คำนำ
เอกสำรชุดกำรสอนวิชำงำนไฟฟ้ำรถยนต์ รหัสวิชำ 2101-1004 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
(ปวช.) ชุดกำรสอนที่ 1 เรื่อง ควำมรู้พื้นฐำนทำงไฟฟ้ำรถยนต์ เล่มนี้จะประกอบด้วย คู่มือครู คำแนะนำ
คำชี้แจงสำหรับครูผู้สอน บทบำทของครูผู้สอน แผนภูมิแสดงขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน และคำชี้แจงสำหรับ
นักเรียน ภำยในชุดกำรสอนเล่มนี้ จะมีเนื้อหำสำระสำคัญ บอกถึงกำรกำเนิดไฟฟ้ำ ชนิดของไฟฟ้ำ หน่วย
วัดทำงไฟฟ้ำ กฎของโอห์ม กำรต่อวงจรไฟฟ้ำ สัญลักษณ์อุปกรณ์ไฟฟ้ำรถยนต์ และสำยไฟรถยนต์ รวมทั้ง
มีใบงำนประกอบกำรฝึกปฏิบัติ เช่น งำนต่อสำยไฟด้วยวิธีกำรบัดกรี งำนต่อสำยไฟด้วยวิธีกำรไม่ต้องบัดกรี
งำนต่อสำยไฟเข้ำกับหัวต่อกลม และงำนต่อสำยไฟเข้ำกับขั้วต่อแบน ซึ่งมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหำ
และ ใบงำนสำหรับครูผู้สอน เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน นอกจำกนี้ยังมีสื่อ Power Point สื่อของ
จริง
ให้นักเรียนได้ศึกษำเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเกิดทักษะในกำร
ปฏิบัติงำนมำกยิ่งขึ้น
ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา
ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ชุดกำรสอนที่ 1 เรื่อง ควำมรู้พื้นฐำนทำงไฟฟ้ำรถยนต์ ชุดนี้จะเกิด
กสูกตเรีรประกาศนี
บัตรวิส่วชนหนึ
าชี่งพส่วนใดในชุ
พุทธศัดกกำรสอนเล่
ราช 2556
ประโยชน์ต่อครูผู้สอน หลั
และนั
ยนอย่ำงสูงสุด ยหำกมี
มนี้มีข้อผิดพลำด
ประกำรใด ผู้เรียบเรียงต้องขออภัย และพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนำแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ชุดการสอนที่ 5

เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
วิชา งานเครื่องยนต์เล็ก (2101-2101)

นำยมนัส ดิลกลำภ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
สำขำวิชำเครื่องกล
วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย

จัดทาโดย
นายเสกสรรค์ ไม่เศร้า
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ชุดการสอนที่ 5
เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน

วิชา งานเครื่องยนต์เล็ก (2101-2101)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556

จัดทาโดย
นายเสกสรรค์ ไม่เศร้า

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คานา
เอกสำรชุดกำรสอนวิชำงำนเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชำ 2101-2101 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
(ปวช.) ชุดกำรสอนที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน เล่มนี้จะประกอบด้วย คู่มือครู
คำแนะนำ คำชี้แจงสำหรับครูผู้สอน บทบำทของครูผู้สอน แผนภูมิแสดงขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน
และคำชี้แจงสำหรับนักเรียน ภำยในชุดกำรสอนเล่มนี้ จะมีเนื้อหำสำระสำคัญ อธิบำยถึงหน้ำที่ โครงสร้ำง
ชิ้นส่วน ชนิด และหลักกำรทำงำนของระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน รวมทั้งมีใบงำน
ประกอบกำรฝึกปฏิบัติ คือ งำนถอดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน งำนตรวจวัดชิ้นส่วน
ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน และงำนประกอบชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีน ซึ่งมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหำ และใบงำนสำหรับครูผู้สอน เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน นอกจำกนี้ยังมีสื่อ Power Point สื่อของจริงให้นักเรียนได้ศึกษำเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเกิดทักษะในกำรปฏิบัติงำนมำกยิ่งขึ้น
ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ชุดกำรสอนที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
ชุดนี้จะเกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอนและนักเรียนอย่ำงสูงสุด หำกมีส่วนหนึ่งส่วนใดในชุดกำรสอนเล่มนี้
มีข้อผิดพลำดประกำรใด ผู้เรียบเรียงต้องขออภัย และพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนำแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นำยเสกสรรค์ ไม่เศร้ำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
สำขำวิชำเครื่องกล
วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย

ข

สารบัญ
คำนำ
สำรบัญ
คู่มือครู
คำแนะนำ
คำชี้แจงสำหรับครูผู้สอน
บทบำทของครูผู้สอน
แผนภูมิแสดงขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน
คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
คำอธิบำยรำยวิชำ
เนื้อหำสำระ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ชุดกำรสอนที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
5.1 หน้ำที่ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
5.2 โครงสร้ำงและหน้ำที่ชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้น
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
5.3 ชนิดและหลักกำรทำงำนระบบกลไกของลิ้น
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
5.4 ชุดกลไกลดกำลังอัดแบบอัตโนมัติ
ใบงำนที่ 5.1 งำนถอดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้น
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ใบงำนที่ 5.1
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรปฏิบัติงำน ใบงำนที่ 5.1
ใบงำนที่ 5.2 งำนตรวจวัดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้น
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ใบงำนที่ 5.2
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรปฏิบัติงำน ใบงำนที่ 5.2
ใบงำนที่ 5.3 งำนประกอบชิ้นส่วนระบบกลไก
ของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ใบงำนที่ 5.3
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรปฏิบัติงำน ใบงำนที่ 5.3
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คู่มือครู
ชุดการสอนที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
-

คู่มือครู ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
คำแนะนำ
คำชี้แจงสำหรับครูผู้สอน
บทบำทของครูผู้สอน
แผนภูมิแสดงขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน ชุดกำรสอนที่ 5
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรปฏิบัติงำน
กิจกรรมสำหรับนักเรียน ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบควำมรู้
สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน
ใบงำน
เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

จ

คาแนะนา
ชุดกำรสอนที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน สำหรับนักเรียนระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำวิชำเครื่องกล วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย สร้ำงขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอน
นำไปใช้เป็นนวัตกรรมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียน และสำมำรถศึกษำเรียนรู้ไปตำม
ขั้นตอนกระบวนกำรที่นำเสนอตำมลำดับ ซึ่งในชุดกำรสอนนี้จะประกอบไปด้วยส่วนของเนื้อหำสำระ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ แบบฝึกปฏิบัติ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดกำรสอนนี้จะเน้นให้นักเรียน
ได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้งำนได้จริง ภำยในชุดกำรสอนเล่มนี้ จะอธิบำยถึงกำรใช้งำนและ
คำสั่งต่ำงๆ อย่ำงละเอียดเป็นขั้นตอน มีภำพ ประกอบชัดเจนทำให้เข้ำใจง่ำย และสำมำรถลงมือปฏิบัติตำม
ขั้นตอนได้ทันทีโดยที่ครูจะเป็นผู้คอยให้คำแนะนำ ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องให้นักเรียนปฏิบัติตำมขั้นตอน
อย่ำงชัดเจน จึงจะทำให้ชุดกำรสอนนี้มีประสิทธิภำพ ตรงตำมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและสมรรถนะ
ของนักเรียนที่ตั้งไว้

ฉ

คาชี้แจงสาหรับครูผู้สอน
คำชี้แจงสำหรับครูผู้สอนในกำรใช้ชุดกำรสอนที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
สำหรับนักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำวิชำเครื่องกล
1. ครูผู้สอนจะต้องศึกษำเนื้อหำวิชำและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมใบงำนในชุดกำรสอนนี้ให้เข้ำใจ
ก่อนทำกำรสอน และจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน
ตำมที่ระบุไว้ในชุดกำรสอน
2. ครูจะต้องดำเนินกำรสอนโดยใช้ชุดกำรสอนที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีน ตำมคู่มือครู
3. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ วิชำงำนเครื่องยนต์เล็ก (2101-2101)
4. ครูผู้สอนให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มให้ทำกำรเลือกหัวหน้ำกลุ่มแล้วรับใบงำนจำกครู และ
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติตำมใบงำน
5. ครูผู้สอนจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ปฏิบัติตำมใบงำนให้กับนักเรียน
6. กำรปฏิบัติงำนตำมใบงำนในแต่ละครั้ง ครูควรแจกเอกสำร ใบควำมรู้ ใบงำน ให้นักเรียนก่อน
ล่วงหน้ำ ก่อนลงมือปฏิบัติตำมใบงำนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษำเนื้อหำ และทำควำมเข้ำใจขั้นตอนต่ำง ๆ
ในกำรปฏิบัติงำน
7. หลังจำกปฏิบัติงำนตำมใบงำนเสร็จแล้ว จะต้องให้นักเรียนเก็บเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึง
ให้ทำควำมสะอำดและเก็บให้เรียบร้อย
8. สรุปบทเรียน เป็นกิจกรรมร่วมระหว่ำงครูกับนักเรียน หรือจะเป็นกิจกรรมของนักเรียนทั้งหมด
ก็ได้
9. ประเมินหลังกำรเรียน นักเรียนทุกคนจะต้องมีผลกำรประเมินไม่ต่ำกว่ำ 80% ถึงจะผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน ในกรณีที่นักเรียนคนใดไม่ผ่ำนเกณฑ์ 80% นักเรียนจะต้องเรียนซ่อมเสริมโดยขอคำปรึกษำ
จำกครู ผู้สอนและนำชุดกำรสอนที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ไปศึกษำต่อที่บ้ำน
เมื่อศึกษำจนเข้ำใจดีแล้ว ก็ให้มำทำแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้งจนกว่ำจะผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

ช

บทบาทของครูผู้สอน
1. ครูผู้สอนให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละประมำณ 2-3 คน แต่ละกลุ่มให้ทำกำรเลือกหัวหน้ำกลุ่ม
แล้วรับใบงำนจำกครู และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติงำนตำมชุดกำรสอนที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้น
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
2. ครูจะต้องควบคุมเวลำให้เป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่กำหนดไว้ และจะต้องดูแลนักเรียน
อย่ำงใกล้ชิด
3. ครูผู้สอนจะต้องเตรียมชุดกำรสอนให้กับผู้เรียน ซึ่งจะประกอบด้วย ชุดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
ดังนี้
3.1 คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
3.2 แบบทดสอบก่อนเรียน
3.3 ใบควำมรู้ เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
3.4 สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน
3.5 ใบงำน
3.6 เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.7 แบบทดสอบหลังเรียน
4. ครูจะต้องทำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของนักเรียน เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติงำนตำมขั้นตอน
ในใบงำนเสร็จแล้ว โดยใช้แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้คะแนน ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนกำรปฏิบัติงำน
ในชุดกำรสอนที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเรียนการสอน ชุดการสอนที่ 5
ศึกษาคู่มือครู

ประเมินผลก่อนเรียน

ดาเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนการสอน
ชุดการสอนที่ 8 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
ไม่ผ่าน

ประเมินผลหลังเรียน

ผ่าน

เรียนชุดการสอนที่ 6
เรื่อง ระบบกลไกส่งกาลังเครื่องยนต์เล็ก
แก็สโซลีน

เรียนซ่อมเสริม

ฌ

คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
คำชี้แจงสำหรับนักเรียนในกำรใช้ชุดกำรสอนที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
สำหรับนักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำวิชำเครื่องกล
1. ให้นักเรียนอ่ำนคำชี้แจงให้เข้ำใจก่อนลงมือปฏิบัติ ถ้ำไม่เข้ำใจให้สอบถำมจำกครูผู้สอน
2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อเป็นกำรทดสอบควำมรู้พื้นฐำนเดิมของตนเอง
3. ให้นักเรียนศึกษำเนื้อหำชุดกำรสอนชุดที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
จำกใบควำมรู้ ให้ละเอียดเสียก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติตำมใบงำน
4. เมื่อนักเรียนปฏิบัติตำมใบงำนเสร็จแล้วจะต้องได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจำกครูผู้สอน
เสียก่อน ถ้ำผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็ให้ผู้เรียนปฏิบัติตำมใบงำนเรื่องต่อไปได้
5. ในแต่ละใบงำนจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ 80% ถ้ำได้คะแนนต่ำกว่ำ 80% นักเรียนจะต้อง
กลับมำปฏิบัติงำนซ้ำในใบงำนเดิมจนกว่ำจะผ่ำนเกณฑ์
6. ในกำรทดสอบแต่ละครั้งนักเรียนจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ 80% ถ้ำได้คะแนนต่ำกว่ำ 80%
นักเรียนจะต้องเรียนซ่อมเสริมและขอคำแนะนำจำกครูผู้สอน และรับชุดกำรสอนชุดที่ 5 เรื่อง ระบบกลไก
ของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน กลับไปศึกษำต่อที่บ้ำน เมื่อศึกษำและทำควำมเข้ำใจดีแล้วให้กลับมำทำ
แบบทดสอบอีกครั้งจนกว่ำจะผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
7. เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จแล้วครูจะเป็นผู้ประเมินผลว่ำผ่ำนหรือไม่ ถ้ำผ่ำนก็ให้ไปเรียน
ในชุดกำรสอนที่ 6 เรื่อง ระบบกลไกส่งกำลังเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ต่อไป
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คาอธิบายรายวิชา
2101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก 1-3-2
จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้ำใจหลักกำรทำงำนและส่วนประกอบของเครื่องยนต์เล็ก
2. ใช้เครื่องมือถอดประกอบและตรวจสภำพเครื่องยนต์เล็ก
3. ถอดประกอบตรวจสภำพบริกำรและบำรุงรักษำเครื่องยนต์เล็ก
4. มีกิจนิสัยที่ดีในกำรทำงำน รับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลำ สะอำด ปลอดภัย
และรักษำสภำพแวดล้อม

มาตรฐานรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรตรวจสอบ บำรุงรักษำ ปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็ก
บำรุงรักษำรักษำเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตำมคู่มือ
บำรุงรักษำรักษำเครื่องยนต์เล็กดีเซลตำมคู่มือ
ตรวจสภำพและถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตำมคู่มือ
ตรวจสภำพและถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กดีเซลตำมคู่มือ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักกำรทำงำน กำรถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เล็ก
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน กำรใช้เครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน บำรุงรักษำ แก้ไขข้อขัดข้อง
ปรับแต่งเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน เครื่องยนต์เล็กดีเซล และกำรประมำณรำคำค่ำบริกำร

วิเคราะห์หาสมรรถนะอาชีพโดยใช้แผนผังแสดงหน้าที่ (Functional Map)
ศึกษำกำรทำงำนและปฏิบัติกำรถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เล็ก ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
กำรใช้เครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน บำรุงรักษำ แก้ไขข้อขัดข้อง ปรับแต่งเครื่องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีน เครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ถูกต้อง และสำมำรถประมำณรำคำค่ำบริกำรได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
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เนื้อหาสาระ
ชุดการสอนที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
เนื้อหาสาระ
5.1 หน้ำที่ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
5.2 โครงสร้ำงและหน้ำที่ชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
5.2.1 ชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ของระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
5.2.1.1 ฝำสูบ
5.2.2.2 ปะเก็นฝำสูบ
5.2.2 ชิ้นส่วนทีเ่ คลื่อนที่ของระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
5.2.2.1 เพลำลูกเบี้ยว
5.2.2.2 ลิ้น
5.2.2.3 สปริงลิ้น
5.2.2.4 ลูกกระทุ้งลิ้น
5.2.2.5 ก้ำนกระทุ้งลิ้น
5.2.2.6 กระเดื่องกดลิ้น
5.3 ชนิดและหลักกำรทำงำนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
5.3.1 แบบลิ้นอยู่ด้ำนข้ำงกระบอกสูบ
- ข้อดีของกำรจัดวำงตำแหน่งของลิ้นแบบลิ้นอยู่ด้ำนข้ำงกระบอกสูบ
5.3.2 แบบลิ้นอยู่ด้ำนบนฝำสูบ
- ข้อดีของกำรจัดวำงตำแหน่งของลิ้นแบบลิ้นอยู่ด้ำนบนฝำสูบ
5.4 ชุดกลไกลดกำลังอัดแบบอัตโนมัติ
5.4.1 กำรทำงำนขณะที่สตำร์ตเครื่องยนต์
5.4.2 กำรทำงำนหลังจำกสตำร์ตเครื่องยนต์

หัวข้อการปฏิบัติตามใบงาน
ใบงำนที่ 5.1 งำนถอดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
ใบงำนที่ 5.2 งำนตรวจวัดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
ใบงำนที่ 5.3 งำนประกอบชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
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สาระสาคัญ
แนวคิด
งำนเครื่องยนต์เล็กจำเป็นที่ต้องศึกษำในเรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ เครื่องยนต์เล็ก นักเรียนจะต้องมีควำมรู้ มีทักษะกำร
ปฏิบัติงำนกำรถอด-ประกอบ ตรวจวัด ตรวจสภำพ ชิ้นส่วนในระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
และมีควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งชุดกำรสอนที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
นักเรียนจะต้องมีควำมรู้เรื่อง หน้ำที่ โครงสร้ำง ชิ้นส่วนที่สำคัญ ชนิดและหลักกำรทำงำนระบบกลไกของ
ลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนซึ่งอยู่ในใบควำมรู้ ทักษะกำรปฏิบัติงำนจำกใบงำน คือ งำนถอดชิ้นส่วนระบบ
กลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน งำนตรวจวัดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
และงำนประกอบชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ซึง่ นักเรียนจะต้องศึกษำ ปฏิบัติงำน
ตำมขั้นตอนในใบงำน เพื่อให้ได้ควำมรู้และทักษะจำกกำรปฏิบัติงำนในชุดกำรสอนที่ 5 นี้

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. เพื่อให้นักเรียนบอกหน้ำที่ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนได้อย่ำงถูกต้อง
2. เพื่อให้นักเรียนบอกชื่อชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนได้อย่ำงถูกต้อง
3. เพื่อให้นักเรียนบอกหน้ำที่ชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ของระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
ได้อย่ำงถูกต้อง
4. เพื่อให้นักเรียนบอกหน้ำที่ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
ได้อย่ำงถูกต้อง
5. เพื่อให้นักเรียนบอกกำรจัดวำงตำแหน่งของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนได้อย่ำงถูกต้อง
6. เพื่อให้นักเรียนบอกข้อดีของกำรจัดวำงตำแหน่งลิ้นแบบอยู่ด้ำนข้ำงกระบอกสูบได้อย่ำงถูกต้อง
7. เพื่อให้นักเรียนบอกข้อดีของกำรจัดวำงตำแหน่งลิ้นแบบอยู่ด้ำนบนฝำสูบได้อย่ำงถูกต้อง
8. เพื่อให้นักเรียนบอกหน้ำที่ของชุดกลไกลดกำลังอัดแบบอัตโนมัติได้อย่ำงถูกต้อง
9. เพื่อให้นักเรียนบอกชื่อส่วนประกอบของชุดกลไกลดกำลังอัดแบบอัตโนมัติได้ถูกต้อง
10. เพื่อให้นักเรียนอธิบำยกำรทำงำนของชุดกลไกลดกำลังอัดแบบอัตโนมัติได้อย่ำงถูกต้อง
11. เพื่อให้นักเรียนถอดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตำมใบงำน
ได้อย่ำงถูกต้อง
12. เพื่อให้นักเรียนตรวจวัดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตำมใบงำน
ได้อย่ำงถูกต้อง
13. เพื่อให้นักเรียนประกอบชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตำมใบงำน
ได้อย่ำงถูกต้อง

ฐ

สมรรถนะของนักเรียน
1. บอกหน้ำที่ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนได้
2. บอกชื่อชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนได้
3. บอกหน้ำที่ชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ของระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนได้
4. บอกหน้ำที่ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนได้
5. บอกกำรจัดวำงตำแหน่งของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนได้
6. บอกข้อดีของกำรจัดวำงตำแหน่งลิ้นแบบอยู่ด้ำนข้ำงกระบอกสูบได้
7. บอกข้อดีของกำรจัดวำงตำแหน่งลิ้นแบบอยู่ด้ำนบนฝำสูบได้
8. บอกหน้ำที่ของชุดกลไกลดกำลังอัดแบบอัตโนมัติได้
9. บอกชื่อส่วนประกอบของชุดกลไกลดกำลังอัดแบบอัตโนมัติได้
10. อธิบำยกำรทำงำนของชุดกลไกลดกำลังอัดแบบอัตโนมัติได้
11. ถอดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตำมใบงำนได้อย่ำงถูกต้อง
12. ตรวจวัดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตำมใบงำนได้อย่ำงถูกต้อง
13. ประกอบชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตำมใบงำนได้อย่ำงถูกต้อง

ฑ

กิจกรรมการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อ่ำนคำชี้แจงสำหรับนักเรียน
ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ศึกษำเอกสำรชุดกำรสอนที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีน
ฝึกปฏิบัติตำมใบงำน
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ทำแบบทดสอบหลังเรียน

สื่อการเรียนรู้
1. เอกสำรชุดกำรสอนที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีน
2. สื่อของจริง
3. สื่อ Power Point

การประเมินผลการเรียนรู้
1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
2. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
3. เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรปฏิบัติงำน

ชุดการสอนที่ 5
เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน

วิชา งานเครื่องยนต์เล็ก (2101-2101)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556

จัดทาโดย
นายเสกสรรค์ ไม่เศร้า

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา งานเครื่องยนต์เล็ก (2101-2101)
ชุดการสอนที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครือ่ งยนต์เล็กแก๊สโซลีน
เวลามาตรฐานที่ใช้ในการสอน จานวน 4 ชั่วโมง
ชุดการสอนที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
ประกอบด้วยเนื้อหา 3 หน่วยย่อย ดังต่อไปนี้
หน่วยย่อยที่

เนื้อหา

5.1

หน้ำที่ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน

5.2

โครงสร้ำงและชิ้นส่วนของระบบกลไกของลิ้น
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
5.2.1 ชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ของระบบกลไกของลิ้น
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
5.2.1.1 ฝำสูบ
5.2.1.2 ปะเก็นฝำสูบ
5.2.2 ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของระบบกลไกของลิ้น
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
5.2.2.1 เพลำลูกเบี้ยว
5.2.2.2 ลิ้น
5.2.2.3 สปริงลิ้น
5.2.2.4 ลูกกระทุ้งลิ้น
5.2.2.5 ก้ำนกระทุ้งลิ้น
5.2.2.6 กระเดื่องกดลิ้น
ชนิดและหลักกำรทำงำนระบบกลไกของลิ้น
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
5.3.1 แบบลิ้นอยู่ด้ำนข้ำงกระบอกสูบ
- ข้อดีของกำรจัดวำงตำแหน่งของลิ้น
แบบลิ้นอยู่ด้ำนข้ำงกระบอกสูบ
5.3.2 แบบลิ้นอยู่ด้ำนบนฝำสูบ
- ข้อดีของกำรจัดวำงตำแหน่งของลิ้น
แบบลิ้นอยู่ด้ำนบนฝำสูบ
ชุดกลไกลดกำลังแบบอัตโนมัติ
5.4.1 กำรทำงำนขณะที่สตำร์ตเครื่องยนต์
5.4.2 กำรทำงำนหลังจำกสตำร์ตเครื่องยนต์

5.3

5.4

จานวน
สมรรถนะ
(นาที)
10
บอกหน้ำที่ระบบกลไกของลิ้น
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนได้
20
บอกหน้ำทีช่ ิ้นส่วนที่อยู่กับที่
และชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของ
ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์
เล็กแก๊สโซลีนได้

20

บอกชนิด กำรจัดวำงตำแหน่ง
ลิ้น และข้อดีของกำรจัดวำง
ลิ้นแบบลิ้นอยู่ด้ำนข้ำง
กระบอกสูบและแบบลิ้น
อยู่ด้ำนบนฝำสูบได้

10

บอกชื่อและอธิบำยกำรทำงำน
ของชุดกลไกลดกำลังอัด
แบบอัตโนมัติได้

3
ชุดการสอนที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
ประกอบด้วยใบงาน 3 ใบงาน ดังต่อไปนี้
ใบงานที่
5.1

ปฏิบัติตามใบงาน
งำนถอดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้น
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน

5.2

งำนตรวจวัดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้น
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน

5.3

งำนประกอบชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้น
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน

จานวน(นาที)
สมรรถนะ
60
ถอดชิ้นส่วนระบบกลไกของ
ลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
ได้ตำมใบงำน
60
ตรวจวัดชิ้นส่วนระบบกลไก
ของลิ้นเครื่องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีนได้ตำมใบงำน
60
ประกอบชิ้นส่วนระบบกลไก
ของลิ้นเครื่องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีนได้ตำมใบงำน

แบบทดสอบก่อนเรียน
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ มีหน้ำที่อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1)
ก. ควบคุมกำรปิด-เปิดไอดีและไอเสียของเครื่องยนต์
ข. ควบคุมกำรทำงำนของเครื่องยนต์
ค. ควบคุมจังหวะกำรจุดระเบิดของเครื่องยนต์
ง. ควบคุมกำรจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์
2. ชิ้นส่วนของระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนมีอะไรบ้ำง (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 2)
ก. ฝำสูบ ลูกสูบ เพลำลูกเบี้ยว เพลำข้อเหวี่ยง กระเดื่องกดลิ้น
ข. ฝำสูบ ลูกสูบ แหวนลูกสูบ เพลำลูกเบี้ยว ก้ำนสูบ
ค. ฝำสูบ แหวนลูกสูบ เพลำลูกเบี้ยว เพลำข้อเหวี่ยง ปะเก็นฝำสูบ
ง. ฝำสูบ เพลำลูกเบี้ยว ลิ้น สปริงลิ้น ก้ำนกระทุ้งลิ้น กระเดื่องกดลิ้น
3. ฝำสูบทำหน้ำที่อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 3)
ก. ติดตั้งเพลำลูกเบี้ยว
ข. ติดตั้งเพลำข้อเหวี่ยง
ค. รับแรงกระแทกจำกกำรจุดระเบิด
ง. เป็นส่วนประกอบของห้องเผำไหม้
4. ปะเก็นฝำสูบทำหน้ำที่อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 3)
ก. ป้องกันไม่ให้แก๊สที่เกิดจำกกำรเผำไหม้รั่วออกมำได้
ข. ป้องกันกำรหดตัวของฝำสูบขณะเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำ
ค. ป้องกันกำรหดตัวของเสื้อสูบขณะเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำ
ง. เพิ่มกำลังอัดให้กับเครื่องยนต์
5. เพลำลูกเบี้ยวทำหน้ำที่อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 4)
ก. ควบคุมกำรเปิดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย
ข. ควบคุมกำรเปิด-ปิดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย
ค. ควบคุมจังหวะกำรทำงำนของเครื่องยนต์
ง. ควบคุมควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์
6. ลิ้นทำหน้ำที่อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 4)
ก. กำหนดกำรเข้ำ-ออกของไอดีและไอเสียของเครื่องยนต์
ข. ควบคุมกำรเข้ำ-ออกของไอดีและไอเสียของเครื่องยนต์
ค. เปิด-ปิด ไอดีและไอเสียตำมควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์
ง. เปิด-ปิด ไอดีและไอเสียตำมจังหวะกำรทำงำนของเครื่องยนต์
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7. สปริงลิ้นทำหน้ำที่อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 4)
ก. กดให้ลิ้นเปิดตำมจังหวะกำรทำงำนของเครื่องยนต์
ข. ดันให้ลิ้นเปิดตำมจังหวะกำรทำงำนของเครื่องยนต์
ค. ดึงให้ลิ้นกลับมำปิดสนิทกับบ่ำลิ้น
ง. ควบคุมจังหวะกำรเปิด-ปิดของเครื่องยนต์
8. ลูกกระทุ้งลิ้นทำหน้ำที่อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 4)
ก. เคลื่อนที่ขึ้น-ลงเพื่อไปดันให้ลิ้นเปิดเมื่อเพลำลูกเบี้ยวหมุน
ข. เคลื่อนที่ขึ้น-ลงเพื่อไปดันให้ลิ้นปิดเมื่อเพลำลูกเบี้ยวหมุน
ค. เคลื่อนที่ขึ้น-ลงเพื่อไปดันให้ลิ้นเปิดเมื่อเพลำข้อเหวี่ยงหมุน
ง. เคลื่อนที่ขึ้น-ลงเพื่อไปดันให้ลิ้นปิดเมื่อเพลำข้อเหวี่ยงหมุน
9. ก้ำนกระทุ้งลิ้นทำหน้ำที่อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 4)
ก. ถ่ำยทอดแรงจำกเพลำข้อเหวี่ยงส่งไปกระเดื่องกดลิ้น
ข. ถ่ำยทอดแรงจำกลูกกระทุ้งลิ้นส่งไปกระเดื่องกดลิ้น
ค. ถ่ำยทอดแรงจำกลูกกระทุ้งลิ้นส่งไปลิ้น
ง. ควบคุมกำรเปิด-ปิดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย
10. กระเดื่องกดลิ้นทำหน้ำที่อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 4)
ก. เปิด-ปิดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย
ข. ป้องกันกำลังอัดรั่ว
ค. ควบคุมกำรเข้ำ-ออกไอดีและไอเสีย
ง. กำหนดจังหวะกำรเปิด-ปิดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย
11. เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ มีกำรออกแบบกำรจัดวำงตำแหน่งของลิ้นกี่แบบ
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 5)
ก. 1 แบบ
ข. 2 แบบ
ค. 3 แบบ
ง. 4 แบบ
12. เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ แบบที่ไม่มีกำรปรับตั้งระยะห่ำงของลิ้นเป็นแบบใด
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 5)
ก. แบบลิ้นอยู่กับเสื้อสูบ
ข. แบบลิ้นอยู่กับฝำสูบ
ค. แบบลิ้นอยู่ด้ำนข้ำงกระบอกสูบ
ง. แบบลิ้นอยู่ด้ำนบนฝำสูบ
13. เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ แบบที่มีกำรปรับตั้งระยะห่ำงของลิ้นเป็นแบบใด
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 5)
ก. แบบลิ้นอยู่กับเสื้อสูบ
ข. แบบลิ้นอยู่กับฝำสูบ
ค. แบบลิ้นอยู่ด้ำนข้ำงกระบอกสูบ
ง. แบบลิ้นอยู่ด้ำนบนฝำสูบ
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14. ข้อดีของกำรจัดวำงตำแหน่งของลิ้นแบบอยู่ด้ำนข้ำงกระบอกสูบคือข้อใด
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 6)
ก. อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเปิด-ปิดลิ้นน้อย
ข. กำรตรวจสอบและบริกำรอุปกรณ์ของลิ้นทำได้ง่ำย
ค. ควำมต้ำนทำนกำรไหลของไอดีต่ำ
ง. เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของเครื่องยนต์
15. ข้อดีของกำรจัดวำงตำแหน่งของลิ้นแบบลิ้นอยู่ด้ำนบนฝำสูบคือข้อใด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 7)
ก. เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของเครื่องยนต์
ข. อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเปิด-ปิดลิ้นน้อย
ค. โครงสร้ำงของกำรจัดวำงลิ้นเป็นไปอย่ำงง่ำย
ง. กำรตรวจสอบและบริกำรอุปกรณ์ของลิ้นทำได้ง่ำย
16. ชุดกลไกลดกำลังอัดแบบอัตโนมัติทำหน้ำที่อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 8)
ก. เพิ่มกำลังอัดในขณะสตำร์ตเครื่องยนต์
ข. ลดกำลังอัดในขณะสตำร์ตเครื่องยนต์
ค. ให้เครื่องยนต์สตำร์ตติดง่ำย
ง. เพิ่มควำมเร็วรอบในกำรสตำร์ตเครื่องยนต์
17. ส่วนประกอบของชุดกลไกลดกำลังอัดแบบอัตโนมัติประกอบด้วยอะไรบ้ำง
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 9)
ก. ตุ้มถ่วงน้ำหนัก สปริงกันกลับ ลูกเบี้ยวชุดเพิ่มแรงดัน
ข. ตุ้มน้ำหนักถ่วง สปริงควบคุมน้ำหนัก ลูกเบี้ยววัดแรงดัน
ค. ตุ้มถ่วงน้ำหนัก ลูกเบี้ยวชุดคำยแรงดัน สปริงดึงกลับ
ง. ตุ้มน้ำหนักถ่วง ลูกเบี้ยวชุดสร้ำงแรงดัน สปริงลดแรงดัน
18. ชุดกลไกลดกำลังอัดจะเริ่มทำงำนเมื่อใด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 10)
ก. ขณะสตำร์ตเครื่องยนต์
ข. ขณะควำมเร็วรอบเดินเบำ
ค. ขณะควำมเร็วรอบสูง
ง. ขณะดับเครื่องยนต์
19. ชุดกลไกลดกำลังอัดจะหยุดทำงำนเมื่อใด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 10)
ก. ขณะสตำร์ตเครื่องยนต์
ข. ขณะควำมเร็วรอบเดินเบำ
ค. ขณะควำมเร็วรอบสูง
ง. ขณะดับเครื่องยนต์
20. ชุดกลไกลดกำลังอัดแบบอัตโนมัติจะหยุดทำงำนเมื่อเครื่องยนต์มีควำมเร็วรอบประมำณเท่ำใด
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 10)
ก. 500 รอบต่อนำที
ข. 600 รอบต่อนำที
ค. 700 รอบต่อนำที
ง. 800 รอบต่อนำที
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21. ก่อนถอดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนควรปฏิบัติอย่ำงไร
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 11)
ก. ถอดถังน้ำมันเชื้อเพลิงออก
ข. ถอดคำร์บูเรเตอร์ออก
ค. ถอดกรองอำกำศออก
ง. ถ่ำยน้ำมันหล่อลื่นออก
22. กำรคลำยน็อตฝำสูบออกควรปฏิบัติอย่ำงไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 11)
ก. แบบวงกลม
ข. แบบสลับไป-มำ
ค. แบบทแยงมุม
ง. แบบตรงข้ำม
23. ก่อนถอดเพลำลูกเบี้ยวออกจำกเครื่องยนต์ควรปฏิบัติอย่ำงไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 11)
ก. ทำควำมสะอำดเพลำลูกเบี้ยว
ข. หมุนหำตำแหน่งมำร์คที่เฟืองเพลำข้อเหวี่ยงกับมำร์คที่เฟืองเพลำลูกเบี้ยว
ค. หมุนเครื่องยนต์ให้ลูกสูบอยู่จุดศูนย์ตำยบน
ง. หมุนเครื่องยนต์ให้ลูกสูบอยู่จุดศูนย์ตำยล่ำง
24. กำรถอดฝำครอบเสื้อสูบควรระวังอะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 11)
ก. น้ำมันหล่อลื่นหก
ข. ซีลกันน้ำมันหล่อลื่นฉีกขำด
ค. ลูกปืนเพลำข้อเหวี่ยงแตก
ง. ปะเก็นฝำครอบเสื้อสูบฉีกขำด
25. กำรตรวจวัดควำมยำวอิสระของสปริงลิ้นปฏิบัติเพื่ออะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 12)
ก. ตรวจวัดควำมแข็งของสปริงลิ้น
ข. ตรวจวัดควำมยำวของสปริงลิ้น
ค. ตรวจวัดวัดควำมล้ำของสปริงลิ้น
ง. ตรวจวัดอำยุกำรใช้งำนของสปริงลิ้น
26. กำรตรวจวัดควำมโก่งของฝำสูบใช้เครื่องมือใด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 12)
ก. บรรทัดเหล็กกับฟิลเลอร์เกจ
ข. บรรทัดเหล็กกับเวอร์เนียร์คำร์ลิปเปอร์
ค. ไมโครมิเตอร์กับเวอร์เนียร์คำร์ลิปเปอร์
ง. ฟิลเลอร์เกจกับเวอร์เนียร์คำร์ลิปเปอร์
27. กำรตรวจวัดควำมสูบของเพลำลูกเบี้ยวใช้เครื่องมือใด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 12)
ก. เวอร์เนียร์คำร์ลิปเปอร์
ข. ไมโครมิเตอร์
ค. ไฮดรอมิเตอร์
ง. ฟิลเลอร์เกจ
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28. ก่อนประกอบชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นควรปฏิบัติอย่ำงไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 13)
ก. เรียงชิ้นส่วนให้เป็นระเบียบ
ข. ล้ำงทำควำมสะอำดชิ้นส่วนให้สะอำด
ค. เป่ำลมทำควำมสะอำดชิ้นส่วนให้แห้ง
ง. ชโลมน้ำมันหล่อลื่นกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่
29. ข้อควรระวังในกำรประกอบลิ้นไอดี-ลิ้นไอเสียคือข้อใด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 13)
ก. ประกอบฝำสูบก่อนประกอบลิ้นไอดี-ลิ้นไอเสีย
ข. ไม่ควรประกอบสปริงลิ้นและแหวนล็อกสลับกัน
ค. ชโลมน้ำมันหล่อลื่นก่อนประกอบลิ้นไอดี-ไอเสีย
ง. เติมน้ำมันหล่อลื่นก่อนประกอบลิ้นไอดี-ไอเสีย
30. เมื่อประกอบกระเดื่องกดลิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วควรปฏิบัติอย่ำงไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 13)
ก. ประกอบฝำครอบลิ้น
ข. ประกอบคำร์บูเรเตอร์
ค. ปรับตั้งระยะห่ำงลิ้นไอดี-ลิ้นไอเสียตำมค่ำที่กำหนด
ง. เติมน้ำมันหล่อลื่นให้ไดระดับที่กำหนด

ชุดการสอนที่ 5
เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีน
ใบความรู้
5.1 หน้าที่ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
ระบบกลไกของลิ้นมีหน้ำที่ ควบคุมกำรปิด-เปิดให้ไอดีแลไอเสียเข้ำและออกจำกกระบอกสูบตำมจังหวะ
กำรทำงำนของเครื่องยนต์

5.2 โครงสร้างและหน้าที่ของชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
5.2.1 ชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ของระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ประกอบด้วย
5.2.1.1 ฝาสูบ ฝำสูบจะอยู่ส่วนบนของเครื่องยนต์และติดตั้งบนเสื้อสูบซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของห้องเผำไหม้เคลื่อนที่ไม่ได้ทนควำมร้อนสูงมำก ฝำสูบของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนจะทำด้วยอะลูมิเนียม
มีน้ำหนักเบำมีช่องทำงลิ้นที่ถูกออกแบบไว้ให้ลิ้นเปิดบรรจุไอดีเข้ำกระบอกสูบและระบำยแก๊สไอเสียออกจำก
กระบกสูบ นอกจำกนี้ฝำสูบยังมีห้องเผำไหม้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห้องเผำไหม้หลัก ภำยนอกทำเป็นครีบบำง ๆ
เพื่อเพิ่มพื้นที่ระบำยควำมร้อนออกจำกเครื่องยนต์ เมื่ออำกำศไหลผ่ำนก็จะพำเอำควำมร้อนออกไปจำก
เครื่องยนต์ด้วยและเป็นที่ติดตั้งหัวเทียน ฝำสูบของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนส่วนใหญ่ทำมำจำกอะลูมิเนียม

รูปที่ 5.1 ฝาสูบเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
(ที่มำ: เสกสรรค์ ไม่เศร้ำ, 2558)
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5.2.1.2 ปะเก็นฝาสูบ ปะเก็นฝำสูบถูกติดตั้งในตำแหน่งที่อยู่ระหว่ำงฝำสูบกับเสื้อสูบทำหน้ำที่
ป้องกันไม่ให้แก๊สที่เกิดจำกกำรเผำไหม้และน้ำหล่อเย็นรั่วออกได้ นอกจำกนีป้ ะเก็นฝำสูบจะต้องทนควำมร้อน
สูงและทนต่อกำรกัดกร่อนของน้ำหล่อเย็นและน้ำมันหล่อลื่นได้ ปะเก็นฝำสูบส่วนมำกทำมำจำกวัสดุที่อ่อน ทน
ควำมร้อนสูง ช่วยให้ชิ้นส่วนแนบสนิทติดกันดี

รูปที่ 5.2 ปะเก็นฝาสูบเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
(ที่มำ: เสกสรรค์ ไม่เศร้ำ, 2558)
5.2.2 ชิ้นส่วนทีเ่ คลื่อนทีข่ องระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ประกอบด้วย
5.2.2.1 เพลาลูกเบี้ยว เพลำลูกเบี้ยวทำหน้ำที่ควบคุมกำรเปิด-ปิดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย
ให้สัมพันธ์กับ จังหวะกำรทำงำนของเครื่องยนต์ เพลำลูกเบี้ยวจะทำด้วยเหล็กหล่อขึ้นรูปที่ทนต่อแรงบิดและ
แรงเสียดสีได้ดี เพรำะต้องรับกำลังส่งต่อมำจำกเพลำข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ ซึ่งปลำยของเพลำลูกเบี้ยว
จะมีเฟืองขบอยู่กับเฟืองของเพลำข้อเหวี่ยง โดยเฟืองของเพลำลูกเบี้ยวจะมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงโตกว่ำ
เฟืองของเพลำข้อเหวี่ยง 2 เท่ำ ดังนั้นถ้ำเพลำข้อเหวี่ยงหมุน 2 รอบ เพลำลูกเบี้ยวจะหมุน 1 รอบ

รูปที่ 5.3 เพลาลูกเบี้ยวเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
(ที่มำ: เสกสรรค์ ไม่เศร้ำ, 2558)
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5.2.2.2 ลิน้ ลิ้นทำหน้ำที่เปิด ปิดไอดี ไอเสียที่เข้ำมำในกระบอกสูบตำมจังหวะกำรทำงำน
ของเครื่องยนต์ ลิ้นมี 2 ชนิด คือ ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย ทำจำกเหล็กกล้ำชนิดพิเศษที่สำมำรถทนแรงดัน
และอุณหภูมิที่สูงได้ ลิ้นไอดีทำหน้ำที่เปิดให้ส่วนผสมระหว่ำงน้ำมันเชื้อเพลิงกับอำกำศเข้ำมำที่บรรจุใน
ห้องเผำไหม้ในจังหวะดูด และปิดในจังหวะอัด จังหวะระเบิด และจังหวะคำย ส่วนลิ้นไอเสียทำหน้ำที่เปิด
ให้แก๊สไอเสียที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ออกจำกห้องเผำไหม้ในจังหวะคำย และปิดในจังหวะดูด จังหวะอัด และ
จังหวะอัด โดยทั่ว ๆ ไปลิ้นไอดีจะมีขนำดใหญ่กว่ำลิ้นไอเสียเล็กน้อยเพื่อให้ไอดีเข้ำบรรจุในกระบอกสูบได้มำก

รูปที่ 5.4 ลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
(ที่มำ: เสกสรรค์ ไม่เศร้ำ, 2558)
5.2.2.3 สปริงลิ้น สปริงลิ้นทำมำจำกโลหะประเภทเหล็กกล้ำพิเศษ ทำหน้ำที่สำหรับดึงลิ้น
ให้ถอยกลับปิดสนิทกับบ่ำลิ้น

รูปที่ 5.5 สปริงลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
(ที่มำ: เสกสรรค์ ไม่เศร้ำ, 2558)
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5.2.2.4 ลูกกระทุ้งลิ้น ลูกกระทุ้งลิ้นจะมีรูปร่ำงเป็นทรงกระบอก จะสัมผัสบนเพลำลูกเบี้ยว
กำรทำงำนจะเคลื่อนตัวเลื่อนขึ้น-ลงอยู่ในปลอกของเสื้อสูบ ลูกกระทุ้งลิ้นจะทำงำนก็ต่อเมื่อเพลำลูกเบี้ยวหมุน
เท่ำนั้น

รูปที่ 5.6 ลูกกระทุ้งลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
(ที่มำ: เสกสรรค์ ไม่เศร้ำ, 2559)
5.2.2.5 ก้านกระทุ้งลิ้น ก้ำนกระทุ้งลิ้นมีลักษณะเป็นแท่งขนำดเล็ก และจะทำงำนถ่ำยทอด
กำรเคลื่อนที่จำกลูกกระทุ้งลิ้นไปยังกระเดื่องกดลิ้น

รูปที่ 5.7 ก้านกระทุ้งลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
(ที่มำ: เสกสรรค์ ไม่เศร้ำ, 2558)
5.2.2.6 กระเดื่องกดลิ้น กระเดื่องกดลิ้นจะมีลักษณะเป็นก้ำนโยก ปลำยด้ำนหนึ่งจะถูกยกขึ้น
โดยก้ำนกระทุ้งลิ้นและปลำยอีกด้ำนหนึ่งจะทำหน้ำที่เปิด-ปิดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย

รูปที่ 5.8 กระเดื่องกดลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
(ที่มำ: เสกสรรค์ ไม่เศร้ำ, 2558)
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5.3 ชนิดและหลักการทางานระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ
5.3.1 แบบลิ้นอยู่ด้านข้างกระบอกสูบ เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนชนิดนี้จะจัดให้ลิ้นอยู่ทำงด้ำนข้ำง
ของกระบอกสูบ โดยเพลำลูกเบี้ยวจะรับแรงขับมำจำกเพลำข้อเหวี่ยงและส่งผ่ำนไปยังลูกกระทุ้งทำให้ลิ้นเปิด
และปิดตำมจังหวะกำรทำงำนของเครื่องยนต์ ในส่วนของกำรปรับตั้งระยะห่ำงลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
แบบนี้จะไม่มีน็อตปรับตั้งเหมือนแบบอื่น ๆ ถ้ำเครื่องยนต์ใช้งำนไปแล้วปรำกฏว่ำระยะห่ำงของลิ้นชิดเกินไป
อำจเนื่องมำจำกบ่ำลิ้นและหน้ำลิ้นสึก ให้เจียระไนก้ำนลิ้นออกหรือเปลี่ยนลิ้นและเจียระไนบ่ำลิ้นใหม่
แต่ถ้ำห่ำงเกินไปก็ให้เชื่อมพอกก้ำนลิ้นใหม่แล้วปรับค่ำตำมมำตรฐำนของเครื่องยนต์แต่ละรุ่นที่กำหนดไว้
ข้อดีของการจัดวางตาแหน่งของลิ้นแบบลิ้นอยู่ด้านข้างกระบอกสูบ
1. โครงสร้ำงของกำรจัดวำงลิ้นเป็นไปอย่ำงง่ำย
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเปิด-ปิดลิ้นน้อย

ฝาสูบ
ลิ้น

สปริงลิ้น
ระยะห่างลิ้น

เพลาลูกเบี้ยว

ลูกกระทุ้งลิน้

เพลาข้อเหวี่ยง

รูปที่ 5.12 เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนแบบลิน้ อยู่ด้านข้างกระบอกสูบ
(ที่มา ไพศำล บุญลับ, (2559). งานเครื่องยนต์เล็ก. หน้ำ 40. กรุงเทพฯ : จิตรวัฒน์.)
5.3.2 แบบลิ้นอยู่ด้านบนฝาสูบ เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนแบบนี้ลิ้นจะติดตั้งอยู่ที่ฝำสูบของเครื่องยนต์
โดยเพลำลูกเบี้ยวจะรับแรงขับมำจำกเพลำข้อเหวี่ยงและส่งผ่ำนกำลังมำยังลูกกระทุ้งลิ้น ก้ำนกระทุ้งลิ้นและ
กระเดื่องกดลิ้น ทำให้ลิ้นเปิดและปิดตำมจังหวะกำรทำงำนของเครื่องยนต์ ในส่วนกำรปรับตั้งระยะห่ำงลิ้น
แบบนี้จะปรับตั้งเหมือนกับกำรปรับตั้งระยะห่ำงลิ้นของเครื่องยนต์ทั่ว ๆ ไป
ข้อดีของการจัดวางตาแหน่งของลิ้นแบบลิ้นอยู่ด้านบนฝาสูบ
1. กำรตรวจสอบและบริกำรอุปกรณ์ของลิ้นทำได้ง่ำย
2. ควำมต้ำนทำนกำรไหลของไอดีต่ำ
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ระยะห่างลิ้น

ฝาครอบลิ้น
กระเดื่องกดลิ้น
ลิ้น

ฝาสูบ

ก้านกระทุ้งลิน้

ลูกกระทุ้งลิน้
เพลาข้อเหวี่ยง

เพลาลูกเบี้ยว

รูปที่ 5.13 เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนแบบลิน้ อยู่ด้านบนฝาสูบ
(ที่มา เฉลิม อ่อนอิ่ม, (2557). งานเครื่องยนต์เล็ก. หน้ำ 8. กรุงเทพฯ : บริษัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย จำกัด.)

5.4 ชุดกลไกลดกาลังอัดแบบอัตโนมัติ
ชุดกลไกลดกำลังอัดแบบอัตโนมัติ ทำหน้ำที่ยกลิ้นไอเสียให้เปิดในขณะที่ดึงเชือกสตำร์ตเครื่องยนต์
เพื่อลดกำลังอัดในกระบอกสูบ จึงสตำร์ตเครื่องยนต์ติดได้ง่ำยซึ่งจะติดตั้งอยู่กับเพลำลูกเบี้ยวประกอบด้วย
แผ่นน้ำหนักถ่วงลูกเบี้ยวลดกำลังอัดและสปริงดึงกลับมีหลักกำรทำงำนดังนี้
เฟืองเพลาลูกเบี้ยว
สปริงดึงกลับ
ลูกเบี้ยวชุดคายแรงดัน

ตุ้มถ่วงน้าหนัก

รูปที่ 5.9 เพลาลูกเบี้ยวและชุดกลไกลดกาลังอัดแบบอัตโนมัติ
(ที่มำ: เสกสรรค์ ไม่เศร้ำ, 2558)
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5.4.1 การทางานขณะที่สตาร์ตเครื่องยนต์ กำรทำงำนในขณะที่ยังไม่ได้สตำร์ตเครื่องยนต์ตุ้มถ่วง
น้ำหนักนั้นจะถูกสปริงดึงกลับดันให้ตุ้มน้ำหนักอยู่ในตำแหน่งปิด ลูกเบี้ยวชุดคำยแรงอัดที่ติดอยู่กับตุ้มถ่วง
น้ำหนัก ดันให้ยื่นออกมำติดกับลูกเบี้ยวของลิ้นไอเสียทำให้ยกลูกกระทุ้งลิ้นไอเสียดันก้ำนกระทุ้งลิ้นไอเสียกับ
กระเดื่องกดลิ้นไอเสียเปิดระบำยกำลังดันในห้องเผำไหม้ซึ่งทำให้กำรสตำร์ตออกแรงดึงชุดสตำร์ตน้อยลงทำให้
สตำร์ตเครือ่ งยนต์ติดง่ำยขึ้น

กระเดื่องกดลิ้นไอเสีย

ก้านกระทุ้งลิน้ ไอเสีย
ลิ้นไอเสียเปิด

ลูกกระทุ้งลิน้ ไอเสีย

ระยะยกลิน้
ลูกเบี้ยวชุดคายแรงดัน
ลูกเบี้ยวไอเสีย

รูปที่ 5.10 ชุดกลไกกาลังอัดทางาน
(ที่มา ไพศำล บุญลับ, (2559). งานเครื่องยนต์เล็ก. หน้ำ 42. กรุงเทพฯ : จิตรวัฒน์.)
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5.4.2 การทางานหลังจากสตาร์ตเครื่องยนต์แล้ว กำรทำงำนหลังจำกสตำร์ตเครื่องยนต์แล้ว
เครื่องยนต์จะมีควำมเร็วรอบสูงขึ้นประมำณ 800 รอบต่อนำที น้ำหนักถ่วงจะถูกดึงออกด้วยแรงเหวี่ยง
ทำให้ลูกเบี้ยวที่ติดกับน้ำหนักถ่วงเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ไม่สำมำรถบังคับกำรยกตัวของลูกกระทุ้งลิ้นไอเสียได้
ทำให้ก้ำนกระทุ้งลิ้นไอเสียและกระเดื่องกดลิ้นไอเสียกลับมำทำงำนตำมปกติ ดังนั้นจึงไม่สำมำรถยกลิ้นไอเสีย
เพื่อเพื่อลดกำลังอัดได้อีกต่อไป
กระเดื่องกดลิ้นไอเสีย

ก้านกระทุ้งลิน้ ไอเสีย
ลิ้นไอเสียปิด
ลูกกระทุ้งลิน้ ไอเสีย

ลูกเบี้ยวไอเสีย

รูปที่ 5.11 ชุดกลไกกาลังอัดไม่ทางาน
(ที่มา ไพศำล บุญลับ, (2559). งานเครื่องยนต์เล็ก. หน้ำ 42. กรุงเทพฯ : จิตรวัฒน์.)
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ใบงานที่ 5
งานถอด-ประกอบ และตรวจสอบระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
ใบงานที่ 5.1 งานถอดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน

เครื่องมือ
1. ประแจแหวน เบอร์ 8 , 10 , 12 , 14
2. ด้ำมขันตัวที เบอร์ 10 , 12
3. บล็อกขันหัวเทียน

วัสดุ
1.
2.
3.
4.

ผ้ำเช็ดมือ
ถุงมือ
แปรงขนอ่อน
น้ำมันเบนซิน

อุปกรณ์
1. ชั้นวำงอุปกรณ์
2. หัวเป่ำลม

ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
1. เตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
2. ปฏิบตั ิตำมใบงำน
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ใบงานที่ 5.1
งานถอดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
1. ถ่ำยน้ำมันหล่อลื่นออก

2. ถอดน็อตยึดท่อไอเสียและท่อไอเสียออก

3. ถอดน็อตหำงปลำยึดกรองอำกำศ
และกรองอำกำศออก

4. ถอดน็อตยึดข้อต่อหม้อกรองอำกำศออก

ข้อควรระวัง ให้เลื่อนคันโช๊ค ก๊อกน้ำมันเข้ำ
หำตัว และดึงท่อระบำยออกก่อน
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5. ถอดชุดฐำนควบคุมออก

หมำยเหตุ ถอดสปริงที่ฐำนควบคุมกำรทำงำน
ของกำวำนำออกพร้อมกัน

6. ถอดหัวเทียนออก

ข้อควรระวัง ให้ถอดปลั๊กหัวเทียนออกก่อน
7. ถอดน็อตยึดถังน้ำมันเชื้อเพลิงและถังน้ำมัน
เชื้อเพลิงออก
ข้อควรระวัง ให้ถอดท่อน้ำมันเชื้อเพลิงออกและ
ใส่น้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในภำชนะที่สะอำด

7. ถอดคำร์บูเรเตอร์ออก

ข้อควรระวัง ให้ถอดสปริงลิ้นเร่งออกก่อน
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8. ถอดน็อตยึดชุดสตำร์ตและชุดสตำร์ตออก

ข้อควรระวัง ให้สังเกตตำแหน่งมือจับสตำร์ตก่อน
ถอดชุดสตำร์ตออก
9. ถอดน็อตยึดฝำครอบพัดลมและฝำครอบ
พัดลมออก

ข้อควรระวัง ให้ถอดสำยไฟสวิตซ์ดับเครื่องยนต์
ออกก่อน
10. ถอดแผ่นครอบเครื่องยนต์ออก

11. ถอดแผ่นฉนวนคำร์บูเรเตอร์ออก
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12. ถอดโบลท์ยึดฝำครอบลิ้นและฝำครอบลิ้น
ออก

13. ถอดน็อตยึดกระเดื่องกดลิ้น
และกระเดื่องกดลิ้นออก

14. ถอดก้ำนกระทุ้งลิ้นออก

15. ถอดโบลท์ยึดฝำสูบและฝำสูบออก

ข้อควรระวัง กำรถอดโบลท์ยึดฝำสูบออก
ให้ขันแบบทแยงมุม
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16. ถอดชุดลิ้นออกจำกฝำสูบ

ข้อควรระวัง กำรถอดชุดลิ้นไอดีและชุดลิ้นไอเสีย
ห้ำมวำงสปริงลิ้น แหวนล็อก และลิ้นสลับกัน

17. ถอดโบลท์ยึดฝำครอบเสื้อสูบ
และฝำครอบเสื้อสูบออก

ข้อควรระวัง ถอดฝำครอบเสื้อสูบออกด้วย
ควำมระมัดระวังเพื่อไม่ให้ปะเก็นเสียหำย
18. ถอดเพลำลูกเบี้ยวออก

ข้อควรระวัง ก่อนถอดให้หมุนเพลำข้อเหวี่ยงและ
สังเกตมำร์คที่เพลำลูกเบี้ยวกับมำร์คที่เพลำข้อเหวี่ยง
จะต้องตรงกัน
19. ถอดลูกกระทุ้งลิ้นออก

หมำยเหตุ ลูกกระทุ้งลิ้นไอดีและลูกกระทุ้งลิ้น
ไอเสียมีลักษณะเหมือนกัน
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20. ทำควำมสะอำดอุปกรณ์ระบบกลไกของลิ้น

หมำยเหตุ ทำควำมสะอำดด้วยน้ำมันเบนซิน
เสร็จแล้วใช้หัวเป่ำลมเป่ำให้แห้ง
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แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
หน่วยที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
ใบงานที่ 5.1 งานถอดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
ชื่อ-สกุล................................................................................ รหัสนักศึกษำ.....................................................
ระดับชั้น............................................................................... แผนก................................................................
วัน/เดือน/ปี................................................................................................................................................ .......
เริ่มปฏิบัติงำนเวลำ......................... น. เสร็จเวลำ........................... น. รวมเวลำปฏิบัติงำน....................นำที
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
หัวข้อการประเมิน

คะแนนเต็ม ดีมาก

5
1. กำรเลือกใช้เครื่องมือ
ในกำรปฏิบัติงำน
2. ขั้นตอนกำรถอดชิ้นส่วน
ระบบกลไกของลิ้น
3. กำรทำควำมสะอำดชิ้นส่วน
ระบบกลไกของลิ้น
4. ผลสัมฤทธิ์ของงำน
ควำมประณีต ควำมถูกต้อง
และควำมสะอำด
5. กำรบำรุงรักษำเครื่องมือและ
อุปกรณ์หลังจำกกำรปฏิบตั ิงำน
6. เวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
รวม

ดี

4

ช่วงระดับคะแนน
ปานกลาง น้อย

3

2

น้อยมาก

1

ตัว
คูณ

1

0.2

3

0.6

2

0.4

2

0.4

1

0.2

1
10

0.2
รวม

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ประเมิน
(.....................................................)

คะแนนจริง
ที่ได้
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เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน
คาชี้แจง เกณฑ์กำรให้คะแนนนี้ให้ครูผู้ควบคุมเป็นผู้ประเมินตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนนี้เท่ำนั้น
1. เกณฑ์การให้คะแนน การใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
หัวข้อการประเมิน
1. เลือกใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
2. ใช้เครื่องมือได้เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน
3. ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนโดยไม่ทำให้ชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นชำรุดเสียหำย
4. ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมปลอดภัย
5. จัดวำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้เหมำะสมและเป็นระเบียบ

ช่วงระดับคะแนน
ดีมาก หมำยถึง ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนได้ครบทุกหัวข้อกำรประเมิน
ดี
หมำยถึง ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 4 หัวข้อ
ปานกลาง หมำยถึง ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 3 หัวข้อ
น้อย
หมำยถึง ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 2 หัวข้อ
น้อยมาก หมำยถึง ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 1 หัวข้อ
หรือใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนไม่ได้เลยตำมหัวข้อกำรประเมิน
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2. เกณฑ์การให้คะแนน ขั้นตอนการถอดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้น
หัวข้อการประเมิน
1. ถอดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นตำมใบงำนได้อย่ำงถูกต้อง
2. จัดวำงชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นได้อย่ำงถูกต้อง
3. ปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวัง
4. ชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นไม่เกิดกำรชำรุดเสียหำยขณะปฏิบัติงำน
5. ปฏิบัติงำนด้วยควำมปลอดภัย

ช่วงระดับคะแนน
ดีมาก หมำยถึง
ดี
หมำยถึง
ปานกลาง หมำยถึง
น้อย
หมำยถึง
น้อยมาก หมำยถึง

ปฏิบัติงำนได้ครบทุกหัวข้อกำรประเมิน
ปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 4 หัวข้อ
ปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 3 หัวข้อ
ปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 2 หัวข้อ
ปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 1 หัวข้อ หรือปฏิบัติงำนไม่ได้เลย
ตำมหัวข้อกำรประเมิน
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3. เกณฑ์การให้คะแนน การทาความสะอาดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้น
หัวข้อการประเมิน
1. ทำควำมสะอำดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นตำมใบงำนได้อย่ำงถูกต้อง
2. ใช้เครื่องมือทำควำมสะอำดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นตำมใบงำนได้อย่ำงถูกต้อง
3. ชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นไม่ชำรุดหรือเสียหำยขณะปฏิบัติงำน
4. จัดวำงชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นหลังจำกทำควำมสะอำดได้อย่ำงถูกต้อง
5. ปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวัง

ช่วงระดับคะแนน
ดีมาก หมำยถึง
ดี
หมำยถึง
ปานกลาง หมำยถึง
น้อย
หมำยถึง
น้อยมาก หมำยถึง

ปฏิบัติงำนได้ครบทุกหัวข้อกำรประเมิน
ปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 4 หัวข้อ
ปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 3 หัวข้อ
ปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 2 หัวข้อ
ปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 1 หัวข้อ หรือปฏิบัติงำนไม่ได้เลย
ตำมหัวข้อกำรประเมิน
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4. เกณฑ์การให้คะแนน ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความประณีต ความถูกต้อง และความสะอาด
.

หัวข้อกำรประเมิน
1. ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมสำเร็จ มีควำมประณีต และมีควำมถูกต้อง
ตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
2. ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำตำมขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน
3. เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และพื้นที่ปฏิบัติงำนมีควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. ผู้เรียนมีกำรตรวจสอบผลงำนที่สำเร็จจำกกำรปฏิบัติงำน
5. ผลงำนที่สำเร็จจำกกำรปฏิบัติงำนไม่มีกำรชำรุดเสียหำย

ช่วงระดับคะแนน
ดีมำก

หมำยถึง ผลงำนทีเ่ กิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมสำเร็จ ประณีต ถูกต้อง
มีควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรปฏิบัติงำน
ครบทุกหัวข้อกำรประเมิน
ดี
หมำยถึง ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมสำเร็จ ประณีต ถูกต้อง
มีควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรปฏิบัติงำน
ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 4 หัวข้อ
ปำนกลำง หมำยถึง ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมสำเร็จ ประณีต ถูกต้อง
มีควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรปฏิบัติงำน
ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 3 หัวข้อ
น้อย
หมำยถึง ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมสำเร็จ ประณีต ถูกต้อง
มีควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรปฏิบัติงำน
ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 2 หัวข้อ
น้อยมำก หมำยถึง ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมสำเร็จ ประณีต ถูกต้อง
มีควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรปฏิบัติงำน
ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 1 หัวข้อ หรือปฏิบัติงำนไม่ได้เลย
ตำมหัวข้อกำรประเมิน
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5. เกณฑ์การให้คะแนน การบารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์หลังจากการปฏิบัติงาน
หัวข้อการประเมิน
1. เมื่อปฏิบัติงำนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำกำรตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์
2. เมื่อปฏิบัติงำนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำควำมสะอำดเครื่องมือและอุปกรณ์
3. เมื่อปฏิบัติงำนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์
4. เมื่อปฏิบัติงำนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์
5. เมื่อปฏิบัติงำนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำควำมสะอำดพื้นที่ปฏิบัติงำนให้เรียบร้อย
ช่วงระดับคะแนน
ดีมาก

หมำยถึง กำรบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์หลังจำกกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติได้ครบทุกหัวข้อกำรประเมิน
ดี
หมำยถึง กำรบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์หลังจำกกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติได้ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 4 หัวข้อ
ปานกลาง หมำยถึง กำรบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์หลังจำกกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติได้ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 3 หัวข้อ
น้อย หมำยถึง กำรบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์หลังจำกกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติได้ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 2 หัวข้อ
น้อยมาก หมำยถึง กำรบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์หลังจำกกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติได้ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 1 หัวข้อ หรือปฏิบัติงำนไม่ได้เลย
ตำมหัวข้อกำรประเมิน

6. เกณฑ์กำรให้คะแนน เวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ช่วงระดับคะแนน
ดีมาก หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลำที่กำหนด
ดี
หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนไม่ทันตำมเวลำที่กำหนดแต่ไม่เกิน 5 นำที
ปานกลาง หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนไม่ทันตำมเวลำที่กำหนดแต่ไม่เกิน 10 นำที
น้อย หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนไม่ทันตำมเวลำที่กำหนดแต่ไม่เกิน 15 นำที
น้อยมาก หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนไม่ทันตำมเวลำที่กำหนดแต่ไม่เกิน 20 นำที
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ใบงานที่ 5.2
งานตรวจวัดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน

เครื่องมือ
1.
2.
3.
4.
5.

เวอร์เนียร์คำร์ลิปเปอร์
บรรทัดเหล็ก
ไมโครมิเตอร์วัดนอก
ไมโครมิเตอร์วัดใน
ฟิลเลอร์เกจ

วัสดุ
1. ผ้ำเช็ดมือ
2. ถุงมือ

อุปกรณ์
1. ชั้นวำงอุปกรณ์

ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
1. เตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
2. ปฏิบตั ิตำมใบงำน
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ใบงานที่ 5.2
งานตรวจวัดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
1. กำรตรวจวัดควำมยำวอิสระของสปริงลิ้น

ควำมยำวอิสระของสปริงลิ้น
ค่ำมำตรฐำน
34.0 มิลลิเมตร (1.34 นิ้ว)

ค่ำจำกัดกำรซ่อม
32.5 มิลลิเมตร (1.28 นิ้ว)

ผลกำรตรวจสอบ

ผลกำรตรวจวัดควำมยำวอิสระของสปริงลิ้น
สำมำรถใช้งำนได้ปกติ

ไม่สำมำรถใช้งำนได้

2. กำรตรวจวัดควำมกว้ำงหน้ำสัมผัสบ่ำลิ้น

ควำมกว้ำงหน้ำสัมผัสบ่ำลิ้น
ค่ำมำตรฐำน
0.8 มิลลิเมตร (0.03 นิ้ว)

ค่ำจำกัดกำรซ่อม
2.0 มิลลิเมตร (0.08 นิ้ว)

ผลกำรตรวจวัดควำมกว้ำงหน้ำสัมผัสบ่ำลิ้น
สำมำรถใช้งำนได้ปกติ

ไม่สำมำรถใช้งำนได้

ผลกำรตรวจสอบ
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3. กำรตรวจวัดควำมโก่งงอของฝำสูบ

ควำมโก่งงอของฝำสูบ
ค่ำจำกัดกำรซ่อม
0.10 มิลลิเมตร (0.004 นิ้ว)

ผลกำรตรวจสอบ

ผลกำรตรวจวัดควำมโก่งงอของฝำสูบ
สำมำรถใช้งำนได้ปกติ

ไม่สำมำรถใช้งำนได้

4. กำรตรวจวัดควำมสึกหรอของก้ำนลิ้น

ควำมสึกหรอของก้ำนลิ้น
ลิ้น
ไอดี
ไอเสีย

ค่ำมำตรฐำน
5.48 มิลลิเมตร (0.216 นิ้ว)
5.44 มิลลิเมตร (0.214 นิ้ว)

ค่ำจำกัดกำรซ่อม
5.318 มิลลิเมตร (0.2094 นิ้ว)
5.275 มิลลิเมตร (0.2077 นิ้ว)

ผลกำรตรวจวัดควำมสึกหรอของก้ำนลิ้น
ลิ้นไอดี

สำมำรถใช้งำนได้ปกติ

ไม่สำมำรถใช้งำนได้

ลิ้นไอเสีย

สำมำรถใช้งำนได้ปกติ

ไม่สำมำรถใช้งำนได้

ผลกำรตรวจสอบ
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5. กำรตรวจวัดควำมสูงของเพลำลูกเบี้ยว

ควำมสูงของเพลำลูกเบี้ยว
ลูกเบี้ยว
ไอดี
ไอเสีย

ค่ำมำตรฐำน
ค่ำจำกัดกำรซ่อม
27.7 มิลลิเมตร (1.09 นิ้ว) 27.45 มิลลิเมตร (1.081 นิ้ว)
27.75 มิลลิเมตร (1.093 นิ้ว) 27.50 มิลลิเมตร (1.083 นิ้ว)

ผลกำรตรวจสอบ

ผลกำรตรวจวัดควำมสูงของเพลำลูกเบี้ยว
ลิ้นไอดี

สำมำรถใช้งำนได้ปกติ

ไม่สำมำรถใช้งำนได้

ลิ้นไอเสีย

สำมำรถใช้งำนได้ปกติ

ไม่สำมำรถใช้งำนได้

6. กำรตรวจวัดควำมโตนอกเพลำลูกเบี้ยว

ควำมโตนอกเพลำลูกเบี้ยว
ค่ำมำตรฐำน
13.984 มิลลิเมตร (0.5506 นิ้ว)

ค่ำจำกัดกำรซ่อม
13.916 มิลลิเมตร (0.5479 นิ้ว)

ผลกำรตรวจวัดควำมโตนอกเพลำลูกเบี้ยว
สำมำรถใช้งำนได้ปกติ

ไม่สำมำรถใช้งำนได้

ผลกำรตรวจสอบ
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7. กำรตรวจวัดควำมโตของรูเพลำลูกเบี้ยว

ควำมโตของรูเพลำลูกเบี้ยว
ค่ำมำตรฐำน
14.0 มิลลิเมตร (0.55 นิ้ว)

ค่ำจำกัดกำรซ่อม
14.048 มิลลิเมตร (0.5531 นิ้ว)

ผลกำรตรวจวัดควำมโตของรูเพลำลูกเบี้ยว
สำมำรถใช้งำนได้ปกติ

ไม่สำมำรถใช้งำนได้

ผลกำรตรวจสอบ
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แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
หน่วยที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
ใบงานที่ 5.2 งานตรวจวัดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
ชื่อ-สกุล................................................................................ รหัสนักศึกษำ.....................................................
ระดับชั้น............................................................................... แผนก................................................................
วัน/เดือน/ปี.......................................................................................................................................................
เริ่มปฏิบัติงำนเวลำ......................... น. เสร็จเวลำ........................... น. รวมเวลำปฏิบัติงำน....................นำที
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
หัวข้อการประเมิน

คะแนนเต็ม ดีมาก

5
1. กำรเลือกใช้เครื่องมือ
ในกำรปฏิบัติงำน
2. กำรตรวจวัดชิ้นส่วน
ระบบกลไกของลิ้น
3. กำรใช้เครื่องมือวัดชิ้นส่วน
ระบบกลไกของลิ้น
4. ผลสัมฤทธิ์ของงำน
ควำมประณีต ควำมถูกต้อง
และควำมสะอำด
5. กำรบำรุงรักษำเครื่องมือและ
อุปกรณ์หลังจำกกำรปฏิบตั ิงำน
6. เวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
รวม

ดี

4

ช่วงระดับคะแนน
ปานกลาง น้อย

3

2

น้อยมาก

1

ตัว
คูณ

1

0.2

3

0.6

2

0.4

2

0.4

1

0.2

1
10

0.2
รวม

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ประเมิน
(.....................................................)

คะแนนจริง
ที่ได้
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เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน
คาชี้แจง เกณฑ์กำรให้คะแนนนี้ให้ครูผู้ควบคุมเป็นผู้ประเมินตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนนี้เท่ำนั้น
1. เกณฑ์การให้คะแนน การใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
หัวข้อการประเมิน
1. เลือกใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
2. ใช้เครื่องมือได้เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน
3. ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนโดยไม่ทำให้ชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นชำรุดเสียหำย
4. ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมปลอดภัย
5. จัดวำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้เหมำะสมและเป็นระเบียบ

ช่วงระดับคะแนน
ดีมาก หมำยถึง ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนได้ครบทุกหัวข้อกำรประเมิน
ดี
หมำยถึง ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 4 หัวข้อ
ปานกลาง หมำยถึง ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 3 หัวข้อ
น้อย
หมำยถึง ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 2 หัวข้อ
น้อยมาก หมำยถึง ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 1 หัวข้อ
หรือใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนไม่ได้เลยตำมหัวข้อกำรประเมิน
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2. เกณฑ์การให้คะแนน การตรวจวัดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้น
หัวข้อการประเมิน
1. ตรวจวัดควำมยำวอิสระของสปริงตำมใบงำนได้อย่ำงถูกต้อง
2. ตรวจวัดควำมกว้ำงหน้ำสัมผัสบ่ำลิ้นตำมใบงำนได้อย่ำงถูกต้อง
3. ตรวจวัดควำมโก่งงอของฝำสูบตำมใบงำนได้อย่ำงถูกต้อง
4. ตรวจวัดควำมสึกของก้ำนลิ้นตำมใบงำนได้อย่ำงถูกต้อง
5. ตรวจวัดควำมสูง ควำมโตนอก ของเพลำลูกเบี้ยวและควำมโตของรูเพลำลูกเบี้ยว
ตำมใบงำนได้อย่ำงถูกต้อง

ช่วงระดับคะแนน
ดีมาก หมำยถึง
ดี
หมำยถึง
ปานกลาง หมำยถึง
น้อย
หมำยถึง
น้อยมาก หมำยถึง

ปฏิบัติงำนได้ครบทุกหัวข้อกำรประเมิน
ปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 4 หัวข้อ
ปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 3 หัวข้อ
ปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 2 หัวข้อ
ปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 1 หัวข้อ หรือปฏิบัติงำนไม่ได้เลย
ตำมหัวข้อกำรประเมิน
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3. เกณฑ์การให้คะแนน การใช้เครื่องมือตรวจวัดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้น
หัวข้อการประเมิน
1. ใช้เครื่องมือตรวจวัดและอ่ำนค่ำควำมยำวอิสระของสปริงตำมใบงำนได้อย่ำงถูกต้อง
2. ใช้เครื่องมือตรวจวัดและอ่ำนค่ำควำมกว้ำงหน้ำสัมผัสบ่ำลิ้นตำมใบงำนได้อย่ำงถูกต้อง
3. ใช้เครื่องมือตรวจวัดและอ่ำนค่ำควำมโก่งงอของฝำสูบตำมใบงำนได้อย่ำงถูกต้อง
4. ใช้เครื่องมือตรวจวัดและอ่ำนค่ำควำมสึกของก้ำนลิ้นตำมใบงำนได้อย่ำงถูกต้อง
5. ใช้เครื่องมือตรวจวัดและอ่ำนค่ำควำมสูง ควำมโตนอก ของเพลำลูกเบี้ยวและควำมโต
ของรูเพลำลูกเบี้ยวตำมใบงำนได้อย่ำงถูกต้อง

ช่วงระดับคะแนน
ดีมาก หมำยถึง
ดี
หมำยถึง
ปานกลาง หมำยถึง
น้อย
หมำยถึง
น้อยมาก หมำยถึง

ปฏิบัติงำนได้ครบทุกหัวข้อกำรประเมิน
ปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 4 หัวข้อ
ปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 3 หัวข้อ
ปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 2 หัวข้อ
ปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 1 หัวข้อ หรือปฏิบัติงำนไม่ได้เลย
ตำมหัวข้อกำรประเมิน

39
4. เกณฑ์การให้คะแนน ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความประณีต ความถูกต้อง และความสะอาด
.

หัวข้อกำรประเมิน
1. ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมสำเร็จ มีควำมประณีต และมีควำมถูกต้อง
ตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
2. ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำตำมขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน
3. เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และพื้นที่ปฏิบัติงำนมีควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. ผู้เรียนมีกำรตรวจสอบผลงำนที่สำเร็จจำกกำรปฏิบัติงำน
5. ผลงำนที่สำเร็จจำกกำรปฏิบัติงำนไม่มีกำรชำรุดเสียหำย

ช่วงระดับคะแนน
ดีมำก

หมำยถึง ผลงำนทีเ่ กิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมสำเร็จ ประณีต ถูกต้อง
มีควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรปฏิบัติงำน
ครบทุกหัวข้อกำรประเมิน
ดี
หมำยถึง ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมสำเร็จ ประณีต ถูกต้อง
มีควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรปฏิบัติงำน
ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 4 หัวข้อ
ปำนกลำง หมำยถึง ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมสำเร็จ ประณีต ถูกต้อง
มีควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรปฏิบัติงำน
ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 3 หัวข้อ
น้อย
หมำยถึง ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมสำเร็จ ประณีต ถูกต้อง
มีควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรปฏิบัติงำน
ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 2 หัวข้อ
น้อยมำก หมำยถึง ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมสำเร็จ ประณีต ถูกต้อง
มีควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรปฏิบัติงำน
ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 1 หัวข้อ หรือปฏิบัติงำนไม่ได้เลย
ตำมหัวข้อกำรประเมิน
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5. เกณฑ์การให้คะแนน การบารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์หลังจากการปฏิบัติงาน
หัวข้อการประเมิน
1. เมื่อปฏิบัติงำนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำกำรตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์
2. เมื่อปฏิบัติงำนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำควำมสะอำดเครื่องมือและอุปกรณ์
3. เมื่อปฏิบัติงำนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์
4. เมื่อปฏิบัติงำนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์
5. เมื่อปฏิบัติงำนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำควำมสะอำดพื้นที่ปฏิบัติงำนให้เรียบร้อย
ช่วงระดับคะแนน
ดีมาก

หมำยถึง กำรบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์หลังจำกกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติได้ครบทุกหัวข้อกำรประเมิน
ดี
หมำยถึง กำรบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์หลังจำกกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติได้ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 4 หัวข้อ
ปานกลาง หมำยถึง กำรบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์หลังจำกกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติได้ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 3 หัวข้อ
น้อย หมำยถึง กำรบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์หลังจำกกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติได้ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 2 หัวข้อ
น้อยมาก หมำยถึง กำรบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์หลังจำกกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติได้ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 1 หัวข้อ หรือปฏิบัติงำนไม่ได้เลย
ตำมหัวข้อกำรประเมิน

6. เกณฑ์กำรให้คะแนน เวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ช่วงระดับคะแนน
ดีมาก หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลำที่กำหนด
ดี
หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนไม่ทันตำมเวลำที่กำหนดแต่ไม่เกิน 5 นำที
ปานกลาง หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนไม่ทันตำมเวลำที่กำหนดแต่ไม่เกิน 10 นำที
น้อย หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนไม่ทันตำมเวลำที่กำหนดแต่ไม่เกิน 15 นำที
น้อยมาก หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนไม่ทันตำมเวลำที่กำหนดแต่ไม่เกิน 20 นำที
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ใบงานที่ 5.3 งานประกอบชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน

เครื่องมือ
1.
2.
3.
4.

ประแจแหวน เบอร์ 8 , 10 , 12 , 14
ด้ำมขันตัวที เบอร์ 10 , 12
บล็อกขันหัวเทียน
ฟิลเลอร์เกจ

วัสดุ
1. ผ้ำเช็ดมือ
2. ถุงมือ
3. หัวเป่ำลม

อุปกรณ์
1. ชั้นวำงอุปกรณ์

ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
1. เตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
2. ปฏิบตั ิตำมใบงำน
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ใบงานที่ 5.3
งานประกอบชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
1. ประกอบลูกกระทุ้งลิ้น

หมำยเหตุ ให้ชโลมน้ำมันหล่อลื่นก่อน
ประกอบลูกกระทุ้งลิ้น
2. ประกอบเพลำลูกเบี้ยว

ข้อควรระวัง ตำแหน่งมำร์คที่เฟืองเพลำลูกเบี้ยว
จะต้องตรงกับมำร์คเฟืองเพลำข้อเหวี่ยง
3. ประกอบฝำครอบเสื้อสูบเข้ำกับเสื้อสูบ

หมำยเหตุ ตรวจสอบปะเก็นฝำครอบเสื้อสูบก่อน
และขันตำมค่ำแรงขันที่กำหนด 2.4 กก.-ซม.
4. ประกอบลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียเข้ำกับฝำสูบ

ข้อควรระวัง ห้ำมประกอบสปริงลิ้นและแหวน
ล็อกสลับกันและลิ้นไอเสียจะมีหมวกลิ้น
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5. ประกอบฝำสูบเข้ำกับเครื่องยนต์

ข้อควรระวัง ให้ขันโบลท์ยึดฝำสูบแบบทแยงมุม
ตำมค่ำที่กำหนด 2.4 กก.-ซม.
6. ประกอบก้ำนกระทุ้งลิ้น

7. ประกอบกระเดื่องกดลิ้นและน็อตปรับตั้ง
กระเดื่องกดลิ้น

8. ปรับตั้งระยะห่ำงลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย

หมำยเหตุ ระยะห่ำงลิ้นไอดี 0.15 + 0.02 มม.
ระยะห่ำงลิ้นไอเสีย 0.20 + 0.02 มม.
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9. ประกอบล้อช่วยแรง

ข้อควรระวัง ให้ร่องลิ่มที่ล้อช่วยแรงตรงกับ
ลิ่มที่เพลำข้อเหวี่ยง
10. ประกอบฝำครอบลิ้น

11. ประกอบพัดลมระบำยควำมร้อน

12. ขันน็อตล็อกพลูเล่ย์สตำร์ตเข้ำกับล้อช่วยแรง

หมำยเหตุ ค่ำแรงขันน็อตล้อช่วยแรง 7.5 กก.-ซม.
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13. ประกอบฉนวนคำร์บูเรเตอร์

14. ประกอบแผ่นครอบเครื่องยนต์

15. ประกอบฝำครอบพัดลม

หมำยเหตุ ให้ต่อสำยไฟสวิตซ์ดับเครื่องยนต์
หลังจำกประกอบฝำครอบพัดลม
16. ประกอบชุดสตำร์ต

หมำยเหตุ ตำแหน่งมือจับสตำร์ตจะต้องอยู่ใน
ตำแหน่งเดิม
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17. ประกอบคำร์บูเรเตอร์

18. ประกอบถังน้ำมันเชื้อเพลิง

หมำยเหตุ ใส่ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงหลังประกอบ
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
19. ประกอบหัวเทียนกับปลั๊กหัวเทียน

หมำยเหตุ ก่อนประกอบหัวเทียนตรวจสอบ
ระยะห่ำงเขี้ยวหัวเทียน 0.7-0.8 มิลลิเมตร
20. ประกอบชุดฐำนควบคุม

หมำยเหตุ ใส่สปริงที่ฐำนควบคุมกำรทำงำนของ
กำวำนำ
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21. ประกอบข้อต่อหม้อกรองอำกำศ

หมำยเหตุ ให้หมุนก้ำนโช๊คในตำแหน่งเปิดโช๊ค

22. ประกอบหม้อกรองอำกำศ

23. ประกอบท่อไอเสีย

24. เติมน้ำมันหล่อลื่น

ข้อควรระวัง ให้เติมน้ำมันหล่อลื่นตำมระดับ
ที่กำหนด
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แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
หน่วยที่ 5 เรื่อง ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
ใบงานที่ 5.3 งานประกอบชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
ชื่อ-สกุล................................................................................ รหัสนักศึกษำ.....................................................
ระดับชั้น............................................................................... แผนก................................................................
วัน/เดือน/ปี................................................................................................................................................ .......
เริ่มปฏิบัติงำนเวลำ......................... น. เสร็จเวลำ........................... น. รวมเวลำปฏิบัติงำน....................นำที
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
หัวข้อการประเมิน

คะแนนเต็ม ดีมาก

5
1. กำรเลือกใช้เครื่องมือ
ในกำรปฏิบัติงำน
2. ขั้นตอนกำรประกอบชิ้นส่วน
ระบบกลไกของลิ้น
3. ผลสัมฤทธิ์ของงำน
ควำมประณีต ควำมถูกต้อง
และควำมสะอำด
4. กำรบำรุงรักษำเครื่องมือและ
อุปกรณ์หลังจำกกำรปฏิบตั ิงำน
5. เวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
รวม

ดี

4

ช่วงระดับคะแนน
ปานกลาง น้อย

3

2

น้อยมาก

1

ตัว
คูณ

2

0.4

2

0.4

2

0.4

2

0.4

2
10

0.4
รวม

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ประเมิน
(.....................................................)

คะแนนจริง
ที่ได้
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เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน
คาชี้แจง เกณฑ์กำรให้คะแนนนี้ให้ครูผู้ควบคุมเป็นผู้ประเมินตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนนี้เท่ำนั้น
1. เกณฑ์การให้คะแนน การใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
หัวข้อการประเมิน
1. เลือกใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
2. ใช้เครื่องมือได้เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน
3. ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนโดยไม่ทำให้ชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นชำรุดเสียหำย
4. ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมปลอดภัย
5. จัดวำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้เหมำะสมและเป็นระเบียบ

ช่วงระดับคะแนน
ดีมาก หมำยถึง ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนได้ครบทุกหัวข้อกำรประเมิน
ดี
หมำยถึง ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 4 หัวข้อ
ปานกลาง หมำยถึง ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 3 หัวข้อ
น้อย
หมำยถึง ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 2 หัวข้อ
น้อยมาก หมำยถึง ใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 1 หัวข้อ
หรือใช้เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนไม่ได้เลยตำมหัวข้อกำรประเมิน
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2. เกณฑ์การให้คะแนน ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้น
หัวข้อการประเมิน
1. ตรวจสอบชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นก่อนประกอบเข้ำกับเครื่องยนต์ได้อย่ำงถูกต้อง
2. ประกอบชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นตำมใบงำนได้อย่ำงถูกต้อง
3. ใช้เครื่องมือประกอบชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นตำมใบงำนได้อย่ำงถูกต้อง
4. ปรับตั้งระยะห่ำงลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตำมใบงำนได้อย่ำงถูกต้อง
5. ตรวจสอบกำรทำงำนชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นหลังจำกประกอบเข้ำกับเครื่องยนต์

ช่วงระดับคะแนน
ดีมาก หมำยถึง
ดี
หมำยถึง
ปานกลาง หมำยถึง
น้อย
หมำยถึง
น้อยมาก หมำยถึง

ปฏิบัติงำนได้ครบทุกหัวข้อกำรประเมิน
ปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 4 หัวข้อ
ปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 3 หัวข้อ
ปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 2 หัวข้อ
ปฏิบัติงำนตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 1 หัวข้อ หรือปฏิบัติงำนไม่ได้เลย
ตำมหัวข้อกำรประเมิน
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3. เกณฑ์การให้คะแนน ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความประณีต ความถูกต้อง และความสะอาด
.

หัวข้อกำรประเมิน
1. ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมสำเร็จ มีควำมประณีต และมีควำมถูกต้อง
ตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
2. ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำตำมขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน
3. เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และพื้นที่ปฏิบัติงำนมีควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. ผู้เรียนมีกำรตรวจสอบผลงำนที่สำเร็จจำกกำรปฏิบัติงำน
5. ผลงำนที่สำเร็จจำกกำรปฏิบัติงำนไม่มีกำรชำรุดเสียหำย

ช่วงระดับคะแนน
ดีมำก

หมำยถึง ผลงำนทีเ่ กิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมสำเร็จ ประณีต ถูกต้อง
มีควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรปฏิบัติงำน
ครบทุกหัวข้อกำรประเมิน
ดี
หมำยถึง ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมสำเร็จ ประณีต ถูกต้อง
มีควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรปฏิบัติงำน
ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 4 หัวข้อ
ปำนกลำง หมำยถึง ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมสำเร็จ ประณีต ถูกต้อง
มีควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรปฏิบัติงำน
ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 3 หัวข้อ
น้อย
หมำยถึง ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมสำเร็จ ประณีต ถูกต้อง
มีควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรปฏิบัติงำน
ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 2 หัวข้อ
น้อยมำก หมำยถึง ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนมีควำมสำเร็จ ประณีต ถูกต้อง
มีควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรปฏิบัติงำน
ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 1 หัวข้อ หรือปฏิบัติงำนไม่ได้เลย
ตำมหัวข้อกำรประเมิน
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4. เกณฑ์การให้คะแนน การบารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์หลังจากการปฏิบัติงาน
หัวข้อการประเมิน
1. เมื่อปฏิบัติงำนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำกำรตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์
2. เมื่อปฏิบัติงำนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำควำมสะอำดเครื่องมือและอุปกรณ์
3. เมื่อปฏิบัติงำนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์
4. เมื่อปฏิบัติงำนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์
5. เมื่อปฏิบัติงำนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำควำมสะอำดพื้นที่ปฏิบัติงำนให้เรียบร้อย
ช่วงระดับคะแนน
ดีมาก

หมำยถึง กำรบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์หลังจำกกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติได้ครบทุกหัวข้อกำรประเมิน
ดี
หมำยถึง กำรบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์หลังจำกกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติได้ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 4 หัวข้อ
ปานกลาง หมำยถึง กำรบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์หลังจำกกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติได้ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 3 หัวข้อ
น้อย หมำยถึง กำรบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์หลังจำกกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติได้ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 2 หัวข้อ
น้อยมาก หมำยถึง กำรบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์หลังจำกกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติได้ตำมหัวข้อกำรประเมินได้ 1 หัวข้อ หรือปฏิบัติงำนไม่ได้เลย
ตำมหัวข้อกำรประเมิน

5. เกณฑ์กำรให้คะแนน เวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ช่วงระดับคะแนน
ดีมาก หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลำที่กำหนด
ดี
หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนไม่ทันตำมเวลำที่กำหนดแต่ไม่เกิน 5 นำที
ปานกลาง หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนไม่ทันตำมเวลำที่กำหนดแต่ไม่เกิน 10 นำที
น้อย หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนไม่ทันตำมเวลำที่กำหนดแต่ไม่เกิน 15 นำที
น้อยมาก หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนไม่ทันตำมเวลำที่กำหนดแต่ไม่เกิน 20 นำที
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แบบทดสอบหลังเรียน
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. ชิ้นส่วนของระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนมีอะไรบ้ำง (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 2)
ก. ฝำสูบ เพลำลูกเบี้ยว ลิ้น สปริงลิ้น ก้ำนกระทุ้งลิ้น กระเดื่องกดลิ้น
ข. ฝำสูบ ลูกสูบ เพลำลูกเบี้ยว เพลำข้อเหวี่ยง กระเดื่องกดลิ้น
ค. ฝำสูบ ลูกสูบ แหวนลูกสูบ เพลำลูกเบี้ยว ก้ำนสูบ
ง. ฝำสูบ แหวนลูกสูบ เพลำลูกเบี้ยว เพลำข้อเหวี่ยง ปะเก็นฝำสูบ
2. ฝำสูบทำหน้ำที่อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 3)
ก. ติดตั้งเพลำข้อเหวี่ยง
ข. ติดตั้งเพลำลูกเบี้ยว
ค. เป็นส่วนประกอบของห้องเผำไหม้
ง. รับแรงกระแทกจำกกำรจุดระเบิด
3. ระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ มีหน้ำที่อะไร(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1)
ก. ควบคุมกำรทำงำนของเครื่องยนต์
ข. ควบคุมกำรปิด-เปิดไอดีและไอเสียของเครื่องยนต์
ค. ควบคุมกำรจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์
ง. ควบคุมจังหวะกำรจุดระเบิดของเครื่องยนต์
4. เพลำลูกเบี้ยวทำหน้ำที่อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 4)
ก. ควบคุมควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์
ข. ควบคุมกำรเปิดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย
ค. ควบคุมกำรเปิด-ปิดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย
ง. ควบคุมจังหวะกำรทำงำนของเครื่องยนต์
5. ปะเก็นฝำสูบทำหน้ำที่อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 3)
ก. เพิ่มกำลังอัดให้กับเครื่องยนต์
ข. ป้องกันกำรหดตัวของเสื้อสูบขณะเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำ
ค. ป้องกันกำรหดตัวของฝำสูบขณะเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำ
ง. ป้องกันไม่ให้แก๊สที่เกิดจำกกำรเผำไหม้รั่วออกมำได้
6. สปริงลิ้นทำหน้ำที่อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 4)
ก. ดันให้ลิ้นเปิดตำมจังหวะกำรทำงำนของเครื่องยนต์
ข. กดให้ลิ้นเปิดตำมจังหวะกำรทำงำนของเครื่องยนต์
ค. ควบคุมจังหวะกำรเปิด-ปิดของเครื่องยนต์เครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำ
ง. ดึงให้ลิ้นกลับมำปิดสนิทกับบ่ำลิ้น
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7. ลูกกระทุ้งลิ้นทำหน้ำที่อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 4)
ก. เคลื่อนที่ขึ้น-ลงเพื่อไปดันให้ลิ้นปิดเมื่อเพลำข้อเหวี่ยงหมุน
ข. เคลื่อนที่ขึ้น-ลงเพื่อไปดันให้ลิ้นเปิดเมื่อเพลำลูกเบี้ยวหมุน
ค. เคลื่อนที่ขึ้น-ลงเพื่อไปดันให้ลิ้นปิดเมื่อเพลำลูกเบี้ยวหมุน
ง. เคลื่อนที่ขึ้น-ลงเพื่อไปดันให้ลิ้นเปิดเมื่อเพลำข้อเหวี่ยงหมุน
8. ลิ้นทำหน้ำที่อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 4)
ก. เปิด-ปิด ไอดีและไอเสียตำมจังหวะกำรทำงำนของเครื่องยนต์
ข. กำหนดกำรเข้ำ-ออกของไอดีและไอเสียของเครื่องยนต์
ค. ควบคุมกำรเข้ำ-ออกของไอดีและไอเสียของเครื่องยนต์
ง. เปิด-ปิด ไอดีและไอเสียตำมควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์
9. เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ มีกำรออกแบบกำรจัดวำงตำแหน่งของลิ้นกี่แบบ
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 5)
ก. 4 แบบ
ข. 3 แบบ
ค. 2 แบบ
ง. 1 แบบ
10. กระเดื่องกดลิ้นทำหน้ำที่อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 4)
ก. ป้องกันกำลังอัดรั่ว
ข. เปิด-ปิดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย
ค. กำหนดจังหวะกำรเปิด-ปิดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย
ง. ควบคุมกำรเข้ำ-ออกไอดีและไอเสีย
11. ก้ำนกระทุ้งลิ้นทำหน้ำที่อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 4)
ก. ถ่ำยทอดแรงจำกลูกกระทุ้งลิ้นส่งไปลิ้น
ข. ควบคุมกำรเปิด-ปิดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย
ค. ถ่ำยทอดแรงจำกลูกกระทุ้งลิ้นส่งไปกระเดื่องกดลิ้น
ง. ถ่ำยทอดแรงจำกเพลำข้อเหวี่ยงส่งไปกระเดื่องกดลิ้น
12. เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ แบบที่มีกำรปรับตั้งระยะห่ำงของลิ้นเป็นแบบใด
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 5)
ก. แบบลิ้นอยู่ด้ำนบนฝำสูบ
ข. แบบลิ้นอยู่กับเสื้อสูบ
ค. แบบลิ้นอยู่กับฝำสูบ
ง. แบบลิ้นอยู่ด้ำนข้ำงกระบอกสูบ
13. เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ แบบที่ไม่มีกำรปรับตั้งระยะห่ำงของลิ้นเป็นแบบใด
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 5)
ก. แบบลิ้นอยู่กับฝำสูบ
ข. แบบลิ้นอยู่กับเสื้อสูบ
ค. แบบลิ้นอยู่ด้ำนบนฝำสูบ
ง. แบบลิ้นอยู่ด้ำนข้ำงกระบอกสูบ

55
14. ข้อดีของกำรจัดวำงตำแหน่งของลิ้นแบบลิ้นอยู่ด้ำนบนฝำสูบคือข้อใด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 7)
ก. กำรตรวจสอบและบริกำรอุปกรณ์ของลิ้นทำได้ง่ำย
ข. เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของเครื่องยนต์
ค. อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเปิด-ปิดลิ้นน้อย
ง. โครงสร้ำงของกำรจัดวำงลิ้นเป็นไปอย่ำงง่ำย
15. ข้อดีของกำรจัดวำงตำแหน่งของลิ้นแบบอยู่ด้ำนข้ำงกระบอกสูบคือข้อใด
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 6)
ก. ควำมต้ำนทำนกำรไหลของไอดีต่ำ
ข. อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเปิด-ปิดลิ้นน้อย
ค. เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของเครื่องยนต์
ง. กำรตรวจสอบและบริกำรอุปกรณ์ของลิ้นทำได้ง่ำย
16. ส่วนประกอบของชุดกลไกลดกำลังอัดแบบอัตโนมัติประกอบด้วยอะไรบ้ำง
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 9)
ก. ตุ้มน้ำหนักถ่วง สปริงควบคุมน้ำหนัก ลูกเบี้ยววัดแรงดัน
ข. ตุ้มถ่วงน้ำหนัก สปริงกันกลับ ลูกเบี้ยวชุดเพิ่มแรงดัน
ค. ตุ้มน้ำหนักถ่วง ลูกเบี้ยวชุดสร้ำงแรงดัน สปริงลดแรงดัน
ง. ตุ้มถ่วงน้ำหนัก ลูกเบี้ยวชุดคำยแรงดัน สปริงดึงกลับ
17. ชุดกลไกลดกำลังอัดแบบอัตโนมัติทำหน้ำที่อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 8)
ก. ให้เครื่องยนต์สตำร์ตติดง่ำย
ข. เพิม่ ควำมเร็วรอบในกำรสตำร์ตเครื่องยนต์
ค. ลดกำลังอัดในขณะสตำร์ตเครื่องยนต์
ง. เพิ่มกำลังอัดในขณะสตำร์ตเครื่องยนต์
18. ชุดกลไกลดกำลังอัดแบบอัตโนมัติจะหยุดทำงำนเมื่อเครื่องยนต์มีควำมเร็วรอบประมำณเท่ำใด
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 10)
ก. 800 รอบต่อนำที
ข. 700 รอบต่อนำที
ค. 600 รอบต่อนำที
ง. 500 รอบต่อนำที
19. ชุดกลไกลดกำลังอัดจะหยุดทำงำนเมื่อใด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 10)
ก. ขณะดับเครื่องยนต์
ข. ขณะสตำร์ตเครื่องยนต์
ค. ขณะควำมเร็วรอบเดินเบำ
ง. ขณะควำมเร็วรอบสูง
20. ชุดกลไกลดกำลังอัดจะเริ่มทำงำนเมื่อใด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 10)
ก. ขณะดับเครื่องยนต์
ข. ขณะสตำร์ตเครื่องยนต์
ค. ขณะควำมเร็วรอบเดินเบำ
ง. ขณะควำมเร็วรอบสูง
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21. ก่อนถอดเพลำลูกเบี้ยวออกจำกเครื่องยนต์ควรปฏิบัติอย่ำงไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 11)
ก. หมุนเครื่องยนต์ให้ลูกสูบอยู่จุดศูนย์ตำยล่ำง
ข. หมุนเครื่องยนต์ให้ลูกสูบอยู่จุดศูนย์ตำยบน
ค. ทำควำมสะอำดเพลำลูกเบี้ยว
ง. หมุนหำตำแหน่งมำร์คที่เฟืองเพลำข้อเหวี่ยงกับมำร์คที่เฟืองเพลำลูกเบี้ยว
22. ก่อนถอดชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนควรปฏิบัติอย่ำงไร
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 11)
ก. ถ่ำยน้ำมันหล่อลื่นออก
ข. ถอดกรองอำกำศออก
ค. ถอดคำร์บูเรเตอร์ออก
ง. ถอดถังน้ำมันเชื้อเพลิงออก
23. กำรคลำยน็อตฝำสูบออกควรปฏิบัติอย่ำงไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 11)
ก. แบบตรงข้ำม
ข. แบบวงกลม
ค. แบบสลับไป-มำ
ง. แบบทแยงมุม
24. กำรตรวจวัดควำมยำวอิสระของสปริงลิ้นปฏิบัติเพื่ออะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 12)
ก. ตรวจวัดอำยุกำรใช้งำนของสปริงลิ้น
ข. ตรวจวัดควำมแข็งของสปริงลิ้น
ค. ตรวจวัดควำมยำวของสปริงลิ้น
ง. ตรวจวัดวัดควำมล้ำของสปริงลิ้น
25. กำรถอดฝำครอบเสื้อสูบควรระวังอะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 11)
ก. ปะเก็นฝำครอบเสื้อสูบฉีกขำด
ข. ลูกปืนเพลำข้อเหวี่ยงแตก
ค. ซีลกันน้ำมันหล่อลื่นฉีกขำด
ง. น้ำมันหล่อลื่นหก
26. กำรตรวจวัดควำมสูบของเพลำลูกเบี้ยวใช้เครื่องมือใด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 12)
ก. ฟิลเลอร์เกจ
ข. ไฮดรอมิเตอร์
ค. ไมโครมิเตอร์
ง. เวอร์เนียร์คำร์ลิปเปอร์
27. กำรตรวจวัดควำมโก่งของฝำสูบใช้เครื่องมือใด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 12)
ก. ฟิลเลอร์เกจกับเวอร์เนียร์คำร์ลิปเปอร์
ข. บรรทัดเหล็กกับฟิลเลอร์เกจ
ค. บรรทัดเหล็กกับเวอร์เนียร์คำร์ลิปเปอร์
ง. ไมโครมิเตอร์กับเวอร์เนียร์คำร์ลิปเปอร์

28. ข้อควรระวังในกำรประกอบลิ้นไอดี-ลิ้นไอเสียคือข้อใด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 13)
ก. เติมน้ำมันหล่อลื่นก่อนประกอบลิ้นไอดี-ไอเสีย
ข. ชโลมน้ำมันหล่อลื่นก่อนประกอบลิ้นไอดี-ไอเสีย
ค. ไม่ควรประกอบสปริงลิ้นและแหวนล็อกสลับกัน
ง. ประกอบฝำสูบก่อนประกอบลิ้นไอดี-ลิ้นไอเสีย
29. เมื่อประกอบกระเดื่องกดลิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วควรปฏิบัติอย่ำงไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 13)
ก. ประกอบคำร์บูเรเตอร์
ข. ประกอบฝำครอบลิ้น
ค. เติมน้ำมันหล่อลื่นให้ไดระดับที่กำหนด
ง. ปรับตั้งระยะห่ำงลิ้นไอดี-ลิ้นไอเสียตำมค่ำที่กำหนด
30. ก่อนประกอบชิ้นส่วนระบบกลไกของลิ้นควรปฏิบัติอย่ำงไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 13)
ก. ชโลมน้ำมันหล่อลื่นกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่
ข. เป่ำลมทำควำมสะอำดชิ้นส่วนให้แห้ง
ค. ล้ำงทำควำมสะอำดชิ้นส่วนให้สะอำด
ง. เรียงชิ้นส่วนให้เป็นระเบียบ
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
1. ก
16.
2. ง
17.
3. ง
18.
4. ก
19.
5. ข
20.
6. ง
21.
7. ค
22.
8. ก
23.
9. ข
24.
10. ก
25.
11. ข
26.
12. ค
27.
13. ง
28.
14. ก
29.
15. ง
30.

ข
ค
ก
ข
ง
ข
ค
ข
ง
ค
ก
ข
ง
ข
ค

แบบทดสอบหลังเรียน
1. ก
16.
2. ค
17.
3. ข
18.
4. ค
19.
5. ง
20.
6. ง
21.
7. ข
22.
8. ก
23.
9. ค
24.
10. ข
25.
11. ค
26.
12. ก
27.
13. ง
28.
14. ก
29.
15. ข
30.

ง
ค
ก
ค
ข
ง
ก
ง
ง
ก
ค
ข
ค
ง
ก

