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 1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการท างานของเคร่ืองยนตดี์เซล 

 2. สามารถใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ช่างยนตไ์ดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
 3. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนปรับแต่งและบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตดี์เซล 
 4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและรักษา
สภาพแวดลอ้ม  
 

 
 

 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบ บ ารุงรักษา ปรับแต่งช้ินส่วนเคร่ืองยนตดี์เซล 

 2. ถอด ประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนตดี์เซลตามคู่มือ 
 3. ตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองยนตดี์เซลตามคู่มือ 
 4. ปรับแต่งเคร่ืองยนตดี์เซลตามคู่มือ 
 5. บ ารุงรักษาช้ินส่วนเคร่ืองยนตดี์เซลตามคู่มือ 
 

 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ช่างยนต์ การถอด
ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วน ระบบฉีดเช้ือเพลิง ระบบหล่อล่ืน ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบ 
ไอเสีย การสตาร์ทเคร่ืองยนต ์การปรับแต่งและการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตดี์เซล 
 

เพือ่ให้เพือ่ให้  



 

  

 
 
 



 

  

 
โครงการจดัการเรียนรู้ 

วชิางานเคร่ืองยนตดี์เซล   รหสัวชิา 20101-2002  ท.1 ป.6 น.3 

คร้ังที่ ทฤษฎี ปฏิบัติ จ านวนคาบ 

1–2 หน่วยท่ี 1 โครงสร้างของเคร่ืองยนตดี์เซล 
 

ใบงานท่ี 1 

ใบงานท่ี 2 

ใบงานท่ี 3 

14 

3–5 หน่วยท่ี 2 หลกัการท างานของเคร่ืองยนตดี์เซล 
 

ใบงานท่ี 4 

ใบงานท่ี 5 

ใบงานท่ี 6 

ใบงานท่ี 7 

21 

6–8 หน่วยท่ี 3  ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซล 
 

ใบงานท่ี 8 

ใบงานท่ี 9 

ใบงานท่ี 10 

21 

9 หน่วยท่ี  4 ระบบหล่อล่ืนของเคร่ืองยนตดี์เซล 
 

ใบงานท่ี 11 

ใบงานท่ี 12 

7 

10–11 หน่วยท่ี 5 ระบบระบายความร้อนของเคร่ืองยนตดี์เซล 
 

ใบงานท่ี 13 

ใบงานท่ี 14 

14 

12 หน่วยท่ี  6 ระบบไอดีและไอเสียของเคร่ืองยนตดี์เซล ใบงานท่ี 15 7 

13 หน่วยท่ี 7 ระบบไฟฟ้าของเคร่ืองยนตดี์เซล ใบงานท่ี 16 7 

14 หน่วยท่ี 8 การติดเคร่ืองยนตแ์ละปรับแต่ง ใบงานท่ี 17 7 

15–17 หน่วยท่ี 9 การบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตดี์เซล 
 

ใบงานท่ี 18 

ใบงานท่ี 19 

ใบงานท่ี 20 

ใบงานท่ี 21 

ใบงานท่ี 22 

ใบงานท่ี 23 

21 

18 วดัผลและประเมินผลปลายภาคเรียน 7 

รวม  126 



 

  

 

 
 

ตารางวเิคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ 

คร้ังที่ 

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

ระดับพฤติกรรมทีพ่งึประสงค์ 

ความรู้ ทกัษะ กจิพสัิย 

1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 

1-2 
3-5 
6-8 
9 

10-11 
12 
13 
14 

15-17 
18 

หน่วยท่ี 1 โครงสร้างของเคร่ืองยนตดี์เซล 
หน่วยท่ี 2 หลกัการท างานของเคร่ืองยนตดี์เซล 
หน่วยท่ี 3 ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซล 
หน่วยท่ี  4 ระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนตดี์เซล 
หน่วยท่ี 5 ระบบระบายความร้อน 
หน่วยท่ี  6 ระบบไอดีและไอเสียเคร่ืองยนตดี์เซล  
หน่วยท่ี 7 ระบบไฟฟ้าเคร่ืองยนตดี์เซล 
หน่วยท่ี 8 การติดเคร่ืองยนตแ์ละปรับแต่ง 
หน่วยท่ี 9 การบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตดี์เซล 
สอบปลายภาค 
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ความรู้  1 = ความจ า   2 = ความเขา้ใจ   
 3 = การน าไปใช ้  4 = วเิคราะห์ 
 5 = สังเคราะห์   6 = ประเมินค่า  
 
ทกัษะ  1 = ท าตามแบบ  2 = ถูกตอ้งแม่นย  า 
 
กจินิสัย  1 = การประเมินคุณค่า  2 = การจดัระบบ 
 
 
 

 



 

  

 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 1 

ช่ือวชิา    งานเคร่ืองยนต์ดีเซล สอนคร้ังที ่ 1 -2 

ช่ือหน่วย   โครงสร้างและส่วนประกอบของเคร่ืองยนต์
ดีเซล 

ช่ัวโมงรวม  14   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างของ
เคร่ืองยนตดี์เซลไดถู้กตอ้ง               

2. บอกหนา้ท่ีช้ินส่วนเคร่ืองยนตดี์เซลได้
ถูกตอ้ง 

3. จ าแนกประเภทของช้ินส่วนเคร่ืองยนต์
ดีเซลไดถู้กตอ้ง 

สมรรถนะย่อย 
 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………. 
 
 
 
 
 

เนือ้หาประจ าหน่วย 
1.1  ประวติัของเคร่ืองยนต ์
1.2  โครงสร้างและส่วนประกอบของเคร่ืองยนต์

ดีเซล 
 

วธีิการเรียนรู้  บรรยาย ถาม ตอบ สาธิต ฝึกปฏิบติั 
ส่ือการสอน หนังสืออ่านประกอบ 

1. แบบเรียนวชิางานเคร่ืองยนตดี์เซล  
2. ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว 
3. ช้ินส่วนจริง 
 

1. เคร่ืองยนต ์(Automotive Engine)  
ผูแ้ต่ง อมัพร ภกัดีชาติ และคณะ 
 

 



 

  

สาระส าคัญ 
 เคร่ืองยนตดี์เซลเป็นเคร่ืองยนต์เผาไหมภ้ายใน (Internal Combustion Engine) ท่ีจุดระเบิด

ดว้ยความร้อนจากการอดัอากาศในกระบอกสูบ (Compression Ignition Engine) นิยมเรียกวา่ “เคร่ืองยนต ์
CI”โดยมีหลกัการต่างจากเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนซ่ึงเป็นเคร่ืองยนตจุ์ดระเบิดดว้ยประกายไฟ (Spark Ignition 
Engine) นิยมเรียกว่า “เคร่ืองยนต์ SI” โดยเคร่ืองยนต์ดีเซลจะไม่ใช้หัวเทียนในการจุดประกายไฟเพื่อเผา
ไหมไ้อดีหรือส่วนผสมของอากาศกบัเช้ือเพลิง แต่เคร่ืองยนตดี์เซลจะดูดอากาศเพียงอยา่งเดียวเขา้กระบอก
สูบในจงัหวะดูดและอดัใหมี้ปริมาตรนอ้ยลงในกระบอกสูบจนมีความดนัสูงส่งผลให้เกิดความร้อนสูง แลว้
จึงฉีดเช้ือเพลิงให้เป็นฝอยละอองเขา้ไปในกระบอกสูบ ความร้อนจากการอดัอากาศท่ีสูงถึงจุดติดไฟของ
เช้ือเพลิงจะท าใหล้ะอองน ้ามนัเกิดการลุกไหม ้และขยายตวัดนัลูกสูบให้เคล่ือนท่ีลงเกิดเป็นก าลงังานในการ
ขบัเคล่ือน 
สาระการเรียนรู้ 
1.  ประวติัเคร่ืองยนตดี์เซล 
2.  โครงสร้างและส่วนประกอบของเคร่ืองยนตดี์เซล 
      2.1  ช้ินส่วนของเคร่ืองยนตท่ี์อยูก่บัท่ี 
              2.1.1 เส้ือสูบ 
              2.1.2 ฝาสูบ 
              2.1.3 อ่างน ้ามนัเคร่ือง 
              2.1.4 ท่อร่วมไอดี 
              2.1.5 ท่อร่วมไอเสีย 
      2.2  ช้ินส่วนของเคร่ืองยนตท่ี์เคล่ือนท่ี 
              2.2.1 เพลาขอ้เหวีย่ง            
              2.2.2 รองเพลาหรือแบร่ิง    
              2.2.3 กนัรุน                         
              2.2.4 ลูกสูบ                        
              2.2.5 แหวนลูกสูบ              

2.2.6 สลกักา้นสูบ 
2.2.7 กา้นสูบ 
2.2.8 เพลาลูกเบ้ียว 
2.2.9 ล้ินและกลไกล้ิน 
2.2.10 ลอ้ช่วยแรง           



 

  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างของเคร่ืองยนตดี์เซลไดถู้กตอ้ง 

2. บอกหนา้ท่ีช้ินส่วนเคร่ืองยนตดี์เซลไดถู้กตอ้ง 

3. จ าแนกประเภทของช้ินส่วนเคร่ืองยนตดี์เซลไดถู้กตอ้ง 

สมรรถนะย่อย 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

1.  ทดสอบก่อนเรียน 
2.  น าเขา้สู่บทเรียนเร่ืองโครงสร้างและส่วนประกอบของเคร่ืองยนตดี์เซลโดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม 
3.  บรรยายประกอบส่ือภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
3.  สรุปทบทวนเน้ือหาสาระ โดยการซกัถามใหผู้เ้รียนตอบ 
5.  ทดสอบหลงัเรียน 
6.  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเพื่อเรียนรู้ภาคปฏิบติัตามใบงานท่ี 1-3 
7.  ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
 1. แบบเรียนวชิางานเคร่ืองยนตดี์เซล 
 2. ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
 3. ช้ินส่วนจริง  

 
การวดัผลการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบ 

2. ความสนใจใฝ่รู้  การมีส่วนร่วม และจิตพิสัยของผูเ้รียน 
3. ประเมินผลการฝึกปฏิบติังานของผูเ้รียน  
 



 

  

เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
  0- 49  % ระดบั 0 
 50-54  % ระดบั 1 
 55-59  % ระดบั 1.5 
 60-64  % ระดบั 2 
 65-69  % ระดบั 2.5 
 70-74  % ระดบั 3 
 75-79  % ระดบั 3.5 
 80-100  % ระดบั 4   
 
บันทกึหลงัการสอน 
            สรุปผลการจัดการเรียนรู้ ..................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................    
             

ปัญหาทีพ่บในกระบวนการจัดการเรียนรู้............................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาคทฤษฎ.ี............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ.............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

 



 

  

เฉลยแบบทดสอบหน่วยที ่1 
 ขอ้ 1. ค  ขอ้ 2. ข   ขอ้ 3. ข   ขอ้ 4.  ก   ขอ้ 5. ก 
 ขอ้ 6. ค  ขอ้ 7. ก   ขอ้ 8. ข   ขอ้ 9.  ข   ขอ้ 10. ค 
 ขอ้11. ก ขอ้12. ค   ขอ้ 13. ก  ขอ้ 14.  ค  ขอ้ 15. ข 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 2 

ช่ือวชิา    งานเคร่ืองยนต์ดีเซล สอนคร้ังที ่ 3 -5 

ช่ือหน่วย   หลกัการท างานของเคร่ืองยนต์ดีเซล ช่ัวโมงรวม  21   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายการท างานของเคร่ืองยนต์
ดีเซล 4 จงัหวะ และ 2 จงัหวะได้
ถูกตอ้ง 

2. อธิบายแผนภาพแสดงการเปิด-ปิด
ของล้ิน (Valve Timing Diagram) 

3. อธิบายการท างานของหอ้งเผาไหม้
แบบต่าง ๆไดถู้กตอ้ง 

4. อธิบายขอ้ดีขอ้เสียของห้องเผาไหม้
แบบต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง 

สมรรถนะย่อย 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………. 
 
 
 

เนือ้หาประจ าหน่วย 
2.1 หลกัการท างานของเคร่ืองยนตดี์เซล 4 จงัหวะ 

 2.2 หลกัการท างานของเคร่ืองยนตดี์เซล 2 จงัหวะ 
 2.3  หอ้งเผาไหมใ้นเคร่ืองยนตดี์เซล 
 2.4  ความล่าชา้ในการจุดระเบิดของเคร่ืองยนต์
ดีเซล 

2.5  การน็อกในเคร่ืองยนตดี์เซล 
 

วธีิการเรียนรู้  บรรยาย ถาม ตอบ สาธิต ฝึกปฏิบติั 
ส่ือการสอน หนังสืออ่านประกอบ 

1. แบบเรียนวชิางานเคร่ืองยนตดี์เซล  
2. ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว 
3. ช้ินส่วนจริง 
 

1. เคร่ืองยนต ์(Automotive Engine)  
ผูแ้ต่ง อมัพร ภกัดีชาติ และคณะ 
 

 



 

  

สาระส าคัญ 
 เคร่ืองยนตดี์เซล เป็นเคร่ืองยนตจุ์ดระเบิดดว้ยการอดัอากาศให้มีความดนัและความร้อนสูง 

(Compression   Ignition  Engines:CI)  เคร่ืองยนตดี์เซลไม่ดูดไอดีเขา้ห้องเผาไหมเ้หมือนกบัเคร่ืองยนตแ์ก๊ส
โซลีน  แต่ดูดอากาศเข้าเพียงอย่างเดียว แล้วอัดอากาศให้มีความดันสูง ดังนั้น อุณหภูมิจึงสูงข้ึนด้วย 
(ประมาณ 600-700 องศาเซลเซียส) น ้ ามนัเช้ือเพลิงจะถูกฉีดผา่นอากาศร้อนจดัน้ีเขา้ไปในห้องเผาไหม ้การ
ฉีดท่ีเป็นฝอยละอองของหวัฉีดจะท าให้น ้ ามนัระเหยผสมกบัอากาศและเผาไหมไ้ปช่วงระยะเวลาหน่ึง (สั้ น 
ๆ) ในระหวา่งการเผาไหมจ้ะท าใหเ้กิดความดนัสูงผลกัลูกสูบใหเ้คล่ือนท่ีลง 

การเผาไหม้ในเคร่ืองยนต์ดีเซลรุ่นเก่าท่ีมีความเร็วรอบไม่สูงมากนัก เป็นการเผาไหม้ตาม
กระบวนการความดนัคงท่ี ซ่ึงการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงท่ีเกิดข้ึนในกระบอกสูบหลงัจากหัวฉีดฉีดเช้ือเพลิง
ผสมกบัอากาศ จะเป็นลกัษะของการเผาไหมท่ี้ความดนัในกระบอกสูบเท่าเดิม หมายความวา่ เม่ือมีการเผา
ไหมเ้กิดข้ึนในกระบอกสูบ ความดนัภายในกระบอกสูบจะสูงข้ึนแต่ขณะเดียวกนัลูกสูบจะถูกดนัให้เคล่ือนท่ี
ลงดว้ย ท าให้เกิดการสมดุลความดนัภายในกระบอกสูบให้คงท่ี ส าหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลท่ีใช้ในรถยนต์
ปัจจุบนั จะมีความเร็วรอบสูง การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงในกระบอกสูบจะเป็นแบบความดนัและปริมาตร
คงท่ี ซ่ึงการเผาไหม้ตามกระบวนการปริมาตรคงท่ีน้ีเป็นการเผาไหม้ในเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน ดังนั้ น
เคร่ืองยนตดี์เซลรุ่นใหม ่ๆ จะท างานตามวฎัจกัรผสม (Dual cycle) น ้ามนัส่วนหน่ึงจะถูกฉีดเขา้ไปในห้องเผา
ไหมก่้อนลูกสูบถึงศูนยต์ายบน และเกิดการเผาไหมอ้ยา่งรวดเร็วแบบปริมาตรคงท่ี ส่วนเช้ือเพลิงท่ีเหลือจะ
เกิดการเผาไหมต่้อเน่ืองไปหลงัจากท่ีลูกสูบเคล่ือนท่ีผา่นศูนยต์ายบนในช่วงน้ีจะเป็นการเผาไหมแ้บบความ 
ดนัคงท่ี 
 
สาระการเรียนรู้ 

1.  หลกัการท างานของเคร่ืองยนตดี์เซล 4 จงัหวะ 
2.  หลกัการท างานของเคร่ืองยนตดี์เซล 2 จงัหวะ 
3.  หอ้งเผาไหมข้องเคร่ืองยนตดี์เซล 

      3.1  หอ้งเผาไหมแ้บบเปิดหรือแบบฉีดตรง 
      3.2  หอ้งเผาไหมแ้บบปิด 
      3.3  ความล่าชา้ในการจุดระเบิด 
      3.4  การน็อกในเคร่ืองยนตดี์เซล 
 
 



 

  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายการท างานของเคร่ืองยนตดี์เซล 4 จงัหวะ และ 2 จงัหวะไดถู้กตอ้ง 

2. อธิบายแผนภาพแสดงการเปิด-ปิดของล้ิน (Valve Timing Diagram) ไดถู้กตอ้ง 

3. อธิบายการท างานของหอ้งเผาไหมแ้บบต่าง ๆไดถู้กตอ้ง 

4. อธิบายขอ้ดีขอ้เสียของห้องเผาไหมแ้บบต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง 

สมรรถนะย่อย 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

1.  ทดสอบก่อนเรียน 
2.  น าเขา้สู่บทเรียนเร่ืองโครงสร้างและส่วนประกอบของเคร่ืองยนตดี์เซลโดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม 
3.  บรรยายประกอบส่ือภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
3.  สรุปทบทวนเน้ือหาสาระ โดยการซกัถามใหผู้เ้รียนตอบ 
5.  ทดสอบหลงัเรียน 
6.  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเพื่อเรียนรู้ภาคปฏิบติัตามใบงานท่ี 4-7 
7.  ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
 1. แบบเรียนวชิางานเคร่ืองยนตดี์เซล 
 2. ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
 3. ช้ินส่วนจริง  

 
การวดัผลการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบ 

2. ความสนใจใฝ่รู้  การมีส่วนร่วม และจิตพิสัยของผูเ้รียน 
3. ประเมินผลการฝึกปฏิบติังานของผูเ้รียน  



 

  

เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
  0- 49  % ระดบั 0 
 50-54  % ระดบั 1 
 55-59  % ระดบั 1.5 
 60-64  % ระดบั 2 
 65-69  % ระดบั 2.5 
 70-74  % ระดบั 3 
 75-79  % ระดบั 3.5 
 80-100  % ระดบั 4   
 
บันทกึหลงัการสอน 
            สรุปผลการจัดการเรียนรู้ ..................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................    
             

ปัญหาทีพ่บในกระบวนการจัดการเรียนรู้............................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาคทฤษฎ.ี............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ.............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 



 

  

เฉลยแบบทดสอบหน่วยที ่2 
 ขอ้ 1. ข  ขอ้ 2. ก   ขอ้ 3. ค   ขอ้ 4.  ค   ขอ้ 5. ก 
 ขอ้ 6. ข  ขอ้ 7. ค   ขอ้ 8. ง   ขอ้ 9.  ก   ขอ้ 10. ก 
 ขอ้11. ง ขอ้12. ค   ขอ้ 13. ค  ขอ้ 14.  ข  ขอ้ 15. ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิา    งานเคร่ืองยนต์ดีเซล สอนคร้ังที ่ 6-8 

ช่ือหน่วย   ระบบน า้มันเช้ือเพลงิเคร่ืองยนต์ดีเซล ช่ัวโมงรวม  21  ช่ัวโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายหนา้ท่ีและการท างานของระบบ
น ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลไดถู้กตอ้ง 
        2. อธิบายการท างานของระบบน ้ามนั
เช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลแบบใชป๊ั้มแบบพีอี 
(PE) ไดถู้กตอ้ง 
 3. อธิบายการท างานของระบบน ้ามนั
เช้ือเพลิงท่ีใชป๊ั้มแบบจานจ่ายหรือป๊ัมแบบวอีี 
(VE) ไดถู้กตอ้ง 
 4. อธิบายการท างานของระบบน ้ามนั
เช้ือเพลิงแบบใชท้่อร่วม (Common–rail)   ได้
ถูกตอ้ง 
 
สมรรถนะย่อย 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………. 
 
 

เนือ้หาประจ าหน่วย 
3.1 หนา้ท่ีและส่วนประกอบของระบบน ้ามนั

เช้ือเพลิง 

3.2  ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลแบบ
แถวเรียงหรือพีอี (PE)  
 3.3  ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชป๊ั้มแบบจานจ่าย
หรือป๊ัมแบบวอีี (VE) 
 3.4  ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิงแบบรางร่วม
(Common–rail)   

3.5  หวัฉีด 
3.6 น ้ามนัเช้ือเพลิงดีเซล 

 

วธีิการเรียนรู้  บรรยาย ถาม ตอบ สาธิต ฝึกปฏิบติั 
ส่ือการสอน หนังสืออ่านประกอบ 

1. แบบเรียนวชิางานเคร่ืองยนตดี์เซล  
2. ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว 
3. ช้ินส่วนจริง 
 

1. เคร่ืองยนต ์(Automotive Engine)  
ผูแ้ต่ง อมัพร ภกัดีชาติ และคณะ 
 

 



 

  

สาระส าคัญ 
 เคร่ืองยนตดี์เซล ใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีเกรดต ่ากวา่เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน แต่ประสิทธิภาพทางความร้อนท่ีได้
สูงกวา่  น ้ามนัดีเซลจะถกูฉีดเขา้ไปในหอ้งเผาไหมใ้นรูปของของเหลว อากาศในกระบอกสูบท่ีถูกอดัใหมี้ความดนั
สูง และมีอุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึน จนถึงจุดติดไฟของน ้ามนัดีเซล ท าใหเ้กิดการเผาไหมข้ึ้นเองไดเ้ม่ือมีการฉีดเช้ือเพลิง
เขา้ไปในหอ้งเผาไหม ้ ดว้ยเหตุผลเร่ืองของความร้อนของอากาศท่ีตอ้งการใหมี้อุณหภูมิสูง อตัราส่วนการอดัของ
เคร่ืองยนตดี์เซลจึงสูงกว่าเคร่ืองยนต์เบนซิน ระบบน ้ ามนัเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนตดี์เซลไดมี้การพฒันามาเป็นล าดบั
อย่างต่อเน่ือง จากเดิมท่ีใชเ้พียงกลไกในการควบคุมการท างานของระบบ ไดพ้ฒันาสู่การใชอิ้เล็กทรอนิกส์ เขา้มา
ควบคุมการท างานของระบบ ซ่ึงสามารถควบคุมไดอ้ยา่งแม่นย  ามากกวา่แบบกลไก และมีประสิทธิภาพสูง  
สาระการเรียนรู้ 

3.1 หนา้ท่ีและส่วนประกอบของระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง 

3.1.1  หนา้ท่ีของระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง 

3.1.2  ส่วนประกอบของระบบน ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซล                                 

3.2 ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลแบบแถวเรียงหรือพีอี (PE)  

3.2.1  โครงสร้างและการท างาน 

3.2.2  ป๊ัมป้อน 

3.3 ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชป๊ั้มแบบจานจ่ายหรือป๊ัมแบบวอีี (VE) 
3.3.1  ป๊ัมป้อน 
3.3.2  วาลว์ควบคุมความดนั 
3.3.3  การส่งและการฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิง 
3.3.4  การควบคุมปริมาณการฉีดน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
3.3.5  การท างานของกาวานาแบบควบคุมทุกความเร็วรอบ 

3.4 ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิงแบบรางร่วม (Common–rail)   
3.5 หวัฉีด 

3.5.1 หวัฉีดแบบทรอตเทิลหรือแบบเดือย 
3.5.2  หวัฉีดแบบรู 
3.5.3  เส้ือหวัฉีด 
3.5.4  การทดสอบหวัฉีด 

3.6  น ้ามนัเช้ือเพลิงดีเซล 
 



 

  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายหนา้ท่ีและการท างานของระบบน ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลไดถู้กตอ้ง 
2. อธิบายการท างานของระบบน ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดี์เซลแบบใชป๊ั้มแบบพีอี (PE) ไดถู้กตอ้ง 

 3. อธิบายการท างานของระบบน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชป๊ั้มแบบจานจ่ายหรือป๊ัมแบบวอีี (VE) ไดถู้กตอ้ง 
 4. อธิบายการท างานของระบบน ้ามนัเช้ือเพลิงแบบใชท้่อร่วม(Common–rail)   ไดถู้กตอ้ง 
 
สมรรถนะย่อย 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

1.  ทดสอบก่อนเรียน 
2.  น าเขา้สู่บทเรียนเร่ืองโครงสร้างและส่วนประกอบของเคร่ืองยนตดี์เซลโดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม 
3.  บรรยายประกอบส่ือภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
3.  สรุปทบทวนเน้ือหาสาระ โดยการซกัถามใหผู้เ้รียนตอบ 
5.  ทดสอบหลงัเรียน 
6.  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเพื่อเรียนรู้ภาคปฏิบติัตามใบงานท่ี 8-10 
7.  ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
 1. แบบเรียนวชิางานเคร่ืองยนตดี์เซล 
 2. ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
 3. ช้ินส่วนจริง  

 
การวดัผลการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบ 

2. ความสนใจใฝ่รู้  การมีส่วนร่วม และจิตพิสัยของผูเ้รียน 
3. ประเมินผลการฝึกปฏิบติังานของผูเ้รียน  



 

  

เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
  0- 49  % ระดบั 0 
 50-54  % ระดบั 1 
 55-59  % ระดบั 1.5 
 60-64  % ระดบั 2 
 65-69  % ระดบั 2.5 
 70-74  % ระดบั 3 
 75-79  % ระดบั 3.5 
 80-100  % ระดบั 4   
 
บันทกึหลงัการสอน 
            สรุปผลการจัดการเรียนรู้ ..................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................    
             

ปัญหาทีพ่บในกระบวนการจัดการเรียนรู้............................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาคทฤษฎ.ี............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ.............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

 



 

  

เฉลยแบบทดสอบหน่วยที ่3 
 ขอ้ 1. ข  ขอ้ 2. ก   ขอ้ 3. ก   ขอ้ 4.  ก   ขอ้ 5. ง 
 ขอ้ 6. ก  ขอ้ 7. ง   ขอ้ 8. ก   ขอ้ 9.  ง   ขอ้ 10. ค 
 ขอ้11. ก ขอ้12. ก   ขอ้ 13. ข  ขอ้ 14.  ง  ขอ้ 15. ค 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 4 

ช่ือวชิา    งานเคร่ืองยนต์ดีเซล สอนคร้ังที ่ 9 

ช่ือหน่วย   ระบบหล่อลืน่เคร่ืองยนต์ดีเซล ช่ัวโมงรวม  7 ช่ัวโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายหนา้ท่ีและหลกัการท างาน
ของระบบหล่อล่ืนไดถู้กตอ้ง 
 2. อธิบายหนา้ท่ีและการท างานของ
อุปกรณ์ระบบหล่อล่ืนไดถู้กตอ้ง 
 3.   เลือกใชน้ ้ามนัหล่อล่ืนให้
เหมาะสมกบัเคร่ืองยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
 
สมรรถนะย่อย 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

เนือ้หาประจ าหน่วย 
 4.1 หนา้ท่ีและการท างานของระบบหล่อล่ืน 
 4.2    ส่วนประกอบของระบบหล่อล่ืน 
 4.3 น ้ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์
 

วธีิการเรียนรู้  บรรยาย ถาม ตอบ สาธิต ฝึกปฏิบติั 
ส่ือการสอน หนังสืออ่านประกอบ 

1. แบบเรียนวชิางานเคร่ืองยนตดี์เซล  
2. ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว 
3. ช้ินส่วนจริง 
 

1. เคร่ืองยนต ์(Automotive Engine)  
ผูแ้ต่ง อมัพร ภกัดีชาติ และคณะ 
 

 



 

  

สาระส าคัญ 
 การเคล่ือนท่ีของช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ท่ีเกิดการหมุนสัมผสักนัจะท าให้เกิดแรงเสียดทาน  

(Friction)  ระหวา่งช้ินส่วนข้ึน แรงเสียดทานมีผลต่อการตา้นการเคล่ือนท่ีของช้ินส่วน  ท าให้เกิดความร้อน 
ความตา้นทานการเคล่ือนท่ีจะมากหรือนอ้ยนั้น  ข้ึนอยูก่บัตวัแปรหลายตวัแปร เช่น ความเร็วในการเคล่ือนท่ี 
แรงกระท าระหวา่งช้ินส่วน ชนิดของวสัดุท่ีท าช้ินส่วน ผิวสัมผสัของช้ินส่วน  ผิวของช้ินส่วนท่ีมองเห็นวา่มี
ความเรียบสูง  แต่ก็ยงัคงมีความขรุขระอยู่บนพื้นผิวซ่ึงเม่ือสัมผสักนั  จะเกิดแรงเสียดทานข้ึนระหว่างการ
เคล่ือนท่ี   ส่งผลใหเ้กิดความร้อน  เกิดการขยายตวัของช้ินส่วน  จนท าใหเ้กิดการขดัตวัของช้ินส่วนข้ึน 
 
สาระการเรียนรู้ 

4.1 หนา้ท่ีและการท างานของระบบหล่อล่ืน 
4.1.1 วงจรของการหล่อล่ืน 
4.1.2 ระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนตดี์เซล 

 4.2    ส่วนประกอบของระบบหล่อล่ืน 
  4.2.1  ชุดจ่ายน ้ามนัเคร่ือง 
  4.2.2  ป๊ัมน ้ามนัเคร่ือง 
  4.2.3  อุปกรณ์ปรับแรงดนัน ้ามนัและล้ินระบาย 
  4.2.4  อ่างน ้ามนัเคร่ือง 
  4.2.5 กรองน ้ามนัเคร่ือง 
  4.2.5 กา้นวดัระดบัน ้ามนัเคร่ือง 
 4.3 ผลกระทบท่ีเกิดจากระบบหล่อล่ืนไม่สมบูรณ์ 
 4.4   น ้ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายหนา้ท่ีและหลกัการท างานของระบบหล่อล่ืนไดถู้กตอ้ง 
 2. อธิบายหนา้ท่ีและการท างานของอุปกรณ์ระบบหล่อล่ืนไดถู้กตอ้ง 
 3.   เลือกใชน้ ้ามนัหล่อล่ืนให้เหมาะสมกบัเคร่ืองยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
 
 
 



 

  

สมรรถนะย่อย 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

1.  ทดสอบก่อนเรียน 
2.  น าเขา้สู่บทเรียนเร่ืองโครงสร้างและส่วนประกอบของเคร่ืองยนตดี์เซลโดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม 
3.  บรรยายประกอบส่ือภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
3.  สรุปทบทวนเน้ือหาสาระ โดยการซกัถามใหผู้เ้รียนตอบ 
5.  ทดสอบหลงัเรียน 
6.  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเพื่อเรียนรู้ภาคปฏิบติัตามใบงานท่ี 11-12 
7.  ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
 1. แบบเรียนวชิางานเคร่ืองยนตดี์เซล 
 2. ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
 3. ช้ินส่วนจริง  

 
การวดัผลการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบ 

2. ความสนใจใฝ่รู้  การมีส่วนร่วม และจิตพิสัยของผูเ้รียน 
3. ประเมินผลการฝึกปฏิบติังานของผูเ้รียน  
 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
  0- 49  % ระดบั 0 
 50-54  % ระดบั 1 
 55-59  % ระดบั 1.5 
 60-64  % ระดบั 2 



 

  

 65-69  % ระดบั 2.5 
 70-74  % ระดบั 3 
 75-79  % ระดบั 3.5 
 80-100  % ระดบั 4   
 
บันทกึหลงัการสอน 
            สรุปผลการจัดการเรียนรู้ ..................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................    
             

ปัญหาทีพ่บในกระบวนการจัดการเรียนรู้............................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาคทฤษฎ.ี............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ.............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

 
เฉลยแบบทดสอบหน่วยที ่4 
 ขอ้ 1. ข  ขอ้ 2. ข   ขอ้ 3. ค   ขอ้ 4.  ง   ขอ้ 5. ข 
 ขอ้ 6. ง  ขอ้ 7. ค   ขอ้ 8. ง   ขอ้ 9.  ก   ขอ้ 10. ข 
 ขอ้11. ค ขอ้12. ง   ขอ้ 13. ก  ขอ้ 14.  ข  ขอ้ 15. ข 

 



 

  

 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 5 

ช่ือวชิา    งานเคร่ืองยนต์ดีเซล สอนคร้ังที ่ 10-11 

ช่ือหน่วย   ระบบระบายความร้อน ช่ัวโมงรวม  14   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายผลของความร้อนต่อการ
ท างานของเคร่ืองยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
 2. อธิบายการท างานของระบบระบาย
ความร้อนไดถู้กตอ้ง 
 3. อธิบายหนา้ท่ีการท างานของ
ส่วนประกอบในระบายความร้อนไดถู้กตอ้ง 
 
สมรรถนะย่อย 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

เนือ้หาประจ าหน่วย 
 5.1 ความร้อนของเคร่ืองยนต ์
 5.2  ระบบระบายความร้อนดว้ยอากาศ 
 5.3 ระบบระบายความร้อนดว้ยน ้า 
 5.4  ส่วนประกอบของระบบระบายความร้อน 
 

วธีิการเรียนรู้  บรรยาย ถาม ตอบ สาธิต ฝึกปฏิบติั 
ส่ือการสอน หนังสืออ่านประกอบ 

1. แบบเรียนวชิางานเคร่ืองยนตดี์เซล  
2. ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว 
3. ช้ินส่วนจริง 
 

1. เคร่ืองยนต ์(Automotive Engine)  
ผูแ้ต่ง อมัพร ภกัดีชาติ และคณะ 
 

 



 

  

สาระส าคัญ 
 ขณะท่ีเคร่ืองยนต์ก าลงัท างาน การเผาไหมใ้นห้องเผาไหมจ้ะท าให้เกิดความร้อนประมาณ 2,000 ℃  

หรือมากกว่า  ถ้าหากช้ินส่วนต่าง ๆได้รับความร้อนอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน  จะท าให้ผนังกระบอกสูบ 
ลูกสูบและล้ินร้อนเกินไป มีผลท าให้การท างานของเคร่ืองยนตผ์ิดปกติ ดงันั้น เคร่ืองยนตจึ์งจ าเป็นตอ้งมีการ
ระบายความร้อน เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในเคร่ืองยนต์ให้อยู่ในระดับอุณหภูมิท างานตลอดเวลา  ระบบ
ระบายความร้อนในรถยนต์ ปัจจุบนัมีอยูด่ว้ยกนั 2 แบบคือ แบบระบบระบายความร้อนดว้ยอากาศและระบบ
ระบายความร้อนดว้ยน ้า 
 
สาระการเรียนรู้ 
 5.1 ความร้อนของเคร่ืองยนต์ 
 5.2  ระบบระบายความร้อนดว้ยอากาศ 
 5.3 ระบบระบายความร้อนดว้ยน ้า 
 5.4  ส่วนประกอบของระบบระบายความร้อน 
 5.4.1  หมอ้น ้า 
 5.4.2  ฝาหมอ้น ้า 
 5.4.3  ถงัส ารองน ้า 
 5.4.4  ป๊ัมน ้า 
 5.4.5 เทอร์โมสตทั 
 5.5 สารหล่อเยน็ 
  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายผลของความร้อนต่อการท างานของเคร่ืองยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
 2. อธิบายการท างานของระบบระบายความร้อนไดถู้กตอ้ง 
 3. อธิบายหนา้ท่ีการท างานของส่วนประกอบในระบายความร้อนไดถู้กตอ้ง 
 
สมรรถนะย่อย 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 



 

  

กจิกรรมการเรียนรู้ 
1.  ทดสอบก่อนเรียน 
2.  น าเขา้สู่บทเรียนเร่ืองโครงสร้างและส่วนประกอบของเคร่ืองยนตดี์เซลโดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม 
3.  บรรยายประกอบส่ือภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
3.  สรุปทบทวนเน้ือหาสาระ โดยการซกัถามใหผู้เ้รียนตอบ 
5.  ทดสอบหลงัเรียน 
6.  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเพื่อเรียนรู้ภาคปฏิบติัตามใบงานท่ี 13-14 
7.  ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
 1. แบบเรียนวชิางานเคร่ืองยนตดี์เซล 
 2. ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
 3. ช้ินส่วนจริง  

 
การวดัผลการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบ 

2. ความสนใจใฝ่รู้  การมีส่วนร่วม และจิตพิสัยของผูเ้รียน 
3. ประเมินผลการฝึกปฏิบติังานของผูเ้รียน  
 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
  0- 49  % ระดบั 0 
 50-54  % ระดบั 1 
 55-59  % ระดบั 1.5 
 60-64  % ระดบั 2 
 65-69  % ระดบั 2.5 
 70-74  % ระดบั 3 
 75-79  % ระดบั 3.5 
 80-100  % ระดบั 4   
 



 

  

บันทกึหลงัการสอน 
            สรุปผลการจัดการเรียนรู้ ..................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................    
             

ปัญหาทีพ่บในกระบวนการจัดการเรียนรู้............................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาคทฤษฎ.ี............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ.............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

 
เฉลยแบบทดสอบหน่วยที ่5 
 ขอ้ 1. ก  ขอ้ 2. ข   ขอ้ 3. ง   ขอ้ 4.  ก   ขอ้ 5. ข 
 ขอ้ 6. ง  ขอ้ 7. ข   ขอ้ 8. ก   ขอ้ 9.  ค   ขอ้ 10. ง 
 ขอ้11. ก ขอ้12. ก   ขอ้ 13. ค  ขอ้ 14.  ค  ขอ้ 15. ข 
 
 
 
 
 

 



 

  

 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา    งานเคร่ืองยนต์ดีเซล สอนคร้ังที ่ 12 

ช่ือหน่วย   ระบบไอดีไอเสียเคร่ืองยนต์ดีเซล ช่ัวโมงรวม  7  ช่ัวโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายหน้าท่ีและหลักการท างาน

ของระบบไอดีไดถู้กตอ้ง 
2. อธิบายหน้าท่ีและหลักการท างาน

ของระบบไอเสียไดถู้กตอ้ง 
3. อธิบายกระบวนการปรับสภาพก๊าซ

ไ อ เ สี ย ก่ อ น ป ล่ อ ย อ อ ก จ า ก
เคร่ืองยนตไ์ดถู้กตอ้ง 

 
สมรรถนะย่อย 
 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………. 
 
 
 
 
 

เนือ้หาประจ าหน่วย 
 6.1 ระบบไอดี 
 6.2   ระบบไอเสีย 
 6.3   แคตตาไลทติ์กคอนเวร์ิทเตอร์ 
 6.4   ระบบการน าก๊าซไอเสียกลบัไปเผาไหมซ้ ้ า  
 

วธีิการเรียนรู้  บรรยาย ถาม ตอบ สาธิต ฝึกปฏิบติั 
ส่ือการสอน หนังสืออ่านประกอบ 

1. แบบเรียนวชิางานเคร่ืองยนตดี์เซล  
2. ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว 
3. ช้ินส่วนจริง 
 

1. เคร่ืองยนต ์(Automotive Engine)  
ผูแ้ต่ง อมัพร ภกัดีชาติ และคณะ 
 

 



 

  

สาระส าคัญ 
ก าลงัท่ีไดจ้ากเคร่ืองยนตน์ั้น จะมากหรือน้อยมีปัจจยัท่ีมีความส าคญั คือการน าอากาศจ านวนมาก

เขา้สู่ห้องเผาไหม ้และการจ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงในปริมาณท่ีพอเหมะ  เพื่อให้อากาศถูกดูดเขา้ไปในกระบอก
สูบไดโ้ดยสะดวก  จ  าเป็นตอ้งขบัไล่ไอเสียจากการเผาไหม ้ก่อนหนา้ออกจากกระบอกสูบให้มากท่ีสุดเท่าท่ี
จะสามารถท าได้  การพฒันาประสิทธิภาพของระบบไอดี-ไอเสียนั้น  ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กบัสมรรถนะของ
กรองอากาศ  ท่อร่วมไอดี ท่อร่วมไอเสีย  ช่องไอดี-ไอเสียในฝาสูบ ท่อไอเสีย และท่อพกัไอเสีย  
 
สาระการเรียนรู้ 
 6.1 ระบบไอดี 
  6.1.1 ส่วนประกอบของระบบไอดี 
   6.1.1.1 กรองอากาศ 
   6.1.1.2 ล้ินไอดี 
   6.1.1.3 ท่อร่วมไอดี 
   6.1.1.4 เทอร์โบชาร์จเจอร์ 
   6.1.1.5  กรองอากาศ 
 6.2   ระบบไอเสีย 
  6.2.1  ล้ินไอเสีย 
  6.2.2  ท่อร่วมไอเสีย 
 6.3   แคตตาไลทติ์กคอนเวร์ิทเตอร์ 
 6.4   ระบบการน าก๊าซไอเสียกลบัไปเผาไหมซ้ ้ า  
 6.5    ระบบควบคุมก๊าซไอเสียของเคร่ืองยนตดี์เซล 
  6.5.1 ไส้กรองเขม่าดีเซล 
  6.5.2  เซนเซอร์แรงดนั 
  6.5.3  เซนเซอร์อุณหภูมิก๊าซไอเสีย 

        6.5.4  กระบวนการ Re-generation 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายหนา้ท่ีและหลกัการท างานของระบบไอดีไดถู้กตอ้ง 
2. อธิบายหนา้ท่ีและหลกัการท างานของระบบไอเสียไดถู้กตอ้ง 
3. อธิบายกระบวนการปรับสภาพก๊าซไอเสียก่อนปล่อยออกจากเคร่ืองยนตไ์ดถู้กตอ้ง 



 

  

สมรรถนะย่อย 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

1.  ทดสอบก่อนเรียน 
2.  น าเขา้สู่บทเรียนเร่ืองโครงสร้างและส่วนประกอบของเคร่ืองยนตดี์เซลโดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม 
3.  บรรยายประกอบส่ือภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
3.  สรุปทบทวนเน้ือหาสาระ โดยการซกัถามใหผู้เ้รียนตอบ 
5.  ทดสอบหลงัเรียน 
6.  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเพื่อเรียนรู้ภาคปฏิบติัตามใบงานท่ี 15 
7.  ประเมินผลการปฏิบติังาน 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
 1. แบบเรียนวชิางานเคร่ืองยนตดี์เซล 
 2. ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
 3. ช้ินส่วนจริง  
การวดัผลการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบ 

2. ความสนใจใฝ่รู้  การมีส่วนร่วม และจิตพิสัยของผูเ้รียน 
3. ประเมินผลการฝึกปฏิบติังานของผูเ้รียน  

เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
  0- 49  % ระดบั 0 
 50-54  % ระดบั 1 
 55-59  % ระดบั 1.5 
 60-64  % ระดบั 2 
 65-69  % ระดบั 2.5 
 70-74  % ระดบั 3 
 75-79  % ระดบั 3.5 
 80-100  % ระดบั 4   



 

  

บนัทกึหลงัการสอน 
            สรุปผลการจัดการเรียนรู้ ..................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................    
             

ปัญหาทีพ่บในกระบวนการจัดการเรียนรู้............................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาคทฤษฎ.ี............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ.............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
เฉลยแบบทดสอบหน่วยที ่6 
 ขอ้ 1. ก  ขอ้ 2. ง   ขอ้ 3. ข   ขอ้ 4.  ง   ขอ้ 5. ก 
 ขอ้ 6. ก  ขอ้ 7. ค   ขอ้ 8. ข   ขอ้ 9.  ค   ขอ้ 10. ข 
 ขอ้11. ข ขอ้12. ง   ขอ้ 13. ข  ขอ้ 14.  ก  ขอ้ 15. ค 
 
 

 
 
 
 



 

  

 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 7 

ช่ือวชิา    งานเคร่ืองยนต์ดีเซล สอนคร้ังที ่ 13  

ช่ือหน่วย   ระบบไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ดีเซล ช่ัวโมงรวม  7 ช่ัวโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายเก่ียวกบัพื้นฐานทางไฟฟ้า

ไดถู้กตอ้ง 

2. อธิบายการ าท างานของระบบ

ไฟฟ้าเคร่ืองยนตดี์เซลไดถู้กตอ้ง 

 
สมรรถนะย่อย 
 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

เนือ้หาประจ าหน่วย 
             7.1 พื้นฐานทางไฟฟ้า 
 7.2 ระบบไฟฟ้าเคร่ืองยนตดี์เซล 
 

วธีิการเรียนรู้  บรรยาย ถาม ตอบ สาธิต ฝึกปฏิบติั 
ส่ือการสอน หนังสืออ่านประกอบ 

1. แบบเรียนวชิางานเคร่ืองยนตดี์เซล  
2. ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว 
3. ช้ินส่วนจริง 
 

1. เคร่ืองยนต ์(Automotive Engine)  
ผูแ้ต่ง อมัพร ภกัดีชาติ และคณะ 
 

 

 



 

  

สาระส าคัญ 
ระบบไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ดีเซลรุ่นเก่าจะทีความซับซ้อนน้อยกว่าเคร่ืองยนต์รุ่นใหม่ ๆ มากเน่ืองจาก

เคร่ืองยนตดี์เซลใช้การจุดระเบิดดว้ยการอดัอากาศให้มีความร้อนสูงพอในการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงโดยไม่ตอ้ง
ใชอุ้ปกรณ์ในการจุดประกายไฟ  ส าหรับเคร่ืองยนตท่ี์มีห้องเผาไหมช่้วย  ในช่วงอากาศเยน็เกิดการเผาไหม้
ไดย้าก จ าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ช่วยท าใหอ้ากาศร้อนในขณะสตาร์ทเคร่ืองยนตต์อนเคร่ือง ส าหรับเคร่ืองยนตท่ี์
มีห้องเผาไหมแ้บบฉีดเขา้ห้องเผาไหมโ้ดยตรง  (Direct  Injection  Chamber)  ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้หัวเผา  
ยกเว้นในแถบประเทศท่ีมีอากาศเย็น อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการพัฒนาระบบไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ดีเซลมี
ความกา้วหนา้มาก โดยน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขา้มาควบคุมการท างานในระบบต่าง ๆ แทนการใชก้ลไก
ควบคุม เพื่อให้สามารถควบคุมการท างานระบบต่าง ๆ ได้อย่างแม่นย  า การท างานของเคร่ืองยนต์มี
ประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าของเคร่ืองยนต์มีความซับซ้อนมากข้ึน การเรียนระบบไฟฟ้าจึง
จ าเป็นตอ้งศึกษาพื้นฐานทางไฟฟ้าใหดี้เสียก่อน เพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการเรียนไฟฟ้ารถยนตต่์อไป 
 
สาระการเรียนรู้ 
 7.1  พื้นฐานทางไฟฟ้า 
 7.2  ระบบไฟฟ้าเคร่ืองยนตดี์เซล 
 7.2.1 ส่วนประกอบหลกัและการท างานของระบบไฟฟ้าเคร่ืองยนตดี์เซล 
 7.2.2 ระบบสตาร์ตเคร่ืองยนตดี์เซล 
 7.2.3 ระบบประจุไฟฟ้า 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายเก่ียวกบัพื้นฐานทางไฟฟ้าไดถู้กตอ้ง 

2. อธิบายการ าท างานของระบบไฟฟ้าเคร่ืองยนตดี์เซลไดถู้กตอ้ง 

 
สมรรถนะย่อย 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 

  

กจิกรรมการเรียนรู้ 
1.  ทดสอบก่อนเรียน 
2.  น าเขา้สู่บทเรียนเร่ืองโครงสร้างและส่วนประกอบของเคร่ืองยนตดี์เซลโดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม 
3.  บรรยายประกอบส่ือภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
3.  สรุปทบทวนเน้ือหาสาระ โดยการซกัถามใหผู้เ้รียนตอบ 
5.  ทดสอบหลงัเรียน 
6.  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเพื่อเรียนรู้ภาคปฏิบติัตามใบงานท่ี 16 
7.  ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
 1. แบบเรียนวชิางานเคร่ืองยนตดี์เซล 
 2. ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
 3. ช้ินส่วนจริง  

 
การวดัผลการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบ 

2. ความสนใจใฝ่รู้  การมีส่วนร่วม และจิตพิสัยของผูเ้รียน 
3. ประเมินผลการฝึกปฏิบติังานของผูเ้รียน  
 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
  0- 49  % ระดบั 0 
 50-54  % ระดบั 1 
 55-59  % ระดบั 1.5 
 60-64  % ระดบั 2 
 65-69  % ระดบั 2.5 
 70-74  % ระดบั 3 
 75-79  % ระดบั 3.5 
 80-100  % ระดบั 4   
 



 

  

บันทกึหลงัการสอน 
            สรุปผลการจัดการเรียนรู้ ..................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................    
             

ปัญหาทีพ่บในกระบวนการจัดการเรียนรู้............................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาคทฤษฎ.ี............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ.............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
เฉลยแบบทดสอบหน่วยที ่7 
 ขอ้ 1. ค  ขอ้ 2. ค   ขอ้ 3. ง   ขอ้ 4.  ข   ขอ้ 5. ข 
 ขอ้ 6. ก  ขอ้ 7. ง   ขอ้ 8. ง   ขอ้ 9.  ก   ขอ้ 10. ค 
 ขอ้11. ค ขอ้12. ข   ขอ้ 13. ก  ขอ้ 14.  ค  ขอ้ 15. ข 
 
 
 
 
 
 



 

  

 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 8 

ช่ือวชิา    งานเคร่ืองยนต์ดีเซล สอนคร้ังที ่ 14 

ช่ือหน่วย   การติดเคร่ืองยนต์และปรับแต่ง ช่ัวโมงรวม  7  ช่ัวโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายขั้นตอนการติดเคร่ืองยนต์
ดีเซลไดถู้กตอ้ง 
 2. อธิบายเก่ียวกบัการปรับแต่ง
เคร่ืองยนตดี์เซลไดถู้กตอ้ง 
 
สมรรถนะย่อย 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนือ้หาประจ าหน่วย 
            8.1 การติดเคร่ืองยนตดี์เซล 
 8.2 การปรับแต่งเคร่ืองยนตดี์เซล 
 

วธีิการเรียนรู้  บรรยาย ถาม ตอบ สาธิต ฝึกปฏิบติั 
ส่ือการสอน หนังสืออ่านประกอบ 

1. แบบเรียนวชิางานเคร่ืองยนตดี์เซล  
2. ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว 
3. ช้ินส่วนจริง 
 

1. เคร่ืองยนต ์(Automotive Engine)  
ผูแ้ต่ง อมัพร ภกัดีชาติ และคณะ 
 

 



 

  

สาระส าคัญ 
 หลงัจากมีการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต ์หรือท าการซ่อมใหญ่เคร่ืองยนตแ์ลว้ จะเป็นขั้นตอนของ
การติดเคร่ืองยนต ์คือการท าใหเ้พลาขอ้เหวีย่งหมุนโดยรับก าลงัขบัจากมอเตอร์สตาร์ต เม่ือเพลาขอ้เหวีย่ง
หมุนลูกสูบจะเคล่ือนท่ีข้ึนลงและเกิดการอดัอากาศข้ึนในกระบอกสูบ ท าใหเ้กิดแรงดนัและอุณหภูมิสูง
พอท่ีจะเผาไหมน้ ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีฉีดเขา้ไปในกระบอกสูบได ้
 
สาระการเรียนรู้ 
 8.1 การติดเคร่ืองยนตดี์เซล 
 8.2 การปรับแต่งเคร่ืองยนตดี์เซล 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายขั้นตอนการติดเคร่ืองยนตดี์เซลไดถู้กตอ้ง 
 2. อธิบายเก่ียวกบัการปรับแต่งเคร่ืองยนตดี์เซลไดถู้กตอ้ง 
 
สมรรถนะย่อย 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

1.  ทดสอบก่อนเรียน 
2.  น าเขา้สู่บทเรียนเร่ืองโครงสร้างและส่วนประกอบของเคร่ืองยนตดี์เซลโดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม 
3.  บรรยายประกอบส่ือภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
3.  สรุปทบทวนเน้ือหาสาระ โดยการซกัถามใหผู้เ้รียนตอบ 
5.  ทดสอบหลงัเรียน 
6.  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเพื่อเรียนรู้ภาคปฏิบติัตามใบงานท่ี 17 
7.  ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 
 



 

  

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
 1. แบบเรียนวชิางานเคร่ืองยนตดี์เซล 
 2. ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
 3. ช้ินส่วนจริง  

 
การวดัผลการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบ 

2. ความสนใจใฝ่รู้  การมีส่วนร่วม และจิตพิสัยของผูเ้รียน 
3. ประเมินผลการฝึกปฏิบติังานของผูเ้รียน  
 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
  0- 49  % ระดบั 0 
 50-54  % ระดบั 1 
 55-59  % ระดบั 1.5 
 60-64  % ระดบั 2 
 65-69  % ระดบั 2.5 
 70-74  % ระดบั 3 
 75-79  % ระดบั 3.5 
 80-100  % ระดบั 4   
 
บันทกึหลงัการสอน 
            สรุปผลการจัดการเรียนรู้ ..................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................    
             
 
 
 



 

  

ปัญหาทีพ่บในกระบวนการจัดการเรียนรู้............................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาคทฤษฎ.ี............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ.............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
เฉลยแบบทดสอบหน่วยที ่8 
 ขอ้ 1. ง  ขอ้ 2. ค   ขอ้ 3. ก   ขอ้ 4.  ค   ขอ้ 5. ก 
 ขอ้ 6. ข  ขอ้ 7. ง   ขอ้ 8. ก   ขอ้ 9.  ค   ขอ้ 10. ก 
 ขอ้11. ค ขอ้12. ง   ขอ้ 13. ข  ขอ้ 14.  ค  ขอ้ 15. ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 9 

ช่ือวชิา    งานเคร่ืองยนต์ดีเซล สอนคร้ังที ่ 15-17 

ช่ือหน่วย   การบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ดีเซล ช่ัวโมงรวม  21 ช่ัวโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายสาเหตุของการสึกหรอของ

เคร่ืองยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
2. อธิบายประโยชน์จากการซ่อมก่อน

เสียไดถู้กตอ้ง 
3. อธิบายการบ ารุงรักษาระบบต่าง ๆ

ของเคร่ืองยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
 
สมรรถนะย่อย 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

เนือ้หาประจ าหน่วย 
9.1 การสึกหรอของเคร่ืองยนต ์
9.2 การซ่อมก่อนเสีย 
9.3 การบ ารุงรักษาระบบระบายความร้อน 
9.4 การบ ารุงรักษาระบบหล่อล่ืน 
9.5 การบ ารุงรักษาระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง 
9.6 การบ ารุงรักษาระบบไอดีและระบบไอเสีย   
9.7 การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในเคร่ืองยนต ์

วธีิการเรียนรู้  บรรยาย ถาม ตอบ สาธิต ฝึกปฏิบติั 
ส่ือการสอน หนังสืออ่านประกอบ 

1. แบบเรียนวชิางานเคร่ืองยนตดี์เซล  
2. ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว 
3. ช้ินส่วนจริง 
 

1. เคร่ืองยนต ์(Automotive Engine)  
ผูแ้ต่ง อมัพร ภกัดีชาติ และคณะ 
 

 



 

  

สาระส าคัญ 
ก่อนท่ีจะท าการติดเคร่ืองยนตแ์ละการน ารถยนตไ์ปใชง้านในแต่ละวนันั้น  ผูข้บัข่ีควรจะท าการ

ตรวจสอบหรือบ ารุงรักษารถยนตต์รงส่วนท่ีมีความส าคญั  เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการใชร้ถยนต ์ ซ่ึง
ระบบต่าง ๆ ท่ีเราควรจะท าการตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน เช่น  ระบบระบาย
ความร้อน ระบบหล่อล่ืน ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง เป็นตน้ ระบบต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นระบบท่ีมีความส าคญัอยา่ง
มากส าหรับเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน เพราะถา้มีปัญหาเกิดข้ึนหรือเกิดขอ้ขดัขอ้งเก่ียวกบัระบบต่าง ๆ เหล่าน้ี  
เคร่ืองยนตจ์ะไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ  หรือมีประสิทธิภาพในการใชง้านลดลง 
 
สาระการเรียนรู้ 

9.1 การสึกหรอของเคร่ืองยนต ์
9.2 การซ่อมก่อนเสีย 
9.3 การบ ารุงรักษาระบบระบายความร้อน 
9.4 การบ ารุงรักษาระบบหล่อล่ืน 
9.5 การบ ารุงรักษาระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง 
9.6 การบ ารุงรักษาระบบไอดีและระบบไอเสีย   
9.7 การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในเคร่ืองยนต ์

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายสาเหตุของการสึกหรอของเคร่ืองยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
2. อธิบายประโยชน์จากการซ่อมก่อนเสียไดถู้กตอ้ง 
3. อธิบายการบ ารุงรักษาระบบต่าง ๆของเคร่ืองยนตไ์ดถู้กตอ้ง 

 
สมรรถนะย่อย 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 

  

กจิกรรมการเรียนรู้ 
1.  ทดสอบก่อนเรียน 
2.  น าเขา้สู่บทเรียนเร่ืองโครงสร้างและส่วนประกอบของเคร่ืองยนตดี์เซลโดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม 
3.  บรรยายประกอบส่ือภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
3.  สรุปทบทวนเน้ือหาสาระ โดยการซกัถามใหผู้เ้รียนตอบ 
5.  ทดสอบหลงัเรียน 
6.  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเพื่อเรียนรู้ภาคปฏิบติัตามใบงานท่ี 18-23 
7.  ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
 1. แบบเรียนวชิางานเคร่ืองยนตดี์เซล 
 2. ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
 3. ช้ินส่วนจริง  

 
การวดัผลการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบ 

2. ความสนใจใฝ่รู้  การมีส่วนร่วม และจิตพิสัยของผูเ้รียน 
3. ประเมินผลการฝึกปฏิบติังานของผูเ้รียน  
 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
  0- 49  % ระดบั 0 
 50-54  % ระดบั 1 
 55-59  % ระดบั 1.5 
 60-64  % ระดบั 2 
 65-69  % ระดบั 2.5 
 70-74  % ระดบั 3 
 75-79  % ระดบั 3.5 
 80-100  % ระดบั 4   
 



 

  

บันทกึหลงัการสอน 
            สรุปผลการจัดการเรียนรู้ ..................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................    
             

ปัญหาทีพ่บในกระบวนการจัดการเรียนรู้............................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาคทฤษฎ.ี............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ.............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
เฉลยแบบทดสอบหน่วยที ่9 
 ขอ้ 1. ง  ขอ้ 2. ง   ขอ้ 3. ข   ขอ้ 4.  ง   ขอ้ 5. ก 
 ขอ้ 6. ค  ขอ้ 7. ข   ขอ้ 8. ข   ขอ้ 9.  ข   ขอ้ 10. ง 
 ขอ้11. ค ขอ้12. ก   ขอ้ 13. ข  ขอ้ 14.  ก  ขอ้ 15. ก 

 


