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ค ำน ำ 
 

 วิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 20101-2102 จัดอยู่ในหมวดวิชาสมรรถนะ
วิชาชีพกลุ่มวิชาชีพเลือก ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์สาขางานยานยนต ์ 
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผูเ้ขียนไดบ้ริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 12 
เล่ม ตรงตามจุดประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ในแต่ละบทเรียน
มุ่งให้ความส าคญัส่วนท่ีเป็นความรู้ทฤษฎีหลกัการ กระบวนการ แบบฝึกปฏิบติั และ
ค าถามเพื่อการทบทวน เพื่อฝึกทกัษะประสบการณ์เร่งพฒันาบทบาทของผูเ้รียนเป็น
ผูจ้ดัการแสวงหาความรู้ เป็นผูส้อนตนเองได้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และบทบาทของ
ผูส้อนเปล่ียนจากผูใ้ห้ความรู้มาเป็นผูจ้ดัการช้ีแนะ จดัส่ิงแวดลอ้มเอ้ืออ านวยต่อความ
สนใจเรียนรู้ และเป็นผูร่้วมเรียนรู้ จดัห้องเรียนเป็นสถานท่ีท างานร่วมกนั จดักลุ่มเรียนรู้
ให้รู้จกัท างานร่วมกัน ฝึกความใจกวา้ง มุ่งสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ สอนความสามารถท่ี
น าไปท างานได ้ สอนความรัก ความเมตตา ความเช่ือมัน่ ความซ่ือสัตย ์เป้าหมายอาชีพ
อนัยงัประโยชน์   เป็นคนดีทั้งกาย วาจาใจ มีคุณธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจและวิชาชีพ 

ส่งเสริมสนบัสนุนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ใหส้อดคลอ้งตาม
มาตรฐานอาชีพ เพื่อสร้างภูมิคุม้กัน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
ก าลงัแรงงาน การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังานระดบัชาติ  และการวิเคราะห์หน้าท่ี   
การงาน เพื่อให้เกิดผลส าเร็จในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และทุกสาขาอาชีพ เป็นการ
เตรียมความพร้อมของผูเ้รียนเขา้สู่สนามการแข่งขนัในประชาคมอาเซียน 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารยผ์ูส้อน ผูป้ระสาทวิชาความรู้ เอกสารหนังสือท่ีใช้
ประกอบในการเรียบเรียงไว ้ณโอกาสน้ี 
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ค ำช้ีแจงส ำหรับกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียน วชิำ งำนจักรยำนยนต์ 
 

 เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานจกัรยานยนต ์ไดด้ าเนินการจดัท าทั้งหมด 12 เล่ม 
ประกอบดว้ย 
 เล่มที่ 1 เคร่ืองมือที่ใชใ้นงานจกัรยานยนต ์
 เล่มที่ 2 หลกัการท างานและการถอด – ประกอบเคร่ืองยนตช่์วงบน 
 เล่มที่ 3 ระบบส่งก าลงั 
 เล่มที่ 4 งานระบบจ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์ 
 เล่มที่ 5 ระบบหล่อล่ืน  
 เล่มที่ 6 ระบบฉีดเช้ือเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถจกัรยานยนต ์

เล่มที่ 7 งานระบบระบายความร้อน 
 เล่มที่ 8 งานระบบไฟฟ้าในรถจกัรยานยนต ์
 เล่มที่ 9 โครงรถ  งานระบบบงัคบัเล้ียวและระบบรองรับน ้ าหนกั 
 เล่มที่ 10 งานระบบเบรก  ลอ้และยาง 
 เล่มที่ 11 การบ ารุงรักษารถจกัรยานยนตแ์ละการประมาณราคาค่าบริการ 
 เล่มที่ 12 การแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งรถจกัรยานยนต ์
 เอกสารประกอบการเรียน วิชา งานจกัรยานยนต ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ สมรรถนะวิชาชีพ
เลือก รายวชิาสมรรถนะวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ ( ปวช.) จ  านวน 
12 เล่ม เป็นเอกสารประกอบการเรียนที่มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ผูเ้รียนสามารถลง
มือปฏิบตัิไดด้้วยตนเอง และไดรั้บประสบการณ์จากการเรียนรู้โดยตรง ซ่ึงเอกสารประกอบการเรียน
เล่มน้ี เป็นเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบั งานจกัรยานยนตท์  าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยความสนุกสนาน ไดรั้บความรู้
และความเพลิดเพลินโดยยดึหลกัการว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง
ได ้รวมทั้งการยดึหลกัผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ตลอดจนสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
( ปวช.) พุทธศกัราช 2562 นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะในการเรียนรู้ที่ได้จากการท า
กิจกรรม ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัและการศึกษาหาความรู้ต่อไปในอนาคต 
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ค ำช้ีแจงส ำหรับครู 
 

 เอกสารประกอบการเรียน วิชา งานจกัรยานยนต ์เล่มที่ 1 เคร่ืองมือที่ใชใ้นงานจกัรยานยนต ์
เล่มน้ี  ใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) 
วทิยาลยัการอาชีพนาทว ีโดยมีขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงัน้ี 
 1. ครูแจกเอกสารประกอบการเรียน วชิา งานจกัรยานยนต ์เล่มที่ 1 เคร่ืองมือที่ใชใ้นงาน
จกัรยานยนต ์ใหน้กัเรียน 
 2. ครูใหน้กัเรียนศึกษาค าช้ีแจงการใชเ้อกสารประกอบการเรียน และช้ีแจงเพิม่เติม ก่อนลง
มือปฏิบตั ิ
 3. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพือ่ดูวา่นกัเรียนมีพื้นฐานความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเร่ืองที่เรียนมากนอ้ยเพยีงใด 
 4. ครูใหน้กัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน วชิา งานจกัรยานยนต ์เล่มที่ 1 เคร่ืองมือที่
ใชใ้นงานจกัรยานยนต ์จากนั้นท าแบบฝึกหดัและใบงานที ่1 – 2  เพือ่ใหน้กัเรียนไดท้บทวนและเกิด
ความรู้ ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง 
 5. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน เพือ่ดูวา่นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจหลงัเรียน
มากนอ้ยเพยีงใด 
 6. ครูสงัเกตพฤติกรรมคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์และบนัทึกผล 
 7. ครูตรวจคะแนนและบนัทึกผลลงในแบบเก็บคะแนนของเอกสารประกอบการเรียน วชิา 
งานจกัรยานยนต ์เล่มที่ 1 เคร่ืองมือที่ใชใ้นงานจกัรยานยนต ์เล่มน้ี 
 8. ครูแจง้คะแนนใหน้กัเรียนทราบและชมเชยนกัเรียนพร้อมใหค้  าแนะน าเพิม่เติม 
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ค ำช้ีแจงส ำหรับนักเรียน 
 
 เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานจกัรยานยนต ์เล่มที่ 1 เคร่ืองมือที่ใชใ้นงานจกัรยานยนต ์
เล่มน้ี ใชป้ระกอบ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ( ปวช.)วทิยาลยั
การอาชีพนาทว ีโดยมีขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 
ศึกษำก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 1. นกัเรียนศึกษาค าช้ีแจงการใชเ้อกสารประกอบการเรียนวิชา งานจกัรยานยนต ์ให้เขา้ใจ 
 2. ใหน้กัเรียนรับเอกสารประกอบการเรียน วิชา งานจกัรยานยนต ์เล่มที่ 1 เคร่ืองมือที่ใชใ้น
งานจกัรยานยนต ์
 3. นกัเรียนเร่ิมท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพือ่ประเมินดูวา่นกัเรียนมีพื้นฐานความรู้ ความ
เขา้ใจมากนอ้ยเพยีงใด 
 4. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาท าความเขา้ใจใหดี้ตั้งแต่หนา้แรกถึงหนา้สุดทา้ยตามล าดบั อยา่ขา้ม
ขั้นตอนและท ากิจกรรมทา้ยเล่ม 
 5. เม่ือพบค าช้ีแจงหรือค าถามในแต่ละเล่มของเอกสารประกอบการเรียน ควรอ่านและท า
กิจกรรมอยา่งรอบคอบ 
 6. ส่งผลงานการท ากิจกรรมการเรียนรู้จากทา้ยเล่มเอกสารประกอบการเรียน วิชา งาน
จกัรยานยนต ์เล่มที่ 1 เคร่ืองมือที่ใชใ้นงานจกัรยานยนต ์เพือ่ใหค้รูตรวจและบนัทึกผล 
 7. เม่ือท าแบบฝึกหดัและใบงานเสร็จแลว้ ควรจดัเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อย 
 8. เม่ือนกัเรียนทุกคนท ากิจกรรมการเรียนรู้ครบแลว้ ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน
ดว้ยความตั้งใจและซ่ือสตัย ์
 9. รับฟังการแจง้คะแนน ค าชมเชยและค าแนะน าเพิม่เติมจากครู 
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บทบำทของนักเรียน 
 

ครูต้องแจ้งให้นักเรียนทรำบถึงบทบำทของนักเรียน ดังต่อไปนี ้
 1. นกัเรียนตอ้งอ่านค าสัง่และปฏิบติัตามขั้นตอนอยา่งรอบคอบ 
 2. นกัเรียนควรพยายามท ากิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยความกระตือรือร้น 
 3. นกัเรียนตอ้งตั้งใจปฏิบติังานอยา่งจริงจงั ไม่ชวนเพือ่นพดูคุยออกนอกเร่ือง 
 4. หลงัจากปฏิบติักิจกรรมแลว้ นกัเรียนจะตอ้งจดัเก็บอุปกรณ์ทุกช้ินเขา้ที่ใหเ้รียบร้อย 
 5. เน่ืองจากมีเวลาจ ากดั นกัเรียนตอ้งตั้งใจท ากิจกรรมให้เสร็จอยา่งรวดเร็ว 
 6. นกัเรียนตอ้งใชส่ื้อหรืออุปกรณ์อยา่งระมดัระวงั 
 
 

สำระส ำคญั 
 
 

การบริการตรวจเช็ครถจกัรยานยนต ์จ  าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งศึกษาประเภท และวิธีการใช้
เคร่ืองมือให้ถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน รวมถึงเป็นการ
ป้องกนัการใชเ้คร่ืองมืออย่างไม่เหมาะสมหรือผิดประเภท ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
ช้ินส่วนโครงสร้าง ของเคร่ืองยนต ์การช ารุดของเคร่ืองมือที่ใชแ้ละความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน 
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 
  
จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง 
  ด้ำนควำมรู้ 
   - เพือ่ใหรู้้จกัช่ือเคร่ืองมือในงานจกัรยานยนต ์

   - เพือ่ใหเ้ขา้ใจวธีิการใชเ้คร่ืองมือ 

   - เพือ่ใหเ้ขา้ใจประเภทของเคร่ืองมือ 

  ด้ำนทักษะ 
   - เพือ่ใหมี้ทกัษะการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือในงานจกัรยานยนต ์

   - เพือ่ใหมี้ทกัษะการใชเ้คร่ืองมือแต่ละประเภท 

  ด้ำนคุณธรรม 

   - เพือ่พฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

                                            ของนกัเรียน 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้ำนควำมรู้  
  - บอกช่ือเคร่ืองมือในงานจกัรยานยนตไ์ด ้

 ด้ำนทักษะ 
  - ใชเ้คร่ืองมือไดถู้กวธีิ 

  - สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ด้ำนคุณธรรม 

  - นกัเรียนแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบขอ้ตกลง และเขา้เรียนตรงเวลา 
  - นกัเรียนมีความกระตอืรือร้นในการใฝ่หาความรู้ มีความรับผดิชอบงาน 

                              ที่มอบหมายและส่งงานตามเวลาที่ก  าหนด 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

เรือง เครืองมือทใีช้ในงานจักรยานยนต์ 

 
 

คาํสัง   ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกทีสุดเพียงคาํตอบเดียว และทาํเครืองหมายกากบาท 

 () ลงในกระดาษคาํตอบ (  คะแนน)  
 

1.  ถา้ตอ้งการวดัค่าแรงขนัตอ้งใชเ้ครืองมือชนิดใด  

 ก.  ประแจกระบอก 

 ข.  ประแจวดัแรงบิด  

 ค.  ประแจวดัแรงขนั 

 ง.  ประแจวดัความตึง 

2.  เครืองมือทีใชใ้นงานจกัรยานยนต์มีกีประเภท อะไรบา้ง 

 ก.  2 ประเภท คือ เครืองมือพืนฐาน และเครืองมือพิเศษ  

 ข.  3 ประเภท คือ เครืองมือพืนฐาน เครืองมือพิเศษ และเครืองมือวดั 

 ค.  4 ประเภท คือ เครืองมือพืนฐาน เครืองมือพิเศษ เครืองมือวดั และ        

เครืองมือวดัทางไฟฟ้า    

 ง.  5 ประเภท คือ เครืองมือพืนฐาน เครืองมือพิเศษ เครืองมือวดั  

      เครืองมือวดัทางไฟฟ้า และเครืองมือวดัละเอียด  

3.  ขอ้ดีของประแจเลือนคือขอ้ใด  

 ก.  ใชก้บันอตทีมีค่าแรงขนัสูงได ้ 

 ข.  สามารถปรับขยายปากใหเ้หมาะสมกบังานได ้ 

 ค.  ใชแ้ทนคอ้นหวักลมได ้

 ง.  สามารถลอ็กชินงานได ้ 
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4.  เครืองมือใดต่อไปนีคือเครืองมือวดัทางไฟฟ้า  

 ก.  เทอร์โมมิเตอร์ 

 ข.  ฟิลเลอร์เกจ  

 ค.  นาฬิกาวดั 

 ง.  มลัติมิเตอร์ 

5.  เครืองมือมีความหมายว่าอยา่งไร  

 ก.  อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกของช่าง  

 ข.  อุปกรณ์ใชง้านของช่างรถยนต ์ 

 ค.  อุปกรณ์ทีอาํนวยความสะดวกใหช่้างทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็วและปลอดภยั  

 ง.  อุปกรณ์สาํหรับถอด-ประกอบเครืองยนต ์

6.  ช่างควรเลือกใชป้ระแจชนิดใดคลายนอตทีมีค่าแรงขนัสูง 

 ก.  ประแจรวม 

 ข.  ประแจปากตาย  

 ค.  ประแจกระบอก 

 ง.  ประแจแหวน  

7.  เหตุใดจึงตอ้งเลือกใชเ้ครืองมือใหถู้กตอ้งทีสุด  

 ก.  เพืออ่านค่าไดถู้กตอ้ง 

 ข.  เพือใหช่้างทาํงานไดร้วดเร็ว  

 ค.  เพือใหส้ามารถทาํงานไดร้วดเร็ว  

 ง.  เพือใหมี้ความปลอดภยัทงัช่างและชินงาน  
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8.  ช่างควรใชเ้ครืองมือใดในการวดัขนาดของกระบอกสูบ 

 ก.  บรรทดัเหล็ก 

 ข.  นาฬิกาวดั  

 ค.  เกจวดักระบอกสูบ 

 ง.  เวอร์เนียร์คาลิเปอร์  

9.  ช่างควรใชเ้ครืองมือใดในการวดัระยะห่างของช่องวา่ง  

 ก.  ฟิลเลอร์เกจ 

 ข.  นาฬิกาวดั  

 ค.  เกจวดักระบอกสูบ 

 ง.  บรรทดัเหล็ก  

10.  เครืองมือวดัละเอียดแตกต่างจากเครืองมือวดัทวัไปอย่างไร 

 ก.  เครืองมือวดัละเอียดสามารถวดัไดห้ลากหลายกว่า  

 ข.  เครืองมือวดัละเอียดสามารถวดัไดล้ะเอียดกวา่โดยใชท้ศนิยมถึง  3  ตาํแหน่ง  

 ค.  เครืองมือวดัละเอียดสามารถใชง้านไดส้ะดวกและรวดเร็วกวา่  

 ง.  เครืองมือวดัทวัไปสามารถใชง้านไดส้ะดวกกวา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



9 

 

กระดาษคําตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

เรือง เครืองมือทีใช้ในงานจักรยานยนต์ 

 

 
ชือ - สกลุ........................................................................ชนั................ เลขที................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

รวม  

เกณฑก์ารประเมิน 

 

 

ผา่น ( -  คะแนน) 

ไม่ผา่น ( -  คะแนน) 
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 ใบความรู้ 

เรือง เครืองมือทใีช้ในงานจักรยานยนต์  
 
 

 

เครืองมือทใีช้ในงานจักรยานยนต์  
 

การบริการตรวจสภาพรถจกัรยานยนต์  จาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งศึกษาประเภทและวิธีการใช้

เครืองมือให้ถูกต้อง  เพือความรวดเร็วและเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  รวมถึงเป็นการ

ป้องกนัการใชเ้ครืองมืออยา่งไม่เหมาะสม  หรือใชผ้ิดประเภท  ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่ออุปกรณ์  

ชินส่วน  โครงสร้างของเครืองยนต ์ การชาํรุดของเครืองมือทีใชแ้ละความปลอดภยัในการใชง้าน 

 เครืองมือทีใช้ในงานจักรยานยนต์แต่ละชนิดมีลักษณะการใช้งานทีแตกต่างกันออกไป 

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น   ประเภท คือ เครืองมือพืนฐาน  เครืองมือพิเศษ  และเครืองมือวดั 

 

เครืองมือพืนฐาน (Basic tool)  
 

 เครืองมือพืนฐาน หมายถึง เครืองมือประจาํตวัสาํหรับผูป้ฏิบติังานทีใชใ้นการถอด ประกอบ

ชินส่วนเพือการตรวจซ่อมและบาํรุงรักษารถจกัรยานยนต์ทวัไปในเบืองต้น เป็นเครืองมือทีไม่ได้

กาํหนดให้ใช้เฉพาะรุ่นหรือยีห้อใดยีห้อหนึงเท่านนั  เป็นเครืองมือพืนฐานทีจาํเป็นตอ้งใช้ในงาน

จกัรยานยนตป์ระกอบดว้ย 

 .  ประแจ  (Wrench)  เป็นเครืองมือทีสําคัญทีสุดทีใช้ในการซ่อมบาํรุง ใช้สําหรับการขนั

หรือคลายนอตและโบลต ์ ซึงมีอยูห่ลายชนิด  ประกอบดว้ย 
       1.1  ประแจปากตาย (Open end wrench) ประแจปากตาย โดยทวัไปมุมของปากประแจจะเอียง

ทาํมุมกบักา้นปากตาย  โดยทวัไปมุมของปากประแจจะเอียงทาํมุมกบักา้นประแจ  องศา เพือให้

สามารถใชง้านในพืนทีทีจาํกดัได ้โดยปากของประแจจะมีพืนทีสัมผสักบันอตหรือโบลต์เพียงสอง

ดา้นเท่านนั จึงไม่เหมาะสาํหรับงานทีตอ้งการใชแ้รงขนัมาก ๆ ดงั รูปที  .  

 

 
รูปท ี .   แสดงรูปร่างและลกัษณะมุมเอียงของ

ประแจปากตาย 
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      1.2  ประแจแหวน (Box wrench) ทีก้านของประแจแหวน ส่วนใหญ่จะเอียงทาํมุม   

องศา  และ  องศา  มุมภายในของประแจจะทาํเป็น 12 มุม หรือ  มุม  เพือให้เกิดความสะดวกใน

การใชง้านเหมาะสาํหรับใชเ้ริมตน้การคลายหรือขนันอตยึดชินส่วนต่างๆดงัรูป ที .  

 

 

 

 

       

      .   ประแจรวม (Combination  wrench) ประแจรวม  จะถูกออกแบบมาให้มีลกัษณะที

ปลายขา้งหนึงเป็นประแจแหวน  ส่วนปลายอีกขา้งหนึงเป็นประแจปากตาย  โดยแต่ละขา้งมีขนาด

ความโตเท่ากนั  ทาํใหส้ามารถใชค้ลายหรือขนันอตยึดชินส่วนต่าง ๆ  สลบักนัไดอ้ย่างต่อเนือง    ดงั

รูปที  .  

 

 

  

       

 

  

ข้อควรระวงัในการใช้งาน  

 การใชป้ระแจปากตายสําหรับการขนัหรือ

คลายนอตและโบลตน์นั  ควรใชง้านในลกัษณะของ

การดึงเสมอ หรืออาจใชฝ่้ามือในการดนัประแจใน

กรณีทีไม่สามารถดึงได ้ และไม่ควรใช้อุปกรณ์อืน

ใดหรือท่อต่อมาทาํการต่อด้ามเพือช่วยเพิมแรงใน

การขนั  ดงัรูปที  1.2 

รูปท ี .   แสดงวิธีการใชแ้ระแจ 

รูปท ี .   แสดงลกัษณะมุมเอียงของประแจแหวน 

รูปท ี .   แสดงลกัษณะของประแจรวม 
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       .   ประแจเลือน  (Adjustable  wrench)  ประแจเลือนมีส่วนประกอบทีสําคญั  ส่วน 

คือสกรูปรับขนาด  ปากเคลือนที  และปากอยู่กบัทีหรือปากรับแรง  ซึงเป็นโครงสร้างเดียวกนักบั

ดา้นขนั  สามารถเลือกใชง้านไดห้ลายขนาด  โดยการหมุนสกรูปรับเขา้หรือออกดงัรูปที .  

 

 

 

 

  

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน   

 ในรูปที  .   แสดงตาํแหน่งการจบัยึดและทิศทางการขันนอตทีถูกต้อง  ส่วนรูปที  .  

แสดงตาํแหน่งการจบัยึดและทิศทางการขนันอตทีไม่ถูกตอ้ง  ซึงจะทาํใหเ้กิดการเสียหายต่อประแจ 

นอตหรือโบลตที์ทาํการขนัได ้

 

 

 

 

   

 

 

      1.5  ประแจบลอ็กตวัที  (T-wrench)  ลกัษณะจะแตกต่างกบัประแจบลอ็กชนิดอืน คือ  ที

ดา้นหมุนไม่สามารถถอดเปลียนได ้ เหมาะสําหรับใชง้านในพืนทีแคบและมีค่าแรงขนัไม่มาก  ดัง

รูปที  .   

 

 

 

       

รูปท ี .   แสดงลกัษณะของประแจเลือน 

รูปท ี .   แสดงวิธีการใชป้ระแจเลือนที

ถกูตอ้ง 

รูปท ี .7   แสดงวิธีการใชป้ระแจเลือนที 

ไม่ถูกตอ้ง 

รูปท ี .   แสดงลกัษณะของ 

ประแจบลอ็กตวัที 
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      .  ประแจแอลหกเหลียม  (Hexagon  wrench)   ประแจแอลหกเหลียมมีลกัษณะรูปร่าง

คลา้ยตวั “L”  ใชส้าํหรับขนัโบลตยึ์ดหวัหกเหลียมทีใชใ้นงานจกัรยานยนต ์ โดยทวัไปจะมีขนาดไม่

เกิน    มิลลิเมตร  ดงัรูปที  .  

 

 

 

 

      1.7  ประแจกระบอก  (Socket   wrench)  ประแจกระบอกเป็นประแจทีใชส้ําหรับการ

ขนันอตหรือโบลต์ไดห้ลายขนาด  โดยการเปลียนขนาดของลูกบล็อกให้มีความเหมาะสมกบันอต

หรือโบลตท์ีตอ้งการขนัซึงจะต่อใชง้านร่วมกบัดา้นขนับลอ็ก  ปากของประแจกระบอกถูกออกแบบ

ใหมี้เหลียมภายในหลายเหลียมดว้ยกนั  แบ่งเป็น    เหลียม    เหลียมและ    เหลียม ดงัรูปที .  

และ .  

 

 

 

 

 

  

  

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน  

 การขนัหรือคลายนอตและโบลต์ทีผลิตมาจากวสัดุอ่อน เช่น  ทองเหลือง  รวมถึงนอตทีเป็น

สนิม  ควรเลือกใชป้ระแจกระบอกแบบ    เหลียม  เพือช่วยรักษาสภาพของมุมเหลียมบนหัวนอต  

นอกจากนีการเลือกใช้ดา้มขนั  ตอ้งเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัขนาดความโตของสลกัเกลียว หากใช้

ดา้มขนัยาวขนันอตหรือโบลตที์มีสลกัเกลียวเลก็ อาจทาํให้สลกัเกลียวขาดได ้

 

รูปท ี .   แสดงลกัษณะของ 

ประแจแอลหกเหลียม 

รูปท ี .   แสดงลกัษณะของประแจกระบอก 

รูปท ี .   แสดงลกัษณะเหลยีมภายใน 

ของประแจกระบอก 
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      1.8  ประแจถอดหวัเทียน  (Spark plug Wrench)  ใชส้ําหรับการถอด - ประกอบหวัเทียน

ในรถจักรยานยนต์ทีใช้กันโดยทัวไปมีอยู่  2  ขนาดคือ ขนาด 16  มิลลิเมตร และขนาด  21 

มิลลิเมตร  ดงัรูปที  1.12 

 

 

 

 2.  ไขควง  (Screwdriver)  ใช้สําหรับการขันและคลายสกรู  สามารถแบ่งชนิดได้ตาม

ลกัษณะของปลายไขควงคือ  แบบปากแบนและปากแฉก  ประกอบดว้ย 

      2.1  ไขควงปากแบนและปากแฉก  (Flat  blade  and  Philip) ไขควงปากแบนและปาก

แฉก  ขนาดความโตของปลายไขควงแบ่งออกเป็น  3  ขนาด  คือ ขนาดใหญ่  ขนาดกลาง และขนาด

เล็ก  ความยาวของกา้นไขควงถูกออกแบบให้มีลกัษณะทีแตกต่างกนั ขึนอยู่กบัลกัษณะของการใช้

งาน  ดงัรูปที  1.13  

 

 

 

 

  

 ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน  

 ขนาดความโตของปลายไขควง จะตอ้งเท่ากบัขนาดของหวัสกรู หากใช ้ไขควงทีมีขนาด

เลก็กว่าหรือใหญ่กวา่จะทาํใหไ้ขควงและสกรูชาํรุดได ้

 

 

 

 

 

รูปท ี .   แสดงลกัษณะของประแจถอดหวัเทียน 

รูปท ี .   แสดงลกัษณะของไข

ควงปากแบนและปากแฉก 
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      2.2 ไขควงตอก  (Impact  Screwdriver)  ไขควงตอกเป็นเครืองมือทีใช้สําหรับคลาย

หรือขนัสกรู  ทียึดแน่นมาก ๆ  เช่น  สกรูยึดห้องเพลาขอ้เหวียงของรถจกัรยานยนตใ์ชง้านโดยการ

จบัยึดด้ามจบั  แลว้ใชค้อ้นเหลก็ตอกลงทีปลายดา้มจะทาํใหป้ลายไขควง  หมุน  สามารถปรับเลือก

ทิศทางการหมุนให้หมุนตาม  เข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพือคลายและขนัสกรูได้ ดังรูปที  

1.14  

 

 

 

 

  

 

 

 

 ข้อควรระวงัในการใช้งาน 

  ก่อนการใชง้านทุกครังตอ้งมนัใจว่าไม่มีคราบนาํมนัทีดา้มจบั เนืองจาก  การลืนอาจทาํให้

การตอกผิดพลาดและเป็นอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานได ้

 

 3.  คีม  (Pliers)  คีมเป็นเครืองมือทีสามารถใช้งานไดห้ลากหลาย  ทงัการจับยึด  การดึง 

และการบิด  ซึงมีอยู่ดว้ยกนัหลายชนิด ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกบังาน  ไม่ควรใชคี้มเพือขนันอต

และโบลต์  เพราะจะทําให้ เหลียมของนอตและโบลต์เกิดการชํารุดเสียหายหรือเสียรูปทรงได ้

โดยทวัไปคีมทีใชใ้นงานจกัรยานยนต ์ ประกอบดว้ย 

      3.1  คีมตัด  (Diagonal   cutter   plier) ใชส้ําหรับตดัลวดหรือปลอกหุ้มสายไฟ  ต่าง ๆ  

ดงัรูปที .  

 

 

 

รูปท ี .   แสดงลกัษณะของชุด

ไขควงตอก 

รูปท ี .   แสดงลกัษณะของคีมตดั 
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      3.2  คีมตัดข้าง  (Side  Cutter  pier)  ใช้สําหรับหนีบจับชินงาน  บริเวณปากคีม

ดา้นขา้งจะมีคมตดั  สามารถใชต้ดัลวดได ้ ดงัรูปที  1.16 

 

 

 

 

   

      3.3  คีมปากจิงจก  (Long  nose  plier)  ใช้สําหรับหนีบจบัชินงานเล็ก ๆ ทีอยู่บริเวณ

พืนทีแคบ ๆ ดงัรูปที  1.17 

 

 

 

 

 

 3.4  คีมหุบแหวนล็อก  (Snap  ring  pier) ใชส้าํหรับการหุบแหวนลอ็กเพือถอดแหวนลอ็ก

ออก  ลกัษณะของปากคีมจะมีทงัแบบปากตรงและปากงอ  ดงัรูปที  1.18 

 

 

 

 

 

 

       3.5  คีมถ่างแหวนล็อก  (Snap  ring  plier)  ใช้สําหรับการถ่างแหวนล็อก  เพือทาํการ

ถอดแหวนลอ็กออก  สามารถเลือกใชป้ากแบบต่าง ๆ  ใหมี้ความเหมาะสมกบังานได ้ ลกัษณะดงัรูป

ที 1.19 

 

 

รูปท ี .   แสดงลกัษณะของคีมตดัขา้ง 

รูปท ี .   แสดงลกัษณะของคีมปากจิงจก 

รูปท ี .   แสดงลกัษณะของคีมหุบ

แหวนลอ็ก 

รูปท ี .   แสดงลกัษณะของคีม

ถ่างแหวนลอ็ก 
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  3.6  คีมล็อก  (Vise-grip)  ใช้สําหรับการจบัยึดชินงาน  ซึงปากทังสองข้างจะมี

ความแขง็แรง สามารถจบัยึดชินงานใชแ้ทนซีแคลมป์และประแจขนัท่อได ้ ดงัรูปที  1.20 
 

 

 

 

 

  

 4.  ค้อน (Hammers)  ค้อนเป็นเครืองมือทีใช้สําหรับการตอกชินงานให้เข้าหรือออก      

การเคาะเพือตดัปรับสภาพของชินงาน  คอ้นทีใชก้นัอยูท่วัไปมีหลายชนิด  ดงันนัการเลือกใชง้านจึง

จาํเป็นตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัวสัดุทีใชท้าํชินงาน มิฉะนนัอาจทาํใหชิ้นงานเกิดความเสียหายหรือ

แตกหกัได ้

       

4.1 ค้อนเหล็กหัวกลม  (Bat  peen  Hammers)  คอ้นเหลก็หวักลมสามารถใชก้บังานทวัไป  

เช่น งานตอกนาํศูนย ์ งานตอกตดัปะเก็น  และงานทีใชร่้วมกนักบัชุดไขควงตอก  ดงัรูปที  1.21 

 

 

 

 

 

      4.2  ค้อนอะลูมิเนียม  (Aluminum  Hammers)  คอ้นอะลูมิเนียมทาํมาจากวสัดุทีจดัว่า

เป็นโลหะทีอ่อน ดงันนัการใชง้านจึงตอ้งเลือกใชก้บัชินงานทีผลิตมาจาก  วสัดุทีมีลกัษณะใกลเ้คียง

กนั  ดงัรูปที  1.22 

 

 

 

 

รูปท ี .   แสดงลกัษณะของ

คีมลอ็ก 

รูปท ี .   แสดงลกัษณะของคอ้น

เหลก็หวักลม 

รูปที  .22  แสดงลกัษณะของ

คอ้นอะลูมิเนียม 
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      4.3  ค้อนพลาสติก  (Plastic  Hammers) คอ้นพลาสติกทาํมาจากวสัดุทีจดัวา่เป็นวสัดุที

อ่อนเช่นกนั  ดงันนัการใชง้านจึงตอ้งเลือกใชก้บัชินงานทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั  เช่นเดียวกบัคอ้น

อะลูมิเนียม  ดงัรูปที  1.23 

 

 

 

 

 

      

 

  4.4 ค้อนยาง  (Rubber  Hammers)  คอ้นยางใช้สําหรับการเคาะชินงานทีอ่อนและบอบ

บางหรือชินงานชนิดทีเป็นพลาสติกหรือยาง ดงัรูปที  1.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที  .23  แสดงลกัษณะของ

คอ้นพลาสติก 

รูปที  .24  แสดงลกัษณะของ

คอ้นยาง 
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เครืองมือพเิศษ (Special tool) 

 

 เครืองมือพิเศษ หมายถึง  เครืองมือทีใช้สําหรับงานเฉพาะอย่างเพือเพิมความสะดวกและ

รวดเร็ว  ลดระยะเวลาทีใช้ในการปฏิบัติงานซ่อม  และยงัเป็นการป้องกันการชํารุดเสียหายต่อ

ชินส่วนต่าง ๆ ของรถจกัรยานยนต์ทีอาจจะเกิดขึน  เครืองมือพิเศษถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกบั

การใช้งาน ผูป้ฏิบัติงานจาํเป็น  ต้องศึกษาหน้าทีและวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง  เครืองมือพิเศษ

โดยทวัไปทีใชใ้นงานจกัรยานยนตป์ระกอบดว้ย 

ชือเครืองมือ หน้าที 
ลกัษณะและตาํแหน่ง 

การใช้งาน 

1.  เกจวดัระดบันาํมนั

เชือเพลิง (Fuel level gauge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใชส้าํหรับตรวจวดัระดบันาํมนั

เชือเพลิง  ในหอ้งลูกลอยของ

คาร์บูเรเตอร์ 

(A) : ระดบันาํมนัเชือเพลิง  

(B) : เกจวดัระดบันาํมนั

เชือเพลิง 

 (C) : ลูกลอย 

 

 

 

 

 

2.  ชุดดูดสลกัลูกสูบ 

(Piston pin puller) 

 

 

 

 

 

 

 

ใชใ้นการถอดลูกสูบ (A) : ชุดดูดสลกัลูกสูบ 



20 

ชือเครืองมือ หน้าที 
ลกัษณะและตาํแหน่ง 

การใช้งาน 

3.  เครืองมือทดสอบฝาหมอ้

นาํ (Racdiator  cap  tester) 

 

 

 

 

 

ใชใ้นการทดสอบการรัวของ

ระบบนาํหล่อเยน็ 

(A) : เกจวดัแรงดนัหมอ้นาํ 

(B ): ฝาหมอ้นาํ 

4.  ชุดตอกลูกปืน 

 (Bearing driver)  

 

 

 

 

ใชส้าํหรับตอกลูกปืนหรือซีล 

เขา้กบัชินงาน 

(A) : ชุดตอกลูกปืน 

(B) : ตลบัลูกปืน 

 

 

 

 

 

5.  เกจวดักาํลงัอดักระบอกสูบ 

(Compression  gauge) 

 

 

 

 

 

ใชส้าํหรับการตรวจวดักาํลงัอดั

ภายในกระบอกสูบของ

เครืองยนต ์

(A) : เกจวดักาํลงัอดั 

(B) : สายต่อ 

6.  ตวัลอ็กคลตัช์ 

(Clutch  holder)  

 

 

 

 

 

ใชส้าํหรับการถอดและประกอบ

คลตัช ์

(A) : ตวัลอ็กคลตัช ์ 
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ชือเครืองมือ หน้าที 
ลกัษณะและตาํแหน่ง 

การใช้งาน 

7.  เครืองมือจบัคลตัช ์

(Clutch  holder) 

 

 

 

 

 

ใชส้าํหรับจบัยึดเรือนผา้คลตัช์ ชุด

ที  เพือทาํการถอดประกอบนอต 

ยดึคลตัชชุ์ดที  

(A) : เครืองมือจบัคลตัช์ 

8.  เครืองมือประกอบ 

เพลาขอ้เหวียง  

 (Crankshaft  jig) 

 

 

 

 

ใชส้าํหรับประกอบเพลาขอ้เหวียง  

เขา้กบัเรือนเครืองยนตเ์พือป้องกนั

เพลาขอ้เหวียงหนีศูนย ์

(A) : เพลาขอ้เหวียง 

(B) : เครืองมือประกอบ 

เพลาขอ้เหวียง   

9.  เครืองมือดูดลูกปืน 

(Bearing  puller) 

 

 

 

 

 

สาํหรับดูดลูกปืนออกจาก เพลาขอ้

เหวียง 

(A) : ประแจแหวน 

(B) : ตลบัลูกปืน 

10.  ตวัดูดเพลากระแทก 

(Roter  remover) 

 

 

 

 

 

ใชส้าํหรับถอดลูกปืนออกจากตวั

เรือนเครืองยนต ์

(A) : ตวัดูดเพลากระแทก  

(B) : ลูกปืน 
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ชือเครืองมือ หน้าที 
ลกัษณะและตาํแหน่ง 

การใช้งาน 

. ตวัตอกซีลโชก้อพัหนา้ 

(Fork  oil  seal  driver) 

 

 

 

 

 

ใชส้าํหรับตอกเพือประกอบซีล

นาํมนัโชก้อพัหนา้ 

(A) : ตวัตอกซีลโชก้อพัหนา้  

(B) : ซีลโชก้อพัหนา้ 

. ตวัตอกถว้ยลูกปืนคอ 

(Stem  Bearing  driver) 

 

 

 

 

 

ใชส้าํหรับตอกส่งรางลูกปืนแผง

คอล่าง เขา้กบัแกนคอหนา้ของ

รถจกัรยานยนต ์

(A) : ตวัตอกดว้ยลูกปืนคอ  

(B) : รางลูกปืนแผงคอล่าง 

. ตวัดูดลอ้แม่เหล็ก 

(Magneto  puller) 

 

ใชส้าํหรับดูดเพือถอดลอ้แมเ่หล็ก 

ออกจากเพลาขอ้เหวยีง 

 

(A) : ตวัดูดลอ้แม่เหล็ก 

(B) : ลอ้แม่เหลก็ 
 

 

. ตวัตดัโซ่ (Chain  cutter) 

 

 
 

ใชส้าํหรับตดัขอ้ต่อโซ่ ของ

รถจกัรยานยนตอ์อกจากกนั 

 

(A) : ตวัตดัโซ่ 

 (B) : โซ่ 
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ชือเครืองมือ หน้าที 
ลกัษณะและตาํแหน่ง 

การใช้งาน 

. เครืองมือแยกแคร้งก ์

(Crankcase  splitting  tool  

assy)  

 

 

 

 

 

ใชส้าํหรับแยกแคร้งกเ์ครืองยนต์

ออก 

(A) : เครืองมือแยกเรือน

เครืองยนต ์

(B) : เรือนเครืองยนต ์

. เครืองมือถอดสปริงลิน 

(Valve  spring  compression 

assy) 

 

ใชส้าํหรับถอดสปริงลินของ

เครืองยนต ์  จงัหวะ 

 

A : เครืองมือถอดสปริงลิน 

 

 

 

17. ตวัป้องกนัขอบลอ้ 

(Rim  protector) 

 

 

 

 

 

ป้องกนัการเสียหายกบัขอบของ

วงลอ้ เนืองจากการถอดและ

ประกอบยาง 

(A) : ตวัป้องกนัขอบลอ้ 

. เหลก็งดัยาง (Tire  lever) 

 

 

 

 

 

ใชส้าํหรับงดัยางออกจากวงลอ้ (A) :  เหลก็งดัยาง 
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ชือเครืองมือ หน้าที 
ลกัษณะและตาํแหน่ง 

การใช้งาน 

. ตวัจบัไส้โชก้อพัหนา้ 

(Fork  cyl  holder  handle) 

 
 

ใชส้าํหรับเป็นแกนต่อร่วมกบั ตวั

ต่อจบัไสโ้ชก้อพัหนา้ 

 

(A) : ตวัจบัไส้โชก้อพัหนา้  

(B) : กระบอกโชก้อพัหนา้  

(C) : ประแจแอลหกเหลียม 

. ตวัต่อจบัไสโ้ชก้อพัหนา้ 

(Fork cyl  holder  adapter) 

 
 

ใชส้าํหรับจบัไสโ้ชก้อพัหนา้ให้

อยูก่บัทีเพือคลายโบลตย์ดึ 

21. เครืองมือจบัลอ้แม่เหล็ก

แบบใชค้วามฝืด (Flywheel  

holder) 

 

ใชส้าํหรับจบัลอ้แม่เหล็กใหอ้ยู่

กบัทีเพือขนัหรือคลายนอตยึดลอ้

แม่เหลก็ 

(A) : ตวัจบัลอ้แม่เหลก็ 

 

 
 

 

. ประแจปรับคอและขนัท่อ

ไอเสีย  (Steering  stemnut  

wrench)  

 

 

 

 

 

ใชส้าํหรับปรับระยะฟรีของ

ลูกปืนคอและขนัท่อไอเสีย 

(A) : นอตยดึลูกปืนแกนคอ  

(B) : ประแจปรับคอ 

 

 



25 

ชือเครืองมือ หน้าที 
ลกัษณะและตาํแหน่ง 

การใช้งาน 

. ประแจขนัซีลวด 

(Nipple  wrench)  

 

ใชส้าํหรับขนัปรับแต่งความ

ตึงของซีลวดวงลอ้ 

(A) : ประแจขนัซีลวด 

(B) : ซีลวด 
 

 

. ประแจขนันอต 

ลอ็กคลตัซ์ 

(Clutch  wrench)  

 

 

 

 

ใชส้าํหรับขนัหรือคลายนอต

ยึดคลตัช ์ชุดที  และชุดที  

(A) : ประแจขนันอตลอ็ก

คลตัช ์

25. เครืองมือถอดซีล 

(Seal  Remover)  

 

ใชส้าํหรับการถอดซีลโชก้อพั

หนา้ของรถจกัรยานยนต์ 

(A) : เครืองมือถอดซีล  

(B) : ซีลโชก้อพัหนา้ 
 

 
 

. เครืองมือปรับตงั

ระยะห่างลนิ 

(Valve  adjusting  holder) 

 
 

ใชส้าํหรับหมุนสกรูเพือ

ปรับตงัระยะห่างลินของ

เครืองยนต์  จงัหวะ 

(A) : เครืองมือปรับตงัลิน  

(B) : ประแจแหวน 
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ชือเครืองมือ หน้าที 
ลกัษณะและตาํแหน่ง 

การใช้งาน 

. ไฮโดรมิเตอร์ 

(Hydrometer)  

ใชส้าํหรับตรวจวดัค่าความ

ถ่วงจาํเพาะของนาํยาอิเล็ก

โทรไลต์ในแบตเตอรี เพือ

ตรวจสอบสภาพแบตเตอรีวา่

มี ประจุมากนอ้ยเท่าใด ถา้

แบตเตอรี มีไฟเตม็ประจุค่า

ความถ่วงจาํเพาะ จะอยู่

ระหวา่ง 1.24 - 1.25 

 

(A) : ไฮโดรมิเตอร์  

(B) : แบตเตอรี 

 

 เครืองมือวดั  (Measuring  tool)  

 

 การเสือมสภาพของเครืองยนตแ์ละอุปกรณ์ชินส่วนต่าง ๆ ในรถจกัรยานยนต ์ ภายหลงัจาก

การใช้งานไประยะหนึง  จาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งมีการบาํรุงรักษาปรับตงัไปจนถึงการตรวจซ่อม  

โดยเฉพาะชินส่วน ของเครืองยนต์นันมีขนาดพิกัดทีต้องการค่าทีมีความละเอียดสูง          การ

ตรวจสอบขนาดจึงมีความจําเป็นทีต้องใช้เครืองมือวัด  เค รืองมือวดัโดยทัวไปทีใช้ในงาน

จกัรยานยนต ์ ประกอบดว้ย  

ชือเครืองมือ หน้าท ี
ลกัษณะและตาํแหน่ง 

การใช้งาน 

1. ฟิลเลอร์เกจ 

 (Feeler  gauge)  

 

 

 

 

 

 

ใชส้าํหรับการตรวจวดั

ระยะห่าง 

ชินส่วนต่าง ๆ ของ

เครืองยนต ์เช่น การ

ตรวจสอบระยะห่างของลิน 

การตรวจวดัความโก่งของฝา

สูบ 

 

(A) : ฟิลเลอร์เกจ 

 (B) : ร่องแหวนลูกสูบ 
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ชือเครืองมือ หน้าท ี
ลกัษณะและตาํแหน่ง 

การใช้งาน 

. เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 

(Vernier  caliper)  

 

ใชส้าํหรับการตรวจวดัขนาด 

สามารถทาํการวดัได้

หลากหลาย เช่น วดัขนาด

ความโตภายนอก ความโต 

ภายใน ความลึก ความสูง 

และ ความหนาของชินงาน 

(A) : เวอร์เนียร์คาลิเปอร์  

(B) : สายพาน 
 

 
 

. ไมโครมิเตอร์ 

(Micrometer)  

 
 

ใชส้าํหรับการตรวจวดัขนาด 

ความโตภายนอกของชินงาน

ทีตอ้งการพิกดัความละเอียด

มาก ๆ 

 

(A) : ไมโครมิเตอร์  

(B) : บูซพุลเล่ยข์บั 
 

 

4. ไดอลัเกจ 

 (Dial  gauge)  
 

 

 

ใชส้าํหรับตรวจวดัค่าความ

คดงอ การบิดโคง้ และระยะ

รุนของชินงาน ซึงตอ้งการค่า

ความละเอียดมาก 

(A) : ไดอลัเกจ  

(B) : เพลาขอ้เหวียงและกา้น

สูบ 
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ชือเครืองมือ หน้าท ี
ลกัษณะและตาํแหน่ง 

การใช้งาน 

. ประแจวดัแรงบิด 

(Torque  Wrench) 

 

 
 

ใชส้าํหรับขนันอตยึดชินส่วน

ต่าง ๆ ทีมีการกาํหนดค่า

แรงบิดตามที คู่มือกาํหนด 

 

A) : ประแจวดัแรงบิด 

(B) : นอตยึดฝาสูบ  

 

 

 

. มลัติมิเตอร์  

(Multimeter)  

 
 

ใชส้าํหรับการตรวจวดัค่า

ความตา้นทาน 

แรงเคลือนไฟฟ้า และ

กระแสไฟฟ้า 

 

A : วดัค่าความตา้นทาน  

B : ขวัต่อชุดเรือนลินเร่ง 

 

 
 

 

. ไทมิงไลต ์ 

(Timing  light) 

ใชส้าํหรับตรวจสอบตาํแหน่ง

องศา การจุดระเบิดของ

เครืองยนต ์

 

 

 

 

 

A: ไทมิงไลต ์ 

B : ตาํแหน่งศูนยต์ายบน 
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แบบฝึกหัดท ี  

 

คําสัง ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งเครืองมือพืนฐาน  ทีใชใ้นงานจกัรยานยนตม์า     ชิน 

 

 

........................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................... 
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แบบฝึกหัดท ี2 

 

คําสัง  ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งเครืองมือพิเศษ  ทีใชใ้นงานจกัรยานยนตม์า     ชิน 

 

 

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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ใบงานท ี 1  
 

ชืองาน  การใชเ้ครืองมือพืนฐานในงานจกัรยานยนต ์

 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

 ด้านความรู้ 

  1.บอกชือเครืองมือพืนฐานในงานจกัรยานยนตไ์ด ้

 ด้านทกัษะ 

  1.ใชเ้ครืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  2.สามารถเลือกใชเ้ครืองมือไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ด้านคุณธรรม 

  1.นกัเรียนแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ 

  2.นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ มีความรับผิดชอบงานที 

   มอบหมายและส่งงานตามกาํหนดเวลา 

คําสัง 

 1.ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มๆละ 4  คน ปฏิบติัตามใบงานแบบมีส่วนร่วม 

2.นกัเรียนเลือกใชเ้ครืองมือใหเ้หมาะสมกบังานมากทีสุด พร้อมทงัแสดงวิธีการใชง้าน 

    อยา่งถูกตอ้ง 

เครืองมือ-อุปกรณ์ 

1.เครืองมือพืนฐาน   3.ชุดฝึกเครืองยนต์  Suzuki  เกียร์ธรรมดา 

 2. รถจกัรยานยนต ์Suzuki  Hayate 125 4.รถจกัรยานยนต ์Kawasaki  Cheer 
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 5.รถจกัรยานยนต ์Kawasaki  Cheer 6. รถจกัรยานยนต ์Honda  Wave 110 

ข้อควรระวงัในการเตรียมเครืองมือ 

1. ตรวจสอบสภาพเครืองมือทุกครังก่อนใชง้าน 

2. จอดรถจกัรยานยนตใ์หม้นัคงและมีพืนทีพร้อมปฏิบติังาน 

ขันตอนการปฏิบัตงิาน 

1. คลายนอตแกนลอ้หลงัรถจกัรยานยนตใ์หห้ลวม  และขนักลบัใหแ้น่นดว้ยเครืองมือที

นกัเรียนเลือกใช ้ (รถจกัรยานยนต ์Honda  Wave 110) 

 

2. ถอดหวัเทียนรถจกัรยานยนตอ์อกเพือตรวจดูสภาพเขียวหวัเทียน แลว้ขนักลบัใหแ้น่นดว้ย

เครืองมือทีนกัเรียนเลือกใช ้(รถจกัรยานยนต ์Honda  Wave 110) 

 

3. คลายโบล้ฝาครอบคลตัช์ออก แลว้ประกอบกลบัตามเดิมใหแ้น่นดว้ยเครืองมือทีนกัเรียน

เลือกใช(้ชุดฝึกเครืองยนต ์ Suzuki  เกียร์ธรรมดา) 
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4. คลายฝาปิดช่องเติมนาํมนัเครือง เพือตรวจสอบระดบันาํมนัเครือง แลว้ขนักลบัให้แน่นดว้ย

เครืองมือทีนกัเรียนเลือกใช ้(รถจกัรยานยนต ์Suzuki  Hayate 125) 

 

 

5. ถอดปลายแฮนด์รถจกัรยานยนตที์แน่นออกเพือเปลียนปลอกแฮนด์ใหม่ แลว้ประกอบกลบั

ดว้ยเครืองมือทีนกัเรียนเลือกใช ้(รถจกัรยานยนต ์Kawasaki  Cheer) 

 

 

6. คลายสลกัยึดผา้ดิสกเ์บรก  ทงั  2  ตวั แลว้ประกอบกลบัเขา้ทีเดิมใหแ้น่นดว้ยเครืองมือที

นกัเรียนเลือกใช ้(รถจกัรยานยนต ์Suzuki  Hayate 125) 
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7. นกัเรียนตดัสายไฟขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง  2.5  ตารางมิลลิเมตร ยาว   20  เซนติเมตร  

พร้อมปลอกปลายสายไฟทงั  2  ขา้ง  จาํนวน  1   เส้น 

 

 

8. ถอดกรองอากาศรถจกัรยานยนตอ์อกมาทาํความสะอาดแลว้ประกอบกลบัเขา้ทีเดิมดว้ย

เครืองมือทีนกัเรียนเลือกใช ้(รถจกัรยานยนต ์Honda  Wave 110) 

 

 

9. ถอดคลิปลอ็กโซ่รถจกัรยานยนต์ แลว้ประกอบกลบัเขา้ทีเดิมดว้ยเครืองมือทีนกัเรียน

เลือกใช(้รถจกัรยานยนต ์Kawasaki  Cheer) 
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10. เจียระไนแหวนแป้นรูในขนาด  2  หุน  ใหรู้ปวงกลมภายนอกเป็นรูปสีเหลียม  โดยขนาด

เส้นทแยงมุมเท่ากบัเส้นผ่านศูนยก์ลางเดิม 

 

11. สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัทาํความสะอาดเครืองมือ-อุปกรณ์-ชุดฝึก และจดัวางใหเ้ป็นระเบียบ

อยา่งระมดัระวงัไม่ใหช้าํรุดเสียหาย 
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ใบงานท ี 2   
 

ชืองาน  การใชเ้ครืองมือวดัทางกลในงานจกัรยานยนต ์

 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

 ด้านความรู้ 

  1.บอกชือเครืองมือวดัละเอียดทางกลในงานจกัรยานยนตไ์ด ้

 ด้านทกัษะ 

  1.ใชเ้ครืองมือวดัทางกลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  2.สามารถเลือกใชเ้ครืองมือวดัทางกลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ด้านคุณธรรม 

  1.นกัเรียนแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ 

  2.นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการในการใฝ่หาความรู้ มีความรับผิดชอบงานที 

     มอบหมาย และส่งงานตามกาํหนดเวลา 

คําสัง 

 1.ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม  5  กลุ่มๆละ 4  คน ปฏิบติัตามใบงานแบบมีส่วนร่วม 

2.นกัเรียนเลือกใชเ้ครืองมือวดัทางกลตรวจวดัขนาดชินงานอยา่งถูกวิธี 

เครืองมือ-อุปกรณ์ 

 1.ชุดฝึกเครืองยนต ์Wave  110 I   4.ชุดเพลาขอ้เหวียง 

 2.ลูกสูบ      5.สายพาน 

 3.พุลเล่ยข์บั     6.ประแจวดัแรงบิด 
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 7.ผา้คลตัช์แรงเหวียง    12.ประแจบลอ็กเบอร์ 12 

 8.เวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์    13.ประแจบลอ็กเบอร์ 14 

 9.ไมโครมิเตอร์     14.ดา้มขนัแข็ง 

 10.ฟิลเลอร์เกจ     15.V-BLOCK 

11.ชุดไดอลัเกจ    

ข้อควรระวงัในการเตรียมเครืองมือ 

 1.ตรวจสอบสภาพเครืองมือทุกครังก่อนใชง้าน 

 2.ทาํความสะอาดเครืองมือวดัและชินส่วนก่อนการวดั 

ขันตอนการปฏิบัตงิาน 

1. ตรวจวดัแรงบิดนอตฝาสูบ โดยปรับตงัค่าแรงบิดทีประแจปอนดใ์หไ้ด ้ 13  นิวตนั-เมตร  

แลว้ทาํการขนัเพือตรวจสอบแรงบิด 

 

ข้อควรระวงั  ควรขนันอตฝาสูบในลกัษณะทแยงมุมสลบักนั  และไม่ดึงกระชาก 

2. ตรวจวดัแรงบิดนอตยึดลอ้แม่เหลก็  ใชต้วัจบัลอ้แม่เหลก็   ปรับตงัค่าแรงบิดทีประแจ

ปอนดใ์หไ้ด ้ 40 นิวตนั-เมตร  แลว้ทาํการขนัเพือตรวจสอบแรงบิด 
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3. วดัขนาดสายพานขบัเคลือนทีผา่นการใชง้าน  โดยเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์  0.05  มม. 

ข้อควรระวงั  ไม่เลือนบีบปากวดันอกจนบีบสายพานแรงเกินไป 

 
 

4. วดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางรูในของพุลเล่ยข์บัตวัเคลือนที  โดยใชป้ากวดัในและขยบัหาจุด

ทีวดัค่าไดม้ากทีสุด 

 
 

5. วดัขนาดความหนาของผา้คลตัชแ์รงเหวียงโดยใชก้า้นวดัลึกวดัทีปลายผา้คลตัช ์

 



39 

6. ตรวจวดัการส่ายของเพลาขอ้เหวียงทีปลายทงั 2  ขา้ง  โดยครึงของค่าทีวดัไดเ้ป็นค่าการ

ส่ายของเพลา 

     

7. ตรวจวดัระยะคลอนดา้นขา้งดว้ยฟิลเลอร์เกจระหวา่งเพลาขอ้เหวียงกบักา้นสูบดา้นใหญ่ 

ข้อควรระวงั สอดฟิลเลอร์เกจพอรู้สึกฝืดๆ 

 

8. ตรวจวดัระยะห่างไอดีในตาํแหน่งอดัสุด ชุดฝึกเครืองยนต ์Honda  Wave 1101  i 

ข้อควรระวงั สอดฟิลเลอร์เกจพอรู้สึกฝืดๆ 
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9. วดัขนาดความโตของบูซพุลเลย่ข์บั 

 

 

10. สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัทาํความสะอาดเครืองมือ-อุปกรณ์-ชุดฝึก และจดัวางใหเ้ป็นระเบียบ 

อยา่งระมดัระวงัไม่ใหช้าํรุดเสียหาย 
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ตารางบนัทึกผล 

ใบงานท ี 2  การใช้เครืองมือวดัทางกลในงานจักรยานยนต์ 
 

รายการตรวจวดั 

 

ค่าทีวดัได ้

 

 

ผลการประเมิน 

 

หมายเหตุ 

1.แรงบิดนอตฝาสูบทงั 4  ตวั    

2.แรงบิดนอตยึดลอ้แม่เหล็ก      

3.ขนาดความหนาของสายพานขบัเคลือน    

4.ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางรูในพุลเล่ยข์บั    

5.ความหนาของผา้คลตัชแ์รงเหวยีง    

6.ค่าส่ายของเพลาขอ้เหวียงปลายขา้งขวา 

7.ค่าส่ายของเพลาขอ้เหวยีงปลายขา้งซา้ย 

   

8.ระยะคลอนดา้นขา้งดว้ยฟิลเลอร์เกจระหว่าง

เพลาขอ้เหวียงกบักา้นสูบดา้นใหญ่ 

   

9.ตรวจวดัระยะห่างไอดีในตาํแหน่งอดัสุด 

ชุดฝึกเครืองยนต ์Honda  Wave 1101  i 

   

10.ตรวจวดัขนาดความโตของบูซพุลเล่ยข์บั    
 

ครูผูส้อนตรวจสอบชินงานทีนาํมาปฏิบติัและบนัทึกค่าก่อนใหน้กัเรียนปฏิบติังาน 

 

“รักยาวให้บัน  รักสันให้ต่อ” 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 

เรือง เครืองมือทใีช้ในงานจักรยานยนต์ 

 
 

คาํสัง   ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกทีสุดเพียงคาํตอบเดียว และทาํเครืองหมายกากบาท 

 () ลงในกระดาษคาํตอบ (  คะแนน)  
 

1.  เครืองมือทีใชใ้นงานจกัรยานยนต์มีกีประเภท  อะไรบา้ง 

 ก.  2 ประเภท  คือ  เครืองมือพืนฐาน และเครืองมือพิเศษ  

 ข.  3 ประเภท  คือ  เครืองมือพืนฐาน  เครืองมือพิเศษ  และเครืองมือวดั 

 ค.  4 ประเภท  คือ  เครืองมือพืนฐาน  เครืองมือพิเศษ  เครืองมือวดั  และ  

      เครืองมือวดัทางไฟฟ้า    

 ง.  5  ประเภท  คือ  เครืองมือพืนฐาน  เครืองมือพิเศษ  เครืองมือวดั  

     เครืองมือวดัทางไฟฟ้า    และเครืองมือวดัละเอียด  

 

2.  เครืองมือมีความหมายว่าอยา่งไร  

 ก.  อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกของช่าง  

 ข.  อุปกรณ์ใชง้านของช่างรถยนต ์ 

 ค.  อุปกรณ์ทีอาํนวยความสะดวกใหช่้างทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็วและปลอดภยั  

 ง.  อุปกรณ์สาํหรับถอด-ประกอบเครืองยนต ์

3.  เหตุใดจึงตอ้งเลือกใชเ้ครืองมือใหถู้กตอ้งทีสุด  

 ก.  เพืออ่านค่าไดถู้กตอ้ง 

 ข.  เพือใหช่้างทาํงานไดร้วดเร็ว  

 ค.  เพือใหส้ามารถทาํงานไดร้วดเร็ว  

 ง.  เพือใหมี้ความปลอดภยัทงัช่างและชินงาน  

  



43 

4.  ช่างควรเลือกใชป้ระแจชนิดใดคลายนอตทีมีค่าแรงขนัสูง 

 ก.  ประแจรวม 

 ข.  ประแจปากตาย  

 ค.  ประแจกระบอก 

 ง.  ประแจแหวน  

 

5.  ขอ้ดีของประแจเลือนคือขอ้ใด  

 ก.  ใชก้บันอตทีมีค่าแรงขนัสูงได ้ 

 ข.  สามารถปรับขยายปากใหเ้หมาะสมกบังานได ้ 

 ค.  ใชแ้ทนคอ้นหวักลมได ้

 ง.  สามารถลอ็กชินงานได ้ 

 

6.  ช่างควรใชเ้ครืองมือใดในการวดัขนาดของกระบอกสูบ 

 ก.  บรรทดัเหล็ก 

 ข.  นาฬิกาวดั  

 ค.  เกจวดักระบอกสูบ 

 ง.  เวอร์เนียร์คาลิเปอร์  

 

7.  ช่างควรใชเ้ครืองมือใดในการวดัระยะห่างของช่องวา่ง  

 ก.  ฟิลเลอร์เกจ 

 ข.  นาฬิกาวดั  

 ค.  เกจวดักระบอกสูบ 

 ง.  บรรทดัเหล็ก  
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8.  เครืองมือวดัละเอียดแตกต่างจากเครืองมือวดัทวัไปอย่างไร 

 ก.  เครืองมือวดัละเอียดสามารถวดัไดห้ลากหลายกว่า  

 ข.  เครืองมือวดัละเอียดสามารถวดัไดล้ะเอียดกวา่โดยใชท้ศนิยมถึง  3  ตาํแหน่ง  

 ค.  เครืองมือวดัละเอียดสามารถใชง้านไดส้ะดวกและรวดเร็วกวา่  

 ง.  เครืองวดัทวัไปสามารถใชง้านไดส้ะดวกกวา่  

9.  ถา้ตอ้งการวดัค่าแรงขนัตอ้งใชเ้ครืองมือชนิดใด  

 ก.  ประแจกระบอก 

 ข.  ประแจวดัแรงบิด  

 ค.  ประแจวดัแรงขนั 

 ง.  ประแจวดัความตึง 

10.  เครืองมือใดต่อไปนีคือเครืองมือวดัทางไฟฟ้า  

 ก.  เทอร์โมมิเตอร์ 

 ข.  ฟิลเลอร์เกจ  

 ค.  นาฬิกาวดั 

 ง.  มลัติมิเตอร์ 
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลงัเรียน 

เรือง เครืองมือทีใช้ในงานจักรยานยนต์ 

 

 
ชือ - สกลุ........................................................................ชนั................ เลขที................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

รวม  

เกณฑก์ารประเมิน 

 

 

ผา่น ( -  คะแนน) 

ไม่ผา่น ( -  คะแนน) 
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ภ าคผนวก 
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เฉลยแบบฝึกหัดที  

 

คําสัง ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งเครืองมือพืนฐาน  ทีใชใ้นงานจกัรยานยนตม์า     ชิน 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

(ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูผูสอน) 
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เฉลยแบบฝึกหัดที 2 

 

คําสัง ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งเครืองมือพิเศษ  ทีใชใ้นงานจกัรยานยนต์มา     ชิน 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

(ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูผูสอน) 
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เฉลยใบงานที  1  

 

ชืองาน  การใชเ้ครืองมือพืนฐานในงานจกัรยานยนต ์

 
 

ขันตอนการปฏิบัตงิาน 

1. ใชป้ระแจรวมเบอร์  19  มม. 

2. ใชป้ระแจถอดหวัเทียนหรือดา้มขนัแน่นร่วมกบัประแจกระบอกยาวเบอร์ 16 มม. 

3. ใชป้ระแจบลอ็กตวัทีเบอร์ 8 มม. 

4.  ใช ้คีมตดัขา้ง 

5. ใชไ้ขควงตอกและคอ้นเหล็ก 

6. ใชป้ระแจแอลหกเหลียม 

7. ใชคี้มตดั หรือ คีมปลอกสายไฟ 

8. ใชไ้ขควงแฉก 

9. ใชคี้มปลายแหลม 

10. ใชคี้มลอ๊คจบัชินงาน 
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เฉลยใบงานท ี 2   

ชืองาน  การใชเ้ครืองมือวดัทางกลในงานจกัรยานยนต ์

 
 

ตารางบนัทึกผล 
 

รายการตรวจวดั 

 

ค่าทีวดัได(้ชินงาน) 

 

 

ผลการประเมิน 

 

หมายเหตุ 

1.แรงบิดนอตฝาสูบทงั 4  ตวั 13   นิวตนั-เมตร   

2.แรงบิดนอตยึดลอ้แม่เหล็ก   40   นิวตนั-เมตร   

3.ขนาดความหนาของสายพานขบัเคลือน   * 

4.ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางรูในพุลเล่ยข์บั   * 

5.ความหนาของผา้คลตัชแ์รงเหวยีง   * 

6.ค่าส่ายของเพลาขอ้เหวียงปลายขา้งขวา 

7.ค่าส่ายของเพลาขอ้เหวยีงปลายขา้งซา้ย 

  * 

* 

8.ระยะคลอนดา้นขา้งดว้ยฟิลเลอร์เกจระหว่าง

เพลาขอ้เหวียงกบักา้นสูบดา้นใหญ่ 

  * 

9.ตรวจวดัระยะห่างไอดีในตาํแหน่งอดัสุด 

ชุดฝึกเครืองยนต ์Honda  Wave 1101  i 

0.10 ± 0.02  มม.   

10.ตรวจวดัขนาดความโตของบูซพลุเล่ยข์บั   * 
 

หมายเหตุ  * ครูผูส้อนตรวจสอบชินงานทีนาํมาปฏิบติัและบนัทึกค่าก่อนใหน้กัเรียนปฏิบติังาน * 

“รักยาวให้บัน  รักสันให้ต่อ” 

 

(ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูผูสอน) 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

เรือง เครืองมือทีใช้ในงานจักรยานยนต์ 

 

 
ชือ - สกลุ........................................................................ชนั................ เลขที................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

รวม  

เกณฑก์ารประเมิน 

 

 

ผา่น ( -  คะแนน) 

ไม่ผา่น ( -  คะแนน) 
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

เรือง เครืองมือทีใช้ในงานจักรยานยนต์ 

 

 

 
ชือ - สกลุ........................................................................ชนั................ เลขที................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

รวม  

เกณฑก์ารประเมิน 

 

 

ผา่น ( -  คะแนน) 

ไม่ผา่น ( -  คะแนน) 
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ใบประเมินผลการทํางานกลุ่ม 

หน่วยที.............ชือหน่วยการเรียน...................................................................................................... 

ใบงานเรือง............................................................................วนัที......เดือน.....................พ.ศ............. 

กลุ่มที.............................................................................................ระดบัชนั...................หอ้ง............. 

        ชือสมาชิกคนที 1................................................................................................เลขที................ 

        ชือสมาชิกคนที 2................................................................................................เลขที................ 

        ชือสมาชิกคนที 3................................................................................................เลขที................  

        ชือสมาชิกคนที 4................................................................................................เลขที................  

        ชือสมาชิกคนที 5................................................................................................เลขที................ 
 

ที 

 

รายการประเมิน 
 

คะแนน 
 

หมายเหตุ 
3 2 1 

1 การเลือกใชเ้ครืองมือ วสัดุและอุปกรณ์     

2 การปฏิบติังานตามขนัตอน     

3 การทาํงานอยา่งปลอดภยั     

4 ผลสัมฤทธิของงาน ความประณีตและความสะอาด     

5 ปฏิบติัเสร็จในเวลาทีกาํหนด     

 รวมคะแนน   

 

ผูป้ระเมิน............................................................................ 

วนัที ......เดือน....................พ.ศ................ 

 
 

ระดบัคะแนน            13-15  ดีเยียม          10-12  ดี (ผา่น)             -  พอใช ้     0 – 5  

ปรับปรุง   
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บรรณานุกรม 

 

บริษทั กลอรีคาวาซากิมอเตอร์ จาํกดั. คู่มือบริการรถจกัรยานยนตค์าวาซากิ, กรุงเทพฯ : บริษทั,    

           ม.ป.ป.  

บริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จาํกดั. คู่มือบริการ RC 110. กรุงเทพฯ : บริษทั, ม.ป.ป. 

คู่มือรวมความรู้ช่างบริการรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ, กรุงเทพฯ : บริษทั, 2544  

บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จาํกดั. คู่มือซ่อม Spark RX 135. กรุงเทพฯ : บริษทั, 2548. 

บริษทั สยามยามาฮ่า จาํกดั. คู่มือวิศวกรรมจกัรยานยนต ์พืนฐานเบืองตน้. กรุงเทพฯ :  

           บริษทั, ม.ป.ป.  

บริษทั เอ.พี.ฮอนดา้ จาํกดั. คู่มือการซ่อมฮอนดา้ Honda CBR 150R. สมุทรปราการ : บริษทั,     

          ม.ป.ป. 

คู่มือการซ่อมฮอนดา้ Honda CZ-i. สมุทรปราการ : บริษทั, ม.ป.ป.  

คู่มือการซ่อมฮอนดา้ Honda Sonic. สมุทรปราการ : บริษทั, ม.ป.ป.  

คู่มือการซ่อมฮอนดา้ Honda Wave 125. สมุทรปราการ : บริษทั, ม.ป.ป.  

คู่มือการฝึกอบรมจกัรยานยนต,์ สมุทรปราการ : บริษทั, ม.ป.ป. 

คู่มือรายการอะไหล่ Honda NICE 125. สมุทรปราการ : บริษทั, ม.ป.ป.  

สมชาย วณารักษ.์ ศูนยบ์ริการรถยนต,์ กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพเ์อมพนัธ,์ 2547. 

 Yamaha Motor Co., Ltd. Motorcycle Basic Service Manaul. Japan, 1989. 
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