
1 
 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 

สาขาวิชา ช่างยนต์ 
วิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2562 

ทักษะวิชา งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล  ระดับ ปวช.  เวลา 1.20 ชั่วโมง   

วันที่แข่งขัน  29  มกราคม  2563 
สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) อ.พานทอง จ.ชลบุร ี

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

1.วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 

1.1 เพ่ือทดสอบทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานสาขางาน เครื่องยนต์ เล็กดีเซล ของผู้เข้า

แข่งขัน 

1.2 เพ่ือให้คร-ูอาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของนักเรียนในสาขางานเครื่องยนต์ เล็กดีเซล
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

1.3 เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

 1.4 เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 

1.5 เพ่ือเป็นการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน และศักยภาพของสถานศึกษาและนักศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาเอกชนสู่สาธารณชน 

 1.6 เพ่ือยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้ก้าวสู่ระดับสากล 
 
2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

2.1 เป็นนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี(ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) ของ  
     สถานศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยก าหนดอายุไม่เกิน 25 ปี   
     และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
     ชั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

2.2 นักเรียน-นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขัน/ประกวดตามระดับการศึกษานั้น ๆ โดยไม่มีการ  
     แยกสาขาวิชา 
2.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขัน/ประกวดในระดับการศึกษานั้น ๆ รายวิชาละ  
     ไม่เกิน 5 คน ส าหรับประเภทบุคคล และไม่เกิน 3 ทีมส าหรับประเภททีมหรือตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
     ไว้ในแต่ละประเภท 
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2.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเข้าแข่งขันประเภททักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาใดก็ได้โดยมีสิทธิ์  
     เข้าแข่งขัน 1 รายวิชาเท่านั้น 

2.5 นักเรียนนักศึกษา ที่เคยได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปีการศึกษาที่ผ่านมา  
     ไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายวิชาเดิม 
 

3. หลักฐานการรับสมัคร 
3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาเซ็นส าเนาถูกต้อง SCAN เข้ามาในระบบ 

3.2 รูปถ่ายใส่ชุดเครื่องแบบของวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 

     จ านวน 1 รูป Add เพ่ิมเข้ามาในแบบฟอร์มรับสมัคร 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 4.1 ส่งใบสมัครผู้เข้าแข่งขัน ทาง www.vr-centre.net ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 

 4.2  ส่งเงินค่าสมัครผู้เข้าแข่งขัน  ภายในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 

                โดยโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย  สาขาหนองต าลึง 

                ชื่อบัญชีนายรณชัย  นาสวน เลขที่บัญชี  678-8-02337-9  ระดับชาติคนละ  200  บาท 

 4.3 ดูรายละเอียดการแข่งขันทางเว็บไซต์  www.vr-centre.net เนื้อหาและหลักเกณฑ์การให้  

                คะแนนแต่ละรายวิชา  วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563  

 4.4 วันสุดท้ายของการเปลี่ยนตัวการแข่งขันพร้อมเอกสารรับรองจากผู้บริหารวิทยาลัย  

                วันพฤหัสบดี ที่  23 มกราคม 2563 

 

5. กติกาการแข่งขัน  

5.1 สถานศึกษามีสิทธิ์ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันประเภทบุคคลสาขาวิชาละ 1 คน ส ารอง 1 คน 

5.2 ผู้เข้าแข่งขัน ต้องช าระเงินค่าสมัครตามที่วิทยาลัยเจ้าภาพก าหนด 

5.3 ทักษะวิชาที่มีผู้สมัครแข่งขันน้อยกว่า 5 วิทยาลัย อาจไม่จัดการแข่งขันหรือข้ึนอยู่กับดุลยพินิจ

ของเจ้าภาพ 

5.4 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน  30 นาที พร้อมแสดงบัตรประจ าตัว

นักศึกษา หรือ บัตรประจ าตัวประชาชน  กรณีไม่มีบัตรต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา 

  5.5 การแข่งขันจะเรียงตามล าดับวิทยาลัย ตามการจัดการของกรรมการแต่ละทักษะวิชา 

5.6 เมื่อถึงเวลาแข่งขันกรรมการเรียกตัวผู้เข้าแข่งขัน ให้ผู้แข่งขันรายงานตัวต่อคณะกรรมการทันท ี

http://www.vr-centre.net/
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หากเวลาผ่านไป 10 นาที ไม่รายงานตัว/หรือเข้าประจ าที่ ถือว่าวิทยาลัยนั้นสละสิทธิ์ไม่เข้าแข่งขัน 

5.7 การแข่งขันจะมีเฉพาะภาคปฏิบัติ ก าหนดสัดส่วนคะแนนภาคปฏิบัติเท่ากับ 100 คะแนน 

 

6. วิธีด าเนินการสอบ 

6.1 นักศึกษาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาของสถาบันที่สังกัดให้ถูกต้องเรียบร้อย  

6.2 นักศึกษาที่เข้าแข่งขันภาคปฏิบัติ เข้าเก็บตัวและฟังค าชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติจากกรรมการตาม

ห้องท่ีก าหนด 

6.3 เข้าแข่งขันตามเวลา และสถานีที่กรรมการก าหนด 

6.4 การเปลี่ยนกลุ่มหรือเปลี่ยนสถานีในการสอบปฏิบัติจะต้องฟังค าสั่งและให้คณะกรรมการน าผู้เข้า

แข่งขันไปส่งและรับกลับมายังห้องเก็บตัว 

6.5  อาหารกลางวันคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่ได้จัดบริการให้ ดังนั้นในช่วงเวลา 12.00-13.00น. 

อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันพักรับประทานอาหารกลางวันได้ตามอัธยาศัย  

6.6 เมื่อผู้เข้าแข่งขันได้ท าการแข่งขันครบทุกสถานีแล้ว จึงอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันพบกับอาจารย์ผู้

ควบคุมได้ 

6.7  นักศึกษาที่เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนดให้อย่างเคร่งครัด 

7. .สิ่งท่ีผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง 

 7.1 ผ้าเช็ดมือ 

8. สิ่งท่ีเจ้าภาพจัดเตรียมให้  
      8.1 เครื่องยนต์ Kubota Rt 100              
      8.2 เครื่องทดสอบหัวฉีด    
      8.3 เครื่องมือพ้ืนฐานงานช่างยนต์                              
      8.4 คีมถ่างแหวนล็อค           

8.5 ประแจวัดแรงบิด      
      8.6 มัลติมิเตอร์แบบเข็ม                                   
 8.7 ไมโครมิเตอร์ 0-25 mm 

8.8 ไมโครมิเตอร์ 75-100 mm 

 8.9 เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 0.02 mm 

8.10 น้ ามันดีเซล 
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9. ค่าสมัครและค่าวัสดุอุปกรณ์ 

  ค่าสมัครและค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันคนละ  200  บาท  
      (จ่ายเฉพาะผู้เข้าแข่งขันตัวจริง ตัวส ารองไม่ต้องจ่าย) โดยมีรายการดังนี้ 
  9.1 ค่าสมัครผู้เข้าแข่งขันคนละ   50   บาท 

 9.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขันคนละ  150  บาท มีรายการดังนี้ 
9.2.1 ค่าน้ ามันดีเซล   30 บาท 

  9.2.2 ค่าบ ารุงรักษาเครื่องยนต์  100 บาท 
  9.2.3  ค่าแผ่นชิมตั้งแรงดัน  20 บาท 
 

10. เกณฑ์การตัดสิน 

                    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     

 

11. ผู้รับผิดชอบและประสานงาน  อาจารย์สุรชาติ  สุขุม   (เบอร์มือถือ  086-143-3555) 
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ตารางวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน 
ชื่อรายวิชาที่แข่งขัน  งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

ประเภทวิชา  (    ) อุตสาหกรรม  (    ) พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  (    ) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวิชา ช่างยนต์   สาขางาน ยานยนต์ 

ระดับชั้น  (     ) ปวช.  (     ) ปวส. 

สมรรถนะรายวิชา (ทักษะ) เกณฑ์การปฏิบัติงาน/ประเมิน 
ค่าคะแนน 

2 1 0 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้างและหลักการท างาน
ของเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
 

1.สามารถตรวจสอบการท างานของปั๊มน้ ามัน
เชื้อเพลิงแรงดันสูงของเครื่องยนต์เล็ก Kubota Rt 
ได้ถูกต้อง 
2. สามารถตรวจสอบแรงดันของหัวฉีดของ
เครื่องยนต์เล็ก Kubota Rt ได้ถูกต้อง 

   

2. ถอด ประกอบและตรวจสภาพ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กดีเซลตาม
คู่มือ 

1.ถอด-ประกอบปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงของ
เครื่องยนต์เล็ก Kubota Rt ได้ถูกต้อง 
2. ถอด-ประกอบหัวฉีดของเครื่องยนต์เล็ก Kubota 
Rt 100ได้อย่างถูกต้อง 
3. ถอดประกอบชุดไทมิ่งของเครื่องยนต์เล็ก 
Kubota Rt 100ได้อย่างถูกต้อง 
4. ตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็ก Kubota Rt ได้ 

   

3. บ ารุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก
ดีเซลตามคู่มือ 

1. สามารถทดสอบการท างานของปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง
แรงดันสูงของเครื่องยนต์เล็ก Kubota Rt ได้ถูกต้อง 
2. สามารถปรับตั้งแรงดันของหัวฉีดของเครื่องยนต์
เล็ก Kubota Rt 100ได้อย่างถูกต้อง 
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ใบค าสั่ง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 

สาขา งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล  
***************************************************** 

สถานีที่ 1 
ถอดประกอบชิ้นส่วนปั้มน้ ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูง  Kubota RT100  

พร้อมติดเคร่ือง 
***************************************************** 

 
ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน      20    นาท ี
 
ค าสั่ง : 

1. ถอดแยกชิ้นส่วนชุดปั้มน้ ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูง 

2. ประกอบชุดปั้มน้ ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูง 

3. ประกอบปั้มน้ ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงเข้ากับเครื่องยนต์ 

4. ใส่ท่อน้ ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูง 

5. ติดเครื่องยนต์ /เดินเบา/เร่ง และดับเครื่องยนต์ 

 

หมายเหตุ  :  1. ใช้เครื่องยนต์ Kubota RT100 

2. ผู้แข่งขันต้องทดสอบปั้มก่อนที่จะประกอบเข้ากับเครื่องยนต์  
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 
สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์   ระดับชั้น ปวช. 

วิชา งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

ชื่อ/ทีม ผู้เข้าแข่งขัน.................................................................................................................................. 
ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................... 
สถานีที่  1  ถอดประกอบชิ้นส่วนปั้มน้ ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูง  Kubota RT100 พร้อมติดเครื่อง 

หัวข้อ รายละเอียด 

คะแนน หมายเหตุ 

 
ปฏิบัติ

1 

ไม่
ปฏิบัติ

0 

 

1. ความพร้อม
ในการปฏิบัติ 

1.1  การแต่งกายเรียบร้อยตามท่ีสถานศึกษาก าหนด    

1.2  เตรียมผ้าเช็ดมือ    

 
 
 
 
 
 
 
 
2. การถอด 

2.1  ปิดก๊อกกรองน้ ามันเชื้อเพลิง    
2.2  ถอดท่อน้ ามันเข้าปั๊ม    

2.3  ถอดท่อน้ ามันแรงดันสูงออก    
2.4  ถอดปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงออกจากเครื่องยนต์    

2.5  ถอดแหวนล๊อคสลักลูกกลิ้ง    

2.6  ถอดสลักล๊อกลูกกลิ้ง    
2.7  ถอดแหวนรองสปริงตัวล่าง    

2.8  ถอดสปริงปั๊ม    

2.9  ถอดลูกปั๊ม    
2.10 ถอดแหวนรองสปริงตัวบน    

2.11  ถอดเฟืองปลอกบังคับลูกปั๊ม    
2.12  ถอดเฟืองฟันหวี    

2.13  ถอดน๊อตยึดลิ้นส่ง    

2.14  ถอดชุดลิ้นส่ง    
2.15  ถอดสปริงลิ้นส่ง    

2.16  ถอดกระบอกปั๊มออกจากตัวเรือนปั๊ม    

2.17  ล้างท าความสะอาดชิ้นส่วนและจัดวางให้เป็น
ระเบียบ    
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หัวข้อ รายละเอียด 

คะแนน หมายเหตุ 

 
ปฏิบัติ

1 

ไม่
ปฏิบัติ

0 

 

3. การประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1   ประกอบกระบอกปั้ม    

3.2   ประกอบชุดลิ้นส่ง    

3.3   ประกอบสปริงลิ้นส่งใส่น๊อตยืดลิ้นส่ง    
3.4   ประกอบชุดลิ้นส่งสปริงลิ้นส่งแ ละน๊อตยืดลิ้นส่ง

เข้าตัวเรือนปั้ม    

3.5   ประกอบเฟืองฟันหวี    
3. 6  ประกอบเฟืองปลอกบังคับ    

3. 7  ประกอบแหวนรองสปริงตัวบน    

3.8   ประกอบสปริงปั้ม    
3.9   ประกอบลูกปั้ม    

3.10  ประกอบแหวนรองสปริงตัวล่าง    
3.11  ประกอบชุดลูกกลิ้งปั้ม    

3.12  ประกอบสลักล๊อคชุดลูกกลิ้ง    

3.13  ประกอบแหวนล๊อคสลักชุดลูกกลิ้ง    
3.14  เทสปั้ม    

3.15 ประกอบปั้มน้ ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงเข้ากับ
เครื่องยนต์    

3.16  ประกอบท่อน้ ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงเข้ากับปั๊ม    

3.17  ประกอบท่อน้ ามันเชื้อเพลิงแรงดันต่ าเข้ากับปั้ม    
3.18  เปิดก๊อกน้ ามันเชื้อเพลิง    

3.19  ไล่ลม    

4. ติดเครื่องยนต์
หลังประกอบเสร็จ 

4.1  เครื่องยนต์ติดและดับเครื่องยนต์ได้    
4.3  เครื่องยนต์สามารถเบาและเร่งเครื่องได้    

รวมคะแนน   คะแนน 
คะแนนเต็ม 40 คะแนน ได้                  คะแนน 

 
ลงช่ือกรรมการคุมสอบ .....................................................  

       (.....................................................) 
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ใบค าสั่ง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 

สาขา งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล  
****************************************************** 

สถานีที่  2  ถอดประกอบชิ้นส่วนหัวฉีดเครื่องยนต์ Kubota RT100 
พร้อมปรับตั้งแรงดัน 

****************************************************** 
 ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน      20    นาที 
 
 ค าสั่ง : 

1. ถอดแยกชิ้นส่วนหัวฉีด 

2. ปรับตั้งแรงดันหัวฉีด 

3. ประกอบชิ้นส่วนหัวฉีด 

4. ขันค่าแรงบิดหัวฉีด 

5. ตรวจวัดแรงดันของหัวฉีดให้ได้ค่ามาตรฐานของเครื่องยนต์ โดยใช้เครื่องทดสอบหัวฉีด 

 
 หมายเหตุ  :  หัวฉีดถอดแยกจากเครื่องยนต์ไว้แล้ว 
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 
สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์   ระดับชั้น ปวช. 

วิชา งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

 

ชื่อ/ทีม ผู้เข้าแข่งขัน.................................................................................................................................. 
ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................... 

 

สถานีที่  2  ถอดประกอบชิ้นส่วนหัวฉีดเครื่องยนต์ Kubota RT100 พร้อมปรับตั้งแรงดัน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

คะแนน หมายเหตุ 
 

ปฏิบัติ
1 

ไม่
ปฏิบัติ 

0 

 

1. ความพร้อม
ในการปฏิบัติ 

1.1  การแต่งกายเรียบร้อยตามท่ีสถานศึกษาก าหนด    
1.2  เตรียมผ้าเช็ดมือ    

 
 
2. การถอด 

2.1 ใช้ปากกาจับงานจับหัวฉีด    

2.2 ถอดเสื้อหัวฉีดออกจากเรือนหัวฉีด    
2.3  ถอดเข็มหัวฉีดออกจากปลอกเข็มหัวฉีด    

2.4  ถอดบ่ารองเข็มหัวฉีด    

2.5  ถอดก้านกดเข็มหัวฉีด    
2.6  ถอดสปริงดันเข็มหัวฉีด    

2.7  ล้างท าความสะอาดชิ้นส่วนของหัวฉีด    
 
 
 
 
3. การประกอบ 
 
 
 

3.1   ประกอบแผ่นชิมปรับตั้งแรงดันหัวฉีด    

3.2   ประกอบสปริงดันเข็มหัวฉีด    

3.3   ประกอบก้านกดเข็มหัวฉีด    
3.4   ประกอบบ่ารองเข็มหัวฉีด    

3.5   ประกอบเข็มหัวฉีดเข้าปลอกเข็มหัวฉีด    

3. 6  ประกอบชุดเข็มหัวฉีด    
3. 7  ประกอบเสื้อหัวฉีดเข้าตัวเรือนหัวฉีด    

3.8   ขันปอนด์เสื้อหัวฉีด    

รวมคะแนน (1) คะแนน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
คะแนน หมายเหตุ 

3 2 1 0  

4. ปรับตั้ง
แรงดันหัวฉีด ค่าแรงดันหัวฉีด 120 kg/cm2      

รวมคะแนน (2) คะแนน 

รวมคะแนน (1)+(2) ได้                           คะแนน 

 
หมายเหตุ   

- ค่าแรงดันดันฉีดได้ตามค่าที่ก าหนด    ได้  3 คะแนน 

- ค่าแรงดันได้ฉีด  จากค่ามาตรฐาน 5 kg/cm2     ได้  2 คะแนน 

- ค่าแรงดันได้ฉีด  จากค่ามาตรฐาน 10 kg/cm2    ได้  1 คะแนน 

- ค่าแรงดันได้ฉีด  จากค่ามาตรฐานมากกว่า 10 kg/cm2   ได้  0 คะแนน 
 
 
 

ลงช่ือกรรมการคุมสอบ .....................................................  
       (.....................................................) 

  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เต็ม 20 คะแนนได ้
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ใบค าสั่ง   
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 

สาขา งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล  
******************************************** 

สถานีที่ 3 งานถอด-ประกอบ 
ชุดเฟืองไทมิ่งและชุดเฟืองสมดุล KUBOTA RT 100 

********************************************* 
 ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน      20    นาที 
 
 ค าสั่ง :   

1. ให้ผู้เข้าแข่งขัน ถอดฝาครอบเฟืองไทมิ่งและชุดเฟืองสมดุลออก  
2. ถอดชุดเฟืองไทมิ่งและชุดเฟืองสมดุล 
3. ประกอบ พร้อมตั้งมาร์คชุดเฟืองไทมิ่งและชุดเฟืองสมดุล  
4. ประกอบฝาครอบเฟืองไทมิ่งและชุดเฟืองสมดุล  

          
 หมายเหตุ  : 1. ใช้เครื่องยนต์  KUBOTA RT 100  โดยไม่มีปั้มน้ ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูง 

 2. ผู้แข่งขันต้องให้กรรมการตรวจสอบก่อนที่จะประกอบฝาครอบเฟืองไทมิ่ง   
 และชุดเฟืองสมดุล 
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 
สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์   ระดับชั้น ปวช. 

วิชา งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

 

ชื่อ/ทีม ผู้เข้าแข่งขัน.................................................................................................................................. 
ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................... 

สถานีที่  3  งานถอดประกอบชุดเฟืองไทม่ิงและชุดเฟืองสมดุล KUBOTA RT 100 

หัวข้อ รายละเอียด 

คะแนน หมายเหตุ 
 

ปฏิบัติ
1 

ไม่
ปฏิบัติ 

0 

 

1. ความพร้อม
ในการปฏิบัติ 

1.1  การแต่งกายเรียบร้อยตามท่ีสถานศึกษาก าหนด    
1.2  เตรียมผ้าเช็ดมือ    

 
 
 
2. การถอด 

2.1  ถอดฝาครอบเฟืองไทมิ่งและชุดเฟืองสมดุล    

2.2  ถอดแผ่นล๊อคเพลาลูกเบี้ยว    
2.3  ถอดเฟืองลูกเบี้ยว    

2.4  ถอดกิ๊บล็อคเฟืองสะพาน    

2.5  ถอดเฟืองสะพาน    
2.6  ถอดแหวนล็อคเฟืองสมดุล    

2.7  ถอดเฟืองสมดุล    

3. การประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1   ประกอบเฟืองลูกเบี้ยวกับเฟืองข้อเหวี่ยงมาร์ค 1
จุด ตรงกับ 1 จุด    

3.2   ประกอบเฟืองข้อเหวี่ยงกับเฟืองสะพานมาร์ค 2 
จุด ตรงกับ 2 จุด    

3.3   ประกอบเฟืองสะพานกับเฟืองสมดุลมาร์ค 3  ตรง
กับ 3    

3.4   ประกอบเฟืองสมดุลมาร์คเฟืองตัวบนและตัวล่าง
จะอยู่ตรงข้ามกัน    

3.5   ประกอบตัวล๊อคเฟืองลูกเบี้ยว    

3. 6  ประกอบล๊อคเฟืองสะพาน    
3. 7  ประกอบตัวล๊อคเฟืองสมดุล    

3.8   ประกอบฝาครอบเฟืองไทมิ่งและชุดเฟืองสมดุล    
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หัวข้อ รายละเอียด 

คะแนน 

หมายเหตุ 
 

ปฏิบัติ
1 

ไม่
ปฏิบัติ 

0 

4.  ทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

4.1  ความสะอาดในการปฏิบัติงาน    
4.2  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน    

4.3  การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นระเบียบ
เรียบร้อย    

รวมคะแนน  คะแนน 
    
 

ลงช่ือกรรมการคุมสอบ .....................................................  
       (.....................................................) 

  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เต็ม 20 คะแนนได ้
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ใบค าสั่ง   
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 

สาขา งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล  
***************************************** 

สถานีที่ 4 การใช้เครื่องมือตรวจวัดชิ้นส่วนทางกล 
*************************************  

 ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน      20    นาที 
 
 ค าสั่ง : 

 1. ให้ผู้แข่งขันวัดความโตลูกสูบด้วยไมโครมิเตอร์ 
 2. ให้ผู้แข่งขันวัดก้านวาล์วด้วยไมโครมิเตอร์ 
 3. ให้ผู้แข่งขันวัดความยาวสปริงด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์    
 4. ให้ผู้แข่งขันวัดความหนาของแหวนด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์   
 5. ให้ผู้แข่งขันวัดความสูงของยอดลูกเบี้ยวด้วยไมโครมิเตอร์ 

                        
 หมายเหตุ  : ให้ผู้เข้าแข่งขันบันทึกค่าท่ีตรวจวัดได้ลงในเอกสารที่แจกให้ 
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 
สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์   ระดับชั้น ปวช. 

วิชา งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

 

ชื่อ/ทีม ผู้เข้าแข่งขัน.................................................................................................................................. 
ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................... 
สถานีที่ 4 การใช้เครื่องมือตรวจวัดชิ้นส่วนทางกล 

หัวข้อ รายละเอียด 
ค่าคะแนน 

หมายเหตุ 
2 1 0 

1 วัดความโตลูกสูบ     ใช้ไมโครมิเตอร์     
2 วัดก้านวาล์วไอดี      ใช้ไมโครมิเตอร์     

วัดก้านวาล์วไอเสีย    ใช้ไมโครมิเตอร์     

3 วัดความยาวสปริง ไอดี  ใช้เวอร์เนียร์แคลิปเปอร์        
วัดความยาวสปริง ไอเสีย  ใช้เวอร์เนียร์แคลิปเปอร์     

 
4 
 

วัดความหนาของแหวนอัดตัวที่ 1  ใช้เวอร์เนียร์แคลิปเปอร์       

วัดความหนาของแหวนอัดตัวที่ 2    ใช้เวอร์เนียร์แคลิปเปอร์     
วัดความหนาของแหวนอัดตัวที่ 3    ใช้เวอร์เนียร์แคลิปเปอร์     

5 วัดความสูงของยอดลูกเบี้ยวไอดี   ใช้ไมโครมิเตอร์     

วัดความสูงของยอดลูกเบี้ยวไอเสีย   ใช้ไมโครมิเตอร์     
รวมคะแนน คะแนน 

  

หมายเหตุ     อ่านค่าได้   0.02 ของค่ามาตรฐาน    ได้ 2   

  อ่านค่าได้   0.04 ของค่ามาตรฐาน    ได้ 1  

  อ่านค่าได้มากกว่า   0.04 ของค่ามาตรฐาน   ได้ 0 
 
 

ลงช่ือกรรมการคุมสอบ .....................................................  
       (.....................................................) 

  
 
 
 

เต็ม 20 คะแนนได ้
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ใบรวมคะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
 วิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

ประเภทวิชา (   ) อุตสาหกรรม  (   ) พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  (   ) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์  

ระดับชั้น (   ) ปวช. (   ) ปวส. 
ชื่อ/ทีม ผู้เข้าแข่งขัน .................................................................................................................................. 
ชื่อสถานศึกษา ........................................................................................................................................... 
ที่ รายการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 
ถอดประกอบชิ้นส่วนปั้มน้ ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูง  Kubota RT100 
พร้อมติดเครื่อง 

40 
 

2 
ถอดประกอบชิ้นส่วนหัวฉีดเครื่องยนต์ Kubota RT100 พร้อมปรับตั้ง
แรงดัน 

20 
 

3 
งานถอด-ประกอบชุดเฟืองไทมิ่งและชุดเฟืองสมดุล  
KUBOTA RT 100 

20 
 

4 การใช้เครื่องมือตรวจวัดชิ้นส่วนทางกล 20  

รวมคะแนนภาคปฏิบัติ 100  

คิดเป็นร้อยละ 100  

ผลการแข่งขัน   ............................ 

เกณฑ์การตัดสิน 
                    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     

 
       ลงช่ือ ประธานกรรมการ                                               ลงช่ือ กรรมการการแข่งขัน                               
…………………………………………………                                    …………………………………….………….   
(......................................................)                                  (......................................................) 
 


