
แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฏี 
 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  2  

ช่ือวชิา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ 
(Basic Pneumatics and Hydraulics)       

สอนสัปดาห์ท่ี  2 

ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดั คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดั จ านวนคาบ 4 

หวัขอ้เร่ือง 
        ดา้นความรู้      

1. การเตรียมลมอดั 
2. ชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอดั 

   

        ดา้นทกัษะ 
3. เขา้ใจการเตรียมลมอดั 
4. มีรู้ในชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอดั 

   

        ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
             5.   ความรับผดิชอบ   
             6.   ความสนใจใฝ่รู้ 
 

สาระส าคญั 
ลมอดัท่ีจะน ำมำใชง้ำนไดน้ั้นตอ้งมีคุณสมบติั  คือ  ตอ้งมีควำมสะอำด ปรำศจำกฝุ่ น   ส่ิงสกปรกต่ำง ๆ  

และละอองน ้ ำ   นอกจำกนั้นยงัจะตอ้งช่วยลดควำมฝืดในอุปกรณ์ท่ีมีกำรเคล่ือนท่ี  และป้องกนัสนิม  ดงันั้นใน
ลมอดัจึงจ ำเป็นตอ้งมีละอองน ้ ำมนัผสมอยูด่ว้ย    ดว้ยสำเหตุน้ีจึงตอ้งมีชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภำพลมอดั
ก่อนท่ีจะน ำลมอดัน้ีไปใชง้ำนในระบบนิวแมติกส์ต่อไป 

 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 
  - 
 



จุดประสงคก์ารสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงคท์ัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง      
            1.  เพื่อใหมี้ความรู้เก่ียวกบั (ด้านความรู้)   
            2.   เพื่อใหมี้ทกัษะใน  (ด้านทักษะ) 
            3.  เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่ง
ถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  บอกหนา้ท่ีและส่วนประกอบชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดัได(้ด้านความรู้) 
2.  ช้ีแจง้หลกัการท างานของชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดัได(้ด้านความรู้)     
3.  วเิคราะห์หลกัการท างานของตวักรองอากาศได้(ด้านความรู้)      
4.  บอกหลกัการท างานของตวัควบคุมความดนัได(้ด้านความรู้)        
5.  ก าหนดหลกัการงานของตวัผสมน ้ามนัหล่อล่ืนได(้ด้านความรู้)        
6.  อ่านสัญลกัษณ์ของชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดัได ้(ด้านความรู้)        
7.  เขา้ใจการเตรียมลมอดั(ด้านทักษะ) 
8.  มีรู้ในชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอดั(ด้านทักษะ) 
9.  เตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) 
10. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายใน เวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง)  

เน้ือหาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ดา้นความรู้(ทฤษฎี) 

 1.   การเตรียมลมอดั(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1) 
โดยปกติแลว้ในลมอดัจะมีความช้ืนและไอน ้าปะปนอยู ่ เม่ือคอมเพรสเซอร์ดูดอากาศท่ีมีฝุ่ นละออง

เขา้มาใชใ้นระบบนิวแมติกส์    ซ่ึงมีผลท าใหอุ้ปกรณ์ ตลอดจนซีลกนัร่ัวต่าง  ๆ   มีอายุการใชง้านท่ีสั้นลง  เป็นผล
ให้การท างานของวงจรนิวแมติกส์ไม่สมบูรณ์  และไม่ปลอดภยัเท่าท่ีควร   ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งเตรียมลมอดัใหมี้คุณสมบติัตามท่ีตอ้งการก่อนท่ีจะน าไปใชง้านในงานนิวแมติกส์        

 
 
 
 



2.  ชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอดั (Service Unit) (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 2) 
2.1 ตวักรองอากาศ  (Filter) 
2.2 ตวัควบคุมความดนั (Pressure Regulator) 
2.3 เกจวดัความดนั 
2.4 อุปกรณ์ส่งจ่ายน ้ามนัหล่อล่ืน (Lubricator) 

• ดา้นทกัษะ(ปฏิบติั)  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 7-8) 
              1.  แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

• ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   
    (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี  9-10) 
 

1.   การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ อุปกรณ์ผูเ้รียนจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง และตรงตาม
ความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 
                        

2. ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูเ้รียนจะตอ้งมีการใช ้เทคนิคท่ี
แปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลย ี ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ  น าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่ง
คุม้ค่าและประหยดั 
 

(จะสอนเน้ือหาอะไรท่ีเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์ และ 
การปฏิบติังานอยา่งมี เหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของผูส้อน ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนกัเรียน 
1.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  ( 15 นาท ี) 

 1. ผูส้อนซกัถามผูเ้รียนในส่ิงท่ีไดเ้รียนไปใน
คร้ังท่ีแลว้ 

2. สรุปในส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้สนอมา 
3. ผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหา วชิา

อีกคร้ังหน่ึง 
 

 

2.  ข้ันให้ความรู้ (60 นาท ี) 
1. ผูส้อนให้นกัเรียนศึกษาเร่ือง ชุดปรับปรุง

คุณภาพลมอัด(การเตรียมลมอัด,ชุดควบคุมและ
ปรับปรุงคุณภาพลมอดั (Service Unit)) ในหนงัสือ
เรียนแลว้สรุปลงในสมุด 

2. เปิดวซีีดีประกอบการสอนเร่ืองชุด
ปรับปรุงคุณภาพลมอดั(การเตรียมลมอดั,ชุดควบคุม
และปรับปรุงคุณภาพลมอดั (Service Unit)) ให้
นกัเรียนดู 

3. แบ่งกลุ่มศึกษาเร่ือง ชุดปรับปรุงคุณภาพ
ลมอดั(การเตรียมลมอดั,ชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ       
ลมอดั (Service Unit)) แลว้ออกมาน าเสนอหนา้ชั้น 
 

3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 105 นาท ี) 
1.  ผูส้อนใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัระดมความ

คิดเห็นวา่จากส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ไป สามารถบอกค า
จ ากดัความของค าวา่ “ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดั(การ
เตรียมลมอดั,ชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอดั 
(Service Unit)” น่าจะมีความหมายวา่อยา่งไร  

2. ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาน าเสนอ
ผลงานกลุ่ม 

1.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  ( 15 นาท ี) 
1. ผูเ้รียนตอบขอ้ซกัถามในงานนิวแมติกส์และไฮ

ดรอนิกส์เบ้ืองตน้ 
2. ผูเ้รียนสรุปเน้ือหาอีกคร้ัง 
 

 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ (60 นาท ี) 
1.  ผูเ้รียนสรุปชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดั(การ

เตรียมลมอัด,ชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอัด 
(Service Unit)) สรุปลงในสมุด 

2. ดูวีซีดีประกอบการสอนเร่ืองชุดปรับปรุง
คุณภาพลมอดั  

3. ผูเ้รียนแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเท่าๆ กนั เพื่อท า
รายงาน   

 
 
 
 
 

3.  ข้ันประยุกต์ใช้( 105 นาท ี) 
1.  ผูเ้รียนระดมความคิดเห็นชุดปรับปรุงคุณภาพ

ลมอดั(การเตรียมลมอดั,ชุดควบคุมและปรับปรุง
คุณภาพลมอดั (Service Unit)”  

2.  ผูเ้รียนส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลงานกลุ่ม 

 



กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของผูส้อน ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนกัเรียน 
4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 60 นาท ี) 

1. ผูส้อนสรุปจากท่ีผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอมา 
พร้อมเสนอแนะเพิ่มเติมในส่ิงท่ีผูเ้รียนขาดหายไป 

2.  มอบหมายใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดั 
 
 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-10) 

 

(รวม 240 นาที หรือ 4 คาบเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล(60 นาท ี) 
1. ผูเ้รียนสรุปเน้ือหา 
2. ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดั 
 
 
 
(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1-10) 

 
 

 
 



งานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
a.  ก่อนเรียน 

1. ฟังการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  และการใหข้อ้คิดในการเรียน 
2. ฟังการทบทวนเน้ือหาในแผนการสอนหน่วยท่ี  1 เร่ือง บทน า 

    

 
 

b.  ขณะเรียน 
1. ฟังการบรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ ดว้ยความตั้งใจ 
2. จดบนัทึกเน้ือหาตามท่ีไดรั้บฟังลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
3. สรุปเน้ือหาตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. ตอบค าถามท่ีผูส้อนซกัถาม 

 

 
 

 หลงัเรียน 
 1.  ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มตามท่ีผูส้อนจบัสลากแลว้ช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม  สรุปหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีผูส้อน
มอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

 2.   ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 

 3.   ผูเ้รียนตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี  2  ตามท่ีผูส้อนมอบหมาย 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผูเ้รียน 
            รายงานสรุปหนา้ชั้นเรียนเร่ืองชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดั 
 
 
 
 
 



ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพิมพ ์
 1.  หนงัสือเรียนวชิา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ (Job’s pneumatic and hydraulic, Inc. 
preliminary) (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-10) 
             2.  แบบทดสอบก่อนเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นเตรียม ขอ้ 2 
            3.  ใบความรู้ท่ี 2  เร่ือง  ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดั (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนขั้นสอน เพื่อใหบ้รรลุ
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-8) 
             4.  ใบงานท่ี 2 เร่ือง ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดั (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
ขอ้ท่ี 1-8) 
             5.  แบบทดสอบหลงัเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นเตรียม ขอ้ 2 
             6.  แบบแบบประเมินการเรียนรู้  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป ขอ้ 2 
 7.  แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียนและแบบประเมินการเรียนรู้ ใชป้ระกอบในขั้นเตรียมและขั้นสรุป 

8.  แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
9.  แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 

 

 ส่ือโสตทศัน์ (ถา้มี) 
1.  แผน่ใส   
2.  เคร่ืองเล่นพร้อมแผน่วซีีดีประกอบการสอน 
  

       
ส่ือของจริง 

-   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แหล่งการเรียนรู้ 
    
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิคสมุทรสาคร 

2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลทาง  Internet 
 
    นอกสถานศึกษา 

                           ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ ในทอ้งถ่ินจงัหวดัสมุทรสาคร 
 

 
 
การบูรณาการ/ความสมัพนัธ์กบัวิชาอ่ืน 
 
 

1. พรจิต   ปทุมสุวรรณ.  แมคคาทรอนิคส์. กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพเ์รือนแกว้การพิมพ ์  ,  2540. 
2. พิชาญ   ศิริบุตร.ชุดส่ือการเรียนการสอนนิวแมติกส์. กรุงเทพมหานคร  : สถาบนัเทคโนโลย ี 
       พระจอมเกลา้  พระนครเหนือ   ,  2531. 
3.  มงคล   อาทิภาณุ.    นิวแมติกส์  1.    กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช   , 2533. 
4.  มนตรี  โชติวรวทิย ์และคณะ. หลกัการท างานและเทคนิคการประยกุตใ์ชง้านไฮดรอลิกส์.  
    กรุงเทพ  :  บริษทัซีเอ็ดยเูคชัน่  , 2536 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
 หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

       ก่อนเรียน. 
1. ใชว้ธีิการประเมินผลแบบถาม – ตอบ  เพื่อทบทวนเน้ือหาเดิมท่ีผูเ้รียนเรียนผา่นไปแลว้ 
2. ใชว้ธีิการสังเกตความสนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้น การตรงต่อเวลาและการใหค้วามร่วมมือใน

การเรียน 
 
            ขณะเรียน 

1.   ใชว้ธีิการวดัและประเมินผลแบบถาม – ตอบ  และสรุป  โดยการถามก่อนท่ีจะอธิบายเน้ือหาและ
ถามเพื่อทบทวน ค าถามท่ีใชถ้าม  คือ 

 1.1  การเตรียมลมอดั 
 1.2  ชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอดั 

  
            หลงัเรียน 

 1.  ใชว้ธีิการวดัและประเมินผล  โดยมอบหมายงานให้ผูเ้รียนปฏิบติั  
 1.1  การเตรียมลมอดั 
 1.2  ชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอดั 

   2.  ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี   2  ประกอบดว้ย 
 2.1  ตอนท่ี  1   จ  านวน  10  ขอ้ 
 2.2  ตอนท่ี  2   จ  านวน  12  ขอ้ 
 
 
 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผูเ้รียน  
                            รายงานเร่ืองชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดั 
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  บอกหนา้ท่ีและส่วนประกอบชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดัได ้

1. วธีิการประเมิน                      :     ทดสอบ                   

2. เคร่ืองมือ                               :      แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน            :     บอกหนา้ท่ีและส่วนประกอบชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดัได ้
             จะได ้   คะแนน    

 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2   ช้ีแจง้หลกัการท างานของชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดัได ้

1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                             :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน         :   ช้ีแจง้หลกัการท างานของชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดัได ้จะได ้   คะแนน    

 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3 วเิคราะห์หลกัการท างานของตวักรองอากาศได้ 

1. วธีิการประเมิน                  :  ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                               :  แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน           :   วเิคราะห์หลกัการท างานของตวักรองอากาศได ้จะได ้   คะแนน    

 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4  บอกหลกัการท างานของตวัควบคุมความดนัได ้

1. วธีิการประเมิน                       :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                          :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน             :   บอกหลกัการท างานของตวัควบคุมความดนัได ้จะได ้  คะแนน    

 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 5  ก าหนดหลกัการงานของตวัผสมน ้ามนัหล่อล่ืนได ้

1. วธีิการประเมิน                        :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                           :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน              :   ก าหนดหลกัการงานของตวัผสมน ้ามนัหล่อล่ืนได ้จะได ้   คะแนน    

 
 
 



 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 6  อ่านสัญลกัษณ์ของชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดัได ้

1. วธีิการประเมิน                        :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                           :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน              :   อ่านสัญลกัษณ์ของชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดัได ้ จะได ้   คะแนน    

 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 7  เขา้ใจการเตรียมลมอดัได ้

1. วธีิการประเมิน                        :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                           :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน              :   เขา้ใจการเตรียมลมอดัได ้ จะได ้   คะแนน    

 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 8  มีรู้ในชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอดัได ้

1. วธีิการประเมิน                        :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                           :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน              :   มีรู้ในชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอดัได ้ จะได ้   คะแนน    

 
   จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี  9  เตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. วธีิการประเมิน                  :     ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                         :     แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน          :    เตรียมความพร้อมดา้น วสัดุ  อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่ง  
                                                          ถูกตอ้ง  จะได ้ 6  คะแนน    

 

   จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี  10  ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายใน เวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุ    
                                                             และผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. วธีิการประเมิน                 :     ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        :     แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน         :    ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายใน เวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุ 

                                                          และผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จะได ้ 6  คะแนน    
 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทท่ี  2 ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดั 

 

วตัถุประสงค ์  เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูเ้รียนเก่ียวกบัเร่ือง ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดั 

จงพิจารณาเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 

    จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1  บอกช่ือและหนา้ท่ีของช้ินส่วนท่ีอยูก่บัท่ีไดถู้กตอ้ง (ด้านความรู้) 
จากรูปใช้ตอบค าถามข้อ 1 – 4 
 

 
 
 
 
1. หมายเลขใดมีหนา้ท่ีกรองฝุ่ นละออง 

ก. 1   ข.  2    ค.  3    ง.  4 
2.    หมายเลขใดมีหนา้ท่ีแยกน ้าออกจากลม 

ก. 1   ข.  2    ค.  3    ง.  4 
3.   หมายเลขใดมีหนา้ท่ีปรับความดนัลม 

ก. 1   ข.  2    ค.  3    ง.  4 
4.   หมายเลขใดมีหนา้ท่ีผสมน ้ามนัหล่อล่ืนเขา้กบัลม 

ก. 1   ข.  2    ค.  3    ง.  4 
5.   อุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีผสมน ้ ามนัหล่อล่ืนเขา้กบัลมท างานโดยอาศยัหลกัการใด 

ก.  การควบแน่น      ข.  อุณหภูมิท่ีต่างกนั   
ค.  ลมไหลผา่นคอคอด      ง.  ถูกทุกขอ้ 

6.   อุปกรณ์ควบคุมความดนัถา้ตอ้งการปรับความดนัลมท าไดโ้ดย 
ก. ปิดทางลมออก     ข.  เพิ่มปริมาณลม   
ค. ปรับความแขง็ของสปริง     ง.  ปรับขนาดคอคอดใหเ้ล็กลง 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2    บอกช่ือและหนา้ท่ีของช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ีไดถู้กตอ้ง 
7.   อุปกรณ์ใดท่ีท าหนา้ท่ีปรับความดนัของลมในระบบนิวแมติกส์ 
       ก.    Pressure gauge                                      ข.  Pressure Valve  
       ค.    Pressure Regulator      ง.   Pressure Plate 
 

1 

2 

3 

4 



 
8.   ชุดปรับปรุงคุณภาพลมมีหนา้ท่ีอะไร 

ก.   กรองฝุ่ นละอองและน ้า    ข.  ปรับความดนั   
         ค.  ผสมน ้ามนัหล่อล่ืนกบัลมอดั   ง.   ถูกทุกขอ้ 

9.   อุปกรณ์ดกัน ้าในชุดปรับปรุงคุณภาพลม สามารถดกัน ้ าไอไดโ้ดยวธีิการใด 

ก. ไอน ้าผา่นไส้กรองละเอียด   ข.  ไอน ้าผา่นรูแคบ ๆ   
 ค.    ผา่นล้ินควบคุม    ง.    แรงเหวีย่งหนีศูนย ์
10.   สัญลกัษณ์ต่อไปน้ีหมายถึง 

ก. ชุดปรับปรุงคุณภาพลม    ข. เกจวดัความดนั 
ค.   แหล่งจ่ายลม     ง.  เคร่ืองอดัลม 

 
 
 

 
 



 

ใบงานท่ี 2   
ประกอบแผนการสอนบทท่ี 2 
เร่ือง  ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดั 

จุดประสงคข์องงาน 
1. เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจการเตรียมลมอดัได ้ 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนมีรู้ในชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอดัได ้

 
กิจกรรม 
  1.  ใหผู้เ้รียนสามารถถอดประกอบลูกสูบของเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน  
             2. ให้ผูเ้รียนร่วมกันสรุปการเตรียมลมอดั ชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอดั  ให้จดัท าส่ือ
ประกอบการรายงานดว้ย   เม่ือรายงานหน้าชั้นเรียนแลว้ให้ผูฟั้งซักถามปัญหา  ขอ้สงสัย ให้บนัทึกผลและ
รายงานหนา้ชั้นเรียน  ใหจ้ดัท าส่ือประกอบการรายงานดว้ย 
             3.  เม่ือรายงานหน้าชั้นเรียนแลว้ให้ผูฟั้งซกัถามปัญหา  ขอ้สงสัยเก่ียวกบัชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดั
จากนั้นใหผู้ร้ายงานตั้งค  าถามเพื่อถามผูฟั้งอยา่งนอ้ย 2 ค าถาม   
 
 
เกณฑก์ารพิจารณา 

1. ความพร้อมในการเตรียมตวั 
2. บุคลิกลกัษณะ  กิริยา  ท่าทางในการพดู  น ้าเสียง 
3. ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหา ความถูกตอ้ง  ปฏิภาณในการตอบ และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
4. เน้ือหาสาระท่ีไดจ้ากการพดูการฟัง 

 
  



แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง............................ 

รายช่ือสมาชิก 
                       1……………………………………เลขท่ี…….    2……………………………………เลขท่ี……. 
                        3……………………………………เลขท่ี…….    4……………………………………เลขท่ี……. 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 เน้ือหาสาระครอบคลุมชดัเจน (ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหา ความถูกตอ้ง  
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้) 

    

2 รูปแบบการน าเสนอ     

3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     

4 บุคลิกลกัษณะ  กิริยา  ท่าทางในการพูด  น ้ าเสียง  ซ่ึงท าให้ผูฟั้งมีความ
สนใจ 

    

รวม     

 

            ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1.  เน้ือหาสาระครอบคลุมชดัเจนถูกตอ้ง 
 3  คะแนน    =  มีสาระส าคญัครบถว้นถูกตอ้ง  ตรงตามจุดประสงค ์
 2  คะแนน    =  สาระส าคญัไม่ครบถว้น  แต่ตรงตามจุดประสงค ์
 1  คะแนน    =  สาระส าคญัไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงตามจุดประสงค ์
2.  รูปแบบการน าเสนอ 

3  คะแนน     =  มีรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม  มีการใชเ้ทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลย ี    
                         ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ  น าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั 
2 คะแนน    =  มีเทคนิคการน าเสนอท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลยปีระกอบการน าเสนอท่ีน่าสน ใจ  แต่

ขาด  
                         การประยกุตใ์ช ้วสัดุในทอ้งถ่ิน         

                  1  คะแนน     =  เทคนิคการน าเสนอไม่เหมาะสม และไม่น่าสนใจ 
3.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
 3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2  คะแนน     =  สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 1  คะแนน     =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4.  ความสนใจของผูฟั้ง 
 3  คะแนน     =  ผูฟั้งมากกวา่ร้อยละ 90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 2  คะแนน     =  ผูฟั้งร้อยละ 70-90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 1  คะแนน     =  ผูฟั้งนอ้ยกวา่ร้อยละ 70  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 



แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง............................ 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขท่ี…….       2……………………………………เลขท่ี……. 

 3……………………………………เลขท่ี…….       4……………………………………เลขท่ี……. 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั     

2 การแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบและการเตรียมความพร้อม     

3 การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

 

ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

วนัท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอยา่งชดัเจน 
 2  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
2.  การหนา้ท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ /  
                      อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 

 2  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ัว่ถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีส่ือ / อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง แต่ขาด 
                                    การจดัเตรียมสถานท่ี 
 1  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทัว่ถึงและมีส่ือ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3.  การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 3  คะแนน  =  ท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาท่ีก าหนด 
 2  คะแนน  =  ท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย แต่ชา้กวา่เวลาท่ีก าหนด 
 1  คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 
4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ 
 2  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน 
 1  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน 



แบบทดสอบหลงัเรียน 
บทท่ี  2 ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดั 

 

วตัถุประสงค ์  เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูเ้รียนเก่ียวกบัเร่ือง ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดั 

จงพิจารณาเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 

    จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1  บอกช่ือและหนา้ท่ีของช้ินส่วนท่ีอยูก่บัท่ีไดถู้กตอ้ง (ด้านความรู้) 
จากรูปใช้ตอบค าถามข้อ 1 – 4 
 

 
 
 
 
2. หมายเลขใดมีหนา้ท่ีกรองฝุ่ นละออง 

ก. 1   ข.  2    ค.  3    ง.  4 
2.    หมายเลขใดมีหนา้ท่ีแยกน ้าออกจากลม 

ก. 1   ข.  2    ค.  3    ง.  4 
3.   หมายเลขใดมีหนา้ท่ีปรับความดนัลม 

ก. 1   ข.  2    ค.  3    ง.  4 
4.   หมายเลขใดมีหนา้ท่ีผสมน ้ามนัหล่อล่ืนเขา้กบัลม 

ก. 1   ข.  2    ค.  3    ง.  4 
5.   อุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีผสมน ้ ามนัหล่อล่ืนเขา้กบัลมท างานโดยอาศยัหลกัการใด 

ก.  การควบแน่น      ข.  อุณหภูมิท่ีต่างกนั   
ค.  ลมไหลผา่นคอคอด      ง.  ถูกทุกขอ้ 

6.   อุปกรณ์ควบคุมความดนัถา้ตอ้งการปรับความดนัลมท าไดโ้ดย 
ก. ปิดทางลมออก     ข.  เพิ่มปริมาณลม   
ค. ปรับความแขง็ของสปริง     ง.  ปรับขนาดคอคอดใหเ้ล็กลง 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2    บอกช่ือและหนา้ท่ีของช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ีไดถู้กตอ้ง 
7.   อุปกรณ์ใดท่ีท าหนา้ท่ีปรับความดนัของลมในระบบนิวแมติกส์ 
       ก.    Pressure gauge                                      ข.  Pressure Valve  
       ค.    Pressure Regulator      ง.   Pressure Plate 

1 

2 

3 

4 



 
8.   ชุดปรับปรุงคุณภาพลมมีหนา้ท่ีอะไร 

ก.   กรองฝุ่ นละอองและน ้า    ข.  ปรับความดนั   
         ค.  ผสมน ้ามนัหล่อล่ืนกบัลมอดั   ง.   ถูกทุกขอ้ 

9.   อุปกรณ์ดกัน ้าในชุดปรับปรุงคุณภาพลม สามารถดกัน ้ าไอไดโ้ดยวธีิการใด 

ข. ไอน ้าผา่นไส้กรองละเอียด   ข.  ไอน ้าผา่นรูแคบ ๆ   
 ค.    ผา่นล้ินควบคุม    ง.    แรงเหวีย่งหนีศูนย ์
10.   สัญลกัษณ์ต่อไปน้ีหมายถึง 

ข. ชุดปรับปรุงคุณภาพลม    ข. เกจวดัความดนั 
ค.   แหล่งจ่ายลม     ง.  เคร่ืองอดัลม 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที ่ 2   จงตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้สมบูรณ์ 
1. หนา้ท่ีของชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดัคืออะไร 
1.1  ........................................................................................................................................................................... 
1.2   .......................................................................................................................................................................... 
1.3   .......................................................................................................................................................................... 
2.  จงเขียนสัญลกัษณ์ของชุดปรับปรุงคุณภาพลม 

                                                                           
 
3.  หนา้ท่ีของไส้กรองคืออะไร 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
4.  หนา้ท่ีของกระบงัลมคืออะไร 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
5.  ถา้ตอ้งการระบายน ้าในกระเปาะแกว้ทิ้งจะตอ้งอยา่งไร 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



6.  จงบอกส่วนประกอบของเกจวดัความดนัต่อไปน้ี 
 1……………………………………………………… 
 2……………………………………………………… 
 3……………………………………………………… 
 4……………………………………………………… 
 5………………………………………………………. 
 6……………………………………………………….. 
 7……………………………………………………….. 
 

 
7.  จงเขียนสัญลกัษณ์ของเกจวดัความดนัใหส้มบูรณ์ 
 
 
8.  ถา้ความดนัทางดา้น P2 มีค่าสูงมากจะท าใหเ้กิดผลอยา่งไร 

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



9.  สปริงบงัคบัวาลว์มีหนา้ท่ีอะไร 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
10. ถา้ตอ้งการปรับความดนัใชง้านจะตอ้งปรับท่ีช้ินส่วนใด 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
11. น ้ามนัหล่อล่ืนสามารถผสมกบัลมอดัไดอ้ยา่งไร 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
12. ถา้ตอ้งการปรับปริมาณน ้ ามนัสามารถท าไดอ้ยา่งไร 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 

 



เฉลยแบบประเมนิการเรียนรู้ 
บทท่ี 2 ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดั 

ตอนที ่ 2   จงตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้สมบูรณ์ 
1. หน้าที่ของชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดัคืออะไร 
1.1  แยกฝุ่ นละอองกบัน ้า 
1.2  ปรับและควบคุมความดนัตามตอ้งการ 
1.3   ผสมน ้ามนัหล่อล่ืนเขา้กบัลมอดั 
2.  จงเขียนสัญลกัษณ์ของชุดปรับปรุงคุณภาพลม 
 
 
 
                                                                           
               สัญลกัษณ์แบบแสดงรายละเอียด    สัญลกัษณ์แบบง่าย 
3.  หน้าที่ของไส้กรองคืออะไร 
ท าหนา้ท่ีก าจดัส่ิงสกปรก ฝุ่ นละอองรวมทั้งไอ
น ้าท่ีปะปนมากบัลมอดั   
 
 
 
 
 
4.  หน้าที่ของกระบังลมคืออะไร 
 แผน่บงัคบัทิศทางเกิดการไหลวนและเกิดแรงเหวีย่งหนีศูนย ์ละอองน ้าและส่ิงสกปรกต่าง ๆจะไปปะทะ
กบัผนงัลูกถว้ยและตกลงสู่ดา้นล่างเม่ือน ้ามีระดบัสูงข้ึนตอ้งถ่ายออก 
5.  ถ้าต้องการระบายน า้ในกระเปาะแก้วทิง้จะต้องอย่างไร 
 จะต่ออยูท่างดา้นล่างของตวักรองอากาศ ในกรณีท่ีมีน ้าอยูภ่ายในจะท าใหลู้กลอยยกตวัข้ึนเปิดล้ินใหล้ม
อดัดนัน ้าให้ระบายออกสู่ภายนอกนอกจากนั้นยงัสามารถระบายน ้าออกจากระบบไดด้ว้ยวธีิการใชมื้อกดอีกดว้ย 
 
 
 



6.  จงบอกส่วนประกอบของเกจวดัความดันต่อไปนี้ 
 1.  ท่อสปริง 
 2.  เฟืองเส้ียว 
 3.  กระเด่ือง 
 4.  เฟือง 
 5.  เขม็ช้ี 
 6.  หนา้ปัทม ์
 7. ตวัเรือน 

 
7.  จงเขียนสัญลกัษณ์ของเกจวดัความดันให้สมบูรณ์ 
 
8.  ถ้าความดันทางด้าน P2 มีค่าสูงมากจะท าให้เกดิผลอย่างไร 

 
 

 ตวัควบคุมความดนัมีหนา้ท่ีรักษาความดนัใชง้านใหค้งท่ีโดยปกติแลว้ความดนัใชง้านของระบบนิวแมติ
กส์อยูใ่นระหวา่ง  4  -  6  บาร์ ซ่ึงความดนัลมท่ีออกมาจากถงัเก็บลมอาจจะสูงกวา่ท่ีก าหนดไว ้ ท่ีออกมาจากถงั
เก็บลมอาจจะสูงกวา่ท่ีก าหนดไว ้  ดงันั้นจึงจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ในการปรับลดความดนั  เพื่อควบคุมดนัลมอดัให้
เหมาะสมและอยูใ่นช่วงท่ีก าหนดไว ้

 

9.  สปริงบังคับวาล์วมีหน้าที่อะไร 
 จะมีแรงมากดใหแ้กนวาลว์เล่ือนลงทางดา้นล่าง ความดนัลมจาก P1 ก็สามารถไหลผา่นไปยงั P2 ได ้ 
 
 
 



10. ถ้าต้องการปรับความดันใช้งานจะต้องปรับทีช้ิ่นส่วนใด 
เม่ือลมเขา้ทางท่อ P ท่อสปริงจะยดืตวัออกกระเด่ืองจะขบัเฟืองใหเ้คล่ือนท่ี ท าใหเ้ขม็ช้ีเบ่ียงเบนบนสเกล 

11. น า้มันหล่อลื่นสามารถผสมกบัลมอดัได้อย่างไร 
 น ้ามนัจะถูกดูดข้ึนไปผสมกบัลมอดัท่ีบริเวณคอคอดซ่ึงมีความเร็วลมสูงซ่ึงจะช่วยท าใหน้ ้ามนักลายเป็น
ฝอยละออง และถูกส่งเขา้ไปในระบบต่อไป 
12. ถ้าต้องการปรับปริมาณน ้ามันสามารถท าได้อย่างไร 

จากหลกัการท างานขา้งตน้ไดน้ ามาใชท้  าชุดผสมน ้ามนัหล่อล่ืน โดยมีหลกัการท างาน  คือเม่ือลมอดัไหล
เขา้ทางดา้น  A   ความดนัลมจะดนัใหน้ ้ามนัท่ีอยูใ่นลูกถว้ยไหลตามท่อข้ึนสู่ดา้นบน  โดยจะไปผสมกบัลมอดัท่ี
ไหลผา่น  และส่งไปยงัวงจรนิวแมติกส์ต่อไป 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

1.    ก 2.   ก 3.  ข   4.   ง 5.   ค 6.  ค 7.  ค 8.  ง 9. ง 10. ก  
 



 

บนัทึกหลงัการสอน 
บทท่ี 2 ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดัลม 

 
 

ผลการใชแ้ผนการสอน      
1. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
2. กิจกรรมการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหาและเวลาท่ีก าหนด 
3. ส่ือการสอนเหมาะสมดี 

 

ผลการเรียนของนกัเรียน 

1. ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจในบทเรียนร่วมกนั  อภิปรายตอบค าถามในกลุ่ม และร่วมกนัปฏิบติั
ใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. ผูเ้รียนกระตือรือร้นและรับผิดชอบในการท างานกลุ่มเพื่อใหง้านส าเร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 

3. ผูเ้รียนเขา้ใจการเตรียมลมอดัได ้

4. ผูเ้รียนมีรู้ในชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอดัได ้
 

 

ผลการสอนของผูส้อน 

1. สอนเน้ือหาไดค้รบตามหลกัสูตร 
2. แผนการสอนและวธีิการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนท าใหผู้ส้อนสอนไดอ้ยา่งมัน่ใจ  
3. สอนทนัตามเวลาท่ีก าหนด 

 

ปัญหาและอุปสรรค(ท่ีนกัศึกษาพบขณะปฏิบติั) 
ผูเ้รียนแต่ละคนมีสมาธิในการตั้งใจเรียนแตกต่างกนัจึงไม่สามารถใหเ้ขา้ใจในบทเรียนน้ีไดท้ั้งหมด  

 
 
 

 


