
 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาต ิปการศึกษา 2565 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 

สาขาวิชา ชางยนต 

ช่ือวิชา ทักษะวิชางานเคร่ืองยนตเล็กดีเซล 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 



 

เกณฑ กติกา การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม สาขา ชางยนต 

ทักษะวิชางานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับระดับ ปวช. 

***************************************************************** 

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565  

เวลาการแขงขัน 80 นาที 

1.วัตถุประสงคของการแขงขัน 

1.1  เพ่ือทดสอบทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานสาขางานเครื่องยนตเล็กดีเซลของ 

      ผูเขาแขงขัน 

1.2  เพ่ือใหครู-อาจารยไดพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของนักเรียนในสาขางานเครื่องยนตเล็กดีเซล   

      ใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

1.3 เพ่ือใหนักเรียนไดใชความรูความสามารถท่ีไดจากการศึกษามาใชใหเกิดประโยชนในการ 

      ปฏิบัติงานจริง 

 1.4  เพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณนอกเหนือจากการศึกษาในหองเรียน 

1.5  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานและศักยภาพของสถานศึกษาและนักศึกษาสังกัด 

      อาชีวศึกษาเอกชนสูสาธารณชน 

 1.6  เพ่ือยกระดับทักษะฝมือของผูเรียนอาชีวศึกษา ใหกาวสูระดับสากล 

 

2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

2.1 เปนนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไมเปนพนักงานประจําบริษัท) ของสถานศึกษา ท่ี

กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยกําหนดอายุไมเกิน 25 ป และไดลงทะเบียน

เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษาดังกลาวไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

2.2 นักเรียน-นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเขาแขงขัน/ประกวดตามระดับการศึกษานั้นๆ โดยไมมีการแยก

สาขาวิชา 

2.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเขาแขงขัน/ประกวดในระดับการศึกษานั้นๆ รายวิชาละไมเกิน 5 

คน สําหรับประเภทบุคคล และไมเกิน 3 ทีมสําหรับประเภททีมหรือตามเกณฑท่ีกําหนดไวในแตละ

ประเภท 

2.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเขาแขงขันประเภททักษะวิชาชีพ สาขาวิชาใดก็ไดโดยมีสิทธิ์ เขาแขงขัน 1 

รายวิชาเทานั้น 

2.5 นักเรียนนักศึกษา ท่ีเคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปการศึกษาท่ีผานมาไมมีสิทธิ์

เขาแขงขันในรายวิชาเดิม 



 

 

3. กติกาการแขงขัน  

3.1 สถานศึกษามีสิทธิ์สงนักศึกษาเขาแขงขันประเภทบุคคลสาขาวิชาละ 1 คน สํารอง 1 คน 

3.2 ผูเขาแขงขัน ตองชําระเงินคาสมัครตามท่ีวิทยาลัยเจาภาพกําหนด 

3.3 ทักษะวิชาท่ีมีผูสมัครแขงขันนอยกวา 5 วิทยาลัย อาจไมจัดการแขงขันหรือข้ึนอยูกับดุลยพินิจ  

     ของเจาภาพ 

3.4 ผูเขาแขงขันรายงานตัว ณ สถานท่ีแขงขันกอนเวลาแขงขัน  30 นาที พรอมแสดงบัตรประจําตัว   

นักศึกษา หรือ บัตรประจําตัวประชาชน  กรณีไมมีบัตรตองมีหนังสือรับรองจากผูบริหารสถานศึกษา 

 3.5 การแขงขันจะเรียงตามลําดับวิทยาลัย ตามการจัดการของกรรมการแตละทักษะวิชา 

3.6 เม่ือถึงเวลาแขงขันกรรมการเรียกตัวผูเขาแขงขัน ใหผูแขงขันรายงานตัวตอคณะกรรมการทันที 

     หากเวลาผานไป 10 นาที ไมรายงานตัว/หรือเขาประจําท่ี ถือวาวิทยาลัยนั้นสละสิทธิ์ไมเขา 

     แขงขัน 

3.7 การแขงขันจะมีเฉพาะภาคปฏิบัติ กําหนดสัดสวนคะแนนภาคปฏิบัติเทากับ 100 คะแนน 

4. สมรรถนะรายวิชา 

   

 

สมรรถนะรายวิชา (ทักษะ) 

 

เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 

น้ําหนัก

คะแนน 

2 0 

1. แสดงความรูเก่ียวกับโครงสรางและ

หลักการทํางานของเครื่องยนตเล็กดีเซล 

 

1. ตรวจสอบการทํางานของปมน้ํามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงของ

เครื่องยนตเล็กดีเซล ไดถูกตอง 

2. ตรวจสอบแรงดันน้ํามันของหัวฉีดของเครื่องยนตเล็กดีเซลได

ถูกตอง 

  

2. ถอด ประกอบและตรวจ สภาพชื้น

เครื่องยนตเล็กดีเซลตามคูมือ 

 

1.ถอด-ประกอบปมน้ํามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงของเครื่องยนตเล็กดี

ไดถูกตอง 

2. ถอด-ประกอบหัวฉีดของเครื่องยนตเล็กดีเซลไดอยางถูกตอง 

3. ถอดประกอบชุดไทม่ิงของเครื่องยนตเล็กดีเซลไดอยางถูกตอง 

4.ตรวจสภาพชิ้นสวนเครื่องยนตเล็กดีเซล 

3. บํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กดีเซลตามคูมื  1. ทดสอบการทํางานของปมน้ํามัน 

เชื้อเพลิงแรงดันสูงของเครื่องยนตเล็กดี 

เซลไดถูกตอง 

2. ปรับตั้งแรงดันของหัวฉีดของ 

เครื่องยนตเล็ก ดีเซลไดอยางถูกตอง 



 

5. วิธีดําเนินการสอบ 

 5.1 ผูเขาแขงขันตองพรอมหนาสถานท่ีแขงขันกอนเวลาสอบ 10 นาที 

5.2 กอนลงมือแขงขันใหตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณท่ีตองใชในการปฏิบัติงานกอน (ถาไมมีให      แจง

กรรมการ) 

5.3 ผูเขาแขงขันอานคําสั่งการปฏิบัติงานกอนการปฏิบัติ 

5.4 ในขณะท่ีปฏิบัติงานใหบอกวาทําอะไรเปนชวงๆ เชน ถอด ประกอบชิ้นสวน ตรวจวัด หรือทดสอบ เปน

ตน 

5.5 ผูเขาแขงขันสถานศึกษาละ 1 ทาน 

6. ส่ิงท่ีผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง  

      6.1 ผาสําหรับทําความสะอวด 

 6.2 ปากกา 

7. ส่ิงท่ีเจาภาพจัดเตรียมให 

 7.1 เครื่องยนตเล็กดีเซล 

 7.2 เครื่องทดสอบหัวฉีด 

 7.3 เครื่องมือพ้ืนฐานงานชางยนต 

 7.4 คีมถางแหวนล็อค 

 7.5 ประแจวัดแรงระเบิด 

 7.6 ไมโครมิเตอร 0-25 mm 

 7.7 ไมโครมิเตอร 75-100 mm 

 7.8 เวอรเนียรคาลิปเปอร 0.02 mm 

 7.9 น้ํามันดีเซล 

 7.10 น้ํามันหลอลื่น 

 7.11 แผนชิมตั้งแรงดันหัวฉีด  

 

8. คาวัสดุอุปกรณผูเขาแขงขันคนละ  ..............  บาท 

 

9. โจทยท่ีใชในการแขงขัน (ใบงาน, ขอบเขตของขอสอบ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

เครื่องมือการประเมินการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม สาขา ชางยนต 

ทักษะวิชางานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับระดับ ปวช. 

วันท่ีแขงขัน................................................สนามแขงขัน......................................................... 

  

 

สถานีท่ี 1 ถอดประกอบช้ืนสวนปมน้ํามันเช้ือเพลิงแรงดันสูงเครื่องยนตเล็กดีเซลพรอมติดเครื่องยนต 

คําส่ัง : 

1. ถอดแยกชิ้นสวนชุดปมน้ํามันเชื้อเพลิงแรงดันสูง 

2. ประกอบชุดปมน้ํามันเชื้อเพลิงแรงดันสูง 

3. ประกอบปมน้ํามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงเขากับเครื่องยนต 

4. ใสทอน้ํามันเชื้อเพลิงแรงดันสูง 

5. ติดเครื่องยนต / เดินเบา/เรง และดับเครื่องยนต 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงาน 20 นาที 

หมายเหตุ : 1. ผูแขงขันตองทดสอบการทํางานของปมกอนท่ีจะประกอบเขากับเครื่องยนต 

ขอบเขตของขอสอบ 

1. เครื่องยนตเล็กดีเซล 

2. ถอดแยกชิ้นสวนชุดปมน้ํามันเชื้อเพลิงแรงดันสูง 

3. ประกอบชุดปมน้ํามันเชื้อเพลิงดันสูง 

4. เทสการทํางานของปมน้ํามันเชื้อเพลิงแรงดันสูง 

5. ประกอบปมน้ํามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงเขากับเครื่องยนต 

6. ติดเครื่องยนต/เดินเบา/เรง และดับเครื่องยนต 

 

 

 

 

 

 

 



 

เครื่องมือการประเมินการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม สาขา ชางยนต 

ทักษะวิชางานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับระดับ ปวช. 

วันท่ีแขงขัน................................................สนามแขงขัน......................................................... 

  

 

สถานีท่ี 2 ถอดประกอบช้ินสวนปมน้ํามันเช้ือเพลิงแรงดันสูงเครื่องยนตเล็กดีเซล 

 

คําส่ัง : 

1. ถอดแยกชิ้นสวนหัวฉีด 

2. ปรับตั้งแรงดันน้ํามันหัวฉีด 

3. ประกอบชิ้นสวนหัวฉีด 

4. ขันคาแรงบิดหัวฉีด 60 N.m 

5. ปรับตั้งแรงดันน้ํามันของหัวฉีดใหไดคามาตรฐาน โดยใชเครื่องทดสอบหัวฉีด 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงาน 20 นาที 

 

หมายเหตุ : หัวฉีดถอดแยกจากเครื่องยนตไวแลว 

 

ขอบเขตของขอสอบ 

1. หัวฉีดของเครื่องยนตเล็กดีเซล 

2. ถอดแยกชิ้นสวนหัวฉีด 

3. ประกอบชิ้นสวนหัวฉีด 

4. ปรับตั้งแรงดันน้ํามันของหัวฉีดใหไดตามคามาตรฐานโดยใชเครื่องทดสอบหัวฉีด 

 

 

 

 

 

 



 

เครื่องมือการประเมินการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม สาขา ชางยนต 

ทักษะวิชางานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับระดับ ปวช. 

วันท่ีแขงขัน................................................สนามแขงขัน......................................................... 

  

 

สถานีท่ี 3 งานถอด-ประกอบชุดเฟองไทมม่ิงและชุดเฟองสมดุลเครื่องยนตเล็กดีเซล 

คําส่ัง : 

1. ถอดฝาครอบเฟองไทมม่ิงและชุดเฟองสมดุลออก 

2. ถอดชุดเฟองไทมม่ิงและชุดเฟองสมดุล 

3. ประกอบ พรอมตั้งมารคชุดเฟองไทมม่ิงและชุดเฟองสมดุล 

4. ประกอบ พรอมตั้งมารคชุดเฟองไทมม่ิงและชุดเฟองสมดุล 

5. ใชเวลาในการปฏิบัติ 

 

  หมายเหตุ : 1.ใชเครื่องยนตเล็กดีเซล โดยไมมีปมน้ํามันเชื้อเพลิงแรงดันสูง 

        2.ผูแขงขันตองใหกรรมการตรวจสอบงานกอนท่ีจะประกอบฝาครอบเฟองไทม 

          ม่ิงและชุดเฟองสมดุล 

 

ขอบเขตของขอสอบ 

1. เครื่องยนตดีเซล 

2. ถอดแยกฝาครอบเฟองไทม่ิงและชุดเฟองสมดุลออก 

3. ถอดชุดเฟองไทม่ิงแบะชุดเฟองสมดุลออก 

4. ประกอบ พรอมตั้งมารคชุดเฟองไทมม่ิงและชุดเฟองสมดุล 

5. ประกอบ พรอมตั้งมารคชุดเฟองไทมม่ิงและชุดเฟองสมดุล 

 

 

 

 

 



 

เครื่องมือการประเมินการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภท ชางอุตสาหกรรม สาขา ชางยนต 

ทักษะวิชางานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับระดับ ปวช. 

วันท่ีแขงขัน................................................สนามแขงขัน......................................................... 

  

 

สถานีท่ี 4 การใชเครื่องมือตรวจวัดช้ินสวนทางกล 

คําส่ัง : 

1. วัดความโตลูกสูบดวยไมโครมิเตอร 

2. วัดกานวาลวดวยไมโครมิเตอร 

3. วัดความยาวสปริงลิ้นดวยเวอรเนียรคาลิปเปอร 

4. วัดความหนาของแหวนลูกสูบดวยเวอรเนียรคาลิปเปอร 

5. วัดความสูงของยอดลูกเบี้ยวดวยไมโครมิเตอร 

6. ใชเวลาในการปฏิบัติงาน 20 นาที 

หมายเหตุ :  ใหผูเขาแขงขันบันทึกคาท่ีตรวจวัดไดลงในเอกสารท่ีแจกให 

 

ขอบเขตของขอสอบ 

1. ชิ้นสวนเครื่องยนตเล็กดีเซล 

2. วัดความโตลูกสูบดวยไมโครมิเตอร 

3. วัดกานวาลวดวยไมโครมิเตอร 

4. วัดความยาวสปริงลิ้นดวยเวอรเนียรคาลิปเปอร 

5. วัดความหนาของแหวนลูกสูบดวยเวอรเนียรคาลิปเปอร 

6. วัดความสูงของยอดลูกเบี้ยวดวยไมโครมิเตอร 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. เกณฑการใหคะแนน 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 
ทักษะวิชางานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับระดับ ปวช. 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน........................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา................................................................................................................... 

 

สถานีท่ี 1 ถอดประกอบช้ินสวนปมน้ํามันเช้ือเพลิงแรงดันสูงเครื่องยนตเล็กดีเซล และติดเครื่องยนต 

 

หัวขอ 

 

รายละเอียด 

น้ําหนักคะแนน หมายเหตุ  

ปฏบัิต ิ

1 

ไมปฏิบัติ 

0 

  

1. ความพรอม

ในการปฏิบัต ิ

1.1 การแตงกายเรียบรอยตามท่ีสถานศึกษากําหนด     

1.2 เตรียมผาเช็ดมือ     

 

 

 

 

 

 

 

2. การถอด 

2.1 ปดกอกกรองน้ํามันเชื้อเพลิง     

2.2 ถอดทอน้ํามันเขาปม     

2.3 ถอดทอน้ํามันแรงดันสูง     

2.4 ถอดปมน้ํามันเชื้อเพลิงออกจากเครื่องยนต     

2.5 ถอดแหวนลอ็กสลักลูกกลิ้ง     

2.6 ถอดสลักล็อกลูกกลิ้ง     

2.7 ถอดแหวนรองสปริงตัวลาง     

2.8 ถอดสปริงปม     

2.9 ถอดลูกปม     

2.10 ถอดแหวนรองสรปงตัวบน     

2.11 ถอดเฟองปลอกบังคับลูกปม     

2.12 ถอดเฟองฟงหวี     

2.13 ถอดน็อตยึดลิ้นสง     

2.14 ถอดชุดลิ้นสง     

2.15 ถอดสปริงลิ้นสง     

2.16 ถอดกระบอกปมออกจากตัวเรือนปม     

2.17 ลางทําความสะอวดชิ้นสวนและจัดวางใหเปน

ระเบียบ 

    

 3.1 ประกอบกระบอกปม     



 

 

 

 

 

 

3. การ

ประกอบ 

3.2 ประกอบชุดลิ้นสง     

3.3 ประกอบสปริงลิ้นสงใสน็อตยึดลิ้นสง     

3.4 ประกอบชุดลิ้นสงสปริงลิ้นสงและน็อตยึดลิ้นสง     

3.5 ประกอบเฟองฟนหว ี     

3.6 ประกอบเฟองปลอกบังคับ     

3.7 ประกอบแหวนรองสปริงตัวบน     

3.8 ประกอบสปริงปม     

3.9 ประกอบลูกปม     

3.10 ประกอบแหวนรองสปรงิตัวลาง     

3.11 ประกอบชุดลูกกลิ้งปม     

3.12 ประกอบสลักล็อกชุดลูกกลิ้ง     

3.13 ประกอบแหวนล็อกสลักชุดลูกกลิ้ง     

3.14 ทดสอบการทํางานของปมแรงดันสูง     

3.15 ประกอบปมน้ํามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงเขากับ

เครื่องยนต 

    

3.16 ประกอบทอน้ํามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงเขากับปม     

3.17 ประกอบทอน้ํามันเพชื้อเพลิงแรงดันต่ําเขากับปม     

3.18 เปดก็อกน้ํามันเชื้อเพลิง     

3.19 ไลลมออกจากระบบน้ํามันเชื้อเพลิง     

4. ติด

เครือ่งยนต

หลังประกอบ

เสร็จ 

4.1 ติดเครื่องยนตและดับเครื่องยนตได     

4.2 เครื่องยนตสามารถเบาและเรงเครื่องได     

รวมคะแนน คะแนน  

คะแนนเต็ม 40 คะแนน ได                        คะแนน  

 

 

     ลงชื่อกรรมการคุมสอบ................................................. 

        (...........................................) 

 

 

 



 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 
ทักษะวิชางานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับระดับ ปวช. 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน........................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา................................................................................................................... 

สถานีท่ี 2 ถอดประกอบช้ินสวนหัวฉีดเครื่องยนตเล็กดีเซล พรอมปรับตั้งแรงดันการฉีดน้ํามัน 

 

หัวขอ 

 

รายละเอียด 

น้ําหนักคะแนน หมายเหตุ 

ปฏบัิต ิ

1 

ไมปฏิบัติ 

0 

 

1. ความพรอม

ในการปฏิบัต ิ

1.1 การแตงกายเรียบรอยตามท่ีสถานศึกษากําหนด    

1.2 เตรียมผาเช็ดมือ    

 

 

 

2. การถอด 

2.1 ใชปากกาจับงานจับหัวฉีด    

2.2 ถอดเสื้อหัวฉีดออกจากเรือนหัวฉีด    

2.3 ถอดเข็มหัวฉีดออกจากปลอกเข็มหัวฉีด    

2.4 ถอดบารองเข็มหัวฉีด    

2.5 ถอดกานกดเข็มหัวฉีด    

2.6 ถอดสปริงดันเข็มหัวฉีด    

2.7 ลางทําความสะอาดชิ้นสวนของหัวฉีด    

 

 

 

 

3 การประกอบ 

3.1 ประกอบแผนชิมปรับตั้งแรงดันหัวฉีด    

3.2 ประกอบสปริงดันเข็มหัวฉีด    

3.3 ประกอบกานกดเข็มหัวฉีด    

3.4 ประกอบบารองเข็มหัวฉีด    

3.5 ประกอบเข็มหัวฉีดเขาปลอกเข็มหัวฉีด    

3.6 ประกอบขุดเข็มหัวฉีด    

3.7 ประกอบเสื้อหัวฉีดเขากับตัวเรือนหัวฉีด    

3.8 ขันแรงบิดยึดเสื้อหัวเข็ม    

4. ปรับตั้ง

แรงดันหัวฉีด 

ปรับตั้งแรงดันการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงของหัวฉีดใหได

ตามคากําหนด 

คากําหนดแรงดันหัวฉีด = 120 kg/cm2 

   

รวมคะแนน คะแนน 

 

 



 

หมายเหตุ เกณฑการใหคะแนนหัวขอท่ี 4 

ปรับแรงดันการฉีดน้ํามันของหัวฉีดไดตามคากําหนด     ได 3 คะแนน 

ปรับแรงดันการฉีดน้ํามันของหัวฉีดไดแตกตางจากคาท่ีกําหนดไมเกิน 5 kg/cm2 ได 2 คะแนน 

ปรับแรงดันการฉีดน้ํามันของหัวฉีดไดแตกตางจากคาท่ีกําหนดไมเกิน 10 kg/cm2 ได 1 คะแนน 

ปรับแรงดันการฉีดน้ํามันของหัวฉีดไดแตกตางจากคาท่ีกําหนดเกิน 10 kg/cm2  ได 0 คะแนน 

 

 

 

     ลงชื่อกรรมการคุมสอบ................................................. 

        (...........................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เต็ม 20 คะแนนได 

 



 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 
ทักษะวิชางานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับระดับ ปวช. 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน........................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา................................................................................................................... 

สถานีท่ี 3 งานถอดประกอบชุดเฟองไทมม่ิงและชุดเฟองสมดุลเครื่องยนตเล็กดีเซล 

 

หัวขอ 

 

รายละเอียด 

น้ําหนักคะแนน หมายเหต ุ

ปฏิบัติ1 ไมปฏิบัติ 0  

1. ความพรอม

ในการปฏิบัต ิ

1.1 การแตงกายเรียบรอยตามท่ีสถานศึกษากําหนด    

1.2 เตรียมผาเช็ดมือ    

 

 

 

2. การถอด 

2.1 ถอดฝาครอบเฟองไทมม่ิงและชุดเฟองสมดุล    

2.2ถอดแผนล็อกเพราลูกเบี้ยว    

2.3 ถอดเฟองลูกเบี้ยว    

2.4 ถอดก้ิบล็อกเฟองสะพาน    

2.5 ถอดเฟองสะพาน    

2.6 ถอดแหวนล็อกเฟองสมดุล    

2.7 ถอดเฟองสมดุล    

 

 

 

 

3. การประกอบ 

3.1 ประกอบเฟองลูกเบ้ียวกับเฟองขอเหว่ียงมารค 1 จุดตรงกับ 1 จุด    

3.2 ประกอบเฟองขอเหว่ียงกับเฟองสะพานมารค 2 จุด ตรงกับ 2 จุด    

3.3 ประกอบเฟองสะพานกับเฟองสมดุลมารค 3 ตรงกับ 3    

3.4 ประกอบเฟองสมดลุมารคเฟองตัวบนและตัวลางจะอยูตรงขามกัน    

3.5 ประกอบตัวล็อกเฟองลูกเบี้ยว    

3.6 ประกอบล็อกเฟองสะพาน    

3.7 ประกอบตัวล็อกเฟองสมดุล    

3.8 ประกอบฝาครอบเฟองไทมม่ิงและชุดเฟองสมดุล    

 

4.ทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 

4.1 ความสะอาดในการปฏิบัติงาน    

4.2 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน    

4.3 การจัดการเก็บเครื่องมืออุปกรณ เปนระเบียบเรียบรอย    

รวมคะแนน คะแนน 

 

       ลงชื่อกรรมการคุมสอบ................................................. 

                           (...........................................) เต็ม 20 คะแนนได 



 

 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 
ทักษะวิชางานเครื่องยนตเล็กดีเซล ระดับระดับ ปวช. 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน........................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา................................................................................................................... 

สถานีท่ี 4 การใชเครื่องมือตรวจสอบวัดช้ินสวนทางกล 

หัวขอ 

 

 

รายละเอียด 

 

คาท่ีวัดได 

น้ําหนักคะแนน  

หมายเหตุ 2 1 0 

1 

2 

วัดความโตลูกสูบใชไมโครมิเตอร      

วัดกานวาลวไอดีใชไมโครมิเตอร      

 วัดกานวาลวไอเสียใชไมโครมิเตอร      

 

3 

วัดความยาวสปริง ไอดี ใชเวอรเนียรคาลิปเปอร      

วัดความยาวสปริง ไอเสีย ใชเวอรเนียรคาลิปเปอร      

 

4 

วัดความหนาของแหวนอัดตัวท่ี 1 ใช เวอรเนียรคาลิปเปอร      

วัดความหนาของแหวนอัดตัวท่ี 2 ใช เวอรเนียรคาลิปเปอร      

วัดความหนาของแหวนอัดตัวท่ี 3 ใช เวอรเนียรคาลิปเปอร      

5 วัดความสูงของยอดลูกเบี้ยวไอดี ใชไมโครมิเตอร      

วัดความสูงของยอดลูกเบี้ยวไอเสีย ใชไมโครมิเตอร      

 

หมายเหตุ 

 อานคาไดตามคากําหนด หรือคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.02 nm.   ของคากําหนด  ได 2 คะแนน 

 อานคาได และคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.04 nm. ของคากําหนด    ได 1 คะแนน 

 อานคาได แตคลาดเคลื่อนเกิน 0.04 nm. ของคากําหนด    ได 0 คะแนน 

 

 

     ลงชื่อกรรมการคุมสอบ................................................. 

        (...........................................) 

เต็ม 20 คะแนนได 

 



 

11. เกณฑการพิจารณารางวัล 

 การตัดสินผลการแขงขัน/ประกวด กําหนดคะแนนเพ่ือเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน 3 ระดับนี้ 

  คะแนน  90.00-100 คะแนน  เกียรติบัตรเหรียญทอง 

  คะแนน  80.00-89.99 คะแนน  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

  คะแนน  70.00-79.99 คะแนน  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

  คะแนน  60.00-69.99 คะแนน  เกียรติบัตรชมเชย 

12. คณะกรรมการตัดสิน  
ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน................................................................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา............................................................................................................................................ 

 

ท่ี รายการปฏิบัติ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 งานถอด-ประกอบชิ้นสวนปมน้ํามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงเล็กดีเซล

และติดเครื่องยนต 

40  

2 งานถอด-ประกอบชิ้นสวนหัวฉีดเครื่องยนตเล็กดีเซล และ

ปรับตั้งแรงดันการฉีดน้ํามัน 

20  

3 งานถอด-ประกอบชุดเฟองไทมม่ิงและชุดเฟองสมดุลเครื่องยนต

เล็กดีเซล 

20  

4 งานการใชเครื่องมือตรวจวัดชิ้นสวนทางกล 20  

รวมคะแนนภาคปฏิบัติ 100  

คิดเปนรอยละ 100  

 

ผลการแขงขัน  ....................................... 

เกณฑการตัดสินใจ 

  คะแนน  90.00-100 คะแนน  เกียรติบัตรเหรียญทอง 

  คะแนน  80.00-89.99 คะแนน  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

  คะแนน  70.00-79.99 คะแนน  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

  คะแนน  60.00-69.99 คะแนน  เกียรติบัตรชมเชย 

 

   ลงช่ือประธานกรรมการ                                          ลงช่ือกรรมการการแขงขัน 

                                                            

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

(...........................................)                                              (...........................................) 

 


