
 

 

 
 

 
 

แผนการจดัการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบรูณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
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วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                      อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชานิวแมต
กิส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 30102-2007 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน วิชานิวแมตกิส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  
2562  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์
ละ 4 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 11 หน่วยการเรียน ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์ การผลิต
ลมอัด อุปกรณ์ทำงานในระบบเมติกส์ การกำหนดรหัสของอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ การควบคุมลำดับงาน
ติอเนื่องในระบบนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ไฟฟ้า หลักการเบื้องต้นของระบบไฮดรอลิกส์ ชุดต้นกำลังไฮดรอลิกส์ 
อุปกรณ์ทำงานและวาล์วควบคุมในระบบไฮดรอลิกส์ วาล์วกลับและวาล์วควบคุมอัตราการไหล จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C )ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  
หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอ
ได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

  

 
 

ถิราย ุมณีวรรณ 
ผูจ้ดัท า 

 



 

 

 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา นิวแมตกิส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 30102-2007 จำนวน  2 หน่วยกิจ 18 ชั่วโมง  (2-0-2) 
2. คำอธิบายราวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตงัระบบนิวแมติกส์  หลกัการทาํงานของระบบนิวแมติกส์  อุปกรณ์ ในระบบ
นิวแมติกส์  ปัมลม  วาล์ว  อุปกรณ์  รวมทงัระบบสุญญากาศ  การเขียนผงัวงจร  นิวแมติกส์ และการแสดง การเค
ลือนที  การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์แบบทาํงานต่อเนือง  ออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้า  ออกแบบและเขียน
วงจร นิวแมติกส์ทีควบคุมการทาํงานดว้ยรีเลยไ์ฟฟ้า  โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC)  การบาํรุงรักษาและแก
ไ้ขปัญหาของ ระบบนิวแมติกส์ ศึกษาและปฏิบตัิการออกแบบและติดตงัระบบไฮครอลิกส์   หลกัการทาํงานของ
ระบบไฮดรอลิกส์อุปกรณ ์ในระบบไฮครอลิกส์  นาํมนัไฮดรอลิกส์  ชุดตน้กาํลงั  วาลว์  และอุปกรณ ์ การเขียนผงัวง
จรไฮดรอลิกส์ การออกแบบ  เขียน วงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยรีเลย์ไฟฟ้า  โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC)  
การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาของ ระบบไฮดรอลิกส์ 

3. จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
1. เขา้ใจหลักการทำงานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุม  
2. สามารถออกแบบ  ติดต้ัง  บาํรุงรักษาระบบนิวแตกิส์และระบบไฮดรอลกิส์  แบบเชิงกลและแบบไฟฟ้า   ในงาน
อุตสาหกรรม  
3. มีเจตคติทีดีในการสืบเสาะหาความรู้เกียวกบัการทาํงานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ มีกิจนิสัยในการ
ทำงานดว้ยความรอบคอบและปลอดภัย 
4. สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกียวกบัการออกแบบและติดตงัระบบนิวแมติกส์  หลกัการทาํงานของระบบนิวแมติกส์  อุปกรณ์ใน
ระบบนิวแมติกส์  ปัมลม  วาลว์  อุปกรณ ์ รวมทงัระบบสุญญากาศ 
2. เขียนผงัวงจรนิวแมติกส์และการแสดงการเคลือนที  
3. ออกแบบ  เขยีนวงจรนิวแมติกส์ควบคุมการทาํงานดว้ยรีเลยไ์ฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
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1.ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบนิวเม
ติกส ์

0.5 0.5 2 - - - 
2.5 

4 10 10 2 

2.การผลิตลมอัด 0.5 0.5 0.5 - - - 2.5 2  10 5 2 

3.อุปกรณ์ทำงานในระบบเมติกส์ 0.5 0.5 1.5 - - - 5 3 10 8   1 

4.วาล์วและการควบคุมในระบบนิวเม
ติกส ์

      
5 

   1 

5.การควบคุมลำดับงานติอเนื่องในระบบ
นิวเมติกส์ 

0.5 0.5 1.5 - - - 
2.5 

3 10 7 2 

6.การควบคุมลำดับงานติอเนื่องใน
ระบบนิวเมติกส์ 

0.5 0.5 0.5 - - - 
2.5 

2 20 6 2 

7.นิวเมติกส์ไฟฟ้า 0.5 0.5 2 - - - 5 4 10 9 2 

8.หลักการเบื้องต้นของระบบไฮดรอ
ลิกส์ 

0.5 0.5 0.5 - - - 
5 

4 10 1 2 

9.ชุดต้นกำลังไฮดรอลิกส์ 0.5 0.5 0.5 - - -  2  2  
10.อุปกรณ์ทำงานและวาล์วควบคุมใน
ระบบไฮดรอลิกส์ 

0.5 0.5 0.5 - - - 
5 

3 10 3 2 

11.วาล์วกลับและวาล์วควบคุมอัตรา
การไหล 

0.5 0.5 0.5 - - - 
5 

4 10 4 2 

รวม 5 5 10 - - - 40 30 100 - 18 
รวมทั้งหมด 20 50 30 100   

ลำดับความสำคัญ 3 1 2    
 
 
จิตพิสัย =  เปอร์เซ็นจิตพิสัย(30%) x คะแนนรวม = คะแนนช่องจิตพิสัย 
ทักษะพิสัย = เปอร์เซ็นทักษะพิสัย(50%) x คะแนนรวม = คะแนนช่องทักษะพิสัย 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

1. ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบนิว
เมติกส์ 

2 

1. อธิบายความหมายของ
ระบบนิวเมติกส์ 
2. บอกข้อดีและข้อเสียของ
ลมอัด 
3. บอกอุปกรณ์พ้ืนฐานในการ
ทำงานของระบบนิวเมติกส์ 
4. สรุปพื้นฐานทางฟิสิกส์ของ
ระบบนิวเมติกส์ 
5. คำนวณหา ความดัน แรง 
อุณหภูมิ และความชื้น 
6. อธิบายกฎเบื้องต้นของลม
อัด 

1. สรุปความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์ 
2. คำนวณหาปริมาตรของ
อากาศและความดัน 
ได้ถูกต้อง 

2.การผลิตลมอัด 

2 

1. จำแนกชนิดของเครื่องอัด
อากาศ 
2. อธิบายหลักการทำงานของ
เครื่องอัดอากาศ 
3. ระบุส่วนประกอบของ
เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ
ชัก 
4. อธิบายการเดินท่อเมนของ
ลมอัดในโรงงานอุตสาหกรรม 
5. ทำการกำหนดและหา
ขนาดของท่อส่งลมอัด 
6. ศึกษาส่วนประกอบและ
หลักการทำงานของชุด
ควบคุมคุณภาพลมอัด 
7. พิจารณาเลือกใช้เครื่องอัด
อากาศได้เหมาะสมกับงาน 

1. พิจารณาเลือกขนาดและ
ชนิดเครื่องอัดอากาศ 
ได้อย่างถูกต้อง 
2. ปฏิบัติการใช้ชุดควบคุม
คุณภาพลมอัดได้ 



 

 

3.อุปกรณ์ทำงานในระบบเมติกส์ 

1 

1. จำแนกชนิดอุปกรณ์ทำงาน
ในระบบนิวเมติกส์ 
2. อธิบายโครงสร้างและ
หลักการทำงานของกระบอก
สูบแต่ละระบบ 
3. คำนวณหาขนาดของ
กระบอกสูบเพ่ือนำไปใช้งาน 
4. อธิบายโครงสร้างและ
หลักการทำงานของมอเตอร์
ลมแบบต่าง ๆ 
5. พิจารณาตัดสินเลือกใช้
อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเม
ติกส์ได้เหมาะสมกับงาน 

 1. เลือกใช้อุปกรณ์ทำงานใน
ระบบนิวเมติกส์ 
ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
งาน 
2. คำนวณหาขนาดของ
กระบอกสูบเพ่ือนำไปใช้งาน 
ได้ถูกต้อง 

4.วาลว์และการควบคุมในระบบนิวเม
ติกส์ 

2 

1. อธิบายโครงสร้างและ
หลักการทำงานของวาล์ว
ควบคุมทิศทาง 
2. อธิบายโครงสร้างและ
หลักการทำงานของวาล์ว
ควบคุมอัตราการไหล 
3. อธิบายโครงสร้างและ
หลักการทำงานของวาล์ว
ควบคุมลมไหลทางเดียว 
4. อธิบายโครงสร้างและ
หลักการทำงานของวาล์ว
ควบคุมความดัน 
5. สรุปการควบคุมแบบ
ทางตรงและการควบคุมแบบ
ทางอ้อม 
6. จำแนกชนิดของวาล์วใน
ระบบนิวเมติกส์ 
7. ออกแบบวงจรควบคุม
ทางอ้อมแบบต่าง ๆ 

1. สรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและ
หลักการทำงานของ 
วาล์วในระบบนิวเมติกส์ 
2. ปฏิบัติการต่อวงจรการ
ควบคุมทางอ้อมและวงจร 
ควบคุมการทำงานที่มีจุดสั่ง
ทำงานหลายจุดได 
 
 
 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

5.การควบคุมลำดับงานติอเนื่องใน
ระบบนิวเมติกส์ 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1. บอกความหมายตัวเลข
หรือตัวอักษรย่อของวาล์ว 
2. กำหนดรหัสของอุปกรณ์ใน
ระบบนิวเมติกส์ 
3. อธิบายไดอะแกรมการ
ทำงานของอุปกรณ์ทำงาน 
4. ออกแบบวงจรและกำหนด
รหัสของอุปกรณ์ลงในวงจร 
5. ปฏิบัติการนำเสนอวงจรที่
ออกแบบและต่อวงจรที่
ออกแบบ 
6. ใช้ใดอะแกรมแสดงการ
ทำงานของอุปกรณ์ใน
ขอบเขตของงาน 

 1. ปฏิบัติการกำหนดรหัส
ของอุปกรณ์ในระบบ 
นิวเมติกส์ได้ 
2. ปฏิบัติการต่อวงจรการ
หน่วงเวลาได้ 

6.การควบคุมลำดับงานติอเนื่องใน
ระบบนิวเมติกส์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บอกหลักการควบคุมลำดับ
การทำงานต่อเนื่องโดยใช้
วาล์ว 3/2 แบบลูกกลิ้งทำงาน
สองทางและวาล์ว 3/2 แบบ
ลูกกลิ้งทำงาน 
ทางเดียว 
2 บอกหลักการควบคุมลำดับ
การทำงานต่อเนื่องโดยใช้
วาล์ว 3/2 แบบปรับความดัน
ควบคุม 
3. ออกแบบวงจรการควบคุม
ลำดับการทำงานต่อเนื่องโดย
ใช้วาล์ว 3/2 แบบลูกกลิ้ง
ทำงานสองทางและวาล์ว 3/2 
แบบลูกกลิ้งทำงาน 
ทางเดียว 

1. อ่านและเขียนสัญลักษณ์ใน
วงจรการทดลอง 
2. ปฏิบัติการต่อวงจรควบคุม
แบบกึ่งอัตโนมัติ 
และแบบอัตโนมัติ 
3. ปฏิบัติการต่อวงจรการ
ทำงานต่อเนื่องแบบต่าง ๆ 
วงจรวาล์ว 3/2 แบบลูกกลิ้ง
ทำงานสองทาง และ 
วงจรการแยกสัญญาณลม
แบบแคสเคดได้ 
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4. บอกความหมายของการ
ควบคุมลำดับงานต่อเนื่อง
แบบสัญญาณเกิดข้ึนพร้อมกัน 
5. อธิบายวิธีการออกแบบ
วงจรการควบคุมลำดับการ
ทำงานต่อเนื่องโตยใช้วันช็อต
ชิกนัสวาล์ว และการสัญญาณ
ลมแบบแลสเคต 
6. ออกแบบวงจรการควบคุม
ลำดับการทำงานต่อเนื่องโดย
ใช้วันช็อตชิกนัสวาล์ว และ
วงจรแยกสัญญาณสมแบบแส
เคด 
7. ปฏิบัติการต่อวงจรการ
ควบคุมลำดับการทำงาน
ต่อเนื่องโดยใช้แคสเคดวาส์ 

7.นิวเมติกส์ไฟฟ้า 
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1. อธิบายหลักการนำเอา
ระบบไฟฟ้ามาควบคุมลม 
2. บอกชนิดของอุปกรณ์
ควบคุมทางไฟฟ้า 
3. อธิบายหลักการทำงานของ
อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า
แบบต่าง ๆ 
4. แนะนำการเลือกใช้
อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้าได้
เหมาะสมกับงาน 
5. ปฏิบัติการต่อวงจรนิ่วเม
ติกส์ฟฟ้าควบคุมลำดับการ
ทำงานต่อเนื่อง 
 
 
 
 

1. เขียนและอ่านวงจรนิวเม
ติกส์ไฟฟ้าได้ 
2. ปฏิบัติการต่อวงจรนิวเม
ติกส์ไฟฟ้าได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.หลักการเบื้องต้นของระบบไฮดรอ
ลิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.ชุดต้นกำลังไฮดรอลิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.อุปกรณ์ทำงานและวาล์วควบคุม
ในระบบไฮดรอลิกส์ 
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1. บอกความหมายของ
ระบบไฮดรอลิกส์ 
2. อธิบายหลักการของทฤษฎี
การไหลเบื้องต้น 
3. สรุปการใช้งานของ
ระบบไฮดรอลิกส์ 
4. จำแนกข้อดีและข้อเสีย
ของระบบไฮดรอลิกส์ 
5. แนะนำอุปกรณ์พ้ืนฐานใน
ระบบไฮดรอลิกส์ 
6. คำนวณหาความดันและ
แรง 
 
1. อธิบายหลักการทำงาน
และการใช้งานของชุดต้น
กำลังไฮดรอลิกส์ 
2. บอกส่วนประกอบของถัง
พักน้ำมัน 
3. จำแนกชนิดของปั๊มไฮดรอ
ลิกส์ 
4. อธิบายการทำงานและ
ข้อเสียของสายไฮดรอ 
5. ระบุชนิดของท่อทางที่ใช้
ในระบบไฮดรอลิกส์ 
 
1. บอกชนิดของอุปกรณ์
ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ 
2. อธิบายโครงสร้างและ
หลักการทำงานของวาล์ว
ควบคุมทิศทางในระบบไฮ
ดรอลิกส์ 
3. จำแนกชนิดของมอเตอร์ไฮ
ดรอลิกส์ 

1. สรุปหลักการเบื้องต้นของ
ระบบไฮดรอลิกส์ 
2. ปฏิบัติการใช้อุปกรณี
พ้ืนฐานในการทำงานของ 
ระบบไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. บอกส่วนประกอบของชุด
ต้นกำลังไฮดรอลิกส์ได้ 
2. คำนวณอัตราไหลของ
น้ำมันในงจรไฮดรอลิกส์ 
ได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
1. เขียนวงจรการต่อใช้งาน
อุปกรณ์ทำงานในระบบ 
ไฮดรอลิกส์ 
2. ต่อวงจรควบคุมการทำงาน
ของลูกสูบทำงาน 
สองทางและมอเตอร์ไฮดรอ
ลิกส์ได้ถูกต้อง 
 



 

 

 
 
 
 
11.วาล์วกลับและวาล์วควบคุม
อัตราการไหล 
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4. ออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ 
5. ปฏิบัติการต่อวงจรการ
ควบคุมในระบบไฮดรอลิกส์ 
 
1. อธิบายโครงสร้างและ
หลักการทำงานของวาล์วกัน
กลับแบบต่าง ๆ 
2. อธิบายโครงสร้างและ
หลักการทำงานของวาลัว
ควบคุมอัตราการไหล 
3. จำแนกชนิดของวาล์ว
ควบคุมอัตราการไหล 
4. ออกแบบวงจรควบคุม
ความเร็วในระบบไฮดรอสิกส์ 
5. ปฏิบัติการต่อวงจรการ
ควบคุมในระบบไฮดรอลิกส์ 

 
 
 
 
1. ออกแบบวงจรควบคุม
ความเร็วในระบบ 
ฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
2. ปฏิบัติการต่อวงจรควบคุม
ในระบบไฮดรอลิกส์ 
ได้ถูกต้อง 

สอบปลายภาค 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 1 2.5 1.5 5 2.5 
2 4 10 6 20 10 
3 3 7.5 4.5 15 7.5 
4 3 5 3 10 5 
5 1 2.5 1.5 5 2.5 
6 4 10 6 20 10 
7 1 2.5 1.5 5 2.5 
8 1 2.5 1.5 5 2.5 
9 1 2.5 1.5 5 2.5 
10 1 5 3 10 5 

รวมทั้งรายวิชา 20 50 30 100 50 

การวัดผล 1-3-2 
  - ด้านความรู้  1) ทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย  10 คะแนน   
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
 รวม 20 คะแนน  
  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    30 คะแนน  
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
 รวม 50 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค    70:30 
   ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน    10 คะแนน  
     2) ใบงาน    30 คะแนน  
     3) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน  
       รวม   70 คะแนน    
   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
     2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
       รวม   30 คะแนน 



 

 

  7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.3 ใบงาน 

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์ จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์ 
1.1.2 คำนวณหาปริมาตรของอากาศและความดัน 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 อธิบายความหมายของระบบนิวเมติกส์ 
1.2.2 บอกข้อดีและข้อเสียของลมอัด 
1.2.3 บอกอุปกรณ์พ้ืนฐานในการทำงานของระบบนิวเมติกส์ 
1.2.4 สรุปพื้นฐานทางฟิสิกส์ของระบบนิวเมติกส์ 
1.2.5 คำนวณหา ความดัน แรง อุณหภูมิ และความชื้น 
1.2.6 อธิบายกฎเบื้องต้นของลมอัด 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับความรุ้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบนิวเมติกส์ 

3. เนื้อหา 
     3.1 ความหมายของระบบนิวเมติกส์ 
     3.2 อุปกรณ์พ้ืนฐานในการทำงานของระบบนิวเมติกส์ 
     3.3 พ้ืนฐานทางฟิสิกส์ของระบบนิวเมติกส์ 
     3.4 กฎเบื้องต้นของลมอัด 
     3.5 วสัดุทำแม่พิมพ์โลหะ 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 1 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต

4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที ่1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 



 

 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 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 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 1   ความรู้เกี่ยวกับแม่พิมพ์โลหะ 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  
1. จงคำนวณปริมาณความอ่ิมตัวของไอน้ำ เมื่ออากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ 75%, 50%, 25% ซึ่งอากาศ 
มีความชื้นสัมบูรณ์ 15 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 
2. อากาศมีปริมาตร 5 ลูกบาศก์เมตร มีความดัน 6 บาร์ ถ้าปริมาตรอากาศลดลงเป็น 0.5 ลูกบาศก์เมตร 
ความดันจะมีค่าเท่าใด 
 
3. อากาศในถังอัดอากาศมีปริมาตร 5 ลูกบาศก์เมตร อุณหภูมิ 30 องศาเซลเชียส เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 
เป็น 80 องศาเซลเชียส จะมีปริมาตรเท่าใด 
 
4. ถังใบหนึ่งมีความดัน 10 บาร์ อุณหภูมิในถัง 60 องศาเซลเชียส เมื่ออุณหภูมิในถังลดลงเป็น 
35 องศาเชลเซียส ความดันในถังจะเป็นเท่าใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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ตร
งต

่อเ
วล

า 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การผลิตลมอัด จำนวน 1 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 พิจารณาเลือกขนาดและชนิดเครื่องอัดอากาศ 
1.1.2 ปฏิบัติการใช้ชุดควบคุมคุณภาพลมอัดได้ 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 จำแนกชนิดของเครื่องอัดอากาศ 
1.2.2 อธิบายหลักการทำงานของเครื่องอัดอากาศ 
1.2.3 ระบุส่วนประกอบของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบชัก 
1.2.4 อธิบายการเดินท่อเมนของลมอัดในโรงงานอุตสาหกรรม 
1.2.5 ทำการกำหนดและหาขนาดของท่อส่งลมอัด 
1.2.6 ศึกษาส่วนประกอบและหลักการทำงานของชุดควบคุมคุณภาพลมอัด 
1.2.7 พิจารณาเลือกใช้เครื่องอัดอากาศได้เหมาะสมกับงาน 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการผลิตลมอัด 

3. เนื้อหา 
     3.1 เครื่องอัดอากาศ 
     3.2 การพิจารณาเลือกขนาดและชนิดเครื่องอัดอากาศ 
     3.3 สว่นประกอบของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบชัก 
     3.4 การเดินท่อเมนของลมอัดในโรงงานอุตสาหกรรม 
     3.5 การกำหนดและหาขนาดของท่อส่งลมอัด 
     3.6 ชุดควบคุมคุณภาพลมอัด 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 2 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 2 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 



 

 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 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 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 2   การผลิตลมอัด 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  
ตอนที ่1 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. เครื่องอัดอากาศมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 
2. จงบอกส่วนประกอบและอธิบายหลักการทำงานของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ 
3. จงบอกวิธีการบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศท่ีถูกวิธี 
4. การเดินท่อเมนของลมอัดในโรงงานอุตสาหกรรมมีก่ีแบบ อะไรบ้าง จงอธิบาย 
5. จงบอกส่วนประกอบและการทำงานของชุดควบคุมคุณภาพลมอัด 
ตอนที ่2 
อธิบายคำศัพท์ 
1. Air Compressor 
2. Piston Compressor 
3. Sliding Vane Compressor 
4. Screw Compressor 
5. Pressure Switch 
6. Safety Valve 
7. Pressure Gauge 
8. Service Unit 
9. Regulator 
10. Lubricator 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุปกรณ์ทำงานในระบบเมติกส์ จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เลือกใช้อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์ 
1.1.2 คำนวณหาขนาดของกระบอกสูบเพ่ือนำไปใช้งาน 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 จำแนกชนิดอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์ 
1.2.2 อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของกระบอกสูบแต่ละระบบ 
1.2.3 คำนวณหาขนาดของกระบอกสูบเพ่ือนำไปใช้งาน 
1.2.4 อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของมอเตอร์ลมแบบต่าง ๆ 
1.2.5 พิจารณาตัดสินเลือกใช้อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์ได้เหมาะสมกับงาน 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทำงานในระบบเมติกส์ 

3. เนื้อหา 
     3.1 กระบอกสูบลม 
     3.2 การเลือกขนาดกระบอกสูบ 
     3.3 มอเตอร์ลม 
     3.4 อุปกรณ์ทำงานชนิดอ่ืน ๆ 
      

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 3 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต

5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 3 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 



 

 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 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 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 3   อุปกรณ์ทำงานในระบบเมติกส์ 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  
ตอนที ่1 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. จงเปรียบเทียบกระบอกสูบทำงานทางเดียวกับกระบอกสูบทำงานสองทางแตกต่างกันอย่างไร 
2. มอเตอร์ลมและกระบอกสูบลมแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบายและยกตัวอย่างการนำไปใช้งาน 
3. กระบอกสูบทำงานสองทางต้องการยกวัตถุที่มีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม ความดันใช้งาน 10 bar 
จงคำนวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบที่ต้องใช้ (คิดค่ความปลอดภัย 20% ของน้ำหนัก) 
4. กระบอกสูบทำงานทางเดียวมีพ้ืนที่หน้าตัดของลูกสูบ 150 ตารางเซนติเมตร ความดันใช้งาน 6 bar 
แรงต้านจากสปริง 1,000 นิวตัน จงคำนวณหา 
ก. แรงที่ได้จากลูกสูบจังหวะลูกสูบเคลื่อนที่ออก 
ข. ถ้านำไปยกวัตถุมีน้ำหนัก 800 กิโลกรัม ต้องใช้กับความดันกี่บาร์ (คิดค่าความปลอดภัย 20% 
ของน้ำหนัก) 
5. จงอธิบายหลักการทำงานของหัวดูดสูญญากาศและตัวพ่นลมไล่ขึ้นงาน 
ตอนที ่2 
อธิบายคำศัพท์ 
1. Actuators 
2. Single Acting Cylinder 
3. Double Acting Cylinder 
4. Radial Piston Motor 
5. Sliding Vane Motor 
6. Gear Motor 
7. Rotary Cylinder 
8. Grippers 
9. Bellows Cylinders 
10. Fluidic Muscle 
 
 

 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
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12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วาล์วและการควบคุมในระบบนิวเมติกส์ จำนวน 1 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 สรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์วในระบบนิวเมติกส์ 
1.1.2 ปฏิบัติการต่อวงจรการควบคุมทางอ้อมและวงจรควบคุมการทำงานที่มีจุดสั่งทำงานหลายจุด

ได้ 
1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 
1.2.2 อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์วควบคุมอัตราการไหล 
1.2.3 อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์วควบคุมลมไหลทางเดียว 
1.2.4 อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์วควบคุมความดัน 
1.2.5 สรุปการควบคุมแบบทางตรงและการควบคุมแบบทางอ้อม 
1.2.6 จำแนกชนิดของวาล์วในระบบนิวเมติกส์ 
1.2.7 ออกแบบวงจรควบคุมทางอ้อมแบบต่าง ๆ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วและการควบคุมในระบบนิวเมติกส์ 

3. เนื้อหา 
     3.1 วาลว์ควบคุมทิศทาง 
     3.2 วาลวัควบคุมอัตราการไหล 
     3.3 วาลว์ควบคุมลมไหลทางเดียว 
     3.4 วาลวัควบคุมความดัน 
     3.5 วาลวัอ่ืน ๆ 
      

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครูแนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 4 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครูสำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  

2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1
และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 4 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 



2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 4 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 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 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 



7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................

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

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



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 4   วาล์วและการควบคุมในระบบนิวเมติกส์ 
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  

ตอนที ่1 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. จงเขียนวงจรการควบคุมกระบอกสูบดังนี้ 
1.1 จงเขียนวงจรการควบคุมกระบอกสูบทางเดียวโดยตรง 
1.2 จงเขียนวงจรการควบคุมกระบอกสูบสองทางโดยตรง 
จงอธิบายการทำงานของวงจรควบคุมการทำงานนี้ เมื่อกด Pushbtton? 
 

 
 



 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

ยึด
มัน่

ใน
สถ

าบ
นัฯ

 

ละ
เว้น

อบ
าย

มุข
 

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย์ 

.สุภ
าพ

 

ตร
งต

่อเ
วล

า 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การควบคุมลำดับงานติอเนื่องในระบบนิวเมติกส์ จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 ปฏิบัติการกำหนดรหัสของอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ได้ 
1.1.2 ปฏิบัติการต่อวงจรการหน่วงเวลาได้ 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง1. บอกความหมายตัวเลขหรือ

ตัวอักษรย่อของวาล์ว 
1.2.2 กำหนดรหัสของอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ 
1.2.3 อธิบายไดอะแกรมการทำงานของอุปกรณ์ทำงาน 
1.2.4 ออกแบบวงจรและกำหนดรหัสของอุปกรณ์ลงในวงจร 
1.2.5 ปฏิบัติการนำเสนอวงจรที่ออกแบบและต่อวงจรที่ออกแบบ 
1.2.6 ใช้ใดอะแกรมแสดงการทำงานของอุปกรณ์ในขอบเขตของงาน 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการควบคุมลำดับงานติอเนื่องในระบบนิวเมติกส์ 

3. เนื้อหา 
     3.1 การควบคุมแบบสัญญาณเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน 
     3.2 การควบคุมแบบสัญญาณเกิดขึ้นพร้อมกัน 
     3.3 การออกแบบโดยใช้วันช็อตชิกนัลวาล์ว 
     3.4 การออกแบบโดยใช้การแยกสัญญาณแบบแคสเคด 
      

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครูแนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 5 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครูสำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 5 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 5 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 



3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 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 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................

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

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



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 5   การควบคุมลำดับงานติอเนื่องในระบบนิวเมติกส์  

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  
ตอนที่ 1 
1.จากรูปวงจร จงเขียนรหัสอุปกรณ์ให้สมบูรณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การควบคุมลำดับงานติอเนื่องในระบบนิวเมติกส์ จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 ปฏิบัติการกำหนดรหัสของอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ได้ 
1.1.2 ปฏิบัติการต่อวงจรการหน่วงเวลาได้ 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 บอกความหมายตัวเลขหรือ1. บอกหลักการควบคุมลำดับการทำงานต่อเนื่องโดยใช้วาล์ว 

3/2 แบบลูกกลิ้งทำงานสองทางและวาล์ว 3/2 แบบลูกกลิ้งทำงาน 
ทางเดียว 

1.2.2 บอกหลักการควบคุมลำดับการทำงานต่อเนื่องโดยใช้วาล์ว 3/2 แบบปรับความดันควบคุม 
1.2.3 ออกแบบวงจรการควบคุมลำดับการทำงานต่อเนื่องโดยใช้วาล์ว 3/2 แบบลูกกลิ้งทำงานสอง

ทางและวาล์ว 3/2 แบบลูกกลิ้งทำงาน 
ทางเดียว 

1.2.4 บอกความหมายของการควบคุมลำดับงานต่อเนื่องแบบสัญญาณเกิดขึ้นพร้อมกัน 
1.2.5 อธิบายวิธีการออกแบบวงจรการควบคุมลำดับการทำงานต่อเนื่องโตยใช้วันช็อตชิกนัสวาล์ว 

และการสัญญาณลมแบบแลสเคต 
1.2.6 ออกแบบวงจรการควบคุมลำดับการทำงานต่อเนื่องโดยใช้วันช็อตชิกนัสวาล์ว และวงจรแยก

สัญญาณสมแบบแสเคด 
1.2.7 ปฏิบัติการต่อวงจรการควบคุมลำดับการทำงานต่อเนื่องโดยใช้แคสเคดวาส์ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการควบคุมลำดับงานติอเนื่องในระบบนิวเมติกส์ 

3. เนื้อหา 
     3.1 วาลว์ทำงานด้วยไฟฟ้าหรือโซลินอยด์วาลัว 
     3.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ควบคุมระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า 
     3.3 การออกแบบวงจรนิวเมติกส์ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
      



4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครูแนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 6 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครูสำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 6 



ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 6 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 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 
 
 
 



6. เครื่องมือวัดประเมินผล 
6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................

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

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



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 6   การควบคุมลำดับงานติอเนื่องในระบบนิวเมติกส์ 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 นิวเมติกส์ไฟฟ้า จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เขียนและอ่านวงจรนิวเมติกส์ไฟฟ้าได้ 
1.1.2 ปฏิบัติการต่อวงจรนิวเมติกส์ไฟฟ้าได้ 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 อธิบายหลักการนำเอาระบบไฟฟ้ามาควบคุมลม 
1.2.2 บอกชนิดของอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า 
1.2.3 อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 
1.2.4 แนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้าได้เหมาะสมกับงาน 
1.2.5 ปฏิบัติการต่อวงจรนิ่วเมติกส์ฟฟ้าควบคุมลำดับการทำงานต่อเนื่อง 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับนิวเมติกส์ไฟฟ้า 

3. เนื้อหา 
     3.1 วาลว์ทำงานด้วยไฟฟ้าหรือโซลินอยด์วาลัว 
     3.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ควบคุมระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า 
     3.3 การออกแบบวงจรนิวเมติกส์ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครูแนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 7 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครูสำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 7 



ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 7 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 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 
 
 
 



6. เครื่องมือวัดประเมินผล 
6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................

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

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



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 7   นิวเมติกส์ไฟฟ้า 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  
จงออกแบบวงจรนิวเมติกส์ไฟฟ้าควบคุมการทำงานของลูกสูบทำงานสองทาง ตามเงื่อนไข้ดังนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หลักการเบื้องต้นของระบบไฮดรอลิกส์ จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 สรุปหลักการเบื้องต้นของระบบไฮดรอลิกส์ 
1.1.2 ปฏิบัติการใช้อุปกรณีพ้ืนฐานในการทำงานของ 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 บอกความหมายของระบบไฮดรอลิกส์ 
1.2.2 อธิบายหลักการของทฤษฎีการไหลเบื้องต้น 
1.2.3 สรุปการใช้งานของระบบไฮดรอลิกส์ 
1.2.4 จำแนกข้อดีและข้อเสียของระบบไฮดรอลิกส์ 
1.2.5 แนะนำอุปกรณ์พ้ืนฐานในระบบไฮดรอลิกส์ 
1.2.6 คำนวณหาความดันและแรง 

 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของระบบไฮดรอลิกส์ 
3. เนื้อหา 

     3.1 นิยามของระบบไฮดรอลิกส์ 
     3.2 อุปกรณ์พ้ืนฐานในการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์ 
     3.3 ทฤษฎีการไหลเบื้องต้น 
     3.4 ทฤษฎีการไหลในท่อ 
     3.5 น้ำมันไฮดรอลิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครูแนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 8 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครูสำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 



ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 8 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 8 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 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 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

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

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

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

• ผลการสอนของครู 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 8   หลักการเบื้องต้นของระบบไฮดรอลิกส์ 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
ตอนที ่1 
1. ระบบไฮดรอลิกส์หมายถึงอะไร 
2 ยกตัวอย่างการใช้งานระบบไฮดรอลิกส์ 
3. ข้อดีและข้อเสียของระบบไฮดรอลิกส์มีอะไรบ้าง 
ของเหลวที่ไหลในท่อมีลักษณะการไหลแบบใดบ้าง 
5. คุณสมบัติที่ใช้งานของน้ำมันไฮดรอลิกส์มีอะไรบ้าง 
6. ออกแรงกด 5 นิวตัน ที่ลูกสูบตัวเล็ก 28 เชนติเมตร ทำให้ยกน้ำหนักได้ 20 นิวตัน จะต้องใช้ลูกสูบ 
ข้างโตขนาด g เท่าใด 
อธิบายคำศัพท์ 
ตอนที่ 2 
1. Hydrautics 
2. Industrial Hydraulics 
3. Mobile Hydrautics 
4. Primary Component 
s. Storage and Treatment Component 
6. Controlling Component 
7. Pipe 
8. Bending 
9. Fitting 
10, Hydraulic Ou 
 

 
 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

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

ลำดับ
ที ่
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ชุดต้นกำลังไฮดรอลิกส์ จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 บอกส่วนประกอบของชุดต้นกำลังไฮดรอลิกส์ได้ 
1.1.2 คำนวณอัตราไหลของน้ำมันในงจรไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 อธิบายหลักการทำงานและการใช้งานของชุดต้นกำลังไฮดรอลิกส์ 
1.2.2 บอกส่วนประกอบของถังพักน้ำมัน 
1.2.3 จำแนกชนิดของปั๊มไฮดรอลิกส์ 
1.2.4 อธิบายการทำงานและข้อเสียของสายไฮดรอ 
1.2.5 ระบุชนิดของท่อทางที่ใช้ในระบบไฮดรอลิกส์ 

 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับชุดต้นกำลังไฮดรอลิกส์ 
3. เนื้อหา 

     3.1 ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ 
     3.2 วาลว์ควบคุมทิศทางในระบบไฮดรอลิกส์ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครูแนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 9 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครูสำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 9 



ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 9 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 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 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  



6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
.................................................................... ................................................................................................

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

............................................................................................................................. ....................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 9   ชุดต้นกำลังไฮดรอลิกส์ 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
ตอนที ่1 
1. ชุดต้นกำลังใฮดรอลิกส์ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
2 ถังพักและใส้กรองน้ำมันมีไว้เพ่ืออะไร จงอธิบาย 
3. ไส้กรองน้ำมันมีกี่แบบ อะไรบ้าง 
4. ปั๊มไฮตรอลิกส์ทำหน้าที่อะไร 
5. วาล์วระบายความดันทำหน้าที่อะไร 
6. จงเขียนสัญลักษณ์ของชุดต้นกำลังไฮตรอลิกส์ 
7. คำนวณหาขนาดของท่อที่ใช้ ถ้าเครื่องกดดันชิ้นงานเครื่องหนึ่งมีการใช้ปริมาณน้ำมันไฮดรอลิกส์ 
80 ลิตร/นาที ความเร็วที่ท่อใช้งาน 5 เมตร/นาที 
ตอนที ่2 
อธิบายคำศัพท์ 
1, Hydraulics Pump 
2. Ol Tank 
3. Pressure 
Relief Valve 
4. Strainer 
5. Suction Pipe 
6. Return Pipe 
7. Drain Pipe 
8. External Gear Pump 
9. Radial Piston Pump 
10.Flexble Hoses 
 

 

 

 

 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อุปกรณ์ทำงานและวาล์วควบคุมในระบบไฮดรอลิกส์ จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เขียนวงจรการต่อใช้งานอุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ 
1.1.2 ต่อวงจรควบคุมการทำงานของลูกสูบทำงานสองทางและมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 บอกชนิดของอุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ 
1.2.2 อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางในระบบไฮดรอลิกส์ 
1.2.3 จำแนกชนิดของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 
1.2.4 ออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ 
1.2.5 ปฏิบัติการต่อวงจรการควบคุมในระบบไฮดรอลิกส์ 

 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทำงานและวาล์วควบคุมในระบบไฮดรอลิกส์ 
3. เนื้อหา 

     3.1 อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ 
     3.2 วาลว์ควบคุมทิศทางในระบบไฮดรอลิกส์ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครูแนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 10 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครูสำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 10 



ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 10 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 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 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  



6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................

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

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



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

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 10   อุปกรณ์ทำงานและวาล์วควบคุมในระบบไฮดรอลิกส์ 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  
 

ตอนที ่1 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. ลูกสูบทำงานทางเดียว แบ่งออกเป็นก่ีลักษณะ อะไรบ้าง 
2. ลูกสูบทำงานทางเดียวแบบกลับด้วยแรงภายนอกต่างกับลูกสูบทำงานสองทางอย่างไร 
จงเขียนสัญลักษณ์ของลูกสูบทำงานทางเดียวและลูกสูบทำงานสองทาง 
มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ แบ่งตามโครงสร้างได้กี่แบบ อะไรบ้าง 
5. จุดประสงค์ของวาล์วควบคุมทิศทางมีไว้เพ่ืออะไร 
6. การเรียกชื่อของวาล์วควบคุมทิศทางจะต้องบอกความหมายที่สำคัญเป็นตัวเลข 2 ตัว ซึ่งหมายถึง 
อะไร 
7. ตำแหน่งปกติของวาล์วควบคุมทิศทางหมายถึงตำแหน่งใด 
8. ตำแหน่งทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางหมายถึงตำแหน่งใด 
9. จงเขียนสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทาง ดังนี้ 
9.1 วาลัว 2/2 ปกติปิดแบบปุมกดกลับตำแหน่งเดิมด้วยสปริง 
9.2 วาล์ว 3/2 ปกติปิดแบบปุ่มมือโยกตำแหน่งเดิมด้วยสปริง 
9.3 วาล์ว 4/2 ปกติปิดแบบมือโยกแล้วล็อคตำแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 วาล์วกลับและวาล์วควบคุมอัตราการไหล จำนวน 3 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 ออกแบบวงจรควบคุมความเร็วในระบบฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 
1.1.2 ปฏิบัติการต่อวงจรควบคุมในระบบไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง 

1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2.1 อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์วกันกลับแบบต่าง ๆ 
1.2.2 อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของวาลัวควบคุมอัตราการไหล 
1.2.3 จำแนกชนิดของวาล์วควบคุมอัตราการไหล 
1.2.4 ออกแบบวงจรควบคุมความเร็วในระบบไฮดรอสิกส์ 
1.2.5 ปฏิบัติการต่อวงจรการควบคุมในระบบไฮดรอลิกส์ 

 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับวาล์วกลับและวาล์วควบคุมอัตราการไหล 
3. เนื้อหา 

3.1  วาล์วกันกลับ 
3.2. วาลัวกันกลับชนิดมีน้ำมันควบคุม 
3.3 วาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบปรับไม่ได้ 
3.4 วาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบปรับได้ 
3.5 วาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวแบบปรับได้ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครูแนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 11 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครูสำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 



ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 11 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 11 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 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 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
.................................................................... .................................................................... ................................

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

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



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 11   วาล์วกลับและวาล์วควบคุมอัตราการไหล 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  
 

ตอนที ่1 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. วาล์วกันกลับใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร 
2. ส่วนประกอบที่สำคัญของวาล์วกันกลับคืออะไร 
3. จากภาพวาล์วกันกลับข้างล่าง ให้เขียนลูกศรแสดงทิศทางการไหลของน้ำมันจาก A ไป B และจาก B 
ไป A วาล์วกันกลับจะต้านความต้านทานความดันตามทิศทางการไหลสูงสุดเท่าใด ถ้าสปริงภายใน 
มีแรง 60 นิวตัน ขนาดของบ่าลิ้นรูน้ำมันโต 10 มิลลิเมตร 
4. วาล์วกันกลับชนิตมีน้ำมันควบคุมใช้สำหรับวัตถุประสงค์อะไร 
5. ส่วนประกอบที่สำคัญของวาล์วกันกลับชนิดมีน้ำมันควบคุมคืออะไร 
6. วาล์วควบคุมอัตราการไหลมีอยู่ในวงจรไฮดรอลิกส์เพ่ืออะไร 
7. วาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบปรับไม่ได้มีอยู่กี่แบบ อะไรบ้าง 
8.วาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบปรับได้มีข้อดีกว่าวาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบปรับไม่ได้คืออะไร 
9. วาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวมีหลักการทำงานอย่างไร 
10. วาล์วกันกลับภายในวาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวมีไว้เพ่ืออะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

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

ลำดับ
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 


