
   แผนการจัดการเรียนรู้ 
   รหัสวิชา   20101-2001          ช่ือวิชา  งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี        สอนคร้ังท่ี  2     

  หน่วยท่ี     2        ช่ือหน่วย       หลกัการท างานเคร่ืองยนต์     เวลา  7  ช่ัวโมง 
 

1. สาระส าคัญ 
เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน  เป็นเคร่ืองจกัรท่ีท ำหนำ้ท่ีเปล่ียนพลงังำนควำมร้อน ท่ีเกิดจำกกำรเผำไหมน้ ้ำมนั

แก๊สโซลีน โดยใช้ประกำยไฟจำกหัวเทียนในกำรจุดระเบิด เคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนแบ่งตำมหลกักำรท ำงำน
ออกเป็นเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ และเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ เคร่ืองยนต ์4 จงัหวะจะมีจงัหวะกำรท ำงำน โดยลูกสูบ
เล่ือนขึ้นลง 4 คร้ัง คือ ขึ้น 2 คร้ัง  ลง 2 คร้ัง  เพลำขอ้เหว่ียงหมุน 2 รอบ ให้ก ำลงังำน 1 คร้ัง ส่วนเคร่ืองยนต์ 2 
จงัหวะ ลูกสูบเล่ือนขึ้นลง 2 คร้ัง คือ ขึ้น 1 คร้ัง  ลง 1 คร้ัง  เพลำขอ้เหว่ียงหมุน 1 รอบ ใหก้ ำลงังำน 1 คร้ัง 

 

2. จุดประสงค์ 
 2.1 บอกกำรสันดำปได ้
 2.2 อธิบำยหลกักำรท ำงำนเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน  4  จงัหวะได ้
 2.3 อธิบำยหลกักำรท ำงำนเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 2 จงัหวะได ้
 2.4 ถอดประกอบสำยพำนไทม่ิงได ้
 2.5 ตรวจสอบสำยพำนไทม่ิงได ้
 2.6 เพื่อใหมี้กิจนิสัยท่ีดีในกำรท ำงำนรับผิดชอบ ประณีตรอบครอบ ตรงต่อเวลำ สะอำดปลอดภยัและ
รักษำสภำพแวดลอ้ม 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 กำรสันดำป 
    3.2 หลกักำรท ำงำนของเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 4 จงัหวะ 
    3.3 จงัหวะดูด 
    3.5 จงัหวะอดั  
    3.6 จงัหวะก ำลงั 
   3.7 จงัหวะคำย 
   3.8 หลกักำรท ำงำนของเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 2 จงัหวะ 

3.9 เปรียบเทียบเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ กบัเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ 



4. สมรรถนะรายหน่วย   
4.1 กำรเตรียมเคร่ืองมือ 
4.2 ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน 

          4.3 อธิบำยสำระส ำคญั กำรศึกษำวิชำงำนเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน ให้เกิดควำมรู้ควำมเขำ้ใจอย่ำงแท้จริง 
จ ำเป็นตอ้งศึกษำหลกักำรท ำงำนของเคร่ืองยนต ์เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจ ในงำนซ่อมรถยนต ์ หน่วยกำรเรียนน้ีได้
ก ำหนดเน้ือหำและจุดประสงคก์ำรเรียนรู้ตำมล ำดบั 
            4.4  ลกัษณะนิสัยในกำรท ำงำน ควำมเป็นระเบียบ  สะอำด  รับผิดชอบ และปลอดภยั 
5.  กจิกรรมการเรียนรู้  

5.1 ขั้นเตรียม 
         5.1.1 เตรียมควำมพร้อมสอน 
         5.1.2 เตรียมเอกสำรประกอบกำรสอน 
         5.1.3 เตรียมส่ือกำรสอน 
         5.1.4 เตรียมกำรวดัผล ประเมินผล 

5.2  ขั้นด ำเนินกำร 
5.2.1 แนะน ำ จุดประสงค ์ ประจ ำหน่วย  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เกณฑก์ำรประเมินผล

ทฤษฎี/ปฏิบติั  
         5.2.2 น ำเขำ้สู่บทเรียน โดยชกัจูงโนม้นำ้วจิตใจใหผู้เ้รียนเห็นเป้ำหมำยในกำรเรียน 

        5.2.3 ช้ีแจงแนวทำงในกำรปฏิบติัตนเก่ียวกบักำรเรียนกำรสอนกำรประเมินผลกำรเรียนและได้
อบรมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์คือ เร่ืองควำมมีวินยั โดยเฉพำะกำรแต่งกำยและกำรตรงต่อเวลำ 

         5.2.4 อธิบำยเร่ืองสำระส ำคญั ประจ ำหน่วย 
         5.2.5 ให้ผูเ้รียนคนหน่ึงอธิบำย สำระส ำคญัประจ ำหน่วย และใหค้นอ่ืนช่วยอธิบำย 
 เพิ่มเติมและช่วยกนัสรุป 
         5.2.6 สรุปสำระส ำคญัประจ ำหน่วยซ ้ำโดยใช ้Power Point 
         5.2.7 อธิบำยเร่ือง หลกักำรท ำงำนเคร่ืองยนต ์
         5.2.8 ให้ผูเ้รียนช่วยอธิบำยเร่ือง หลกักำรท ำงำนเคร่ืองยนต ์
        5.2.9 สรุปเร่ือง หลกักำรท ำงำนเคร่ืองยนต ์
       5.3.  ขั้นสรุป 
         5.3.1 สรุปเร่ือง หลกักำรท ำงำนเคร่ืองยนต ์ 
         5.3.2  ใหต้วัแทนของนกัเรียนออกมำสรุปหนำ้ชั้นเรียน 



         5.3.3 แจกใบประเมินผล แลว้ใหผู้เ้รียนตอบค ำถำมลงในแบบประเมินผล โดยใชเ้วลำ 
 ประมำณ   10  นำที  แลว้ร่วมกนัเฉลยค ำตอบในชั้นเรียน 
6.  ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

6.1 หนงัสืองำนเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 
6.2 เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน               

 6.4 เคร่ืองมือประเภทต่ำง ๆ  
6.5 อินเตอร์เน็ต 

7.  การวัดผลประเมินผล 
7.1  เคร่ืองมือในกำรวดัผล 

                    7.1.1 ใบปฏิบติังำน 
                    7.1.2 ใบงำน 

7.2 วิธีกำรประเมินผล 
                     7.2.1 ประเมินผลกำรร่วมกิจกรรม 
                     7.2.2 ทดสอบควำมรู้                

7.3 เกณฑท่ี์ใชว้ดัผล 
                     7.3.1 เกณฑก์ำรประเมินกำรร่วมกิจกรรม  

 7.3.2 ใบงำนกำรท ำงำน 
 7.3.3 ใบประเมินผลกำรท ำงำนกลุ่ม 
 7.3.4 ใบประเมินผลกำรน ำเสนอผลกำรท ำงำนกลุ่ม 
 7.3.5 ใบประเมินผลพฤติกรรมกำรท ำงำนและคุณธรรม จริยธรรม 

8.  บันทึกหลงัการสอน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
.............................................................................................................................................................. 

 
   ลงช่ือ ............................................ 

                                                                                                   (  ...................................................... ) 
                                                                                                                           ครูผูส้อน 
 


