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การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาต ิ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 

สาขาวิชา ช่างยนต์ 

วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2562 

ทักษะวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน   ระดับ ปวช.   เวลา 0.45 ชั่วโมง   

วันที่แข่งขัน  28  มกราคม  2563 
สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) อ.พานทอง จ.ชลบุร ี

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

1.วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 

 1.1  เพ่ือทดสอบทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานสาขางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนของผู้เข้าแข่งขัน 

 1.2  เพ่ือให้คร-ูอาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของนักเรียนในสาขางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนให้เกิด
 ผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

 1.3  เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริ ง 

 1.4  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน  

 1.5  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและศักยภาพของสถานศึกษาและนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
 เอกชนสู่สาธารณชน 
 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 
2.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเข้าแข่งขันประเภททักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาใดก็ได้โดยมีสิทธิ์  
     เข้าแข่งขัน 1 รายวิชาเท่านั้น 

2.5 นักเรียนนักศึกษา ที่เคยได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปีการศึกษาที่ผ่านมา  
     ไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายวิชาเดิม 
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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  300  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 ให้ผู้แข่งขันรายงานตัวต่อคณะกรรมการทันที   

       หากเวลาผ่านไป 10 นาที ไม่รายงานตัว/หรือเข้าประจ าที่ ถือว่าวิทยาลัยนั้นสละสิทธิ์ไม่เข้าแข่งขัน 

  5.7 การแข่งขันจะมีเฉพาะภาคปฏิบัติ ก าหนดสัดส่วนคะแนนภาคปฏิบัติเท่ากับ 100 คะแนน 

6. วิธีด าเนินการสอบ 

 6.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมหน้าสถานที่แข่งขันก่อนเวลาสอบ 10 นาท ี
 6.2 ก่อนลงมือแข่งขันให้ตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงานก่อน (ถ้าไม่มีให้แจ้ง 
               กรรมการ) 
 6.3 ผู้เข้าแข่งขันอ่านค าสั่งการปฏิบัติงานก่อนการปฏิบัติงาน 

http://www.vr-centre.net/
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 6.4 ในขณะที่ปฏิบัติงานให้บอกว่าท าอะไรเป็นช่วงๆ เช่น ถอดประกอบลูกสูบและแหวนลูกสูบถอดประกอบ        
               สายพานไทมิ่งงานติดตั้งจานจ่ายและสตาร์ทเครื่องยนต์ปรับแต่งองศาการจุดระเบิดและรอบเดินเบา  
 
7. .สิ่งท่ีผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง 

 7.1 ผ้าเช็คมือ 

6. สิ่งท่ีเจ้าภาพจัดเตรียมให้  

 8.1 เครื่องมือช่างยนต์พ้ืนฐาน     
 8.2 เครื่องยนต์ Toyota 4A-FE ติดตั้งบนแท่นยึดเครื่องยนต์ 
 8.3 ไทมิ่งไลท์แบบดิจิทัล      
 8.4 ลูกสูบและแหวนลูกสูบเครื่องยนต์ Toyota 4A-FE  
 8.5 สายพานไทมิ่งเครื่องยนต์ Toyota 4A-FE   
 8.6 ประแจวัดแรงบิดแบบปรับค่าได้    
 8.7 เครื่องดูดควันไอเสีย 
 8.8 น้ ามันเบนซิน 
           8.9 น้ ามันหล่อลื่น   
9. ค่าสมัครและค่าวัสดุอุปกรณ์ 

  ค่าสมัครและค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันคนละ  300  บาท  
      (จ่ายเฉพาะผู้เข้าแข่งขันตัวจริง ตัวส ารองไม่ต้องจ่าย) โดยมีรายการดังนี้ 
  9.1 ค่าสมัครผู้เข้าแข่งขันคนละ  50   บาท 

 9.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขันคนละ 250 บาท มีรายการดังนี้ 
  9.2.1 ค่าน้ ามันเบนซินและน้ ามันหล่อลื่น  100  บาท 
  9.2.2 ค่าบ ารุงรักษาเครื่องมือและชุดฝึก      100  บาท 
  9.2.3 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด      50  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  อาจารย์ชุมพล  ราชสีห์   (เบอร์มือถือ  086-822-2401) 
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ตารางวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน 

ชื่อรายวิชาที่แข่งขัน งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

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

สาขาวิชาช่างยนต์สาขางานยานยนต์ 

ระดับชั้น (/) ปวช. (   ) ปวส. 

สมรรถนะรายวิชา (ทักษะ) เกณฑ์การปฏิบัติงาน/ประเมิน 
ค่าคะแนน 

2 1 0 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและ
หลักการทางานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
2. ถอด ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีนตามคู่มือ 
 
 
 

1.ถอดประกอบลูกสูบและแหวนลูกสูบ 
-ถอดประกอบลูกสูบและแหวนลูกสูบได้ถูกต้องตามท่ี
ก าหนด 
-เลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
-ท าความสะอาดและชโลมสารหล่อลื่นชิ้นส่วน 
-มีความสะอาดและเป็นระเบียบ 
(เวลาที่ใช้ สถานีละ 15นาที) 

   

3. ตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีนตามคู่มือ 
4. บ ารุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีนตามคู่มือ 
 

2.งานเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง 
-เปลี่ยนสานพานไทม์ม่ิงได้ 
-เลือกใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 
-ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
-ปฏิบัติงานได้ปลอดภัย 
-ใช้เครื่องมือเหมาะสม และปลอดภัย 
-มีความสะอาดและเป็นระเบียบ 
(เวลาที่ใช้ สถานีละ 15 นาที) 

   

5.ปรับแต่งเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ 3.งานติดตั้งจานจ่ายและปรับแต่งเครื่องยนต์ 
-ติดตั้งจานจ่ายเข้ากับเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง 
-ติดเครื่องยนต์ได้ 
-ปรับแต่งองศาการจุดระเบิดและปรับรอบเดินเบา 
-ปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอนที่ถูกต้อง 
-เลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
-มีความสะอาดและเป็นระเบียบ 
(เวลาที่ใช้ สถานีละ 15 นาที) 
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********************************************************************* 

สถานีที่ 1 
 

งานถอด-ประกอบลูกสูบและแหวนลูกสูบ 

 
 ใช้เวลาในการแข่งขัน      15    นาท ี
  
 ค าสั่ง : 1. ให้ผู้เข้าแข่งขันถอดและประกอบลูกสูบเข้ากับกระบอกสูบจ านวน 1 สูบ           
  2. ให้ผู้เข้าแข่งขันถอดและประกอบแหวนลูกสูบให้ถูกต้องจ านวน 1 สูบ 

  

 หมายเหต ุ  1. ใช้เครื่องยนต์ TOYOTA 4A-FE  ติดตั้งบนแท่นจับยึดเครื่องยนต์  

   โดยถอดฝาสูบและถอดอ่างน้ ามันเครื่องออก     
   2. ให้ผู้เข้าแข่งขันถอดและประกอบแหวนลูกสูบด้วยเครื่องมือถอด-ประกอบ 
   แหวนลูกสูบ  
   3. ถ้าผู้เข้าแข่งขันถอดหรือประกอบแหวนลูกสูบหักกรรมการจะสั่งยุติการแข่งขันทันที 

   4. ใช้ประแจวัดแรงบิดแบบปรับค่าได้ (โดยกรรมการได้ปรับค่าไว้ให้ถูกต้องแล้ว) 
  ขันโบลท์ยึดประกับก้านสูบตามค่าก าหนดที ่15 ft-lbs, 20 N-m 

   
   

 

 

 
 

 

 

ใบค าสั่ง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 

สาขา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์   ระดับชั้น ปวช. 

วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (งานถอดประกอบลูกสูบและแหวนลูกสูบ) 

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

ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................................... 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ค่าคะแนน 

ปฏิบัติครบ

ถูกต้อง 

ปฏิบัติ

บางส่วน 

ไม่ปฏิบัติ 

2 1 0 

1 ถอดลูกสูบได้ถูกต้องตามท่ีก าหนด (จ านวน 1 สูบ)    

2 ถอดแหวนลูกสูบได้ถูกต้อง-ถ้าแหวนตัวหนึ่งตัวใดหักให้ยุติการปฏิบัติ    

3 ท าความสะอาดลูกสูบและแหวนลูกสูบ    

4 ประกอบแหวนลูกสูบได้ถูกต้อง-ดูล าดับแหวนอัดตัวที่ 1-2 และแหวน

กวาดน้ ามัน 

   

5 จัดปากแหวนได้ถูกต้อง-ปากแหวนท ามุมแต่ละตัว 120 องศา(อย่าให้
ปากแหวนตรงกับสลักลูกสูบ) 

   

6 ชโลมน้ ามันหล่อลื่นทุกต าแหน่งที่มีการหล่อลื่น-ได้แก่แหวนลูกสูบ/

ลูกสูบ/กระบอกสูบ/ข้อก้านเพลาข้อเหวี่ยง 

   

7 ประกอบลูกสูบถูกทิศทาง-เครื่องหมายที่หัวลูกสูบชี้ไปหน้าเครื่อง    

8 ประกอบประกับก้านสูบถูกทิศทาง-สังเกตเครื่องหมายที่ข้างประกับ    
9 ประกอบลูกสูบและขันนัตยึดประกับก้านสูบตามค่าก าหนด    

10 ขันโบลท์ยึดประกับก้านสูบตามค่าแรงขันที่ก าหนด    

11 หมุนเครื่องยนต์ 2 รอบตรวจสอบการเคลื่อนที่ของลูกสูบ    
12 ใช้เครื่องมือถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย    

13 ท าความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือเรียบร้อย    

14 ปฏิบัติงานเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด(15นาท)ี    

คะแนน    

รวมคะแนน  

(คะแนนเตม็ 28 คะแนน) ได้ 
 

ลงช่ือ...................................................................................กรรมการ 

(.................................................................................) 
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*************************************************************** 

สถานีที่ 2 
 

งานเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง 

 
 ใช้เวลาในการแข่งขัน      15    นาท ี

 
 ค าสั่ง  1. ให้ผู้เข้าแข่งขันถอด-ประกอบและเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งให้ถูกต้อง 

  2. หลังประกอบเสร็จให้หมุนเครื่องยนต์  2 รอบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
                     3. ไม่ต้องติดเครื่องยนต์ 
 

 หมายเหต ุ 1. ใช้เครื่องยนต์ TOYOTA 4A-FE  ติดตั้งบนแท่นจับยึดเครื่องยนต์ 

     2. ขันนัตยึดลูกกลิ้งปรับความตึงสายพานตามค่าที่ก าหนด (11 ft-lbs, 15 N-m)   
     3. ขันนัตยึดเพลาข้อเหวี่ยงตามค่าที่ก าหนด (15 ft-lbs, 20 N-m) 
   4. ใช้ประแจวัดแรงบิดแบบปรับค่าได้ (โดยกรรมการได้ปรับต้ังค่าไว้ให้ถูกต้องแล้ว) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบค าสั่ง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 

สาขา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์   ระดับชั้น ปวช. 

วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (งานเปลี่ยนสายพานไทม์ม่ิง) 

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

ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................................... 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ค่าคะแนน 

ปฏิบัติครบ

ถูกต้อง 

ปฏิบัติ

บางส่วน 

ไม่

ปฏิบัติ 

2 1 0 

1 ถอดฝาครอบวาล์วและปะเก็นต์ฝาครอบวาล์วออก    

2 หมุนเครื่องยนต์ให้สูบ 1 อยู่ศูนย์ตายบน    

3 ถอดพูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยง    
4 ถอดฝาครอบสายพานไทม์ม่ิง    

5 ถอดสายพานไทม์ม่ิง    

6 หมุนเพลาลูกเบี้ยวให้รูบนเฟืองไทม์ม่ิงตรงกับมาร์คบนฝาประกับแบริ่ง    

7 หมุนเพลาข้อเหวี่ยงให้มาร์คของเฟืองไทม์ม่ิงและตัวเรือนปั๊มน้ ามันตรงกัน     

8 ประกอบสายพานไทม์ม่ิง    

9 คลายโบลท์ยึดลูกรอกกดสายพานไทมิ่ง    
10 หมุนเพลาข้อเหวี่ยง 2 รอบอย่างช้า ๆ    

11 ขันโบลท์ยึดลูกรอกกดสายพานไทมิ่งตามค่าท่ีก าหนด    

12 ประกอบฝาครอบสายพานไทม์ม่ิง    
13 ประกอบพูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยงโดยขันโบลท์ยึดพูลเลย์ตามค่าที่ก าหนด    

14 ใช้เครื่องมือถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย    

15 ท าความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือเรียบร้อย    
16 ปฏิบัติงานเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด (15 นาที)    

คะแนน    

รวมคะแนน  
(คะแนนเต็ม 32 คะแนน) ได้ 

 

ลงช่ือ...................................................................................กรรมการ 

(.................................................................................) 
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************************************************ 

สถานีที่ 3 
 

งานติดตั้งจานจ่ายและปรับแต่งเครื่องยนต์ 

 
  ใช้เวลาในการแข่งขัน      15    นาท ี
 

  ค าสั่ง  1. ให้ผู้เข้าแข่งขันใส่จานจ่ายเข้ากับเครื่องยนต์ให้ถูกต้อง 

   2. ให้ผู้เข้าแข่งขันติดเครื่องยนต์ 
   3. ให้ผู้เข้าแข่งขันปรับตั้งองศาจุดระเบิดและปรับรอบเดินเบาให้ได้ตามค่าท่ีก าหนด 
    3.1 องศาจุดระเบิด  10  องศาก่อนศูนย์ตายบน (10 BTDC) 
    3.2 รอบเครื่องยนต์เดินเบา  750-800 รอบต่อนาที  
   

  หมายเหตุ  :  1. ใช้เครื่องยนต์ Toyota 4A-FE  ติดตั้งบนแท่นจับยึดเครื่องยนต์ 

    2. ใช้ไทม์มิ่งไลท์แบบดิจิทัล ยี่ห้อ INNOVA EQUUS ปรับตั้งองศาจุดระเบิด  
    3. แนะน าการใช้ไทม์มิ่งไลท์แบบดิจิทัล ยี่ห้อ INNOVA EQUUS ก่อนการแข่งขัน 
    4. ก่อนท าการช็อตขั้วให้บิดสวิทช์จุดระเบิดไปที่ต าแหน่ง OFF 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

ใบค าสั่ง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 

สาขา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
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ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์   ระดับชั้น ปวช. 

วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (งานติดตั้งจานจ่ายและปรับแต่งเครื่องยนต์) 

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

ชื่อสถานศึกษา.......................................................................................................................................................... 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ค่าคะแนน 

ปฏิบัติครบ

ถูกต้อง 

ปฏิบัติ

บางส่วน 

ไม่

ปฏิบัติ 

2 1 0 

1 หมุนเครื่องยนต์ให้สูบที่ 1 อัดสุดได้ถูกต้อง-สังเกตมาร์คที่พูเลย์และท่ีฝาครอบ
หน้าเครื่องยนต์และการท างานของลิ้นสูบที่ 4 อยู่ต าแหน่ง Overlap 

   

2 ใส่จานจ่ายเข้ากับเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง-โดยเขี้ยวแกนจานจ่ายเข้าสนิทกัน    

3 ใส่ปลั๊กจานจ่ายและสายหัวเทียนได้ถูกต้อง-ใส่สายหัวเทียนเรียงตามล าดับ 
Firing order 1-3-4-2 

   

4 ท าการช็อตขั้ว TE1 กับ E1 ได้ถูกต้อง-บิดสวิทช์จุดระเบิดไปที่ต าแหน่ง OFF 
และใช้สายไฟช็อตขั้วที่กล่อง Diagnosis 

   

5 สตาร์ทเครื่องยนต์ติด    

6 ต่อสายไทม์มิ่งไลท์เพ่ือใช้งานได้ถูกต้อง-คีบสายสีแดงเข้าข้ัวบวกและสายสีด า
เข้าขั้วลบของแบตเตอรี่/คีบสายสัญญาณเข้ากับสายหัวเทียนสูบที่ 1 

   

7 ปรับตั้งองศาจุดระเบิดได้ตามค่าที่ก าหนด    

8 ใช้เครื่องมือถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย    

9 ท าความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือเรียบร้อย    
10 ปฏิบัติงานเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด (15 นาที)    

คะแนน    

รวมคะแนน  
น าคะแนนรวมที่ได้ มาคูณด้วย 2 เท่ากับ คะแนนเต็ม 40 คะแนน ได้ 

 

ลงช่ือ...................................................................................กรรมการ 

(.................................................................................) 
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ใบรวมคะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
ประเภทวิชา (  / ) อุตสาหกรรม  (   ) พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  (   ) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สาขาวิชาช่างยนต์.   สาขางานยานยนต์  

ระดับชั้น(  / ) ปวช. (   ) ปวส. 

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

ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................................... 

ที่ รายการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 งานถอดประกอบลูกสูบและแหวนลูกสูบ 28  
2 งานเปลี่ยนสายพานไทมิ่ง 32  

3 งานติดตั้งจานจ่ายและสตาร์ทเครื่องยนต์ 40  

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     
 
    ลงช่ือประธานกรรมการ                                                                   ลงช่ือกรรมการการแข่งขัน 
........................................................                                                    ..…………………………………………. 
(......................................................)                                                 (....................................................)        

 

 


