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จุดประสงค์รายวิชา   มาตรฐานรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
วิชา เครื่องยนต์เล็ก  รหัสวิชา 2101-2101 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 
 

 
ชื่อวิชา    เครื่องยนต์เล็ก                                                             จ านวน  2  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  2101-2101                                                                คาบการสอน 72 ชั่วโมง 
 
จุดประสงค์รายวิชา 

1.  เพ่ือให้เข้าใจหลักการท างาน และส่วนประกอบของเครื่องยนต์เล็ก 

2.  เพ่ือให้ใช้เครื่องมือถอดประกอบและตรวจสภาพเครื่องยนต์เล็ก 

3.  เพ่ือให้ถอดประกอบตรวจสภาพ บริการและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก 

4.  เพ่ือให้มีกิจนิสัยดีในการท างาน   รับผิดชอบ  ด้วยความประณีตรอบคอบ สะอาด
ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม 

มาตรฐานรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบ ารุงรักษาปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็ก 
2. บ ารุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตามคู่มือ 
3. บ ารุงรักษาเครื่องยนต์เล็กดีเซลตามคู่มือ 
4. ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตามคู่มือ 
5. ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กดีเซลตามคู่มือ 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ หลักการท างานถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เล็ก        
ความปลอดภัยในการท างาน  การใช้เครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน  บ ารุงรักษา  แก้ไข
ข้อขัดข้อง  ปรับแต่งเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน เครื่องยนต์เล็กดีเซลและการประมาณราคาค่าบริการ  
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูจ้ากกลุ่มและการค้นพบ ( Constructivism )               
วิชา เครื่องยนต์เล็ก  รหัสวิชา  2101-2101                                          

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556                                    

ชุดที่ 1                                                                                                      
ความปลอดภัยและหลกัการท างานเครื่องยนต์เบนซิน 4 และ 2 จังหวะ 

แผนการจัดการเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ (Constructivism) 
หัวข้อเรื่อง 

1.1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานยานยนต์ 
1.2  ชนิดของเครื่องยนต์เล็ก 
1.3  ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ทั่วไป 
1.4 ส่วนประกอบหลักของเครื่องยนต์เล็ก 
1.5 หลักการท างานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนแบบ 4 จังหวะ 
1.6 หลักการท างานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนแบบ 2 จังหวะ 
1.7 ความแตกต่างของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนแบบ 4 และ 2 จังหวะ 
1.8 หลักการท างานของเครื่องยนต์เล็กดีเซลแบบ 4 จังหวะ 

 1.9 การส ารวจพื้นที่เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงานยานยนต์ 
 

สาระส าคัญ 
เครื่องยนต์เล็กและหลักการท างานมีความส าคัญมาก ดังนั้นนักเรียนจะต้องมีความรู้      

ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของเครื่องยนต์ ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ทั่วไป ส่วนประกอบหลัก      
ของเครื่องยนต์เล็ก  เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน  หลักการท างานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนแบบ 4 
จังหวะ และ 2 จังหวะ หลักการท างานของเครื่องยนต์เล็กดีเซลแบบ 4 จังหวะ    และหลักการ
ปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัย  เพ่ือจะได้น าความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในการตรวจซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
ต่อไป 

 
จุดประสงค์ทั่วไป 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานยานยนต์   ชนิด
ของเครื่องยนต์เล็ก   ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ทั่วไป   ส่วนประกอบหลักของเครื่องยนต์เล็ก
หลักการท างานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนแบบ 4 จังหวะ  หลักการท างานของเครื่องยนต์เล็กแก๊ส
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โซลีนแบบ 2 จังหวะ   ความแตกต่างของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนแบบ 4 และ 2 จังหวะ   หลักการ
ท างานของเครื่องยนต์เล็กดีเซลแบบ 4 จังหวะ  และส ารวจพ้ืนที่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน
ยานยนต์ได้ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 ด้านความรู้ 

1. อธิบายถึงหลักการและวิธีการในการปฏิบัติงานช่างยนต์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 

2. บอกชนิดของเครื่องยนต์เล็กได้ 
3. บอกชื่อส่วนประกอบของเครื่องยนต์ทั่วไปได้ 
4. บอกชื่อส่วนประกอบหลักของเครื่องยนต์เล็กได้ 
5. อธิบายหลักการท างานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนแบบ 4 จังหวะได้ 
6. อธิบายหลักการท างานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนแบบ 2 จังหวะได้ 
7. บอกส่วนประกอบของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนแบบ 2 และ 4 จังหวะได้ 
8. อธิบายหลักการท างานของเครื่องยนต์เล็กดีเซลแบบ 4 จังหวะได้ 
ด้านทักษะ 
9. ส ารวจพื้นที่เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงานยานยนต์  
ด้านจิตพิสัย 
10. ความมีมนุษยสัมพันธ์ 

11. ความมีวินัย 

12. ความรับผิดชอบ 

13. ความเชื่อมั่นในตนเอง 

14. ความปลอดภัย 

15. ความสนใจใฝุรู้ 

16. มีความอดทนอดกลั้น 
 

เวลาที่ใช้  4 ชั่วโมง 
ทฤษฎี  1 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง 

กระบวนการที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ใช้ Student Teams Achievement Decision หรือ 
STAD 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นน า 

1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ 
2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมที่ต้องท าในหน่วยการเรียนนี้ 
3. ศึกษาค าศัพท์ 
4. ครูทบทวนความรู้เดิม โดยให้ตัวแทนนักเรียน 1 คน ออกมาเล่าประสบการณ์เก่ียวกับ

เครื่องยนต์เล็ก และการปฏิบัติของช่างที่ซ่อมเครื่องยนต์ จากการที่นักเรียนพบเห็น
ขณะที่ไปใช้บริการในการซ่อมรถจักรยานยนต์ แล้วครูซักถามนักเรียน เพื่อให้นักเรียน
ช่วยกันคิดว่า  การที่นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเครื่องยนต์เล็ก จะช่วยให้นักเรียน
ปฏิบัติงานทางด้านเครื่องยนต์ที่ปลอดภัยได้อย่างไร 

ขั้นสอน 
5. ครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง โดยใช้ Powerpoint  ตามเนื้อหาในใบความรู้ เรื่อง     

ความปลอดภัยและหลักการท างานเครื่องยนต์เบนซิน 4 และ 2 จังหวะ ของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้  

6. นักเรียนท าแบบฝึกหัด โดยเขียนความอธิบายลงในช่องว่าง  เป็นรายบุคคล 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจแบบฝึกหัด   และครูอธิบายค าตอบบางข้อที่นักเรียนสงสัย

ให้เข้าใจ 
8. ครูจัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3-4 คน เพื่อปฏิบัติงาน แบบคละกัน เก่ง ปานกลาง อ่อน 

(ครูจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว) 
9. ครูแจกใบงานที่ 1  เรื่อง การส ารวจพื้นที่เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงานยานยนต์ 

พร้อมอธิบายก่อนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติงาน จากนั้นให้นักเรียนทุกกลุ่มศึกษา และท า
กิจกรรมตามใบงานที่ 1 

10. นักเรียนในกลุ่มแต่ละคน มีหน้าที่และบทบาทท่ีต่างๆ กัน คือ 
คนที่ 1 ส ารวจพื้นที่ A 
คนที่ 2 ส ารวจพื้นที่ B 
คนที่ 3 ส ารวจพื้นที่ C 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง นักเรียนสับเปลี่ยนหน้าที่กันจนกว่าจะ
สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

11. นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกข้อมูล ลงในแบบบันทึกผลการส ารวจ 
12. ครูสุ่มนักเรียนจ านวน 3 กลุ่ม ให้ตัวแทนออกมารายงานผลการส ารวจ เพ่ือให้นักเรียนแต่

ละกลุ่มได้เปรียบเทียบข้อมูลผลการส ารวจ เพ่ือเตรียมพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานต่อไป 
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ขั้นสรุป 
13. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ ความปลอดภัยและหลักการท างาน

เครื่องยนต์เบนซิน 4 และ 2 จังหวะ โดยใช้แบบฝึกหัด ใบงาน มาเป็นประเด็นในการ
สรุป 

14. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ แล้วสลับกันตรวจ น าคะแนนของ 
แต่ละคนมารวมกัน แล้วหาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ  วิชา เครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 2101-

2101 ชุดที่ 1 ความปลอดภัยและหลักการท างานเครื่องยนต์เบนซิน 4 และ 2 จังหวะ 
2. เครื่องยนต์เล็ก 
3. Powerpoint เรื่อง ความปลอดภัยและหลักการท างานเครื่องยนต์เบนซิน 4 และ 2 

จังหวะ 
 

การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
3. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. ตรวจแบบฝึกหัด 
5. ตรวจใบงาน 
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ค าช้ีแจง  
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ(Constructivism) วิชา เครื่องยนต์เล็ก     

รหัสวิชา 2101-2101  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556   จัดท าขึ้นเพ่ือฝึกทักษะ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์เล็ก  ให้กับนักเรียน  ในแต่ละชุดประกอบด้วย 
 1.   แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructivism 
 3. กรอบเนื้อหา  ได้แก่ ใบความรู้ 
 4. กรอบกิจกรรม  กิจกรรมคือ 
  4.1    กิจกรรมรายบุคคล  ได้แก่  แบบฝึกหัด 
  4.2    กิจกรรมกลุ่ม  ได้แก่  ใบงานที่ 1  
 5.   แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 6.   แบบประเมิน 
  6.1 แบบประเมินผลงาน 
  6.2 แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
  6.3 แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 7.  แบบสรุปผลการเรียน 
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   เพ่ือให้ชุดกิจกรรมมีประโยชน์ต่อนักเรียนยิ่งขึ้น  ขอให้ครูปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 1.  ศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจ 
 2.  เตรียมค าถามน าหรือค าพูดสื่อน าเพ่ือกระตุ้นหรือจุดประกายความคิดให้นักเรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน 
 3.  เตรียมสื่อ  อุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นสื่อน าสู่กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 4.  พูดกระตุ้นเพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมทดลอง  เช่น  ให้นักเรียนถาม
ตอบกันเอง เตรียมวัสดุอุปกรณ์กันเองให้พร้อมก่อนลงมือปฏิบัติและให้นักเรียนแสดงความคิดจากงาน
ที่จะท า  เป็นต้น 
 5.  ให้นักเรียนอ่านค าชี้แจงในใบงานทุกครั้งก่อนที่จะปฏิบัติกิจกรรม 
 6.  ครูต้องเปิดใจให้กว้าง  พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้เสมอ    เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้คิด  ถาม  และแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง 
 7.  ควรดูแลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความเอาใจใส่  คอยช่วยเหลือ  แนะน าให้การปฏิบัติ
กิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น 
 8.  ควรแจ้งคะแนนการท ากิจกรรมให้นักเรียนทราบทุกครั้ง  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นยิ่งขึ้น 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                 ค าช้ีแจงส าหรับครู 
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ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 

 
 

   เพ่ือประโยชน์ส าหรับนักเรียนในการพัฒนาทักษะด้านเครื่องยนต์เล็ก ควรปฏิบัติตาม
ขั้นตอน  ดังนี้ 
 1.  อ่านค าชี้แจงของแต่ละกิจกรรมให้เข้าใจ 
 2.  ให้ปฏิบัติไปตามล าดับขั้นตอนของชุดกิจกรรม 
 3.  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมในใบงานให้พร้อม 
 4.  ขอให้นักเรียนท าด้วยความตั้งใจ  สนใจ  เอาใจใส่  มีความรับผิดชอบทุกครั้งขณะปฏิบัติ
กิจกรรม 
 5.  ขณะปฏิบัติกิจกรรม ถ้ามีปัญหา ควรแจ้งให้ครูผู้สอนทราบ 
 6.  เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว ควรเก็บวัสดุอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย  
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ขั้นตอนการใช้ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ(Constructivism)  

วิชา เครื่องยนต์เล็ก  รหสัวิชา 2101-2101 
  
 1. ศึกษาเนื้อหาสาระ 
 2. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.    ศึกษาค าศัพท์ 
 4. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 5. ศึกษากรอบเนื้อหา จากใบความรู้ 
 6.    ศึกษากรอบกิจกรรม จากแบบฝึกหัด  และ  ใบงาน 
 7.  ปฏิบัติกิจกรรม 
  7.1  แบบฝึกหัด  เป็นกิจกรรมรายบุคคล 
  7.2  ใบงาน   เป็นกิจกรรมกลุ่ม 
 8. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละใบงานเสร็จแล้ว น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
               และประเมินผลงานร่วมกับครู 
 9. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
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ค าศัพท์ท่ีควรรู้ 

ค าศัพท ์ ความหมาย 
Cylinder Block เสื้อสูบ 
Piston rings แหวนลูกสูบ 
Cylinder Liner ปลอกสูบ 

Head ฝาสูบ 
Throttle ลิ้นผีเสื้อ 

Main bearing แบริ่งหลัก 
Valve Mechanism กลไกลิ้น 

Exhaust Port  มีช่องไอเสีย 
Two-stroke engine  เครื่องยนต์ 2 จังหวะ 
Four-stroke engine เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ(Constructivism)  

วิชา เครื่องยนต์เล็ก  รหัสวิชา 2101-2101 
ชุดที่ 1 ความปลอดภัยและหลักการท างานเครื่องยนต์เบนซิน 4 และ 2 จังหวะ 
                                                                                     เวลา  10  นาท ี 
จ านวน  10  ข้อ                  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

********************************************************************* 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนกาเครื่องหมายกากบาท X  ทับตัวอักษรหน้าค าตอบที่ถูกที่สุด 
1.  เครื่องยนต์เล็กลูกสูบเดียวที่นิยมใช้งานกันอยู่ทั่วไปไม่เกินกี่แรงม้า 

ก.  5  แรงม้า   ข.  6  แรงม้า 
ค.  8  แรงม้า   ง.  10  แรงม้า 

2.  พฤติกรรมข้อใดมักก่อให้เกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานมากที่สุด 
ก.  การหยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน    
ข.  การปฏิบัติงานขณะอ่อนเพลีย 
ค.  การขาดความเข้าใจในงาน             
ง.  มีความรู้สึกว่าคงไม่เกิดอะไรขึ้นกับเรา 

3.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของลูกสูบเครื่องยนต์ 
ก. สร้างถ่ายก าลังไปยังเพลาข้อเหวี่ยง 
ข. เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของก้านสูบ 
ค.  รับแรงอัดด้านข้างจากมุมโล้ก้านสูบ 
ง.  ปิดลิ้นภายในกระบอกสูบกับห้องข้อเหวี่ยง 

4.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของเครื่องยนต์เล็ก 
ก.  เป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก 
ข.  เป็นเครื่องยนต์ที่เดินเรียบสั่นสะเทือนน้อย 
ค.  เป็นเครื่องยนต์ที่ซ่อมบ ารุงไม่ยากและประหยัด 
ง.  เป็นเครื่องยนต์ที่มีรูปร่างลักษณะสวยงามมาก 

5.  ในหลักการท างานของเครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ ลูกสูบจะเลื่อนขึ้นลง 4 ครั้ง เพลาข้อเหวี่ยงจะ
หมุนท างานกี่รอบ 

ก.  หมุน 4 รอบ   ข.  หมุน 3 รอบ 
ค.  หมุน 2 รอบ   ง.  หมุน 1 รอบ 
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6.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
ก.  แผงควบคุมไฟฟูาต้องไม่มีสิ่งของกีดขวางในระยะ 1.5 เมตร    
ข.  ห้ามใช้แก๊สในความดันสูงเกิน 28 พีเอสไอ.  
ค.  สายไฟต้องวางบนรางสายไฟ มีเข็มขัดรัดทุกๆ 1.5 เมตร    
ง.  ฝาครอบเครื่องไม่จ าเป็นต้องมีสลักล็อก 

7.  ข้อใดเป็นกฎความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ก.  ห้ามใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช ารุด 
ข.  ห้ามเจียระไนโลหะในบริเวณท่ีมีสารไวไฟ 
ค.  ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟูาในขณะปฏิบัติงานบนพ้ืนที่เปียกชื้น   
ง.  ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ควบคุมงานโดยเคร่งครัด 

8.  เพลาลูกเบี้ยวท าหน้าที่อะไร 
ก.  ควบคุมระยะเวลาในการจุดระเบิด 
ข.  ควบคุมจังหวะในการจุดระเบิด 
ค.  ควบคุมการเปิดปิดของลิ้น 

          ง.  ควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกสูบ 
9.  จากภาพ ภาพใดเป็นช่วงอัด 

 
              ก.                           ข.                         ค.                          ง . 

10.  เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหรือเครื่องยนต์ SI จุดระเบิดได้อย่างไร 
ก. ใช้หัวเทียน 
ข. ใช้หัวฉีด 
ค. ใช้ประกายไฟ 
ง.  ใช้ความร้อน 
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กรอบเนื้อหา 

ใบความรู้    ความปลอดภัยและหลักการท างานเครื่องยนต์เบนซิน 4 และ 2 จังหวะ

   
 

ผังมโนทัศน ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความปลอดภัยและหลักการ
ท างานเครื่องยนต์เบนซิน 4 

และ 2 จังหวะ 

 

1.1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน                                                                                  

 

 

1.2 ชนิดของเครื่องยนต์เล็ก 
 

 

1.3 ส่วนประกอบของ
เครื่องยนต์เล็ก 

 

 

1.7 ความแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์ 
2 จังหวะ กับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 

 

1.4. หลักการท างานของเครื่องยนต์ 

      เบนซิน 4 จังหวะ 

 

1.5 หลักการท างานของเครื่องยนต์ที่ 
     ท างาน 4 จังหวะ 

 

1.6  หลักการท างานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 
 

 

1.8 หลักการท างานของเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

     แบบ 4 จังหวะ 
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ใบความรู้ 

ความปลอดภัยและหลักการท างานเครื่องยนต์เบนซิน 4 และ 2 จังหวะ 
 
 

เครื่องยนต์เล็กและหลักการท างานมีความส าคัญมาก ดังนั้นนักเรียนจะต้องมีความรู้      
ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของเครื่องยนต์ ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ทั่วไป ส่วนประกอบหลัก      
ของเครื่องยนต์เล็ก  เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน  หลักการท างานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนแบบ 4 
จังหวะ และ 2 จังหวะ หลักการท างานของเครื่องยนต์เล็กดีเซลแบบ 4 จังหวะ    และหลักการ
ปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัย  เพ่ือจะได้น าความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในการตรวจซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
ต่อไป 

1.1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน                                                                                  

 การปูองกันอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  ควรเริ่มต้นจากการก าหนดนโยบายความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนัก และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 1.1 กฎความปลอดภัยในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
  1.1.1 แต่งกายให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1 แสดงการแต่งกายที่รดกุมในการปฏิบัติงาน 

ที่มา: บพิตร บูรมิ .2556  
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  1.1.2 ต้องสวมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้องเหมาะสมตลอดเวลาใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.2 แสดงอุปกรณ์ปูองกันในการปฏิบัติงานเจียระไน 
ที่มา: บพิตร บูรมิ .2556  

 
  1.1.3 ต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย และค าสั่งของผู้ควบคุมงานโดยเคร่งครัด 
  1.1.4 ห้ามหยอกล้อเล่นกันในขณะปฏิบัติงาน 
  1.1.5 ห้ามใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีช ารุด และไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
  1.1.6 ห้ามเข้าในเขตอันตรายก่อนได้รับอนุญาต หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ 
  1.1.7 ห้ามเชื่อม หรือเจียระไนโลหะในบริเวณท่ีมีสารไวไฟ หรือเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ได้
ง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.3 แสดงเพลิงลุกไหม้จากประกายไฟขณะเจียระไนโลหะ 

ที่มา: บพิตร บูรมิ .2556  
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1.2 กฎความปลอดภัยในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
  1.2.1 ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ตามประเภทและชนิดของงาน 
  1.2.2 ตรวจสอบสภาพ เครื่องมือ อุปกรณ์ สายไฟ ฉนวนหุ้มสายไฟก่อนเริ่มท างาน
ทุกครั้ง 
  1.2.3 ต่อสายดินทุกครั้ง ขณะใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟูาทุกชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.3 แสดงการใช้สว่านที่มีสายดิน 

ที่มา: บพิตร บูรมิ .2556  
 

  1.2.4 ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อย่างถูกต้อง 
  1.2.5 ห้ามใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีช ารุด 
  1.2.6 ห้ามใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟูา ขณะยืนปฏิบัติงานบนพื้นเปียกชื้น 
  1.2.7 ห้ามใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เกินก าลังความสามารถติดต่อกันเป็นเวลานาน 
 1.3 อุบัติเหตุที่พบบ่อยจากการปฏิบัติงานช่างยนต์ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาการปฏิบัติงานส่วน
ใหญ่เกิดจากการท างานที่ขาดความระมัดระวัง  ท างานผิดขั้นตอน เครื่องมือ เครื่องจักรขาดอุปกรณ์
ปูองกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากผู้ปฏิบัติงานไม่ท าตามกฎความปลอดภัย ดังตัวอย่างของการเกิด
อุบัติเหตุที่พบบ่อยครั้งในการปฏิบัติงานช่างยนต์ ได้แก่ 
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  1.3.1 อุบัติเหตุจากการถูกสายพานหนีบมือหรือนิ้วมือเนื่องจากขาดความระมัดระวัง
ในการติดเครื่องยนต์ขณะท างาน หรือตรวจสอบการท างานของเครื่องยนต์และชิ้นส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.4  แสดงอุบัติเหตุจากการถูกสายพานหนีบบริเวณนิ้วมือ 

ที่มา: บพิตร บูรมิ .2556  

  1.3.2 อุบติเหตุที่เกิดจากพ้ืนผิวบริเวณปฏิบัติงานไม่สะอาด เนื่องจากขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องหรือขาดการท าความสะอาด เช่น มีคราบสารหล่อลื่นรั่วไหลลงสู่พ้ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.5  แสดงอุบัติเหตุจากการลื่นล้มจากคราบน้ ามันหล่อลื่นที่เปื้อนพ้ืน 

ที่มา: บพิตร บูรมิ .2556  
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  1.3.3 อุบัติเหตุที่เกิดจากความไม่รอบคอบในการท างาน เช่น ยึดชิ้นงานกับ
เครื่องมือ เครื่องจักรไม่แน่น  เมื่อเครื่องจักรเกิดการหมุนจะก่อให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.6  แสดงอุบัติเหตุจากการจับยึดชิ้นส่วนไม่แน่นอนขณะเจาะชิ้นงาน 
ที่มา: บพิตร บูรมิ .2556  

  1.3.4 อุบัติเหตุที่เกิดจากการท างานที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้ลมเปุาเศษโลหะจาการ
เจาะ ท าให้กระเด็นเข้าตา ซึ่งควรจะใช้แปรงปัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.7  แสดงอุบัติเหตุจากการใช้ปืนลมเปุาเศษโลหะ 
ที่มา: บพิตร บูรมิ .2556  
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  1.3.5 อุบัติเหตุที่เกิดจากการท าความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักรด้วยวิธีที่ไม่
เหมาะสม ท าให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะ เช่น ใช้มือปัดกวาดเศษโลหะจาการเจาะ ท าให้เศษโลหะท่ิม
แทงมือ  ดังนั้นกรณีนี้ควรใช้แปรงปัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.8  แสดงอุบัติเหตุจากการท าความสะอาดเครื่องมือด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม 
ที่มา: บพิตร บูรมิ .2556  

1.2 ชนิดของเครื่องยนต์เล็ก 
 เครื่องยนต์เล็กเป็นเครื่องยนต์ที่มีลูกสูบเดียวขนาดไม่เกิน 10 แรงม้า มีชนิดแบบสูบตรง และ
ชนิดแบบสูบเอียง เครื่องยนต์เล็กที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดโดยทั่วไป จะใช้งานเกี่ยวกับทางด้านเกษตร
เป็นส่วนใหญ่ เป็นเครื่องยนต์ที่น าเข้ามาผลิตในประเทศไทย มีทั้งแบบใช้น้ ามันเบนซิน ใช้น้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ ใช้น้ ามันดีเซล เป็นเชื้อเพลิง  เครื่องยนต์เล็กมีหลายยี่ห้อ เช่น ฮอนด้า คูโบต้า ยันม่าร์       
เป็นต้น 

ก. เครื่องยนต์เล็กชนิดใช้น้ ามันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง เป็นเครื่องยนต์ขนาด 1 สูบ ดังรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.9 แสดงเครื่องยนต์เล็ก Hinota แก๊สโซลีน 
ที่มา : www.siamhw.com 

http://www.siamhw.com/
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 ข.  เครื่องยนต์เล็กชนิดใช้น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง เป็นเครื่องยนต์ขนาด 1 สูบ ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.10 แสดงเครื่องยนต์เล็กดีเซล Hinota  
ที่มา :www. youth-motor.en.alibaba.com 

 
1.3 ส่วนประกอบของเครื่องยนต์เล็ก 

เครื่องยนต์เป็นต้นก าลังจองเครื่องมือทุ่นแรงในการเกษตรทั่วไป เช่น รถแทรกเตอร์ รถไถ
แบบเดินตาม โดยทั่วไปเครื่องยนต์เล็กจุดระเบิดภายใน ก าลังที่ได้จากเครื่องยนต์จะถูกถ่ายทอดไปยัง
ชิ้นส่วนและระบบต่างๆ เช่น ส่งไปยังล้อ ไปยังเพลาส่งก าลัง เพ่ือใช้ในการฉุดลาก หรือขับเคลื่อน
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น เครื่องพ่นยา เครื่องสูบน้ า เครื่องปั่นไฟ เป็นต้น 

เครื่องยนต์สามารถแบ่งออกได้ตามชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ ถ้าใช้น้ ามันเบนซินเป็นน้ ามัน
เชื้อเพลิง เรียกว่า เครื่องยนต์เบนซินหรือเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ถ้าใช้น้ ามันดีเซลเป็นน้ ามันเชื้อเพลิง 
เรียกว่า เครื่องยนต์ดีเซล ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องยนต์เล็กแสดงดังรูป 
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รปูที่ 1.11  แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องยนต์เล็ก 
ที่มา :www. youth-motor.en.alibaba.com 

         

             1. 3.1 เสื้อสูบ (Cylinder Block) เสื้อสูบเป็นที่อยู่ของปลอกสูบ เพลาข้อเหวี่ยง ลูกสูบ ก้านสูบและระบบต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง เสื้อสูบทาจากเหล็กหล่อเนื้อกราไฟต์เกร็ด ภายในเสื้อสูบจะทาเป็นช่องทางเดินของน้าหล่อเย็นและห้องเพลาข้อเหวี่ยง 
ส่วนบนเสื้อสูบจะเป็นที่ติดตั้งหม้อน้า และถังน้ามัน เชื้อเพลิง ดังรูป 
 
 
             
     
 
 
 
 
 
           รูปที่ 1.4 ก เสื้อสูบเครื่องยนต์ดีเซล               รปูที่ 1.4 ข เสื้อสูบเครื่องยนต์เบนซิน 
                      รูปที่ 1.12  แสดงเสื้อสูบของเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซิน 

ที่มา :www. youth-motor.en.alibaba.com 

 

เพลาลูกเบี้ยว 

ล้ิน 

ลูกกระทุ้งล้ิน 

กระบอกสูบ 

ก้านสูบ 

ลูกสูบ 

เพลาข้อเหวี่ยง 
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 1.3.2 ลูกสูบ ท าหน้าที่เป็นผนังด้านหนึ่งของห้องเผาไหม้ อาจเรียบหรือเป็นทรงนูนเว้าก็ได้ 
บางรุ่นอาจเป็นหลุมท าหน้าที่ห้องเผาไหม้เกือบทั้งหมด 

 
 
 
 
 

 

 

 
      รูปที่ 1.13 ก ลูกสูบเครื่องยนต์ดีเซล                      รูปที่ 1.13 ข ลูกสูบเครื่องยนต์เบนซิน 
                      รูปที่ 1.13  แสดงลูกสูบของเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซิน 

ที่มา :www. youth-motor.en.alibaba.com 
 

แหวนลูกสูบ (Piston rings) แหวนโลหะสวมในร่องรอบลูกสูบ ส่วนนอกเคลื่อนที่เสียดสี        1.3.3 

กับผนังกระบอกสูบ ส่วนบนสุดอย่างน้อยสองวง เป็นแหวนอัด (compression rings) ท าจากเหล็ก
ชุบโครเมียมแข็งขัดมัน ท าหน้าที่ปูองกันกาซในห้องเผาไหม้ รั่วผ่านลงสู่ห้องข้อเหวี่ยง ใต้แหวนอัดเป็น
แหวนกวาดน้ ามัน (oil ring) อย่างน้อยหนึ่งวงท าหน้าที่หล่อลื่นผนังกระบอกสูบและกวาดน้ ามันเครื่อง
กลับลงสู่อ่างน้ ามันเครื่องเพ่ือลดความสิ้นเปลืองน้ ามันเครื่องก้านกระทุ้ง (Push rods) เครื่องยนต์

ดีเซลมีแหวนลูกสูบมากกว่าเครื่องยนต์เบนซิน 1-2 ตัว 

 

                                 แหวน   cs;kc                                แหวนอัด 

 

 

                              แหวน                                             แหวนน้ ามัน 

 
รูปที่ 1.14  แสดงแหวนลูกสูบของเครื่องยนต์เล็ก 
ที่มา :www. youth-motor.en.alibaba.com 
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         1.3.4 ปลอกสูบ (Cylinder Liner) ปลอกสูบเป็นสว่นประกอบที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นลงและเป็นที่สาหรบัอัด อากาศทา
ให้เกิดการเผาไหม้ จะเกิดพลังงานขึ้นภายในปลอกสูบ แล้วผลักดันลูกสูบให้สามารถเคลื่อนที่ส่งกาลัง ผิวนอกปลอกสูบจะสัมผัสกับ
น้ามันหล่อเย็นโดยตรง ปูองกันน้ารั่วเข้าห้องเพลาข้อเหวี่ยงด้วยแหวนยาง (O-Ring) ในการใช้ปลอกลูกสูบจะมีข้อดีคอื จะสะดวกสา
หรับงานซ่อม  หากปลอกสูบไม่ดี ก็จะเปลี่ยนเฉพาะปลอกสูบไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อสูบ และการที่มีปลอกสูบจะใช้แต่กระบอกสบูและ
ลูกสบูที่เป็นสแตนดารด์ (Standard Size) ในกรณรีูกระบอกสบูสึกหรอโดยไม่ต้องคว้านรู ดังรูป 
 

 

 

 

 

 

 
 รูปที่ 1.15  แสดงปลอกลูกสูบของเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

ที่มา :www. youth-motor.en.alibaba.com 
         1.3.5 ฝาสูบ (Head)  ชิ้นส่วนที่ปิดด้านบนของกระบอกสูบ เป็นที่บรรจุปริมาตรอัดส่วนหนึ่ง
ของห้องเผาไหม้ ท าจาเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียม แล้วขันยึดกับเสื้อสูบ เครื่องยนต์บางแบใช้ฝาสูบเป็น
ชิ้นเดียวกับเสื้อสูบฝาสูบของเครื่องยนต์เบนซินจะติดตั้งหัวเทียนส่วนฝาสูบของเครื่องยนต์ดีเซลและ
เครื่องยนต์เบนซินยุคนี้จะติดตั้งหัวฉีดส่วนใหญ่จะมีวาล์ว และบางรุ่นจะมีเพลาลูกเบี้ยวอยู่ด้วย (OHV 
และ OHC) 

 

 

 

 

 

 

               ฝาสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซล                            ฝาสูบเครื่องยนต์เบนซิน 
 รูปที่ 1.16  แสดงปลอกลูกสูบของเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

ที่มา :www. youth-motor.en.alibaba.com 
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        1.3.6 ลิ้นผีเสื้อ (Throttle) ลิ้นควบคุมอัตราไหลของอากาศท่ีเข้าสู่เครื่องยนต์เบนซิน ติดต้ัง
อยู่ต้นทางของท่อร่วมไอดี เครื่องยนต์เล็กและเครื่องยนต์ต้นก าลังสถิตย์ที่ใช้ความเร็วรอบคงท่ีบางรุ่น 
ไม่ใช้ลิ้นปีกผีเสื้อ 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1.17   แสดงลิ้นของเครื่องยนต์เล็ก 

ที่มา :www. youth-motor.en.alibaba.com 
 

        1.3.7 ก้านสูบ ท าหนา้ที่เป็นตัวส่งถ่ายก าลังที่เกิดจากการเผาไหม้ภายในกระบอกสูบส่งต่อไป

ให้กับเพลาข้อเหวี่ยง และจะรับแรงขับจากเพลาข้อเหวี่ยงไปท าให้ลูกสูบเกิดการเคลื่อนที่ 

 

 

 

 

 
        ก้านสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซล                              ก้านสูบเครื่องยนต์เล็กเบนซิน                      

รูปที่ 1.18   แสดงก้านสูบของเครื่องยนต์เล็ก 
ที่มา :www. youth-motor.en.alibaba.com 
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แบริ่งหลัก (Main bearing) แบริ่งหลักอยู่ติดกับเสื้อสูบส่วนที่รองรับเพลาข้อเหวี่ยง         1.3.8 

จ านวนแบริ่งหลักจะไม่เกินจ านวนสูบบวกด้วยหนึ่ง หรือไม่เกิน จ านวนที่อยู่ระหว่างก้านสูบบวกด้วย
สองท่ีปลายทั้งสองด้านนั้นเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1.19   แสดงแบริ่งก้านสูบของเครื่องยนต์เล็ก 

ที่มา :www. youth-motor.en.alibaba.com 

 
        1.3.9 เพลาข้อเหวี่ยง เป็นตัวท าหน้าที่เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้นลงของลูกสูบและก้านสูบ 

 

 
 

รูปที่ 1.20   แสดง ของเครื่องยนต์เล็กเพลาข้อเหวี่ยง  

ที่มา :www. youth-motor.en.alibaba.com 
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        1.3.10 เพลาลูกเบี้ยว มีหน้าที่ท าให้ลิ้นเปิดและปิดได้ตามจังหวะการท างานของเครื่องยนต์ 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1.21   แสดง ของเครื่องยนต์เล็กเพลาลูกเบี้ยว  

ที่มา :www. youth-motor.en.alibaba.com 
 

        1.3.11 ล้อช่วยแรง เป็นตัวสะสมแรงเฉื่อยของเครื่องยนต์ในจังหวะงาน เพื่อต้องการเอาก าลัง

ที่สะสมไว้ช่วยในการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1.22   แสดง ของเครื่องยนต์เล็กล้อช่วยแรง  

ที่มา :www. youth-motor.en.alibaba.com 
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 1.3.12 หัวฉีด มีหน้าที่รับน้ ามันแรงดันสูงจากปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงฉีดไปยังห้องเผาไหม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  รปูที่ 1.23   แสดง ของเครื่องยนต์เล็กหัวฉีด  

ที่มา :www. youth-motor.en.alibaba.com 

 
       1.3.13 หัวเทียน เป็นอุปกรณ์ที่ท าให้เกิดประกายไฟฟูา ส าหรับจุดระเบิด 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.24   แสดง ของเครื่องยนต์เล็กหัวเทียน  

ที่มา :www. youth-motor.en.alibaba.com 
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1.4. หลักการท างานของเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 

เครื่องยนต์ 4 จังหวะ (Four-stroke engine) เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
รถบรรทุก ที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ภายใน ส าหรับเครื่องยนต์เบนซิน (petrol engine หรือ 
gasoline engine) ไอของน้ ามันจะถูกอัดแล้วถูกจุดระเบิดโดยหัวเทียน 

โครงสร้างพ้ืนฐานของเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ  

เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ สามารถจัดแบ่งกลุ่มชิ้นส่วนโครงสร้างที่เป็นพื้นฐานของ
เครื่องยนต์ได้ดังนี้  

   

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.25   แสดงโครงสร้างพ้ืนฐานของเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 

ที่มา: บพิตร บูรมิ .2556  

ลักษณะพื้นฐานของเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ  

1. เสื้อสูบกับกระบอกสูบและห้องเพลาข้อเหวี่ยง เป็นชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่เป็นโครงสร้างหลัก
ส าหรับยึดชิ้นส่วนอื่นๆของเครื่องยนต์  

2.  กลไกลูกสูบและข้อหมุนเหวี่ยง  (Piston & Cranking Mechanism) ประกอบด้วย 
ลูกสูบ  ก้านสูบ  เพลาข้อเหวี่ยง  และล้อช่วยแรงซึ่งเป็นชิ้นส่วนเคลื่อนที่ของเครื่องยนต์ที่รับความดัน
จากการเผาไหม้ในห้องสูบแล้วเปลี่ยนเป็นแรงกระท าบนหัวลูกสูบ  ไปส่งต่อผ่านก้านสูบไปกระท าที่
ก้านหมุนเพลาข้อเหวี่ยงท าให้เพลาข้อเหวี่ยงหมุนอย่างเรียบจ่ายแรงบิดออกไปใช้งาน  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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3. ฝาสูบ เป็นฝาปิดกระบอกสูบท าให้เกิดเป็นห้องเผาไหม้ขึ้นในเครื่องยนต์และท าให้เป็น
ปริมาตรอัดเกิดข้ึนบนฝาสูบ  

4.  กลไกลิ้น (Valve Mechanism) หรือกลไกขับควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ (Engine 
Steering Mechanism)  ประกอบขึ้นด้วย เพลาลูกเบี้ยว  ปลอกกระทุ้งลิ้น  ก้านกระทุ้ง
ลิ้น  กระเดื่องกดลิ้น  สปริงลิ้นและลิ้น  

 ส่วนชิ้นสว่นอุปกรณ์เครื่องยนต์อื่นๆเช่น  คาร์บูเรเตอร์  ระบบจุดระเบิด  ปั๊มน้ า  อัลเตอร์เน
เตอร์  มอเตอร์สตาร์ท  ปั๊มน้ ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นชิ้นส่วนของระบบการท างานเครื่องยนต์ที่มีแตกต่าง
กันตามแบบของระบบนั้นๆ 

"ไอดี" คือส่วนผสมของไอระเหยหรือละอองน้ ามันเบนซินผสมกับอากาศ ไอดีจะถูกดูดเข้า
กระบอกสูบหรือฉีดเข้ากระบอกสูบโดยหัวฉีดในช่วงชักดูด และไอดีจะถูกอัดให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น
ประมาณ 700-900 องศาเซลเซียส แล้วไอดีถูกจุดระเบิดโดยประกายไฟประมาณ 25,000 โวลต์ จาก
เขี้ยวหัวเทียน เรียกช่วงชักนี้ว่าช่วงชักระเบิด หรือ "ช่วงชักงาน" แรงระเบิดท าให้ลูกสูบเลื่อนลง 
เครื่องยนต์ได้งานในช่วงชักนี้ ท าให้เพลาข้อเหวี่ยงเกิดการหมุน เป็นการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็น
พลังงานกล ช่วงชักคายลูกสูบเลื่อนขึ้น ลิ้นไอดี "ปิด" ลิ้นไอเสีย "เปิด" ไอเสียออกจากกระบอกสูบทาง
ลิ้นไอเสีย ผ่านท่อไอเสีย ออกสู่บรรยากาศ เครื่องยนต์ท างาน ครบ 4 ช่วงชัก 

1.5 หลักการท างานของเครื่องยนต์ที่ท างาน 4 จังหวะ (4 ช่วงชัก) แบ่งออกได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.26   แสดงหลักการท างานของเครื่องยนต์ที่ท างาน 4 จังหวะ (4 ช่วงชัก) 

ที่มา :www. youth-motor.en.alibaba.com 
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1. จังหวะดูด จังหวะนี้เป็นจังหวะแรกของการท างานของเครื่องยนต์วาล์วไอดีเปิด ลูกสูบ
เลื่อนลงจากจุดศูนย์ตายบนลงสู่ศูนย์ตายล่างดูดเอาไอดีเข้ามาในกระบอกสูบ ในขณะที่
วาล์วไอเสียปิด 

2. จังหวะอัด จังหวะนี้เป็นจังหวะที่สองของการท างานของเครื่องยนต์ วาล์วไอดี วาล์วไอ
เสียปิด ลูกสูบเลื่อนขึ้นจากจุดศูนย์ตายล่างสู่จุดศูนย์ตายบนเพ่ืออัดไอดีให้มีก าลังดันสูง 

3. จังหวะระเบิด จังหวะนี้เป็นจังหวะที่สามของการท างานของเครื่องยนต์ วาล์วไอดี วาล์ว
ไอเสียปิดขณะที่ลูกสูบอัดไอดีขึ้นก่อนที่ลูกสูบจะถึงจุดศูนย์ตายบนเล็กน้อยไอดีจะถูกจุด
ให้เกิดการเผาไหม้ด้วยประกายไฟจากหัวเทียนเกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วท าให้แรงดัน
และความร้อนเพิ่มสูงขึ้นและก าลังงานจากการเผาไหม้จะดันให้ลูกสูบเลื่อนลง 

4. จังหวะคาย จังหวะนี้เป็นจังหวะสุดท้ายของการท างานของเครื่องยนต์ ก่อนที่ลูกสูบจะ
เลื่อนถึงจุดศูนย์ตายล่างเพียงเล็กน้อยวาล์วไอเสียจะเปิดและเมื่อลูกสูบเริ่มเลื่อนขึ้นจาก
จุดศูนย์ตายล่างสู่จุดศูนย์ตายบน ลูกสูบก็จะขับไล่ไอเสียออกจากกระบอกสูบของ
เครื่องยนต์ 

1.6  หลักการท างานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 

เครื่องยนต์ 2 จังหวะ (Two-stroke engine ) คือเครื่องยนต์ที่ท างาน 2 ช่วงชัก คือช่วงชักที่ 

1 คือช่วงชักดูดกับอัด และ ช่วงชักที่ 2 คือช่วงชักระเบิดและคาย และเครื่องยนต์ 2 ช่วงชักจะไม่มี

วาล์วเปิดปิดไอดีไอเสีย แต่จะใช้ลูกสูบเป็นตัวเปิดปิดไอดีไอเสียแทน ซึ่งเครื่องยนต์ 2 ช่วงชักจะท างาน

รอบจัดกว่าเครื่องยนต์ 4 ช่วงชัก และการเผาไหม้ก็มีประสิทธิภาพด้อยกว่าด้วย 

ลักษณะของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ  มีดังนี้  

1.  อ่างน้ ามันเครื่องปิดสนิทแต่เครื่องยนต์บางแบบมีช่องให้อากาศหรือไอดีเข้าเพ่ือผ่านขึ้นไป
ในกระบอกสูบ  

2.  ไม่มีเครื่องกลไกของลิ้น  ลูกสูบจะท าหน้าที่เป็นลิ้นเอง  

3.  กระบอกสูบอยู่ในลักษณะตั้งตรง  

4.  มีช่องไอดี (Inlet Port) เป็นทางให้อากาศเข้าไปภายในกระบอกสูบ  โดยอาจจะมีเครื่อง
เปุาอากาศช่วยเปุาเข้าไป  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C_4_%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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5.  มีช่องไอเสีย (Exhaust Port)  เป็นทางให้อากาศเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ออกไปจาก
กระบอกสูบ  

ช่วงชักการท างานของเครื่องยนต์ 2 ช่วงชัก 

สามรถอธิบายโดยละเอียดได้ดังนี้ 

ช่วงชักท่ี 1  
ดูด/อัด:ลูกสูบเคลื่อนที่ลงจากศูนย์ตายบนสู่ศูนย์ตายล่าง ในขณะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ลงมานั้น

จะจะท าให้ช่องพอร์ตไอดีเปิดไอดีถูกอัดจากห้องแคร้งค์ผ่านเข้ามาบรรจุในห้องเผาไหม้ในตอนนี้ช่อง
พอร์ตไอเสียจะเปิดออกด้วยเชื้อเพลิงที่เข้ามาจะช่วยขับไอเสียจากการเผาไหม้ด้วย ในการท างาน
ดังกล่าวเพลาข้อเหวี่ยงท างาน1/2 รอบ (ครึ่งรอบ) 

 
ช่วงชักท่ี 2  

ระเบิด/คาย:ลูกสูบจะเคลื่อนที่ข้ึนจากศูนย์ตายล่างขึ้นสู่ศูนย์ตายบนท าให้ช่องพอร์ตไอดีและ
พอร์ตไอเสียปิดอัดเอาเชื่อเพลิงให้มีปริมาตรเล็กลงในห้องเผาไหม้ หัวเทียนส่งประกายไฟจุดระเบิด
เชื้อเพลิงลูกสูบเคลื่อนที่ลงเพราะแรงระเบิดท าให้ลูกสูบอัดเชื่อเพลิงในห้องแคร้งค์แล้วถูกอัดเข้ามาเม่ือ
ลูกสูบเคลื่อนที่ลงจนพอร์ตไอดีและพอร์ตไอเสียเปิดเชื้อเพลิงจะขับไล่ไอเสียออกด้วย เพลาข้อเหวี่ยง
หมุนครบ 1 รอบ พอดี 
 
การท างานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 
          ถูกออกแบบมาไม่เหมือนกับเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะคือ เครื่องยนต์ 4 จังหวะจะใช้วาล์ว ไอดี  
และวาล์วไอเสีย เป็นกลไก ในการจ่ายไอดี และไอเสียสลับกัน แต่เครื่อง 2 จังหวะ ถูกออกแบบให้มีช่องไอดี  
และไอเสีย อยู่ที่กระบอกสูบ ซึ่งช่องนี้ จะเปิด หรือปิดได้ อยู่ที่การเคลื่อนที่ของตัวลูกสูบ เท่ากับว่าลูกสูบ  
ท าหน้าที่เป็นวาล์วไปในตัว 
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          1. จังหวะดูด และอัด เป็นจังหวะที่ลูกสูบเคลื่อนที่จากศูนย์ตายล่าง ขึ้นสู่ศูนย์ตายบน ระหว่างการ
เคลื่อนที่นี้เองด้านบนลูกสูบ คือการอัดอากาศไอดี ในขณะเดียวกัน ช่องไอเสีย(พอตไอเสีย)จะถูกปิดด้วย   
ตัวลูกสูบโดยอัตโนมัติโดยที่เวลาเดียวกันนี้เองรีดวาล์วก็จะเปิดช่องไอดี (พอตไอดี)ท าให้อากาศไอดีไหลเข้าสู่
ห้องเพลาข้อเหวี่ยงโดยอัตโนมัติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         รูปที่ 1.27   แสดงหลักการท างานของเครื่องยนต์ที่ท างาน 2 จังหวะ  

ที่มา: บพิตร บูรมิ .2556  

                 2. จังหวะระเบิด และจังหวะคาย  เมื่อลูกสูบ เคลื่อนที่ขึ้นไปสู่ศูนย์ ตายบนก ็ จะเกิดประกาย
ไฟจากหัวเทียนท าให้เกิดระเบิดเพ่ือดันลูกสูบลงไปสู่ศูนย์ตายล่างอีกครั้ง ในระหว่างการเคลื่อนที่ลงครั้งนี้ 
ความสูงของลูกสูบ ก็จะไปปิดช่องอากาศทางเข้าไอดี และด้านบนของลูกสูบก็จะพ้นช่องทางออกของไอเสีย
ท าให้อากาศไอเสียไหลผ่านออกไป ในขณะเดียวกันนี้เองที่ด้านบนของลูกสูบก็จะพ้นช่องจากห้องเพลาข้อ
เหวี่ยง ไอดีจากห้องเพลาข้อเหวี่ยงไหลเข้าไปขับไล่ไอเสียและเข้าไปแทนที่ในห้องเผาไหม้  
 

  

http://auto.lannapoly.ac.th/e-learning/engine/content/engine2stroke.htm
http://auto.lannapoly.ac.th/e-learning/engine/content/engine2stroke.htm
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 รูปที่ 1.28   แสดงหลักการท างานของเครื่องยนต์ที่ท างาน 2 จังหวะ 

ที่มา: บพิตร บูรมิ .2556  

  1.7 ความแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์ 2 จังหวะ กับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ   

  1) สองจังหวะต้องผสมน้ ามันเครื่องปนกับน้ ามันเบนซิน ส่วนเครื่องสี่จังหวะไม่ต้อง 
น้ ามันเครื่องใส่ต่างหากใน crankcase 
          2) การระเบิดในกระบอกสูบต่างกัน สองจังหวะตอนลูกสูบลงจะดูดน้ ามันกับอากาศ(ไอดี)เข้า 
พอลูกสูบขึ้นสุดยอด หัวเทียนจะจุดระเบิด ลูกสูบลงไอเสียออกไอดีเข้า ขึ้นหนึ่งทีลงหนึ่งทีระเบิด ถึง
เรียกว่าสองจังหวะ   ส่วนสี่จังหวะ ลูกสูบลงหลังระเบิด พอลูกสูบขึ้นวาล์วไอเสีย(exhaust valve)เปิด 
ไอเสียออก ลูกสูบลงวาล์วไอดีเปิด ไอดีเข้า ลูกสูบขึ้นจนสุดยอด หัวเทียนจุดไอดีให้ระเบิด ลูกสูบลง 
จะเห็นว่าลูกสูบต้องขึ้นลงรวมหมด ๔ ทีกว่าจะระเบิด จึงเรียกสี่จังหวะ 
           3) เครื่องสองจังหวะมักใช้กับเครื่องยนต์เล็กๆ ไม่ต้องมวีาล์ว (valve) ไม่ต้องมีแกนท าให้
วาล์วปิดเปิด การหล่อลื่นง่ายกว่าเพราะผสมน้ ามันเครื่องไว้ในน้ ามันเบนซินแล้ว สร้างง่ายกว่าเพราะ
ชิ้นส่วนน้อยกว่า ท าให้ราคาถูกกว่า 
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           4) สองจังหวะหมุนเร็วกว่า แต่สึกหรอมากกว่า 
           5) สองจังหวะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าสี่จังหวะ เพราะการก าจัดไอเสียสู้สี่จังหวะไม่ได้ เข้าใจ
ว่ากินน้ ามันมากกว่า (แรงม้าเท่ากัน) ด้วย 

 
1.8 หลักการท างานของเครื่องยนต์เล็กดีเซลแบบ 4 จังหวะ 

เครื่องยนต์ดี เซลเป็นเครื่องยนต์แบบหนึ่ งของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ( internal 
combustion engines)   ซึ่งเป็นเครื่องต้นก าลังที่เปลี่ยนพลังงานเคมีในเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงาน
ความร้อนโดยการเผาไหม้   และพลังงานความร้อนก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานกลหรืองาน   เครื่องยนต์
ดีเซลนั้นจะมีการจุดระเบิด ส่วนผสมระหว่างอากาศและเชื้อเพลิงเองซึ่งเรียกว่า compression 
ignition   โดยเชื้อเพลิงจะถูกอัดฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้ที่มีอากาศถูกอัดไว้และจะเกิด  การลุกไหม้
ขึ้น   ผลของการเผาไหม้จะท าให้ก๊าชที่เกิดขึ้นมีความดันและอุณหภูมิสูงก็จะขยายตัวดันลูกสูบลง
มา   ซึ่งจะไปผลักให้ข้อเหวี่ยงหมุนไป    

วงจรการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ (cycle of four stroke diesel engine) 

           เครื่องยนต์ 4 จังหวะ จะมีวงจรการท างาน 1 วงจรประกอบด้วย จังหวะ (stroke) 4 จังหวะ 
จังหวะการท างาน 1 จังหวะ ก็คือการเคลื่อนที่ของลูกสูบจากต าแหน่งบนสุด (top dead center) 
จนถึงต าแหน่งล่างสุด (bottom dead center) หรือจากต าแหน่งล่างสุด จนถึงต าแหน่งบนสุด ซึ่ง 2 
จังหวะการท างานจะเท่ากับ 1 รอบการหมุนของข้อเหวี่ยงหรือของ เครื่องยนต์ วงจรการท างานของ
เครื่องยนต์ดีเซลจะเป็นไปตามภาพด้านล่างนี้ 

    

รูปที่ 1.21   แสดงวงจรการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 

ที่มา: บพิตร บูรมิ .2556  
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   (1) จังหวะดูด ลูกสูบเคลื่อนที่จากต าแหน่งบนสุดลงมาล่างสุด ในขณะที่วาล์วไอดีเปิดออก   
ก็จะเกิดแรงดูดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ 

(2) จังหวะอัด ลูกสูบเคลื่อนที่จากต าแหน่งล่างสุดขึ้นสู่ต าแหน่งบนสุด ในขณะที่วาล์วปิดทั้ง 2 
วาล์ว   อัดให้อากาศภายในห้องเผาไหม้มีความดันสูงขึ้นและเกิดความร้อนขึ้นสูงมากพอที่จะท าให้
น้ ามันเชื้อเพลิงสามารถลุกติดไฟได้โดยไม่ต้องใช้ประกายไฟในการท าให้เกิดการเผาไหม้ 

(3) จังหวะระเบิด ในขณะลูกสูบอยู่ในต าแหน่งอัด ในห้องเผาไหม้มีความดันและอุณหภูมิสูง 
หัวฉีดจะฉีดน้ ามนัเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้   น้ ามันเชื้อเพลิงที่ฉีดเข้าไปแตกเป็นฝอยสัมผัสความ
ร้อนสูงของอากาศจะเกิดการติดไฟและลามไปทั่วห้องเผาไหม้   ท าให้อากาศในห้องเผาไหม้ทั้งห้อง
อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายตัวดันลูกสูบลงมา   ซึ่งเป็นก าลังขับเครื่องยนต์ 

(4) จังหวะคาย เมื่ออากาศและน้ ามันเชื้อเพลิงเกิดจากการเผาไหม้ขยายตัวดันลูกสูบจนถึง
ต าแหน่งล่างสุดแล้ว    ลูกสูบก็จะเริ่มเคลื่อนที่ข้ึนพร้อมกับวาล์วไอเสียเปิด   ลูกสูบก็จะดันเอาไอเสีย
หรือก๊าชที่เกิดจากการเผาไหม้ออกไปโดยผ่านทางวาล์วไอเสีย 

           ดังนั้นการหมุนของเครื่องยนต์ 2 รอบจะมีจังหวะให้ก าลัง 1 ครั้ง คือจังหวะระเบิด ซึ่งใช้เวลา 
1/2 รอบ ส าหรับเครื่องยนต์แบบ 4 สูบจะจัดจังหวะระเบิดให้ต่อเนื่องกับท าให้เกิดจังหวะก าลัง 1/2 
รอบ 4 ครั้ง เท่ากับ 2 รอบ หรือมีการให้ก าลังตลอดเวลา ก าลังของเครื่องยนต์มาจากอากาศที่อยู่ใน
ห้องเผาไหม้ที่ถูกอัดให้มีความดันสูงอยู่แล้วประมาณ 100-200 บาร์และเมื่อเกิดการจุดระเบิดจะมี
ความดันเพิ่มข้ึนอีก เป็นความดันที่สูงเพียงพอที่จะขับดันเพลาข้อเหวี่ยง ไปยังเกียร์ เพลา เฟือง และ
ล้อเพ่ือขับเคลื่อนรถยนต์ เรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องต้น
ก าลังได้ 
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กรอบกิจกรรม 

                           แบบฝึกหัด  เติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์ 

ส ารวจพื้นที่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานยานยนต์ใบงานที่  1  การ  
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แบบฝึกหัด หน่วยที่ 1 

ค าชี้แจง   
1. ท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล 
2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายหลักการท างานจากรูปต่อไปนี้ 

1. ให้นักเรียนอธิบายกฎความปลอดภัยในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน
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เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับอย่างมีความสัมพันธ์กัน  ถูกต้อง

ครบถ้วน 2 คะแนน 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับอย่างมีความสัมพันธ์กัน  ถูกต้อง

บางส่วน 1 คะแนน 
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2. อธิบายหลักการท างานของเครื่องยนต์ที่ท างาน 4 จังหวะ (4 ช่วงชัก) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการท างานกับรูปภาพ มีความถูกต้องสมบูรณ์ 2.5 คะแนน 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการท างานกับรูปภาพ มีความถูกบางส่วน  1.5 คะแนน 
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3.  อธิบายหลักการท างานของเครื่องยนต์ที่ท างาน 2 จังหวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการท างานกับรูปภาพ มีความถูกต้องสมบูรณ์ 2.5 คะแนน 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการท างานกับรูปภาพ มีความถูกบางส่วน  1.5 คะแนน 
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4. อธิบายหลักการท างานของเครื่องยนต์ดีเซลที่ท างาน 4 จังหวะ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการท างานกับรูปภาพ มีความถูกต้องสมบูรณ์ 2.5 คะแนน 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการท างานกับรูปภาพ มีความถูกบางส่วน  1.5 คะแนน 
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ใบงานที่  1  (กิจกรรมกลุ่ม) 
 
 
การทดลอง    เรื่อง   การส ารวจพื้นที่เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงานยานยนต์  
 
จุดประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพของพ้ืนที่ก่อนการปฏิบัติงานได้ 
2. เพ่ือตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อนการปฏิบัติงาน 
3. วิเคราะห์ผลการส ารวจได้ถูกต้อง 
4. มีวินัย แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ และตรงต่อเวลา 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1.  แบบส ารวจ                                       1 ชุด 
2.  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์      1 ตัว 

 
ล าดับขั้นการทดลอง 

1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน 
2. ร่วมกันแบ่งหน้าที่เพ่ืออกส ารวจพื้นที่ในการปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติ ตามพ้ืนที่

ที่ได้รับมอบหมาย 
3. บันทึกผลการส ารวจลงในตาราง 
4. ส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหน้าห้อง 
 
 

แบบบันทึกผลการส ารวจ 
 

 
พ้ืนที่ในการส ารวจ 

 
สภาพพ้ืนที่ 

 
วัสดุอุปกรณ์ในพ้ืนที่ 

 
สภาพของเครื่องมือและ

อุปกรณ์ 
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สรุปผลการส ารวจ 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
1.  ทักษะในการปฏิบัติงาน  30 คะแนน 
2. เสนอผลงาน                20 คะแนน 
3. ชิ้นงาน/ผลงาน             20  คะแนน 

รวม  90 คะแนน เก็บเป็นคะแนนสุทธิ 90/9 = 10 คะแนน 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ(Constructivism) วิชา เครื่องยนต์เล็ก   

รหัสวิชา 2101-2101 
ชุดที่ 1 ความปลอดภัยและหลักการท างานเครื่องยนต์เบนซิน 4 และ 2 จังหวะ 
                                                                                                เวลา  10  นาที  
จ านวน  10  ข้อ                  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

********************************************************************* 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนกาเครื่องหมายกากบาท X  ทับตัวอักษรหน้าค าตอบที่ถูกที่สุด 
1.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวระบบมาตรฐานความปลอดภัย 

ก.  แผงควบคุมไฟฟูาต้องไม่มีสิ่งของกีดขวางในระยะ 1.5 เมตร    
ข.  ห้ามใช้แก๊สในความดันสูงเกิน 28 พีเอสไอ.  
ค.  สายไฟต้องวางบนรางสายไฟ มีเข็มขัดรัดทุกๆ 1.5 เมตร    
ง.  ฝาครอบเครื่องไม่จ าเป็นต้องมีสลักล็อก 

2.  ข้อใดเป็นกฎความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ก.  ห้ามใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช ารุด 
ข.  ห้ามเจียระไนโลหะในบริเวณท่ีมีสารไวไฟ 
ค.  ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟูาในขณะปฏิบัติงานบนพ้ืนที่เปียกชื้น   
ง.  ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ควบคุมงานโดยเคร่งครัด 

3.  เพลาลูกเบี้ยวท าหน้าที่อะไร 
ก.  ควบคุมระยะเวลาในการจุดระเบิด 
ข.  ควบคุมจังหวะในการจุดระเบิด 
ค.  ควบคุมการเปิดปิดของลิ้น 

          ง.  ควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกสูบ 
4.  จากภาพ ภาพใดเป็นช่วงอัด 

 
           ก.                        ข.                         ค.                       ง . 
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5.  เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหรือเครื่องยนต์ SI จุดระเบิดได้อย่างไร 
ก. ใช้หัวเทียน   ข. ใช้หัวฉีด 
ค. ใช้ประกายไฟ   ง.  ใช้ความร้อน 

6.  เครื่องยนต์เล็กลูกสูบเดียวที่นิยมใช้งานกันอยู่ทั่วไปไม่เกินกี่แรงม้า 
ก.  5  แรงม้า   ข.  6  แรงม้า 
ค.  8  แรงม้า   ง.  10  แรงม้า 

7.  พฤติกรรมข้อใดมักก่อให้เกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานมากที่สุด 
ก.  การหยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน    
ข.  การปฏิบัติงานขณะอ่อนเพลีย 
ค.  การขาดความเข้าใจในงาน             
ง.  มีความรู้สึกว่าคงไม่เกิดอะไรขึ้นกับเรา 

8.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของลูกสูบเครื่องยนต์ 
ก. สร้างถ่ายก าลังไปยังเพลาข้อเหวี่ยง 
ข. เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของก้านสูบ 
ค.  รับแรงอัดด้านข้างจากมุมโล้ก้านสูบ 
ง.  ปิดลิ้นภายในกระบอกสูบกับห้องข้อเหวี่ยง 

9.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของเครื่องยนต์เล็ก 
ก.  เป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก 
ข.  เป็นเครื่องยนต์ที่เดินเรียบสั่นสะเทือนน้อย 
ค.  เป็นเครื่องยนต์ที่ซ่อมบ ารุงไม่ยากและประหยัด 
ง.  เป็นเครื่องยนต์ที่มีรูปร่างลักษณะสวยงามมาก 

10.  ในหลักการท างานของเครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ ลูกสูบจะเลื่อนข้ึนลง 4 ครั้ง เพลาข้อเหวี่ยงจะ
หมุนท างานกี่รอบ 

ก.  หมุน 4 รอบ   ข.  หมุน 3 รอบ 
ค.  หมุน 2 รอบ   ง.  หมุน 1 รอบ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  -  หลังเรียน 
 
 

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

1. 1. แต่งกายให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   2  ต้องสวมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้องเหมาะสมตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน 
   3 ต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย และค าสั่งของผู้ควบคุมงานโดยเคร่งครัด 
   4 ห้ามหยอกล้อเล่นกันในขณะปฏิบัติงาน 
   5 ห้ามใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ช ารุด และไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
   6 ห้ามเข้าในเขตอันตรายก่อนได้รับอนุญาต หรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
   7 ห้ามเชื่อม หรือเจียระไนโลหะในบริเวณท่ีมีสารไวไฟ หรือเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ได้ง่าย 

2.        1)  จังหวะดูด ลูกสูบจะเคลื่อนที่ลงด้านล่างจากแรงเหวี่ยง หรือแรงเฉื่อยของการหมุน แล้ว
วาล์วไอดีเปิดออกจะดูดอากาศผสมเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ 

2)  จังหวะอัด ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนจากแรงเหวี่ยง หรือแรงเฉื่อยของการหมุน แล้ว
วาล์วทั้ง 2 ปิด จะอัดอากาศพร้อมเชื้อเพลิงอยู่ในห้องเผาไหม้ 

3)  จังหวะก าลัง หัวเทียนจะจุดประกายไฟ ท าให้เชื้อเพลิงติดไฟ วาล์วทั้ง 2 ปิด เกิดความ
ร้อนสูง อากาศขยายตัว ความดันสูงเกิดแรงกดลูกสูบเคลื่อนที่ลงด้านล่าง 

4)  จังหวะคาย ลูกสูบเคลื่อนที่ข้ึนด้านบนจากแรงเหวี่ยง หรือแรงเฉื่อยของการหมุน วาลว์ไอ
เสียเปิดออกดันให้ไอเสียไหลออกด้านนอก 

3.     จังหวะระเบิด และจังหวะคาย    เมื่อลูกสูบ เคลื่อนที่ขึ้นไปสู่ศูนย์ตายบน ก็จะเกิดประกายไฟ
จากหัวเทียนท าให้เกิดระเบิดเพ่ือดันลูกสูบลงไปสู่ศูนย์ตายล่างอีกครั้ง ในระหว่างการเคลื่อนที่ลงครั้งนี้ 
ความสูงของลูกสูบ ก็จะไปปิดช่องอากาศทางเข้าไอดี และด้านบนของลูกสูบก็จะพ้นช่องทางออกของ
ไอเสียท าให้อากาศไอเสียไหลผ่านออกไป ในขณะเดียวกันนี้เองที่ด้านบนของลูกสูบก็จะพ้นช่องจาก
ห้องเพลาข้อเหวี่ยง ไอดีจากห้องเพลาข้อเหวี่ยงไหลเข้าไปขับไล่ไอเสียและเข้าไปแทนที่ในห้องเผาไหม้  
4.      (1) จังหวะดูด ลูกสูบเคลื่อนที่จากต าแหน่งบนสุดลงมาล่างสุด ในขณะที่วาล์วไอดีเปิดออก ก็จะ
เกิดแรงดูดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ 

         (2) จังหวะอัด ลูกสูบเคลื่อนที่จากต าแหน่งล่างสุดขึ้นสู่ต าแหน่งบนสุด ในขณะที่วาล์วปิดทั้ง 2 
วาล์ว   อัดให้อากาศภายในห้องเผาไหม้มีความดันสูงขึ้นและเกิดความร้อนขึ้นสูงมากพอที่จะท าให้
น้ ามันเชื้อเพลิงสามารถลุกติดไฟได้โดยไม่ต้องใช้ประกายไฟในการท าให้เกิดการเผาไหม้ 

http://auto.lannapoly.ac.th/e-learning/engine/content/engine2stroke.htm
http://auto.lannapoly.ac.th/e-learning/engine/content/engine2stroke.htm
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(3) จังหวะระเบิด ในขณะลูกสูบอยู่ในต าแหน่งอัด ในห้องเผาไหม้มีความดันและอุณหภูมิสูง 
หัวฉีดจะฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้   น้ ามันเชื้อเพลิงที่ฉีดเข้าไปแตกเป็นฝอยสัมผัสความ
ร้อนสูงของอากาศจะเกิดการติดไฟและลามไปทั่วห้องเผาไหม้   ท าให้อากาศในห้องเผาไหม้ทั้งห้อง
อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายตัวดันลูกสูบลงมา   ซึ่งเป็นก าลังขับเครื่องยนต์ 

(4) จังหวะคาย เมื่ออากาศและน้ ามันเชื้อเพลิงเกิดจากการเผาไหม้ขยายตัวดันลูกสูบจนถึง
ต าแหน่งล่างสุดแล้ว    ลูกสูบก็จะเริ่มเคลื่อนที่ข้ึนพร้อมกับวาล์วไอเสียเปิด   ลูกสูบก็จะดันเอาไอเสีย
หรือก๊าชที่เกิดจากการเผาไหม้ออกไปโดยผ่านทางวาล์วไอเสีย 
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แบบประเมินใบงานที่  1 
 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
เรื่อง........................................................................................ 
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ชื่อ-สกุล 
 
 
 5 5 5 5 5 5 30 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

เกณฑ์การประเมิน  อยู่ในหน้าถัดไป 
เกณฑ์การตัดสิน  25  -  30  คะแนน หมายถึง  ดีมาก    ระดับคุณภาพ  4 

  17  -  24  คะแนน หมายถึง  ดี    ระดับคุณภาพ  3 
            9  -  16  คะแนน หมายถึง  พอใช้    ระดับคุณภาพ  2 
           1  -    8  คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง     ระดับคุณภาพ  1 
เกณฑ์การผ่านได้ระดับคุณภาพ  2  ขึ้นไป   
 

 
 

ลงช่ือ________________________ผู้ประเมิน                                               
(______________________) 

              ครูผู้สอน 
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เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน   
1.  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์  (5  คะแนน) 
 5  คะแนน ครบ 
 4  คะแนน ขาดบางอย่าง  1  รายการ 
 3  คะแนน ขาดตั้งแต่  1-2  รายการ 
 2  คะแนน ขาดตั้งแต่  3-4  รายการ 
 1  คะแนน ขาดตั้งแต่  4  รายการเป็นต้นไป 
2.  ปฏิบัติตามขั้นตอน  (5  คะแนน) 
 5  คะแนน ครบทุกขั้นตอน 
 4  คะแนน ขาด  1  ขั้นตอน 
 3  คะแนน ขาด  2  ขั้นตอน 
 2  คะแนน ขาด  3  ขั้นตอน 
 1  คะแนน ขาดตั้งแต่  4  ขั้นตอนเป็นต้นไป 
3.  การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน  (5  คะแนน) 
 5  คะแนน ใช้วัสดุได้ถูกต้องเหมาะสมทุกชิ้น 
 4  คะแนน ใช้วัสดุได้ถูกต้องเหมาะสมทุกชิ้นขาดเพียง  1-2  ชิ้น 
 3  คะแนน ใช้วัสดุได้ถูกต้องเหมาะสมทุกชิ้นขาดเพียง  3-4  ชิ้น 
 2  คะแนน ใช้วัสดุได้ถูกต้องเหมาะสมขาดตั้งแต่  3-4  ชิ้น 
 1  คะแนน ใช้วัสดุไม่ถูกต้องทุกชิ้น 
4.  การใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัย  (5  คะแนน) 
 5  คะแนน ไม่เกิดอุบัติเหตุ 
 4  คะแนน เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย 
 3  คะแนน เกิดอุบัติเหตุ  1  ครั้ง 
 2  คะแนน เกิดอุบัติเหตุ  2  ครั้ง 
 1  คะแนน เกิดอุบัติเหตุมากกว่า  2  ครั้ง 
5.  ผลส าเร็จของงาน  (5  คะแนน) 
 5  คะแนน เสร็จก่อนก าหนดและงานมีคุณภาพ 
 4  คะแนน เสร็จทันก าหนดและงานมีคุณภาพ 
 3  คะแนน เสร็จทันก าหนดแต่งานไม่มีคุณภาพ 
 2  คะแนน เสร็จไม่ทันก าหนดเวลาและงานมีคุณภาพ 
 1  คะแนน เสร็จไม่ทันก าหนดเวลาและงานไม่มีคุณภาพ 
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6.  การจัดเก็บอุปกรณ์  (5  คะแนน) 
 5  คะแนน มีการท าความสะอาดอุปกรณ์และจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 4  คะแนน มีการท าความสะอาดอุปกรณ์และจัดเก็บได้เรียบร้อยเป็นบางส่วน 
 3  คะแนน มีการท าความสะอาดอุปกรณ์บางส่วนและจัดเก็บบางส่วน 
 2  คะแนน ไม่ท าความสะอาดมีอุปกรณ์และจัดอุปกรณ์ไม่เรียบร้อย 
 1  คะแนน ไม่ท าความสะอาดมีอุปกรณ์และไม่จัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
เรื่อง............................................................................. 

   เลขที่ 

 

วิธ
ีกา

รน
 าเส

นอ
   

  (
 4

)  
กา

รใ
ช้ภ

าษ
า(

4)
 

 
บุค

ลิก
ภา

พท
่าท

าง
(4

)  
นิส

ัยก
าร

ท า
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น(
4)
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รจ
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รศ

กา
ร(

4)
  

     รวม 
      (20) 

 
 

         ชื่อ-สกุล 
 
 
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

เกณฑ์การประเมิน  อยู่ในหน้าถัดไป 
เกณฑ์การตัดสิน  
18  -  20  คะแนน หมายถึง  ดีมาก    ระดับคุณภาพ  4 
15  -  17  คะแนน หมายถึง  ดี    ระดับคุณภาพ  3 
12  -  14  คะแนน หมายถึง  พอใช้    ระดับคุณภาพ  2 
 1  -  11  คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  1 
เกณฑ์การผ่านได้ระดับคุณภาพ  2  ข้ึนไป 
 
 

 
 
 

ลงช่ือ________________________ผู้ประเมิน                                               
(______________________) 

              ครูผู้สอน 
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เกณฑ์การประเมินการน าเสนอผลงาน 
  

1.  วิธีการน าเสนอ  (4  คะแนน) 
4  คะแนน การน าเสนอมีล าดับขั้นตอน  น่าสนใจใช้ชิ้นงานได้เหมาะสม 
3  คะแนน การน าเสนอมีล าดับขั้นตอนน่าสนใจแต่ใช้ชิ้นงานประกอบไม่เหมาะ  
2  คะแนน การน าเสนอมีล าดับขั้นตอน  แต่ไม่น่าสนใจ 
1  คะแนน การน าเสนอไม่เป็นล าดับขั้นตอน 

2.  การใช้ภาษา  (4  คะแนน) 
4  คะแนน สื่อความหมายเข้าใจชัดเจนไม่วกวนและออกเสียงอักขระถูกต้อง 
3  คะแนน สื่อความหมายได้เข้าใจ  แต่ออกเสียงอักขระไม่ถูกต้อง  3-4  ค า 
2  คะแนน สื่อความหมายได้เข้าใจ  แต่ออกเสียงอักขระไม่ถูกต้องมากกว่า  3-4  ค า 
1  คะแนน สื่อความหมายไม่เข้าใจ 

3.  บุคลิกภาพท่าทาง  (4  คะแนน) 
4  คะแนน มีบุคลิกท่าทางเหมาะสมกับชิ้นงานที่น าเสนอดีมาก 
3.  คะแนน มีบุคลิกท่าทางเหมาะสมกับชิ้นงานที่น าเสนอดี 
2  คะแนน มีบุคลิกท่าทางเหมาะสมกับชิ้นงานที่น าเสนอพอสมควร 
1  คะแนน มีบุคลิกท่าทางไม่เหมาะสม 

4.  นิสัยการท างาน  (4  คะแนน) 
4  คะแนน มีความตั้งใจมุ่งม่ันท างานให้ส าเร็จโดยเร็ว 
3.  คะแนน มีความตั้งใจท างานได้ส าเร็จ 
2  คะแนน ท างานที่ไม่รับมอบหมายได้ส าเร็จ 
1  คะแนน ท างานล่าช้าต้องคอยตักเตือน 

5.  การจัดนิทรรศการ  (4  คะแนน) 
4  คะแนน มีล าดับขั้นตอนและด าเนินงานตามที่ได้วางแผนไว้ผลงานสมบูรณ์ 
3.  คะแนน มีล าดับขั้นตอนแต่ไม่ด าเนินงานตามแผนผลงานสมบูรณ์ 
2  คะแนน ไม่มีล าดับขั้นตอน  แต่มีผลงานสมบูรณ์พอควร 
1  คะแนน ไม่มีล าดับขั้นตอน  ผลงานไม่สมบูรณ์ 
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แบบประเมินผลงาน / ชิ้นงาน 
เรื่อง................................................................................ 

      เลขที่ 
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ชื่อ-สกุล 
 
 
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

เกณฑ์การประเมิน  อยู่ในหน้าถัดไป 
เกณฑ์การตัดสิน   
18  -  20  คะแนน หมายถึง  ดีมาก    ระดับคุณภาพ  4 
15  -  17  คะแนน หมายถึง  ดี    ระดับคุณภาพ  3 
10  -  14  คะแนน หมายถึง  พอใช้    ระดับคุณภาพ  2 

          1  -   9   คะแนน          หมายถึง             ปรับปรุง  ระดับคุณภาพ  1 
 
เกณฑ์การผ่านได้ระดับคุณภาพ  2  ขึ้นไป 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน  / ชิ้นงาน 

   
1.  ช้ินงานน าไปใช้งานได้จริง  (4  คะแนน) 

4  คะแนน ชิ้นงานน าไปใช้งานได้  มองเห็นลักษณะของชิ้นงานชัดเจน 
3  คะแนน ชิ้นงานน าไปใช้งานได้  มองเห็นลักษณะของชิ้นงานพอสม  
2  คะแนน ชิ้นงานน าไปใช้งานได้  มองเห็นลักษณะของชิ้นงานไม่ชัดเจน 
1  คะแนน ชิ้นงานน าไปใช้งานไม่ได้ 

2.  ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน  (4  คะแนน) 
 4  คะแนน ชิ้นงานมีความสมบูรณ์ดีมาก 
 3  คะแนน ชิ้นงานมีความสมบูรณ์ดี 
 2  คะแนน ชิ้นงานมีความสมบูรณ์พอใช้ 
 1  คะแนน ไม่มีความสมบูรณ์ 
3.  ปฏิบัติด้วยตนเอง  (4  คะแนน) 

4  คะแนน ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความสุขุมรอบคอบ 
3.  คะแนน ขอความคิดเห็นจากครูและเพ่ือนร่วมงาน 
2  คะแนน ปรับปรุงจากงานของเพ่ือนและครู 
1  คะแนน ท าตามแบบของเพื่อนหรือครู 

4.  ท างานเสร็จทันเวลา  (4  คะแนน) 
4  คะแนน ท างานเสร็จทันเวลาก าหนด  ท าความสะอาดอุปกรณ์เรียบร้อย 
3.  คะแนน ท างานเสร็จทันเวลาก าหนดพอดี 
2  คะแนน เลยเวลาที่ก าหนดเล็กน้อย 
1  คะแนน เลยเวลาต้องน าชิ้นงานไปท าต่อที่บ้าน 

5.  การดูแลรักษาชิ้นงาน  (4  คะแนน) 
4  คะแนน มีการดูแลรักษาชิ้นงานดีมาก 
3.  คะแนน มีการดูแลรักษาชิ้นงานดี 
2  คะแนน มีการดูแลรักษาชิ้นงานพอใช้ 
1  คะแนน ไม่มีการดูแลรักษาชิ้นงาน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

เร่ือง __________________________วิชา  งานเคร่ืองยนต์เล็ก   รหัสวิชา   2101 - 2101 

ชั้น ____________________________สังเกตเมื่อวันที่ ______เดือน ____________ พ.ศ. ________ 

ค าชี้แจง  ให้ใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องระดับความคิดเห็น 

ชื่อ  -สกุล 

การวางแผน 

การท างาน 

ความ

กระตือรือร้นใน

การท างาน 

การมีส่วน

ร่วมในการ

ท างาน 

ระบบ 

การท างาน 
รวมคะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 12 

              

              

              

เกณฑ์การประเมิน 

 การวางแผนการท างาน 
 3  คะแนน  เมื่อกลุ่มมีการวางแผนการท างานร่วมกันภายในกลุ่มทกุคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทกุครั้ง 
2  คะแนน  เมื่อกลุม่มีการวางแผนการท างานร่วมกันภายในกลุ่มเปน็บางครั้ง 
1  คะแนน  เมื่อกลุ่มไม่มีการวางแผนการท างานร่วมกัน 

ความกระตือรือร้นในการท างาน 
3  คะแนน  เมื่อสมาชิกในกลุ่มมีความตั้งใจต้องการท างานให้เกิดผลดี  ขวนขวายช่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 
2  คะแนน  เมื่อสมาชิกในกลุ่มมีความตั้งใจต้องการท างานให้เกิดผลดีเป็นบางครั้ง 
1  คะแนน  เมื่อสมาชิกในกลุ่มไมต่ั้งใจท างาน 

การมีส่วนร่วมในการท างาน 
3  คะแนน  เมื่อสมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือมีความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 
2  คะแนน  เมื่อสมาชิกบางคนใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างดี 
1  คะแนน  เมื่อสมาชิกไม่ใหค้วามร่วมมือ 

ระบบการท างาน 
3  คะแนน  เมื่อมีการก าหนดบทบาทแบ่งหน้าท่ีและปฏิบตัิหน้าที่อย่างครบถ้วนสมบรูณ ์
2  คะแนน  เมื่อมีการก าหนดบทบาทแบ่งหน้าท่ีและปฏิบตัิหน้าที่บา้ง 
1  คะแนน  เมื่อไม่มีการก าหนดบทบาทแบ่งหน้าท่ี 

ระดับคุณภาพ 
คะแนน  10 - 12  คะแนน หมายถึง ด ี
คะแนน   7  -  9  คะแนน หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนน   4  -  6  คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ชื่อผู้ประเมิน / กลุ่มประเมนิ..................................................................................................................................... 

ชื่อกลุม่รับการประเมิน.............................................................................................................................................. 

ประเมินผลครั้งที.่.............................................วันที.่.................เดือน.........................................พ.ศ.  .................... 

ที ่ คุณลักษณะ / พฤติกรรมบ่งชี้ 

ระดับพฤติกรรม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ดี 

(3คะแนน) 

พอใช้ 

(2คะแนน) 

ปรับปรุง 

(1คะแนน) 

1 ความมีมนุษยสัมพันธ ์
-  แสดงกิริยาท่าทางสุภาพต่อผู้อืน่ 
-  ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น 

    

2 ความมีวินัย 
-  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อตกลงต่าง ๆ ของวิทยาลยั 
ได้แก่  การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ  ตรงต่อเวลา 

    

3 ความรับผิดชอบ 
-  มีการเตรยีมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
-  ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ 
-  มีความเพียรพยายามในการเรียนและการปฏิบัติงาน 

    

4 ความเชื่อมั่นในตนเอง 
-  กล้าแสดงความคดิเห็นอย่างมเีหตุผล 

    

5 ความปลอดภัย 
-  ปฏิบัติงานท ากิจกรรมด้วยความระมดัระวัง 

    

6 ความสนใจใฝ่รู้ 
-  ซักถามปัญหาน่าสงสัย 

    

7 ความรักสามัคคี 
-  ร่วมมือในการท างาน 

    

8 ความกตัญญูกตเวที 
-  มีสัมมาคารวะต่อผู้สอน-อาจารย์อย่างสม่ าเสมอ   
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

    

9 พ่ึงตนเอง 
-  ท างานปฏิบัติงานด้วยตนเอง 

    

10 มีความอดทนอดกลั้น 
-  ควบคุมอารมณ์ / ความรูส้ึกอยา่งมีสติและเหตุผล 

    

 

 
ดี          หมายถึง   ปฏิบัติทุกคร้ัง 
พอใช้          หมายถึง   ปฏิบัติบางคร้ัง 
ปรับปรุง          หมายถึง   ไม่ปฏิบัติเลย 

 



ความปลอดภัยและหลักการท างานเครื่องยนต์เบนซิน 4 และ 2 จังหวะ 59 

 

แบบสรุปผลการเรียน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ  วิชา เครื่องยนต์เล็ก  รหัสวิชา 2101-2101 

ชุดที่......    เรื่อง.....................................   
 

ที ่ ชื่อ  -  นามสกุล 

คะแนนแบบทดสอบ คะแนนกิจกรรมระหว่างเรียน   

รวม 
(20) 

ก่อนเรียน 
(10) 

หลังเรียน 
(10) 

 
แบบฝึกหัด 

(10) 

 
ใบงานที่ 1 

(10) 
 
 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 

ลงช่ือ_____________________ผู้ประเมิน                                                     
(______________________) 

ครูผู้สอน 

 


