใช้งานที่ยาวนาน 

9. ข้อเสยีของหอ้งเผาไหม้เครือ่งยนต์ดีเซลแบบเปิดมีดังนี้ คือ 
9.1 เครือ่งยนต์มเีสยีงดัง 
9.2 เครือ่งยนต์มคีวันดำที่ความเรว็รอบต่ำ 
9.3 ต้องใช้อุปกรณ์ในระบบฉีดเช้ือเพลิงที่มีประสิทธภิาพสูง 
9.4 อุปกรณ์ในระบบฉดีเช้ือเพลิงมีการสึกหรอเร็ว 
9.5 ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทีม่ีคณุภาพดี 

10. ข้อดีของห้องเผาไหม้เครือ่งยนต์ดีเซลแบบหมุนวนมีดังนี้ คือ 
10.1 สามารถออกแบบให้เครื่องยนต์มคีวามเร็วรอบสูง ๆ ได ้
10.2 เครือ่งยนต์เดินเรยีบและเงยีบ 
10.3 สามารถออกแบบให้ลิ้นมีขนาดใหญ่ได้ 
10.4 เครือ่งยนตม์ีควันดำน้อย 

 



 

 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

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

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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

 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การเกิดมลพิษจากยานยนต์  จำนวน 3 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

๑.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดมลพิษจากยานยนต์ 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                ๑.๒.๑ บอกแหล่งกำเนิดของมลพิษที่เกิดจากยานยนต์ได้ 

๑.๒.๒ บอกชื่อของแก๊สที่ก่อให้เกิดมลพิษท่ีเกิดจากเครื่องยนต์ได้ 
๑.๒.๓ บอกผลกระทบของมลพิษท่ีเกิดจากยานยนต์ได้ 

        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
    2.สมรรถนะประจำหน่วย 

๒.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับการเกิดมลพิษจากยานยนต์ 
   3. เนื้อหา 

๓.1 แหล่งกำเนิดของมลพิษจากยานยนต์ 
๓.2 การเกิดมลพิษในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
๓.๓ การเกิดมลพิษในเครื่องยนต์ดีเซล 
๓.๔ ผลกระทบของมลพิษยานยนต์ 

 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเกิดมลพิษจากยานยนต์
ได้ 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกต 
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนแบบทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50% 
เป็นอย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

วัดผล 
16/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการเกิด
มลพิษจากยานยนต์   
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องการเกิด
มลพิษจากยานยนต์   
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเร ื ่องการเกิดมลพิษจาก
ยานยนต์   
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื ่องการเกิดมลพิษจากยาน
ยนต์   
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 การเกิดมลพิษ
จากยานยนต์   
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 9 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่องการเกิดมลพิษ
จากยานยนต์  ก่อนเรียนใน
ครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

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



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ................................................…
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...........................
............................................................................................................................. .....................................……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...……………………………..……………………….........
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่9 การเกิดมลพิษจากยานยนต์   

จงเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. มลพิษที่เกิดจากยานยนต์มาจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ คือ แก๊สไอเสีย ห้องเครื่องยนต์ คาร์บูเรเตอร์ และถังน้ำมัน 
เชื้อเพลิง 
2. แก๊สที่ก่อให้เกิดมลพิษที่ไหลออกมากับไอเสียของรถยนต์ มีดังนี้คือ แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ ( CO ) 
แก๊สไฮโดรคาร์บอน (HC)แก๊สไนโตรเจน ( X NO ) และสารละอองต่าง ๆ 
3. การเกิดแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ของเครื่องยนต์ เกิดมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงภายในห้องเผาไหม้ของ 
เครื่องยนต์ เนื่องมาจากปริมาณของออกซิเจนไม่เพียงพอ และมีสาเหตุมาจากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ คือ เกิดการเผาไหม้ 
ที่ไม่สม่ำเสมอ การดับของเปลวไฟในระหว่างกระบวนการเผาไหม้ และระยะเวลาของการเผาไหม้มีไม่เพียงพอ 
4. ปริมาณของแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์จะสูงในขณะที่เครื่องยนต์มีความเร็วเดินเบา และลดลงเมื่อความเร็วรอบ 
ของเครื่องยนต์เพ่ิมข้ึน และจะมีค่าน้อยที่สุดในขณะเร่งเครื่องยนต์ด้วยความเร็วรอบที่สม่ำเสมอ 
5. การเกิดแก๊สไฮโดรคาร์บอนของเครื่องยนต์เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ไม่หมดมีเชื้อเพลิงบางส่วน
หลงเหลือ 
จากการเผาไหม้ 
6. แก๊สไนโตรเจนออกไซด์ของเครื่องยนต์เกิดมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้ที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป 
7. สารละอองที่ไหลออกมาจากท่อไอเสียของรถยนต์นั้นจะมีอยู่ 3 ชนิด ดังนี้คือ สารประกอบซัลเฟต ตะกั่ว และ
เขม่า 
(ควันดำ) 
8. ปริมาณของแก๊สที่ก่อให้เกิดมลพิษที่ออกจากเครื่องยนต์ดีเซลน้อยมากเม่ือเทียบกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน คือ 
แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO ) 
9. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซล มีดังนี ้คือ การผสมกันระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ และ 
ไอเชื้อเพลิงที่ปลายหัวฉีด 
10. ผลกระทบของมลพิษท่ีเกิดจากยานยนต์มีดังนี้ คือ เกิดภาวะโลกร้อน เกิดฝนกรด เกิดหมอกปนควัน 
เกิดกลิ่นเหม็น มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพร่างกายของมนุษย์ 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

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

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่10 การน็อกของเครื่องยนต์  จำนวน 3 ชั่วโมง 
1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
                ๑.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน็อกของเครื่องยนต์ 
        1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                ๑.๒.๑ อธิบายความหมายของการน็อกได้ 

๑.๒.๒ บอกสาเหตุของการน็อกของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ 
๑.๒.๓ บอกวิธีแก้ไขการน็อกของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ 
๑.๒.๔ อธิบายการเกิดการน็อกของเครื่องยนต์ดีเซลได้ 
๑.๒.๕ บอกวิธีแก้ไขการน็อกของเครื่องยนต์ดีเซลได้ 
๑.๒.๖ บอกผลเสียที่เกิดจากการน็อกของเครื่องยนต์ได้ 

        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2.สมรรถนะประจำหน่วย 

   ๒.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับการน็อกของเครื่องยนต์ 
3. เนื้อหา 
                1. บอกความหมายไดอะแกรมของวงจรนิวแมติกส์ 
       2. บอกอ่านและกำหนดโค้ดอุปกรณ์แบบตัวอักษรและแบบตัวเลข 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการน็อกของเครื่องยนต์ได้ 1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกต 

ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนแบบทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50% 
เป็นอย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

วัดผล 
17/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการน็อก
ของเครื่องยนต์   
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องการน็อก
ของเครื่องยนต์   
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ใ น เ ร ื ่ อ ง ก า ร น ็ อ ก ข อ ง
เครื่องยนต์   
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องการน็อกของเครื่องยนต์   

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
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 10 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 10  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ การน็อกของ
เครื่องยนต์   
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 
10 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื ้อหาในเรื ่องการน็อกของ
เครื่องยนต์  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 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
................................................................................................................................. ........................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่10  การน็อกของเครื่องยนต์   

 
จงเติมข้อความลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. การน๊อก หมายถึง เสียงดังท่ีผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในกระบอกสูบของเครื่องยนต์อันเนื่องมาจากกระบวนการ
เผาไหม้ที่ผิดปกติ 
2. การน๊อกของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนมีสาเหตุมาจาก การจุดระเบิดด้วยตัวเอง และชิงจุดระเบิด 
3. แหล่งกำเนิดของจุดร้อน (hot spot) ที่อยู่ภายในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ มีดังนี้ คือ ลิ้นหัวเทียน พื้นผิว 
คราบเขม่า 
4. การน็อกของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเนื่องจากการจุดระเบิดด้วยตัวเองมีวิธีการแก้ไข คือ การปรับตั้งองศาการ
จุดระเบิดให้มีความเหมาะสม 
5. การน็อกของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเนื่องจากการชิงจุดระเบิดมีวิธีการแก้ไข คือ การออกแบบเครื่องยนต์
โดยเฉพาะห้องเผาไหม้ให้มีความเหมาะสม และการเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นที่ไม่มีสารตกค้าง
เหลืออยู่ภายในห้องเผาไหม้ 
6. การน๊อกของเครื่องยนต์ดีเซลเกิดขึ้นเนื่องมากจาก การจุดระเบิดตัวเองของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกฉีดสะสมเข้า
ไป ในห้องเผาไหม้ในปริมาณที่มากเนื่องจากความล่าช้าในการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ 
7. ความล่าช้าในการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ดีเซล หมายถึง ระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่สูญเสียไประหว่างการ
เริ่มต้นการฉีดเชื้อเพลิงและการเริ่มต้นของการเผาไหม้กับกระบวนการทางกายภาพและกระบวนการทางเคมี
ของเชื้อเพลิง ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ 
8. กระบวนการทางกายภาพที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงมีดังนี้ คือ การแตกเป็นฝอยละอองของน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีถูกฉีด
เข้าไปภายในห้องเผาไหม้ การระเหยของหยดน้ำมันเชื้อเพลิง และการผสมกันระหว่างละอองเชื้อเพลิงกับ
อากาศภายใน ห้องเผาไหม้ 
9. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความล่าช้าในการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ดีเซลมีดังนี้ คือ การตั้งจังหวะการฉีดน้ำมัน
เชื้อเพลิง อุณหภูมิและความดันของอากาศที่ไหลเข้าภายในกระบอก น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ ปริมาณการฉีด
เชื้อเพลิง การไหลวน ของอากาศ ความดันของน้ำมันเชื้อเพลิงที่หัวฉีด และความหนาแน่นของออกซิเจน 
10. ผลเสียท่ีเกิดจากการน๊อกของเครื่องยนต์ มีดังนี้ คือ ทำให้เกิดเสียงดังหรือเสียงเคาะจากเครื่องยนต์ ชิ้นส่วน
ต่าง ๆ ของเครื่องยนต์เกิดการ เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพลดลง และทำให้เกิดการชิงจุด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

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

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เครื่องยนต์โรตารี่  จำนวน 3 ชั่วโมง 
     1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
         1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

       ๑.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องยนต์โรตารี่ 
1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

         ๑.๒.๑ บอกชื่อผู้ค้นคิดเครื่องยนต์โรตารี่ได้ 
๑.๒.๒ บอกส่วนประกอบของเครื่องยนต์โรตารี่ได้ 
๑.๒.๓ อธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบของเครื่องยนต์โรตารี่ได้ 
๑.๒.๔ อธิบายหลักการทำงานของเครื่องยนต์โรตารี่ได้ 
๑.๒.๕ บอกข้อดีและข้อเสียของเครื่องยนต์โรตารี่ได้ 

        1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด    รอบคอบ 
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

   ๒.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์โรตารี่ 
 3. เนื้อหา 

๓.1 ประวัติของเครื่องยนต์โรตารี่ 
๓.2 ส่วนประกอบของเครื่องยนต์โรตารี่ 
๓.๓ หลักการทำงานของเครื่องยนต์โรตารี่ 
๓.๔ ข้อดีของเครื่องยนต์โรตารี่ 
๓.๕ ข้อเสียของเครื่องยนต์โรตารี่ 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์โรตารี่ 1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้สังเกต 
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 

3. ผู้เรียนแบบทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50% 
เป็นอย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

วัดผล 
11/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่าง
เครื่องยนต์โรตารี่   
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ค ร ู อ ธ ิ บ า ย ใ น เ ร ื ่ อ ง
เครื่องยนต์โรตารี่     
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องเครื่องยนต์โรตารี่   
4. น ักเร ียนฟ ังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องเครื่องยนต์โรตารี่   

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
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 10 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 11  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ เครื่องยนต์โรตารี่   
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 
11 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่องเครื่องยนต์โร
ตารี่  ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

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



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที ่11  เครื่องยนต์โรตารี่   

1. ผู้ประดิษฐ์เครื่องยนต์โรตารี่ คือ ดร.เฟลิกซ ์แวงเคล เป็นวิศวกรชาวเยอรมัน ผลิตขึ้นในปี ค.ศ. 1957 
2. จากรูปจงบอกส่วนประกอบของเครื่องยนต์โรตารี่ 
 
 
 

 
 
3. จากรูปจงอธิบายหลักการทำงานของเครื่องยนต์โรตารี่ 

จังหวะดูด จังหวะดูดจะเริ่มต้นเมื่อโรเตอร์หมุนจนยอดหรือ 
ขอบของโรเตอร์เปิดช่อง ไอดี (Intake Port) ซึ่งจะเจาะ 
 เป็นรูไว้ที่บริเวณด้านข้างของเสื้อโรเตอร์ (Roter Housing) 
หรือเสื้อสูบ ส่งผลให้ห้องของเสื้อโรเตอร์มีปริมาตรเพิ่มข้ึน 
เกิดเป็นสุญญากาศดูดส่วนผสมระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงกับ 
อากาศ (ไอดี) จากคาร์บูเรเตอร์เข้ามายังห้องเสื้อโรเตอร์ 
 

 
จังหวะอัด เมื่อโรเตอร์หมุนต่อไปอีกก็จะทำให้ห้องเสื้อโร 
เตอร์มีปริมาตรเล็กลงส่งผลให้ไอดีซึ่งเป็นส่วนผสมกัน 
ระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศมีอุณหภูมิและความดัน 
สูงขึ้นแต่ยังจะไม่เกิดการระเบิด 
 

 
 
 
 



 

 

จังหวะระเบิด เมื่อโรเตอร์อัดส่วนผสมระหว่างน้ำมัน 
เชื้อเพลิงกับอากาศจนถึงตำแหน่งการจุดระเบิด ก็จะเกิด 
ประกายไฟที่เข้ียวหัวเทียนทั้งสองหัวเผาไหม้ส่วนผสม 
ระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ ซึ่งผลจากการเผ้าไหม้จะ 
ทำให้เกิดความร้อนและความดันสูง ผลักดันโรเตอร์ให้เกิด 
การหมุนในทิศทางเดียวกันกับการขยายตัวของแก๊ส และส่ง 
กำลังต่อไปยังเพลาส่งกำลังต่อไป 

 
4. ข้อดีของเครื่องยนต์โรตารี่มีดังนี้ 

4.1 มีกลไกและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์น้อย 
4.2 มีขนาดกะทัดรัด 
4.3 มีน้ำหนักเบา 
4.4 มีลักษณะโครงสร้างที่สามารถผลิตได้ง่าย 
4.5 เครื่องยนต์มีอัตราส่วนของกำลังต่อน้ำหนัก และกำลังต่อปริมาตรสูง 
4.6 มีอัตราเร็วสูง 
4.7 เครื่องยนต์ให้แรงบิดสูง 
4.6 การไหลของส่วนผสมระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศในขณะเข้าเครื่องยนต์ดีกว่าแบบลูกสูบเลื่อน 

5. ข้อเสียของเครื่องยนต์โรตารี่มีดังนี้คือ 
5.1 มีปัญหาเรื่องการรั่วของแก๊ส 
5.2 มีการถ่ายเทความร้อนสูง 
5.3 การเผาไหม้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ 
5.4 มีควันไอเสียออกมามาก 
5.5 สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมาก 
5.6 ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

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

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

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


