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ลักษณะรายวิชา 
  

1.  รหัสและช่ือวิชา              20108901 งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก   
                                        Motrcycle and Small Enging Practice 
2.  สภาพรายวิชา                วิชาปรับพื้นวิชาชีพ   
                                       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง       
3.  ระดับรายวิชา                 ภาคการศึกษาท่ี 1  ช้ันปีท่ี 2562 
4.  รายวิชาพื้นฐาน              วิชาปรับพื้นวิชาชีพ   
5.  เวลาศึกษา                    ทฤษฎี  1  ช่ัวโมง    ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 4 ช่ัวโมง  และนักศึกษา 
                                       จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา 3  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอด 16  สัปดาห์    
                                      (ไม่รวมการสอบกลางภาค-ปลายภาค) 
6. จ านวนหน่วยกิต               2 หน่วยกิต 

    7. จุดมุ่งหมายรายวิชา           1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของจักรยานยนต์  และ 
    เครื่องยนต์เล็ก 

                             2. มีทักษะในการถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อม 
   จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 

                             3. มีกิจนิสัยในการท างานท่ีดี  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์ประหยัดและปลอดภัย 
                                       4. จิตพิสัยในการเรียน 20 

  8. ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติการท างาน  การใช้เครื่องมือการถอดประกอบตรวจสอบ 
ช้ินส่วนของระบบต่างๆ การปรับแต่งและการบ ารุงรักษาจักรยานยนต์และ 
เครื่องยนต์เล็ก  รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ 
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การแบ่งหน่วยการเรียน/บทเรียน 
 

หน่วยท่ี 
 

บทเรียน 
เวลา

(ชั่วโมง) 
ท ป 

1. การใช้ เค ร่ือ งมือ ใน งาน
จักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์
เล็ก 

บทที่ 1.  การใช้เคร่ืองมือในงานจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เล็ก 
      1.1 เครื่องมือท่ัวไป 
      1.2 เครื่องมือพิเศษ 
      1.3 เครื่องมือวัด 
      1.4 ความปลอดภัยในการท างาน 

2 6 

2. งานถอด -ประกอบ การ
ตรวจสอบ งานจักรยานยนต์
และเคร่ืองยนต์เล็ก 

บทที่ 2.  การถอด-ประกอบ การตรวจสอบชิ้นส่วน งาน
จักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เล็ก 
       2.1 ระบบเช้ือเพลิงจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 
       2.2 ระบบจุดระเบิดจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 
       2.3 ระบบหล่อล่ืนจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 
       2.4 ระบบระบายความร้อนจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 
       2.5 ระบบส่งก าลังรถจักรยายนต์ 
       2.6  ระบบรองรับน้ าหนักรถจักรยานยนต์ 
       2.7  ระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ 

6 18 

3. การปรับแต่งจักรยานยนต์
และเคร่ืองยนต์เล็ก 

บทที่ 3.  การปรับแต่งจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เล็ก 
      3.1 การปรับแต่งคลัตช์ 

    3.2 การปรับแต่งคลัตช์อัตโนมัติ 
   3.3 การปรับต้ังจังหวะการเปิด-ปิดวาล์ว ไอดี-ไอเสีย เครื่องยนต์ 
4 จังหวะ 
   3.4 การปรับขาเข่ียเกียร์        
   3.5 การปรับต้ังหัวฉีด 
   3.6  การปรับต้ังความเร็วรอบเครื่องยนต์  

3 9 

4. การบ ารุงรักษา
จักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์
เล็ก 

บทที่ 4. การบ ารุงรักษาจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เล็ก 
       4.1 การบ ารุงรักษาหม้อกรองอากาศ 
       4.2 การบ ารุงรักษาแบตเตอรี่ 
       4.3 การบ ารุงรักษาหัวเทียน 
       4.4 การบ ารุงรักษาระบบส่งก าลัง 

3 9 
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หน่วยท่ี 

 
บทเรียน 

เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

4. การบ ารุงรักษา
จักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์
เล็ก 

    4.5 การบ ารุงรักษาระบบเบรกหน้า-หลัง 
    4.6 การบ ารุงรักษาล้อและยาง 
    4.7 การบ ารุงรักษาระบบน้ ามันเครื่อง 
    4.8 การบ ารุงรักษาระบบระบายความร้อน 

  

5.  การประมาณราคา
ค่าบริการและอะไหล่
เคร่ืองยนต์เล็กและ
จักรยานยนต์ 

บทที่ 5.  การประมาณราคาค่าบริการและอะไหล่
เคร่ืองยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 
     5.1 ข้อควรปฏิบัติในการส่ังซื้ออะไหล่ 

  5.2 การคิดเวลาท่ีใช้ในการซ่อม 
 5.3 การประมาณราคาค่าบริการ 

2 6 
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จุดประสงค์การสอน 
 

หน่วยท่ี 
 

บทเรียน 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

1.  มีความเข้าใจในการใช้
เคร่ืองมือในงานจักรยานยนต์
และเคร่ืองยนต์เล็ก 
 

1.  มีความเข้าใจในการใช้เคร่ืองมือในงานจักรยานยนต์และ
เคร่ืองยนต์เล็ก 
     1.1 อธิบายการใช้เครื่องมือท่ัวไปได้ 
     1.2 อธิบายการใช้เครื่องมือพิเศษได้ 
     1.3 อธิบายการใช้เครื่องมือวัดได้ 
     1.4 บอกความปลอดภัยในการท างานได้ 

2 6 

2. งานถอด -ประกอบ การ
ตรวจสอบ งานจักรยานยนต์
และเคร่ืองยนต์เล็ก 

2.  มีความเข้าใจในการถอด-ประกอบ การตรวจสอบ
ชิ้นส่วน งานจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เล็ก 
      2.1 สามารถถอด-ประกอบ ตรวจสอบ ระบบเช้ือเพลิง
จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กได้ 
      2.2 สามารถถอด-ประกอบ ตรวจสอบ ระบบจุดระเบิด
จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กได้ 
      2.3 สามารถถอด-ประกอบ ตรวจสอบ ระบบหล่อล่ืน
จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กได้ 
      2.4 สามารถถอด-ประกอบ ตรวจสอบ ระบบระบาย
ความร้อนจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กได้ 
 

6 18 

2. งานถอด-ประกอบ การ
ตรวจสอบ งานจักรยานยนต์
และเคร่ืองยนต์เล็ก 

      2.5 สามารถถอด-ประกอบ ตรวจสอบ ระบบส่งก าลังรถ
จักรยายนต์ได้ 
      2.6  สามารถถอด-ประกอบ ตรวจสอบ ระบบรองรับ
น้ าหนักรถจักรยานยนต์ได้ 
      2.7  สามารถถอด-ประกอบ ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า
รถจักรยานยนต์ได้ 
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หน่วยท่ี 

 
บทเรียน 

เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

3. การปรับแต่งจักรยานยนต์
และเคร่ืองยนต์เล็ก 

 3.  มีความรู้ในการปรับแต่งจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์
เล็ก 
      3.1 สามารถปรับแต่งคลัตช์ได้ 

    3.2 สามารถปรับแต่งคลัตช์อัตโนมัติได้ 
  3.3 สามารถปรับต้ังจังหวะการเปิด-ปิดวาล์ว ไอดี-ไอเสีย 
เครื่องยนต์ 4 จังหวะได้ 
  3.4 สามารถปรับขาเข่ียเกียร์ได้ 
  3.5 สามารถปรับต้ังหัวฉีดได้ 
  3.6 สามารถปรับต้ังความเร็วรอบเครื่องยนต์ได้ 

3 9 

4. การบ ารุงรักษา
จักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์
เล็ก 

4. มีความรู้ในการบ ารุงรักษาจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์
เล็ก 
      4.1 สามารถบ ารุงรักษาหม้อกรองอากาศได้ 
      4.2 สามารถบ ารุงรักษาแบตเตอรี่ได้ 
      4.3 สามารถบ ารุงรักษาหัวเทียนได้ 
      4.4 สามารถบ ารุงรักษาระบบส่งก าลังได้ 
      4.5 สามารถบ ารุงรักษาระบบเบรกหน้า-หลังได้ 
      4.6 สามารถบ ารุงรักษาล้อและยางได้ 
      4.7 สามารถบ ารุงรักษาระบบน้ ามันเครื่องได้ 
      4.8 สามารถบ ารุงรักษาระบบระบายความร้อนได้ 

3 9 

5.  การประมาณราคา
ค่าบริการและอะไหล่
เคร่ืองยนต์เล็กและ
จักรยานยนต์ 

5.  มีความรู้ในการประมาณราคาค่าบริการและอะไหล่
เคร่ืองยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 
      5.1 อธิบายข้อควรปฏิบัติในการส่ังซื้ออะไหล่ได้ 

    5.2  อธิบายวิธีการคิดเวลาท่ีใช้ในการซ่อมได้ 
  5.3 สามารถประมาณราคาค่าบริการได้ 

2 6 
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การประเมินผลรายวิชา 
รายวิชานี้แบ่งเป็น 5 หน่วย   แยกได้     5  บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะด าเนินการ  ดังนี้ 
 
1. วิธีการ   ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลแยกเป็น  4  ส่วนโดย 

แบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม  ท้ังรายวิชา 100 คะแนนดังนี้ 
  1.1 ผลงานท่ีมอบหมาย 10 คะแนน  หรือร้อยละ10 
  1.2 พิจารณาจากจิตพิสัย  ความต้ังใจ และการเข้าร่วมกิจกรรม 20 คะแนน  
       หรือร้อยละ 20   
  1.3 การทดสอบแต่ละหน่วยเรียน  30  คะแนน  หรือร้อยละ 30      
  1.4 การสอบกลาง/ปลายภาค  40  คะแนน  หรือร้อยละ 40               

 
โดยจัดแบ่งน้ าหนักคะแนนในแต่ละหน่วยตามตารางหน้าถัดไป 

 
2. เกณฑ์ผ่านรายวิชา  ผู้ท่ีจะผ่านรายวิชานี้จะต้อง 

  2.1  คะแนนสอบรวมต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
  2.2  มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  2.3  ต้องผ่านการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 
3.  เกณฑ์ค่าระดับคะแนน 
    3.1  พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ 2  ผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับค่า 

      ระดับคะแนน F 
3.2  ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์ข้อ 2  จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
      คะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป               ได้ระดับคะแนน  A 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 75 ได้ระดับคะแนน  B+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 70 ได้ระดับคะแนน  B 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 65 ได้ระดับคะแนน  C+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 60 ได้ระดับคะแนน  C 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 55 ได้ระดับคะแนน  D+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 50 ได้ระดับคะแนน  D 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ49 ได้ระดับคะแนน  F 
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ตารางก าหนดน้ าหนักคะแนน 
เล

ขท
ีบ่ท

เรีย
น   คะแนนรายบทเรียนและน้ าหนักคะแนน 

 
 
 

ชื่อบทเรียน 

คะ
แน

นร
าย

หน
่วย

 

น้ าหนักคะแนน 

พุทธิพิสัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

คว
าม

รู้-
คว

าม
จ า

 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

สูง
กว่

า 

1 การใช้เครื่องมือในการถอดประกอบและตรวจสอบจักรยานยนต์
และเครื่องยนต์เล็ก 

5 2 1 1  1 

2 งานถอด -ประกอบ การตรวจสอบ งานจักรยานยนต์และ
เครื่องยนต์เล็ก 

30 1 2 2  25 

3 การปรับแต่งจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 20 1 2 2  15 
4 การบ ารุงรักษาจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 10 1 1 1  7 
5 การประมาณราคาค่าบริการและอะไหล่เครื่องยนต์เล็กและ

จักรยานยนต์ 
5 2 1 1  1 

        
        
ก คะแนนภาควิชาการ  70      
ข คะแนนภาคผลงาน  10 

 
ค คะแนนจิตพิสัย 20 

 รวมทั้งสิ้น 100 
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ก าหนดการสอน 
สัปดาห์ที่ วัน / เดือน คาบที่ รายการสอน หมายเหตุ 

1 -  1.  การใช้เคร่ืองมือในงานจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เล็ก 
  1.1 เครื่องมือท่ัวไป 
  1.2 เครื่องมือพิเศษ 

 

2 -    1.3 เครื่องมือวัด 
  1.4 ความปลอดภัยในการท างาน 

 

3  -  2.  การถอด-ประกอบ การตรวจสอบชิ้นส่วน งานจักรยานยนต์
และเคร่ืองยนต์เล็ก 
   2.1 ระบบเช้ือเพลิงจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 

 

4 -     2.2 ระบบจุดระเบิดจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก  
5 -     2.3 ระบบหล่อล่ืนจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก  
6 -     2.4 ระบบระบายความร้อนจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก  
7 -     2.5 ระบบส่งก าลังรถจักรยายนต์ 

   2.6  ระบบรองรับน้ าหนักรถจักรยานยนต์ 
 

8 -     2.7  ระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์  
9 -                                 สอบกลางภาค  
10 -  3.  มีความรู้ในการปรับแต่งจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เล็ก 

   3.1 สามารถปรับแต่งคลัตช์ได้ 
 3.2 สามารถปรับแต่งคลัตช์อัตโนมัติได้ 

 

11 -      3.3 สามารถปรับต้ังจังหวะการเปิด-ปิดวาล์ว ไอดี-ไอเสีย 
เครื่องยนต์ 4 จังหวะได้ 

3.4 สามารถปรับขาเข่ียเกียร์ได้ 

 

12 -  3.5 สามารถปรับต้ังหัวฉีดได้ 
    3.6 สามารถปรับต้ังความเร็วรอบเครื่องยนต์ได้ 

 

13 -  4. มีความรู้ในการบ ารุงรักษาจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เล็ก 
    4.1 สามารถบ ารุงรักษาหม้อกรองอากาศได้ 
    4.2 สามารถบ ารุงรักษาแบตเตอรี่ได้ 
    4.3 สามารถบ ารุงรักษาหัวเทียนได้ 
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ก าหนดการสอน 
สัปดาห์ที่ วัน / เดือน คาบที่ รายการสอน หมายเหตุ 

14 -     4.4 สามารถบ ารุงรักษาระบบส่งก าลังได้ 
   4.5 สามารถบ ารุงรักษาระบบเบรกหน้า-หลังได้ 
   4.6 สามารถบ ารุงรักษาล้อและยางได้ 

 

15 -     4.7 สามารถบ ารุงรักษาระบบน้ ามันเครื่องได้ 
   4.8 สามารถบ ารุงรักษาระบบระบายความร้อนได้ 

 

16 -  5.  มีความรู้ในการประมาณราคาค่าบริการและอะไหล่เคร่ืองยนต์
เล็กและจักรยานยนต์ 
   5.1 อธิบายข้อควรปฏิบัติในการส่ังซื้ออะไหล่ได้ 

 

17 -   5.2  อธิบายวิธีการคิดเวลาท่ีใช้ในการซ่อมได้ 
 5.3 สามารถประมาณราคาค่าบริการได้ 

 

18   สอบปลายภาค  
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