
 

     แผนการจัดการเรียนการเรยีนรูแบบบูรณาการท่ี  15   หนวยท่ี 9 

     รหัสวิชา           2101-2003                               วชิา  งานสงกําลังรถยนต 

     ชื่อหนวย     ระบบขับเคลื่อนรถ 4 ลอ                  จํานวนชั่วโมง  5 ช.ม. 

 

แนวคิด 

 รถขับเคลื่อน  4  ลอ  เปนระบบการขับเคลื่อนของรถยนตท่ีทุกลอชวยในการขับเคลื่อนเพลาขับ

ลอหนารถขับเคลื่อน 4 ลอ จะคลายเพลาขับลอหลัง  รถขับเคลื่อนลอหลัง แตเพลาขับลอหนาท้ังซายและขวา

ตองขับเลี้ยวไดดีจึงตองมีขอตอออนไวท้ังสองดาน 

สาระการเรียนรู 

1. ลักษณะรถขับเคลื่อน 4 ลอ 

2. ขอแตกตางระหวางรถขับเคลื่อน 4 ลอ กับ 2 ลอ 

3. กระปุกเกียรขับ 4 ลอ 

4. ชุดหัวฟรีดุมลอ 

5. การใชงานของเกียรขับ 4 ลอ 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายลักษณะรถขับเคลื่อน 4 ลอไดถูกตอง 

2. บอกขอแตกตางระหวางรถขับเคลื่อน 4 ลอ กับ 2 ลอไดถูกตอง 

3. อธิบายกระปุกเกียรขับ 4 ลอ และการใชงานไดถูกตอง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ชั่วโมงท่ี 1- 2 

1. นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน 

2. ครอูธิบายลักษณะรถขับเคลื่อน 4 ลอ และกระปุกเกียร 4 ลอ 

3. ครูซักถามและสุมนักศึกษาตอบคําถามเก่ียวกับ ลักษณะรถขับเคลื่อน 4 ลอ และกระปุกเกียร 

4 ลอ 

4. นักศึกษาสรุปองคความรูรวมกับครู 

ชั่วโมงท่ี 3-5 

1. ครูแบงนักศึกษาเปนกลุม  กลุมละ  5  คน 

2. ครูแจกปญหาการประกอบเฟองทายจากเสื้อเพลารถยนต 

3. ครูสาธิต อธิบาย ยกตัวอยาง ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับการถอดประกอบเฟองทายจากเสื้อเพลา

รถยนต 

4. นักศึกษาสรุปองคความรูปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเฟองทายรถยนต 

5. ใหนักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานท่ี 15  งานถอดประกอบเฟองทายจากเสื้อเพลารถยนต 



 

6. ครูและนักศึกษาสรุปผลการปฏิบัติงานตามใบงานท่ี15งานถอดประกอบเฟองทายจากเสื้อ

เพลารถยนต 

7. นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน 

 หนังสือเรียนประกอบการสอนวิชา  งานสงกําลังรถยนตของ วีระศักดิ์   มะโนนอม 

 

การวัดปละการประเมินผล 

 วิธีวัดผล 

1. ตรวจกิจกรรมเสริมการเรียนรู หนวยท่ี 9 

2. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู หนวยท่ี 9 

3. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึง 

                  ประสงค 

เครื่องมือวัดผล 

1. กิจกรรมเสริมการเรียนรูหนวยท่ี 9 

2. แบบประเมินผลการเรียนรู หนวยท่ี 9 

3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยครูและนักเรียน 

รวมกันประเมิน   

เกณฑการประเมินผล 

1. เกณฑผานกิจกรรมเสริมการเรียนรูคือ พอใช 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล  เกณฑผาน  ตองไมมีชองปรับปรุง 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมกลุม  เกณฑผาน  50 %  ข้ึนไป 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู  หนวยท่ี 9  เกณฑผาน  ทําถูกตอง  50 % ข้ึนไป  

5. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค คะแนนข้ึนอยูกับการ

ประเมินตามสภาพจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     แผนการจัดการเรียนการเรียนรูแบบบูรณาการท่ี  16  หนวยท่ี 9 

     รหัสวิชา              2101-2003               วิชา  งานสงกําลังรถยนต 

     ชื่อหนวย  ระบบขับเคลื่อนรถ 4 ลอ      จํานวนชั่วโมง  5 ช.ม. 

 

แนวคิด 

 การรถขับเคลื่อน  4  ลอ  รถจะใหกําลังเพ่ิมมากข้ึนโดยมีกระปุกเกียรขับ 4 ลอหรือเกียรสโลว

หรือบางครั้งเรียกวาเกียรชวยก็ได  จะเปนตัวท่ีสงกําลังไปยังลอหลังและลอหนาหรือสงกําลังไปท้ัง 4 ลอ 

รถยนตท่ีใชระบบนี้เลือกใชขับ 4 ลอธรรมดาท้ัง 4 ลอ เกียรสูงหรือขับ 4 ลอเกียรต่ําได 

สาระการเรียนรู 

1. การถอดประกอบกระปุกเกียรขับ 4 ลอ 

2. การตรวจซอมเฟองรับกําลังและเฟองสะพาน 

3. การเปลี่ยนลูกปนเฟองรอง 

4. การถอดตรวจชุดเพลาสงกําลังและชุดเฟองขับ 4 ลอ 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. ถอดประกอบกระปุกเกียรขับ 4 ลอไดถูกตอง 

2. ตรวจซอมเฟองรับกําลังเฟองสะพานและเปลี่ยนลูกปนเฟองขับไดถูกตอง 

3. ถอดประกอบชุดเพลาสงกําลังและชุดเฟองขับ 4 ลอไดถูกตอง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ชั่วโมงท่ี 1- 2 

1. นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน 

2. ครอูธิบายการตรวจซอมเฟองรับกําลังและการตรวจชุดเพลาสงกําลังขับ 4 ลอ 

3. ครูซักถามและสุมนักศึกษาตอบคําถามเก่ียวกับ การตรวจซอมเฟองรับกําลัง 

4. นักศึกษาสรุปองคความรูรวมกับครู 

ชั่วโมงท่ี 3-5 

1. ครูแบงนักศึกษาเปนกลุม  กลุมละ  5  คน 

2. ครูแจกปญหาเรื่องการถอดประกอบชุดเฟองทายรถยนต 

3. ครูสาธิต อธิบาย ยกตัวอยาง ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับชุดเฟองทายรถยนต 

4. นักศึกษาสรุปองคความรูปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเฟองทายรถยนต 

5. ใหนักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานท่ี 16  งานถอดประกอบชุดเฟองทายรถยนต 

6. ครูและนักศึกษาสรุปผลการปฏิบัติงานตามใบงานท่ี16งานถอดประกอบชุดเฟองทายรถยนต 

7. นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 



 

ส่ือการเรียนการสอน 

 หนังสือเรียนประกอบการสอนวิชา  งานสงกําลังรถยนตของ วีระศักดิ์   มะโนนอม 

 

การวัดปละการประเมินผล 

 วิธีวัดผล 

1. ตรวจกิจกรรมเสริมการเรียนรู หนวยท่ี 9 

2. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู หนวยท่ี 9 

3. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึง 

                  ประสงค 

เครื่องมือวัดผล 

1. กิจกรรมเสริมการเรียนรูหนวยท่ี 9 

2. แบบประเมินผลการเรียนรู หนวยท่ี 9 

3. แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยครูและนักเรียน 

รวมกันประเมิน   

เกณฑการประเมินผล 

1. เกณฑผานกิจกรรมเสริมการเรียนรูคือ พอใช 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล  เกณฑผาน  ตองไมมีชองปรับปรุง 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมกลุม  เกณฑผาน  50 %  ข้ึนไป 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู  หนวยท่ี 9  เกณฑผาน  ทําถูกตอง  50 % ข้ึนไป  

แบบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค คะแนนข้ึนอยูกับการประเมินตาม

สภาพจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


