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คํานํา
เอกสารหลักสูตรและโมดูลการฝก สาขาชางบํารุง รักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 0920163100501 นี้
ไดพัฒนาขึ้นภายใตโครงการพัฒนาระบบฝกและชุดการฝกตามความสามารถเพื่อการพัฒนาฝมือแรงงาน (Competency
Based Workforce Skill Training System) พ.ศ. 2560 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ นํา ไปใช เ ป น ระบบการฝ ก อบรม
ตามความสามารถ สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 เพื่อใหตอบสนองความตองการของกําลังแรงงานและตลาดแรงงาน
ไดอยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับระบบการรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและระบบการรับรองความรู
ความสามารถในอนาคต อีกทั้ง เพื่อสง มอบระบบการฝกอบรมนี้ใ หแกกําลัง แรงงานกลุมเปา หมายต างๆ ใหกวางขวาง
มากยิ่งขึ้น ทั้งในแงของขอบเขตของการใหบริการและจํานวนผูรับบริการ
ระบบการฝกอบรมตามความสามารถเปนระบบการฝกอบรมที่สงเสริมใหผูรับการฝกอบรมสามารถฝกฝนเรียนรู
ไดตามพื้น ฐานความสามารถของตนในเวลาที่มีความสะดวก โดยเนนในเรื่องของการสงมอบการฝกอบรมที่หลากหลาย
ไปใหแก ผูรับการฝกอบรม และตองการใหผูรับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การฝกปฏิบัติจะดําเนินการในรูปแบบ
Learning by Doing และเนนผลลัพธการฝกอบรมในการที่ทําใหผูรับการฝกอบรมมีความสามารถในการปฏิบัติง านตาม
ที่ตลาดแรงงานตองการ โดยยึดความสามารถของผูรั บการฝก เปนหลัก การฝกอบรมในระบบดัง กลาว จึง เปน รูปแบบ
การฝกอบรมที่สามารถรองรับการพัฒนารายบุคคลไดเปนอยางดี นอกจากนี้ เนื้อหาวิชาในหลักสูตรการฝกตามความสามารถ
(Competency Based Curriculum : CBC) ซึ่ง ไดจากการวิเคราะหง านอาชีพ (Job Analysis) ในแตละสาขาอาชีพ
จะถูกกําหนดเปนรายการความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) ที่ผูรับการฝกอบรมจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน
และสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบกิจการและภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง ผูรับการฝกจะตองเรียนรูและฝกฝน
จนกวาจะสามารถปฏิบัติเองได ตามมาตรฐานที่กําหนดในแตละรายการความสามารถ ทั้งนี้ การสงมอบการฝก สามารถ
ดํา เนิ น การได ทั้ ง รูป แบบการเรี ย นรู ผ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ (Paper Based) และผ า นสื่ อ คอมพิ ว เตอร (Computer Based)
โดยผู รั บ การฝ ก สามารถเรี ย นรู ไ ด ด ว ยตนเอง (Self-Learning) ที่ บ า นหรื อ ที่ ทํา งาน และเข า รั บ การฝ ก ภาคปฏิ บั ติ
ตามความพรอม ตามความสะดวกของตน หรือตามแผนการฝก หรือตามตารางการนัดหมาย การฝกหรือทดสอบประเมิน ผล
ความรู ค วามสามารถกั บ หน ว ยฝ ก โดยมี ค รู ฝ ก หรื อ ผู ส อนคอยให คํา ปรึ ก ษา แนะนํา และจั ด เตรี ย มการฝ ก ภาคปฏิ บั ติ
รวมถึงจัดเตรียมและดําเนินการทดสอบ ประเมินผลในลักษณะตางๆ อันจะทําใหสามารถเพิ่มจํานวนผูรับการฝกไดมากยิ่งขึ้น
ช ว ยประหยั ด เวลาในการเดิ น ทาง และประหยั ด งบประมาณค า ใช จ า ยในการพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานให แ ก กํา ลั ง แรงงาน
ในระยะยาว จึ ง ถื อ เป น รูป แบบการฝ ก ที่ มีค วามสํา คั ญ ต อการพั ฒ นาฝ มือ แรงงาน ทั้ ง ในป จ จุ บั น และอนาคต ซึ่ ง หากมี
การนําระบบการฝกอบรมตามความสามารถมาใชในการพัฒนาฝมือแรงงาน จะชวยทําใหประชาชน ผูใชแรงงาน ผูวางงาน
นักเรียน นักศึกษา และ ผูประกอบอาชีพอิสระ สามารถเขาถึง การฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองไดอยางสะดวก และไดรับ
ประโยชนอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
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มาตรฐานความสามารถ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
หนวยความสามารถ
ความสามารถยอย (งานยอย)
1. มีความรู ความเขาใจและ
1. อธิบายเกี่ยวกับวิธีใชวัสดุติดไฟงายและสารอันตราย
มีความสามารถเกี่ยวกับ
2. บอกขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยทั้งผูปฏิบัติงาน เครื่องมือ
ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
และอุปกรณ
3. อธิบายกฎของโรงงานและปายเตือนตาง ๆ
4. อธิบายวิธีใชอุปกรณปองกันอันตรายประเภทตาง ๆ
5. ใชอุปกรณปองกันอันตรายประเภทตาง ๆ
6. อธิบายวิธีการปองกันอัคคีภัยและหลักการดับเพลิง
7. ปฏิบัติตามวิธีการปองกันอัคคีภัยและหลักการดับเพลิง
8. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน
9. ปฐมพยาบาลเบื้องตน
2. มีความรู ความเขาใจและ
1. สามารถบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม
สามารถบวก ลบ คูณ หาร
2. สามารถบวก ลบ คูณ หาร เศษสวน
จํานวนเต็ม เศษสวน และทศนิยม
3. สามารถบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม
3. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
1. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของของเหลว
วิทยาศาสตรประยุกต
2. ทดลองเกี่ยวกับสมบัติของของเหลว
3. อธิบายเกี่ยวกับหนวยการวัดของของเหลวตามมาตรฐาน SI Unit
4. ทดลองเกี่ยวกับหนวยการวัดของของเหลวตามมาตรฐาน SI Unit
5. อธิบายเกี่ยวกับความรอน อุณหภูมิ หลักการนําความรอน
การพาความรอน การแผรังสีความรอน และเคมีเบื้องตน
6. ทดลองเกี่ยวกับความรอน อุณหภูมิ หลักการนําความรอน
การพาความรอน การแผรังสีความรอน และเคมีเบื้องตน
7. อธิบายเกี่ยวกับหลักการของของเหลว
8. ทดลองเกี่ยวกับหลักการของของเหลว
9. อธิบายความหมายของมวล น้ําหนัก ความถวงจําเพาะ
ความหนาแนน ปริมาตร ความดัน และแรง
10.ทดลองเกี่ยวกับมวล น้ําหนัก ความถวงจําเพาะ ความหนาแนน
ปริมาตร ความดัน และแรง
1
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ความสามารถยอย (งานยอย)
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
1. อธิบายสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิง สารหลอลื่น
วัสดุและสมบัติของวัสดุที่ใช
(น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต) สารระบายความรอน และสารกันสนิม
ในการปฏิบัติงาน
2. เลือกใชน้ํามันเชื้อเพลิง สารหลอลื่น (น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต)
สารระบายความรอน และสารกันสนิม
3. จําแนกชนิดของทอยางและทอโลหะที่ใชในงานรถยนต
4. เลือกใชทอยางและทอโลหะ
5. มีความรู ความเขาใจ และสามารถ 1. บอกชนิด และอธิบายวิธีการใชงาน และการบํารุงรักษา
ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องมือทั่วไป
ปฏิบัติงาน
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือทั่วไป
3. อธิบายวิธีการใช และการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางชางยนต
4. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางชางยนต
5. อธิบายวิธีการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือพิเศษชนิดตาง ๆ
6. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือพิเศษชนิดตาง ๆ
6. มีความรู ความเขาใจ และ
1. อธิบายหนาที่และโครงสรางของสวนประกอบของเครื่องยนต
มีความสามารถเกี่ยวกับโครงสราง 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องยนต
สวนประกอบรถยนต
3. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน ดีเซล และ
ระบบระบายความรอน
4. อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบสงกําลัง
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบสงกําลัง
6. อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบรองรับน้ําหนัก
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบรองรับน้ําหนัก
8. อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบบังคับเลี้ยว
9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบบังคับเลี้ยว
10.อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบเบรก
11.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบเบรก
12.อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบไฟฟาในรถยนต
13.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบไฟฟาในรถยนต
14.อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบตัวถังรถยนต
15.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบตัวถังรถยนต
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16.บอกชื่อ หนาที่ และหลักการทํางานของระบบอํานวยความสะดวก
17.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบอํานวยความสะดวก ระบบความปลอดภัย
ของตัวรถยนต
7. มีความรู ความเขาใจ และสามารถ 1. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนตตามที่ผูผลิตกําหนด
บํารุงรักษารถยนต
2. บํารุงรักษารถยนตตามที่ผูผลิตกําหนด
3. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความเสียหายเบื้องตน
4. บํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความเสียหายเบื้องตน
5. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนตประจําวัน
6. บํารุงรักษารถยนตประจําวัน
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ส ว นที่ 1 โครงสร า งหลั ก สู ต ร
1. หลักสูตรการฝก
ยกระดับฝมือ

ชื่อหลักสูตร : สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

รหัสหลักสูตร
0920163100501

2. ระยะเวลาการฝกอบรม
รวม 85 ชั่วโมง
ทฤษฎี 17 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 68 ชั่วโมง
3. ขอบเขตของหลักสูตร
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝกในสาขาชางบํารุงรักษารถยนต
เพื่อใหมีความรู ความสามารถและทัศนคติตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 ดังนี้
3.1 มีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
3.2 สามารถบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม เศษสวน และทศนิยม
3.3 มีความรูเกี่ยวกับสมบัติของของเหลว หนวยการวัด ความรอน อุณหภูมิ หลักการนําความรอน การพาความรอน
การแผรัง สีความรอน เคมีเบื้องตน หลักการของของเหลว มวล น้ําหนัก ความถวงจําเพาะ ความหนาแนน
ปริมาตร ความดัน และแรง
3.4 มีความรูเกี่ยวกับวัสดุและสมบัติของวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน เชน น้ํามันเชื้อเพลิง สารหลอลื่น
(น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต) สารระบายความรอน สารกันสนิม และทอที่ใชในงานรถยนต
3.5 มีความรูเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต
3.6 มีความรูเกี่ยวกับหนาที่และโครงสรางของสวนประกอบรถยนต
3.7 มีความรูแ ละสามารถปฏิบัติงานการบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
4. คุณสมบัติผูสมัครเขารับการฝก
ตามระเบียบกรมพัฒนาฝมือแรงงาน วาดวยการฝกยกระดับฝมือ พ.ศ. 2547
หมวด 1 คุณสมบัติของผูสมัคร ดังนี้
1. ผูเขารับการฝกตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
2. มีประสบการณอยางนอย 1 ป ในสาขาที่จะฝกอบรม หรือ
3. อยูในระหวางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปสุดทายในสาขา
ที่จะฝกอบรม โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือจบการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่จะฝกอบรม หรือ
4. ผานการฝกอบรมในสาขาที่เกี่ยวของ

4
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
5. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
หนวย
ความสามารถ
มีความรู ความเขาใจ
และมีความสามารถ
เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในสถานที่ทํางาน

มีความรู ความเขาใจ
และสามารถ
บวก ลบ คูณ หาร
จํานวนเต็ม เศษสวน
และทศนิยมได
มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรประยุกต

ชื่อโมดูลการฝก

ผลลัพธการเรียนรู

(09210101)
ความปลอดภัย
ในสถานที่ทํางาน

1. อธิบายเกี่ยวกับวิธีใชวัสดุติดไฟงายและ
สารอันตรายได
2. บอกขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
ทั้งผูปฏิบัติงาน เครื่องมือ และอุปกรณได
3. อธิบายกฎของโรงงานและปายเตือนตาง ๆ ได
4. อธิบายวิธีใชอุปกรณปองกันอันตรายประเภท
ตาง ๆ ได
5. ใชอุปกรณปองกันอันตรายประเภทตาง ๆ ได
6. อธิบายวิธีการปองกันอัคคีภัยและ
หลักการดับเพลิงได
7. ปฏิบัติตามวิธีการปองกันอัคคีภัยและ
หลักการดับเพลิงได
8. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนได
9. ปฐมพยาบาลเบื้องตนได
(09210102)
1. สามารถบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็มได
คณิตศาสตรประยุกต 2. สามารถบวก ลบ คูณ หาร เศษสวนได
การบวก ลบ คูณ 3. สามารถบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยมได
หาร จํานวนเต็ม
เศษสวน และทศนิยม
(09210103)
1. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของของเหลวได
วิทยาศาสตรประยุกต 2. ทดลองเกี่ยวกับสมบัติของของเหลวได
3. อธิบายเกี่ยวกับหนวยการวัดของของเหลว
ตามมาตรฐาน SI Unit ได
4. ทดลองเกี่ยวกับหนวยการวัดของของเหลว
ตามมาตรฐาน SI Unit ได
5. อธิบายเกี่ยวกับความรอน อุณหภูมิ
หลักการนําความรอน การพาความรอน
การแผรังสีความรอน และเคมีเบื้องตนได
5
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ระยะเวลา
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
3:45 9:00

1:30

-

2:15

9:30
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หนวย
ความสามารถ

ชื่อโมดูลการฝก

มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับวัสดุและ
สมบัติของวัสดุ
ที่ใชในการปฏิบัติงาน

(09210201)
วัสดุและสมบัติของ
วัสดุที่ใช
ในการปฏิบัติงาน

มีความรู ความเขาใจ
และสามารถใช
และบํารุงรักษา
เครื่องมือปฏิบัติงาน

(09210202)
เครื่องมือพื้นฐาน
ทางดานชางยนต

ผลลัพธการเรียนรู
6. ทดลองเกี่ ย วกั บ ความร อ น อุ ณ หภู มิ
หลักการนําความรอน การพาความรอน
การแผรังสีความรอน และเคมีเบื้องตนได
7. อธิบายเกี่ยวกับหลักการของของเหลวได
8. ทดลองเกี่ยวกับหลักการของของเหลวได
9. อธิบายความหมายของมวล น้ําหนัก
ความถวงจําเพาะ ความหนาแนน ปริมาตร
ความดัน และแรงได
10.ทดลองเกี่ยวกับมวล น้ําหนัก ความถวงจําเพาะ
ความหนาแนน ปริมาตร ความดัน และแรงได
1. อธิบายสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิง สารหลอลื่น
(น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต) สารระบายความรอน
และสารกันสนิมได
2. เลือกใชน้ํามันเชื้อเพลิง สารหลอลื่น
(น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต) สารระบายความรอน
และสารกันสนิมได
3. จําแนกชนิดของทอยางและทอโลหะที่ใชใน
งานรถยนตได
4. เลือกใชทอยางและทอโลหะได
1. บอกชนิด และอธิบายวิธีการใชง าน และ
การบํารุงรักษาเครื่องมือทั่วไปได
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือทั่วไปได
3. อธิบายวิธีการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือวัด
ทางชางยนตได
4. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางชางยนตได
5. อธิบายวิธีการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือพิเศษ
ชนิดตาง ๆ ได
6. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือพิเศษชนิดตาง ๆ ได
6
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ระยะเวลา
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

0:45

4:30

1:45

8:00
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หนวย
ความสามารถ
มีความรู ความเขาใจ
และมีความสามารถ
เกี่ยวกับโครงสราง
สวนประกอบรถยนต

ชื่อโมดูลการฝก

ผลลัพธการเรียนรู

(09210203)
สวนประกอบ
ของรถยนต

1. อธิบายหนาที่และโครงสรางของสวนประกอบ
ของเครื่องยนตได
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องยนตได
3. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน
ดีเซล และระบบระบายความรอนได
4. อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบสงกําลังได
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบสงกําลังได
6. อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบรองรับน้ําหนักได
7. ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ โครงสร า งของระบบ
รองรับน้ําหนักได
8. อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบ
บังคับเลี้ยวได
9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบ
บังคับเลี้ยวได
10.อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบเบรกได
11.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบเบรกได
12.อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบไฟฟา
ในรถยนตได
13.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบไฟฟา
ในรถยนตได
14.อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบ
ตัวถังรถยนตได
15.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบ
ตัวถังรถยนตได
16.บอกชื่อ หนาที่ และหลักการทํางานของระบบ
อํานวยความสะดวก ระบบความปลอดภัยของตัว
รถยนตได
17.ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกับ ระบบอํ า นวยความสะดวก
ระบบความปลอดภัยของตัวรถยนตได
7
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ระยะเวลา
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
5:30 25:00

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

หนวย
ความสามารถ

ชื่อโมดูลการฝก

มีความรู ความเขาใจ
และสามารถ
บํารุงรักษารถยนต

(09210301)
การบํารุงรักษา
รถยนต

ผลลัพธการเรียนรู
1. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนตตามที่ผูผลิต
กําหนดได
2. บํารุงรักษารถยนตตามที่ผูผลิตกําหนดได
3. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนต
เมื่อเกิดความเสียหายเบื้องตนได
4. บํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความเสียหาย
เบื้องตนได
5. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนตประจําวันได
6. บํารุงรักษารถยนตประจําวันได

ระยะเวลา
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1:30 12:00

17:00 68:00
85:00
6. วิธีการ
เปนการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผูรับการฝก เพื่อประเมินความรู
ประเมินผล
ความสามารถตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้
1. ทดสอบภาคทฤษฎีตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70
2. ทดสอบภาคปฏิบัติตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70
วิธีประเมิน
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยใชชุดการฝก
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝกและการประเมิน
8.1 เครื่องมือและอุปกรณ
จํานวน/คน
1 เลม
1. กรรไกร
2 อัน
2. กรวยจราจร
1 อัน
3. กรวยเติมน้ํา
1 อัน
4. กรวยเติมน้ํามันเครื่อง
1 อัน
5. กรวยพลาสติก
1 ตัว
6. กรองน้ํามันหลอลื่น
5 อัน
7. กระบอกตวง 1,000 ซีซี
รวมทั้งสิ้น
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
8. กระบอกตวง 2,000 ซีซี
9. กระบอกตวง 500 ซีซี
10. กระบะสําหรับจุดกองไฟ
11. กระปองสําหรับรองน้ํา
12. กานสูบ
13. เกจวัดลมยาง
14. แกลลอนน้ํามัน 5 ลิตร
15. แกวน้ํา
16. แกวพลาสติก ความจุ 7 ออนซ
17. ขาตั้งรองรับรถ
18. คลิปหนีบกระดาษ
19. คอนเหล็ก
20. คอยลระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา
21. เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิทัล
22. เครื่องชั่งสปริงแบบแขวน
23. เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่
24. เครื่องมือชางพื้นฐาน
25. เครื่องมือถอดประกอบกรองน้ํามันเครื่อง
26. เครื่องมือทดสอบหมอน้ํา
27. เครื่องลางหัวเทียน
28. โครงสรางรถยนตตัวถังแบบซีดาน
29. ฉากตาย
30. ชอนโตะ
31. ชุดกลไกขับเพลาลูกเบี้ยวแบบสายพาน
32. ชุดดับเพลิง
33. ชุดทดลองการนําความรอน
34. ชุดปองกันที่ทําจากหนัง
35. ดอกถอดสลักเกลียว
36. ดอกสวาน
37. ดามดาย พรอมดอกดาย เกลียว M12 x 1.75
38. ดามตาป
39. ตลับเมตร

3 อัน
10 อัน
1 กระบะ
1 ใบ
1 ตัว
1 อัน
1 ใบ
1 ใบ
10 แกว
4 ตัว
1 กลอ
1 อัน
1 ลูก
1 เครื่อง
1 อัน
1 เครื่อง
1 ชุด
1 อัน
1 ชุด
1 เครื่อง
1 คัน
1 อัน
1 คัน
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 อัน
1 อัน
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40. ตะไบแบน
41. โตะปฏิบัติการ
42. โตะสําหรับวางอุปกรณ
43. ถวยทดลอง 1,000 ซีซี
44. ถวยทดลอง ขนาด 250 ซีซ.ี
45. ถวยทดลอง ขนาด 500 ซีซี.
46. ถวยทดลอง
47. ถวยยูเรกา
48. ถังดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด
49. ถังดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ํา
50. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง
51. ถังดับเพลิงชนิดโฟม
52. ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด
53. ถังรองน้ํามันเครื่อง
54. ถังรองเปลี่ยนถายน้ํามัน
55. ถาดรอง
56. ถุงมือตาขายโลหะ
57. ถุงมือหนังสัตว
58. ทอน้ําเขา
59. ทอน้ํามันเบรก
60. ทอน้ํายาแอร
61. ทอน้ําหมอพักน้ํา
62. ทอน้ําออก
63. ทอรวมไอดี
64. ทอรวมไอเสีย
65. ทออากาศ
66. ทอไอเสียจากกรองไอเสียตัวที่ 1
67. ทอไอเสียจากทอรวม
68. ที่ครอบหูลดเสียง
69. แทงแกวคนสาร
70. บรรทัดเหล็ก ขนาด 1 ฟุต
71. แบตเตอรี่รถยนต

1 อัน
1 ตัว
1 ตัว
5 ใบ
1 ใบ
1 ใบ
1 ใบ
1 ใบ
1 ถัง
1 ถัง
1 ถัง
1 ถัง
1 ถัง
1 ใบ
1 ใบ
1 ใบ
1 คู
1 คู
1 ทอ
1 ทอ
1 ทอ
1 ทอ
1 ทอ
1 ทอ
1 ทอ
1 ทอ
1 ทอ
1 ทอ
1 อัน
1 แทง
1 อัน
1 ลูก
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72. แบริ่ง
73. ประแจกระบอก
74. ประแจกระบอกถอดประกอบหัวเทียน
75. ประแจขันนอตลอ
76. ประแจวัดแรงบิด
77. ปลอกสูบ
78. ปลั๊กพวง
79. ปะเก็นฝาสูบ
80. ปมน้ํามันหลอลื่น
81. ปมลม
82. ปมลมแบบลูกสูบ
83. ปากกาจับยึดชิ้นงาน
84. ปนเปาลม
85. แปรงขนออน
86. ผาคลุมรถสําหรับซอม
87. ฝาครอบวาลว
88. ฝาสูบ
89. เพลาขอเหวี่ยง
90. เพลาลูกเบี้ยว
91. ฟลเลอรเกจปรับตั้งหัวเทียน
92. มัลติมิเตอร
93. แมแรงตะเฆ
94. ไมขีดไฟ หรือ ไฟแช็ก
95. ไมบรรทัด
96. รถยนตเครื่องยนตดีเซล
97. รถยนตนั่งสวนบุคคล
98. รถยนตนั่งสวนบุคคลเกียรธรรมดา
99. รถยนตนั่งสวนบุคคลขับเคลื่อนลอหลัง
100. รถยนตนั่งสวนบุคคลที่มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
101. รถยนตนั่งสวนบุคคลที่มีระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)
102. รถยนตนั่งสวนบุคคลที่ไมมีระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)
103. รองเทาดับเพลิง
11
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 อัน
1 อัน
1 ตัว
1 ตัว
1 ชุด
1 ปม
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 อัน
1 ชุด
1 ชุด
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ชุด
1 ตัว
1 ตัว
1 อัน
1 อัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คู
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104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

รองเทานิรภัยชนิดหัวโลหะ
ลอชวยแรง
ลอรถยนตที่มีสภาพพรอมใชงาน
ลิฟตยกรถ
ลูกสูบ
วาลว
เวอรเนียรคาลิปเปอร ความละเอียด 1 ตอ 20 มิลลิเมตร หรือ 0.05 มิลลิเมตร
แวนตานิรภัย
สวานไฟฟา
สายฉีดน้ําฝน
เสื้อสูบ
หนากากกรองสารเคมี
หนากากกรองอนุภาค
หนากากเชื่อม
หมวกนิรภัยประเภท D
หมอนรองลอรถกันลื่นไถล
หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
หัวดูดน้ํามันหลอลื่น
หัวเติมลมยาง
หัวเทียน
เหล็กงัดลูกหมาก
เหล็กแทงกลม ขนาด M12 x 1.75
เหล็กนําศูนย
แหวนรองนอตถายน้ํามันเกียร
แหวนรองนอตถายน้ํามันเฟองทาย
แหวนลูกสูบ
อางน้ํามันหลอลื่น
ไฮโดรมิเตอร

8.2 วัสดุที่ใชในการฝกและการประเมิน
1. กรองน้ํามันเครื่อง
2. เกลือ

1 คู
1 ลอ
1 เสน
1 ตัว
1 ตัว
1 ชุด
1 ตัว
1 อัน
1 ตัว
1 ทอ
1 เครื่อง
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 ใบ
4 อัน
1 ชุด
1 หัว
1 อัน
1 ชุด
1 อัน
1 แทง
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 ตัว
1 อาง
1 เครื่อง
จํานวน/คน
1 ลูก
1 ถุง
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3. เข็มกลัดซอนปลาย
4. ไขไกสด
5. จาระบี
6. ชิ้นงานทดลองสําหรับวัดดวยบรรทัดเหล็ก
7. ชิ้นงานทดลองสําหรับวัดดวยเวอรเนียรคาลิปเปอร
8. ชิ้นงานสําหรับถอดสลักเกลียว
9. เชือกไนลอน
10. เชือกเสนเล็ก
11. ดินน้ํามัน
12. ถานไฟฉาย 9 โวลต
13. ถานไฟฉาย ชนิด AA
14. ถุงมือพยาบาล
15. เทปปดแผลขนาดตาง ๆ
16. น้ํา
17. น้ํากลั่นแบตเตอรี่
18. น้ําตาล
19. น้ํามันกันสนิม
20. น้ํามันเกียร
21. น้ํามันเกียรอัตโนมัติ
22. น้ํามันแกสโซฮอล E20
23. น้ํามันแกสโซฮอล E85
24. น้ํามันแกสโซฮอล ออกเทน 91
25. น้ํามันแกสโซฮอล ออกเทน 95
26. น้ํามันเครื่อง
27. น้ํามันเชื้อเพลิง
28. น้ํามันดีเซล
29. น้ํามันเบนซิน
30. น้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร
31. น้ํามันเฟองทาย
32. น้ํามันหลอลื่นปมแบบลูกสูบ
33. น้ํามันอเนกประสงค
34. น้ํายาลางจาน

1 กลอง
1 ฟอง
1 กระปอง
5 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 เสน
1 เสน
5 กอน
1 กอน
1 กอน
1 คู
3 มวน
14 ลิตร
1 ขวด
1 ถุง
1 ขวด
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 ขวด
1 แกลลอน
1 ลิตร
1 กระปอง
1 ขวด
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35. น้ํายาลางทําความสะอาด
1 ขวด
36. น้ํารอน
400 ซีซ.ี
1 หอ
37. เบกกิ้งโซดา
38. ผาเช็ดทําความสะอาด
38 ผืน
1 ชุด
39. ผาดิสกเบรก
1 ผืน
40. ผาปดตา
1 ถุง
41. ผาพันแผลหรือผากอซ
1 ผืน
42. ผาสะอาด
1 กลอง
43. พลาสเตอรปดแผล
1 ชุด
44. ฟวสขนาดตาง ๆ
1 ถุง
45. ไมพันสําลี
1 ชุด
46. ยาลางแผลชนิดตาง ๆ
1 ชุด
47. ยาสําหรับทาแผลไฟไหม
1 ตัว
48. รีเลย ชนิด 4 ขา
1 เสน
49. สายพานอัลเตอเนเตอร
1 เสน
50. สายไฟฟารถยนต
1 กระปอง
51. สารหลอเย็นขณะทําเกลียว
1 กระปอง
52. สารหลอเย็นหมอน้ํา
1 ถุง
53. สําลี
1 ชุด
54. หลอดไฟเพดานภายในหองโดยสารรถยนต
55. หลอดไฟเลี้ยว
1 ชุด
56. หัวเทียน
4 หัว
1 อัน
57. แหวนรองนอตถายน้ํามันเครื่อง
8.3 สื่อการฝก ชุดการฝกและเอกสารประกอบการฝกและการประเมิน
จํานวน/คน
1. คูมือครูฝก
1 เลม
2. คูมือผูรับการฝก
1 เลม
3. คูมือการประเมิน
1 เลม
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
1 ชุด
9. คุณสมบัติของครูฝก/วิทยากร
ผูรับการฝกจะไดรับการฝกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยครูฝกจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานหรือวิทยากร
จากภายนอก ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
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1. ผานการคัดเลือกตามขอกําหนดของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2. มีประสบการณดานการสอนหรือผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมการเปนวิทยากรระบบการฝก
ตามความสามารถ
3. มีความรู ความสามารถในสาขาอาชีพที่จะฝกอบรม
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 1
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก
3. ระยะเวลาการฝก
4. ขอบเขตของหนวย
การฝก

5. พื้นฐาน
ความสามารถของ
ผูรับการฝก

รหัสหลักสูตร
0920163100501
ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
รหัสโมดูลการฝก
09210101
รวม 12 ชั่วโมง 45 นาที
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง 45 นาที
ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง
หนวยการฝกนี้ พัฒ นาขึ้นใหครอบคลุ มด านความรู ทักษะ และเจตคติแก ผูรั บการฝ ก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายเกี่ยวกับวิธีใชวัสดุติดไฟงายและสารอันตรายได
2. บอกขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยทั้งผูปฏิบัติงาน เครื่องมือ และอุปกรณได
3. อธิบายกฎของโรงงานและปายเตือนตาง ๆ ได
4. อธิบายวิธีใชอุปกรณปองกันอันตรายประเภทตาง ๆ ได
5. ใชอุปกรณปองกันอันตรายประเภทตาง ๆ ได
6. อธิบายวิธีการปองกันอัคคีภัยและหลักการดับเพลิงได
7. ปฏิบัติตามวิธีการปองกันอัคคีภัยและหลักการดับเพลิงได
8. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนได
9. ปฐมพยาบาลเบื้องตนได
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. มีความรูเรื่องความปลอดภัยในการใชงานอุปกรณงานชางเบื้องตน
2. มีความรูเรื่องวิธีการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
3. มีความรูเรื่องการรักษาบาดแผลตาง ๆ และความรูในการปฐมพยาบาลเบื้องตน
สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ
และใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายเกี่ยวกับวิธีใชวัสดุ
หัวขอที่ 1 : ความรูเกี่ยวกับวัสดุติดไฟงายและสาร 0:30
0:30
ติดไฟงายและสารอันตรายได
อันตราย
2. บอกขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ หัวขอที่ 2 : วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
0:30
0:30
ปลอดภัยทั้งผูปฏิบัติงาน
เครื่องมือ และอุปกรณได
3. อธิบายกฎของโรงงานและ
หัวขอที่ 3 : กฎของโรงงาน
0:15
0:15
ปายเตือนตาง ๆ ได
4. อธิบายวิธีใชอุปกรณปองกัน
หัวขอที่ 4 : การใชอุปกรณปองกันอันตราย
0:45 2:30 3:15
อันตรายประเภทตาง ๆ ได
ประเภทตาง ๆ
5. ใชอุปกรณปองกันอันตราย
ประเภทตาง ๆ ได
6. อธิ บ ายวิ ธี ก ารป อ งกั น อั ค คี ภัย หัวขอที่ 5 : หลักการเบื้องตนของการปองกัน
0:45 3:00 3:45
และหลักการดับเพลิงได
อัคคีภัยและการดับเพลิง
7. ปฏิบัติตามวิธีการปองกัน
อัคคีภัยและหลักการดับเพลิงได
8. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาล
หัวขอที่ 6 : วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน
1:00 3:30 4:30
เบื้องตนได
9. ปฐมพยาบาลเบื้องตนได
รวมทั้งสิ้น
3:45 9:00 12:45
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : ความรูเกี่ยวกับวัสดุติดไฟงายและสารอันตราย

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210101
รหัสวิชา
0921010101
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายเกี่ยวกับวิธีใชวัสดุติดไฟงายและสารอันตรายได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ความหมายของวัตถุไวไฟและสารอันตราย
2. หลักการใชวัสดุติดไฟงายและสารอันตราย
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210101)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210101
รหัสวิชา
0921010102
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- บอกขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยทั้งผูปฏิบัติงาน เครื่องมือ และอุปกรณได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. หลักการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
2. หลักการใชเครื่องมือและอุปกรณอยางปลอดภัย
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210101)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : กฎของโรงงาน

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210101
รหัสวิชา
0921010103
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 15 นาที
ทฤษฎี 15 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายกฎของโรงงานและปายเตือนตาง ๆ ได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. กฎทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. ปายเตือนตาง ๆ ในโรงงาน
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210101)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 4 : การใชอุปกรณปองกันอันตรายประเภทตาง ๆ

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210101
รหัสวิชา
0921010104
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 30 นาที

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 15 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายวิธีใชอุปกรณปองกันอันตรายประเภทตาง ๆ ได
2. ใชอุปกรณปองกันอันตรายประเภทตาง ๆ ได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ความหมายของอุปกรณปองกันสวนบุคคล
2. หลักเกณฑในการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
3. ประเภทของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210101)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. ชุดปองกันที่ทําจากหนัง
จํานวน 1 ชุด
- ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 1 ผืน
2. โตะสําหรับวางอุปกรณ
จํานวน 1 ตัว
3. ถุงมือตาขายโลหะ
จํานวน 1 คู
4. ถุงมือหนังสัตว
จํานวน 1 คู
5. ที่ครอบหูลดเสียง
จํานวน 1 อัน
6. รองเทานิรภัยชนิดหัวโลหะ จํานวน 1 คู
7. แวนตานิรภัย
จํานวน 1 อัน
8. หนากากกรองสารเคมี
จํานวน 1 อัน
21
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
9. หนากากกรองอนุภาค
จํานวน 1 อัน
10. หนากากเชื่อม
จํานวน 1 อัน
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝก โมดูลความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210101
รหัสวิชา
0921010105
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 5 : หลักการเบื้องตนของการปองกันอัคคีภัยและการ
ดับเพลิง
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 45 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายวิธีการปองกันอัคคีภัยและหลักการดับเพลิงได
2. ปฏิบัติตามวิธีการปองกันอัคคีภัยและหลักการดับเพลิงได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การปองกันการเกิดอัคคีภัย
2. หลักการดับเพลิงเบื้องตน
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210101)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
1. กระบะสําหรับจุดกองไฟ
จํานวน 1 กระบะ - น้ํามันเชื้อเพลิง
2. ชุดดับเพลิง
จํานวน 1 ชุด
3. ถังดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด จํานวน 1 ถัง
4. ถังดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ํา
จํานวน 1 ถัง
5. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง
จํานวน 1 ถัง
6. ถังดับเพลิงชนิดโฟม
จํานวน 1 ถัง
7. ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด
จํานวน 1 ถัง
8. ถุงมือหนังสัตว
จํานวน 1 คู
9. ไมขีดไฟ หรือ ไฟแช็ก
จํานวน 1 อัน
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วัสดุ
จํานวน 1 แกลลอน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
10. รองเทาดับเพลิง
จํานวน 1 คู
11. หมวกนิรภัยประเภท D
จํานวน 1 ใบ
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 6 : วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210101
รหัสวิชา
0921010106
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง 30 นาที

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 4 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนได
2. ปฐมพยาบาลเบื้องตนได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. วิธีการปฏิบัติตามหลัก 3 ต
2. วิธีการพยาบาลคนหมดสติ
3. วิธีจัดการปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดขณะปฐมพยาบาล
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210101)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. เข็มกลัดซอนปลาย
- กรรไกร
จํานวน 1 เลม
2. ถุงมือพยาบาล
3. เทปปดแผลขนาดตาง ๆ
4. ผาปดตา
5. ผาพันแผลหรือผากอซ
6. ผาสะอาด
7. พลาสเตอรปดแผล
8. ไมพันสําลี
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จํานวน 1 กลอง
จํานวน 1 คู
จํานวน 3 มวน
จํานวน 1 ผืน
จํานวน 1 ถุง
จํานวน 1 ผืน
จํานวน 1 กลอง
จํานวน 1 ถุง

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
9. ยาลางแผลชนิดตาง ๆ
จํานวน 1 ชุด
10. ยาสําหรับทาแผลไฟไหม
จํานวน 1 ชุด
11. สําลี
จํานวน 1 ถุง
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 2
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920163100501
2. ชื่อโมดูลการฝก
คณิตศาสตรประยุกต การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม
รหัสโมดูลการฝก
เศษสวน และทศนิยม
09210102
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒ นาขึ้นใหครอบคลุ มด านความรู ทักษะ และเจตคติแก ผูรั บการฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็มได
2. สามารถบวก ลบ คูณ หาร เศษสวนได
3. สามารถบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยมได
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูเรื่องระบบตัวเลข
ผูรับการฝก
2. มีความรูเรื่องระบบจํานวนเต็ม
3. มีความรูเรื่องระบบจํานวนจริง
4. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 1 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ
และใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. สามารถบวก ลบ คูณ หาร
หัวขอที่ 1 : การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม
0:30
0:30
จํานวนเต็มได
2. สามารถบวก ลบ คูณ หาร
หัวขอที่ 2 : การบวก ลบ คูณ หาร เศษสวน
0:30
0:30
เศษสวนได
3. สามารถบวก ลบ คูณ หาร
หัวขอที่ 3 : การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม
0:30
0:30
ทศนิยมได
รวมทั้งสิ้น
1:30
1:30
สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

คณิตศาสตรประยุกต การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม
เศษสวน และทศนิยม
หัวขอที่ 1 : การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม

3. ชื่อหัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210102
รหัสวิชา
0921010201
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- สามารถบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็มได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ความหมายของจํานวนเต็ม
2. การบวกจํานวนเต็ม
3. การลบจํานวนเต็ม
4. การคูณจํานวนเต็ม
5. การหารจํานวนเต็ม
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210102)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลคณิตศาสตรประยุกต การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม เศษสวน และทศนิยม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

คณิตศาสตรประยุกต การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม
เศษสวน และทศนิยม
หัวขอที่ 2 : การบวก ลบ คูณ หาร เศษสวน

3. ชื่อหัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210102
รหัสวิชา
0921010202
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- สามารถบวก ลบ คูณ หารเศษสวนได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ความหมายของเศษสวน
2. การบวกเศษสวน
3. การลบเศษสวน
4. การคูณเศษสวน
5. การหารเศษสวน
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210102)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลคณิตศาสตรประยุกต การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม เศษสวน และทศนิยม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

คณิ ต ศาสตร ป ระยุ ก ต การบวก ลบ คู ณ หาร จํ า นวนเต็ ม
เศษสวน และทศนิยม
หัวขอที่ 3 : การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม

3. ชื่อหัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210102
รหัสวิชา
0921010203
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- สามารถบวก ลบ คูณ หารทศนิยมได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ความหมายของทศนิยม
2. การบวกทศนิยม
3. การลบทศนิยม
4. การคูณทศนิยม
5. การหารทศนิยม
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210102)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลคณิตศาสตรประยุกต การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม เศษสวน และทศนิยม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 3
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก
3. ระยะเวลาการฝก
4. ขอบเขตของหนวย
การฝก

5. พื้นฐาน
ความสามารถของ
ผูรับการฝก

รหัสหลักสูตร
0920163100501
วิทยาศาสตรประยุกต
รหัสโมดูลการฝก
09210103
รวม 11 ชั่วโมง 45 นาที
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง 15 นาที
ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง 30 นาที
หนวยการฝกนี้ พัฒ นาขึ้นใหครอบคลุ มด านความรู ทักษะ และเจตคติแก ผูรั บการฝ ก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของของเหลวได
2. ทดลองเกี่ยวกับสมบัติของของเหลวได
3. อธิบายเกี่ยวกับหนวยการวัดของของเหลวตามมาตรฐาน SI Unit ได
4. ทดลองเกี่ยวกับหนวยการวัดของของเหลวตามมาตรฐาน SI Unit ได
5. อธิบายเกี่ยวกับความรอน อุณหภูมิ หลักการนําความรอน การพาความรอน
การแผรังสีความรอน และเคมีเบื้องตนได
6. ทดลองเกี่ยวกับความรอน อุณหภูมิ หลักการนําความรอน การพาความรอน
การแผรังสีความรอน และเคมีเบื้องตนได
7. อธิบายเกี่ยวกับหลักการของของเหลวได
8. ทดลองเกี่ยวกับหลักการของของเหลวได
9. อธิบายความหมายของมวล น้ําหนัก ความถวงจําเพาะ ความหนาแนน ปริมาตร
ความดัน และแรงได
10. ทดลองเกี่ยวกับมวล น้ําหนัก ความถวงจําเพาะ ความหนาแนน ปริมาตร ความดัน
และแรงได
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. มีความรูเรื่องธาตุและสารประกอบ
2. มีความรูเรื่องสารและสมบัติของสาร
3. มีความรูเรื่องปฏิกิริยาเคมีเบื้องตน
4. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 2 มาแลว
สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ
และใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของ
หัวขอที่ 1 : ของเหลวและหนวยการวัด
0:15 2:00 2:15
ของเหลวได
2. ทดลองเกี่ยวกับสมบัติของ
ของเหลวได
3. อธิบายเกี่ยวกับหนวยการวัด
ของของเหลวตามมาตรฐาน SI
ได
4. ทดลองเกี่ยวกับหนวยการวัด
ของของเหลวตามมาตรฐาน SI
ได
หัวขอที่ 2 : ความรอนและเคมีเบื้องตน
1:00 3:00 4:00
5. อธิบายเกี่ยวกับความรอน
อุณหภูมิ หลักการนําความรอน
การพาความรอน
การแผรังสีความรอน และเคมี
เบื้องตนได
6. ทดลองเกี่ยวกับความรอน
อุณหภูมิ หลักการนําความรอน
การพาความรอน
การแผรังสีความรอน และ
เคมีเบื้องตนได
หัวขอที่ 3 : หลักการของของเหลว
0:30 2:00 2:30
7. อธิบายเกี่ยวกับหลักการของ
ของเหลวได
8. ทดลองเกี่ยวกับหลักการของ
ของเหลวได
9. อธิบายความหมายของมวล
หัวขอที่ 4 : ความหมายของมวล น้ําหนัก ความ
0:30 2:30 3:00
น้ําหนัก ความถวงจําเพาะ
ถวงจําเพาะ ความหนาแนน ปริมาตร
ความดัน และแรง
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ความหนาแนน ปริมาตร ความ
ดัน และแรงได
10. ทดลองเกี่ยวกับมวล น้ําหนัก
ความถวงจําเพาะ ความหนาแนน
ปริมาตร ความดัน และแรงได
รวมทั้งสิ้น

2:15
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

วิทยาศาสตรประยุกต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : ของเหลวและหนวยการวัด

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210103
รหัสวิชา
0921010301
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง 15 นาที
ทฤษฎี 15 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของของเหลวได
2. ทดลองเกี่ยวกับสมบัติของของเหลวได
3. อธิบายเกี่ยวกับหนวยการวัดของของเหลวตามมาตรฐาน SI Unit ได
4. ทดลองเกี่ยวกับหนวยการวัดของของเหลวตามมาตรฐาน SI Unit ได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ของเหลวและสมบัติทั่วไป
2. หนวยของการวัดของของเหลวตามมาตรฐาน SI Unit
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210103)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. กระบอกตวง 1,000 ซีซี
จํานวน 5 อัน
1. น้ํา
จํานวน 10 ลิตร
2. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 2 ผืน
2. กระบอกตวง 2,000 ซีซี
จํานวน 3 อัน
3. กระบอกตวง 500 ซีซี
จํานวน 10 อัน
4. แกลลอนน้ํามัน 5 ลิตร
จํานวน 1 ใบ
5. เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิทัล
จํานวน 1 เครื่อง
6. ถวยทดลอง 1,000 ซีซี
จํานวน 5 ใบ
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10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลวิทยาศาสตรประยุกต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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ส ว นที่ 3 หั ว ข อ วิ ช า
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

วิทยาศาสตรประยุกต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : ความรอนและเคมีเบื้องตน

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210103
รหัสวิชา
0921010302
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 4 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายเกี่ยวกับความรอน อุณหภูมิ หลักการนําความรอน การพาความรอน
การแผรังสีความรอน และเคมีเบื้องตนได
2. ทดลองเกี่ยวกับความรอน อุณหภูมิ หลักการนําความรอน การพาความรอน
การแผรังสีความรอน และเคมีเบื้องตนได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ความรอนและอุณหภูมิ
2. การถายเทความรอน
3. เคมีเบื้องตน
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210103)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. ชุดทดลองการนําความรอน
จํานวน 1 ชุด 1. ดินน้ํามัน
จํานวน 4 กอน
2. ถวยทดลอง ขนาด 250 ซีซ.ี
จํานวน 1 ใบ 2. น้ํารอน
ปริมาตร 400 ซีซ.ี
3. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 2 ผืน
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลวิทยาศาสตรประยุกต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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ส ว นที่ 3 หั ว ข อ วิ ช า
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

วิทยาศาสตรประยุกต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : หลักการของของเหลว

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210103
รหัสวิชา
0921010303
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายเกี่ยวกับหลักการของของเหลวได
2. ทดลองเกี่ยวกับหลักการของของเหลวได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. แรงลอยตัว
2. ความตึงผิว
3. ความหนืด
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210103)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. เชือกเสนเล็ก
1. แกวน้ํา
จํานวน 1 ใบ
2. ดินน้ํามัน
2. คลิปหนีบกระดาษ
จํานวน 1 กลอง
3. น้ํา
3. เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิทัล
จํานวน 1 เครื่อง
4. น้ํายาลางจาน
4. เครื่องชั่งสปริงแบบแขวน จํานวน 1 อัน
5. ผาเช็ดทําความสะอาด
5. ถวยทดลอง
จํานวน 1 ใบ
6. ถวยยูเรกา
จํานวน 1 ใบ
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จํานวน 1 เสน
จํานวน 1 กอน
จํานวน 2 ลิตร
จํานวน 1 ขวด
จํานวน 2 ผืน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลวิทยาศาสตรประยุกต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

ส ว นที่ 3 หั ว ข อ วิ ช า
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

วิทยาศาสตรประยุกต

3. ชื่อหัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210103
รหัสวิชา
0921010304
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 30 นาที

หัวขอที่ 4 : ความหมายของมวล น้ําหนัก ความถวงจําเพาะ
ความหนาแนน ปริมาตร ความดัน และแรง
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายความหมายของมวล น้ําหนัก ความถวงจําเพาะ ความหนาแนน ปริมาตร
ความดัน และแรงได
2. ทดลองเกี่ยวกับมวล น้ําหนัก ความถวงจําเพาะ ความหนาแนน ปริมาตร ความดัน และ
แรงได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. มวล
2. น้ําหนัก
3. ความถวงจําเพาะ
4. ความหนาแนน
5. ปริมาตร
6. ความดัน
7. แรง
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210103)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
1. ชอนโตะ
จํานวน 1 คัน 1. ไขไกสด
2. ถวยทดลอง ขนาด 500 ซีซี.
จํานวน 1 ใบ 2. น้ํา
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วัสดุ
จํานวน 1 ฟอง
จํานวน 2 ลิตร

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
3. แทงแกวคนสาร

จํานวน 1 แทง 3. เกลือ
จํานวน 1 ถุง
4. น้ําตาล
จํานวน 1 ถุง
5. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 1 ผืน
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลวิทยาศาสตรประยุกต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 4
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920163100501
2. ชื่อโมดูลการฝก
วัสดุและสมบัติของวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน
รหัสโมดูลการฝก
09210201
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 5 ชั่วโมง 15 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง 30 นาที
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิง สารหลอลื่น (น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต)
สารระบายความรอน และสารกันสนิมได
2. เลือกใชน้ํามันเชื้อเพลิง สารหลอลื่น (น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต) สารระบายความรอน
และสารกันสนิมได
3. จําแนกชนิดของทอยางและทอโลหะที่ใชในงานรถยนตได
4. เลือกใชทอยางและทอโลหะได
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. มีความรูเรื่องสารและสมบัติของสารเบื้องตน
ความสามารถของ
ผูรับการฝก
2. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 3 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ
และใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายสมบัติของ
หัวขอที่ 1 : วัสดุและสมบัติของวัสดุ
0:30 2:30 3:00
น้ํามันเชื้อเพลิง สารหลอลื่น
(น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต)
สารระบายความรอน
และสารกันสนิมได
2. เลือกใชน้ํามันเชื้อเพลิง
สารหลอลื่น
(น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต)
สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
สารระบายความรอน และ
สารกันสนิมได
3. จําแนกชนิดของทอยางและ
ทอโลหะที่ใชในงานรถยนตได
4. เลือกใชทอยางและทอโลหะได

หัวขอที่ 2 : ทอที่ใชในงานรถยนต

0:15

2:00

2:15

รวมทั้งสิ้น

0:45

4:30

5:15
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

วัสดุและสมบัติของวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : วัสดุและสมบัติของวัสดุ

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210201
รหัสวิชา
0921020101
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 30 นาที

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิง สารหลอลื่น (น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต)
สารระบายความรอน และสารกันสนิมได
2. เลือกใชน้ํามันเชื้อเพลิง สารหลอลื่น (น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต) สารระบายความรอน
และสารกันสนิมได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. สมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิง
2. สมบัติของสารหลอลื่น (น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต)
3. สมบัติของสารระบายความรอน
4. สมบัติของสารกันสนิม
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210201)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. แกวพลาสติก ความจุ 7 ออนซ จํานวน 10 แกว
1. น้ํามันเกียรอัตโนมัติ
จํานวน 1 แกลลอน
2. โตะปฏิบัติการ
จํานวน 1 ตัว
2. น้ํามันแกสโซฮอล E20
จํานวน 1 แกลลอน
3. น้ํามันแกสโซฮอล E85
จํานวน 1 แกลลอน
4. น้ํามันแกสโซฮอล ออกเทน 91 จํานวน 1 แกลลอน
5. น้ํามันแกสโซฮอล ออกเทน 95 จํานวน 1 แกลลอน
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
6. น้ํามันดีเซล
จํานวน 1 แกลลอน
7. น้ํามันเบนซิน
จํานวน 1 แกลลอน
8. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 1 ผืน
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลวัสดุและสมบัติของวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

วัสดุและสมบัติของวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : ทอที่ใชในงานรถยนต

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210201
รหัสวิชา
0921020102
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง 15 นาที
ทฤษฎี 15 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. จําแนกชนิดของทอยางและทอโลหะที่ใชในงานรถยนตได
2. เลือกใชทอยางและทอโลหะได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ชนิดของทอยางที่ใชในงานรถยนต
2. ชนิดของทอโลหะที่ใชในงานรถยนต
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210201)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. รถยนต
จํานวน 1 คัน - ผาเช็ดทําความสะอาด
2. ลิฟตยกรถ
จํานวน 1 ตัว
3. ทอน้ําเขา
จํานวน 1 ทอ
4. ทอน้ําออก
จํานวน 1 ทอ
5. ทอน้ําหมอพักน้ํา
จํานวน 1 ทอ
6. ทออากาศ
จํานวน 1 ทอ
7. ทอน้ํามันเบรก
จํานวน 1 ทอ
8. ทอน้ํายาแอร
จํานวน 1 ทอ
9. สายฉีดน้ําฝน
จํานวน 1 ทอ
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จํานวน 1 ผืน
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10. ทอไอเสียจากทอรวม
จํานวน 1 ทอ
11. ทอไอเสียจากกรองไอเสียตัวที่ 1
จํานวน 1 ทอ
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลวัสดุและสมบัติของวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 5
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920163100501
2. ชื่อโมดูลการฝก
เครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต
รหัสโมดูลการฝก
09210202
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 9 ชั่วโมง 45 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 45 นาที
ปฏิบัติ 8 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกชนิด และอธิบายวิธีการใชงาน และการบํารุงรักษาเครื่องมือทั่วไปได
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือทั่วไปได
3. อธิบายวิธีการใช และการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางชางยนตได
4. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางชางยนตได
5. อธิบายวิธีการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือพิเศษชนิดตาง ๆ ได
6. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือชนิดพิเศษตาง ๆ ได
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
5. พื้นฐาน
1. มีความรูเรื่องการปฏิบัติงานชางเบื้องตน
ความสามารถของ
2. มีความรูเรื่องการชางพื้นฐาน
ผูรับการฝก
3. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 4 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและ
ใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. บอกชนิด และอธิบายวิธีการใชงาน หัวขอที่ 1 : เครื่องมือทั่วไปทางดานงานชาง
0:45 3:30 4:15
และการบํารุงรักษาเครื่องมือ
ทั่วไปได
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ
ทั่วไปได
สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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3. อธิบายวิธีการใช และ
หัวขอที่ 2 : เครื่องมือวัดทางชางยนต
การบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทาง
ชางยนตได
4. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัด
ทางชางยนตได
5. อธิบายวิธีการใช การบํารุงรักษา หัวขอที่ 3 : เครื่องมือพิเศษทางดานชางยนต
เครื่องมือพิเศษชนิดตาง ๆ ได
6. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ
ชนิดพิเศษตาง ๆ ได
รวมทั้งสิ้น
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

เครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : เครื่องมือทั่วไปทางดานงานชาง

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210202
รหัสวิชา
0921020201
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง 30 นาที

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 4 ชั่วโมง 15 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกชนิด และอธิบายวิธีการใชงาน และการบํารุงรักษาเครื่องมือทั่วไปได
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือทั่วไปได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. เครื่องมือชางทั่วไป ไดแก ประแจ ไขควง คอน คีม ปากกาจับงาน ตะไบ เลื่อย ประแจเลื่อน
สกัด เหล็กสง ดอกสวาน สวาน กาน้ํามันเครื่อง ชุดอุปกรณกําเนิดลมและสงจายลม ปนลม
ประแจลม หินเจียระไน เครื่องมือยกรถ แทนอัดไฮดรอลิค
2. เครื่องมือถอดสลักเกลียว
3. ไขควงตอก
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210202)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. กรวยพลาสติก
จํานวน 1 อัน 1. น้ํามันหลอลื่นปมแบบลูกสูบ
2. เครื่องมือชางพื้นฐาน
จํานวน 1 ชุด 2. น้ํายาลางทําความสะอาด
3. ถาดรอง
จํานวน 1 ใบ
3. ผาเช็ดทําความสะอาด
4. ปมลมแบบลูกสูบ
จํานวน 1 ตัว
5. ปนเปาลม
จํานวน 1 ตัว
6. แมแรงตะเฆ
จํานวน 1 ตัว
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จํานวน 2 ผืน
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7. ไมบรรทัด
จํานวน 1 อัน
8. รถยนตนั่งสวนบุคคล
จํานวน 1 คัน
9. ลิฟตยกรถ
จํานวน 1 ตัว
10. หมอนรองลอรถกันลื่นไถล
จํานวน 4 อัน
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลเครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

เครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : เครื่องมือวัดทางชางยนต

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210202
รหัสวิชา
0921020202
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 30 นาที

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายวิธีการใช และการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางชางยนตได
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางชางยนตได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การใชและบํารุงรักษาฟุตเหล็ก ฟลเลอรเกจ ฉากเหล็ก บรรทัดวัดมุม
2. การใชและบํารุงรักษาเวอรเนียรคาลิปเปอร ไมโครมิเตอร (วัดนอก วัดใน และวัดลึก)
3. ประแจวัดแรงบิด
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210202)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. บรรทัดเหล็ก ขนาด 1 ฟุต
จํานวน 1 อัน 1. ชิ้นงานทดลองสําหรับวัดดวยบรรทัดเหล็ก
2. เวอรเนียรคาลิปเปอร ความละเอียด 1 ตอ 20
จํานวน 5 ชิ้น
มิลลิเมตร หรือ 0.05 มิลลิเมตร
จํานวน 1 ตัว 2. ชิ้ น งานทดลองสํ า หรั บ วั ด ด ว ยเวอร เ นี ย ร ค าลิ ป เปอร
จํานวน 1 ชิ้น
3. น้ํามันกันสนิม
จํานวน 1 ขวด
4. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 2 ผืน
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10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลเครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

เครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : เครื่องมือพิเศษทางดานชางยนต

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210202
รหัสวิชา
0921020203
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายวิธีการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือพิเศษชนิดตาง ๆ ได
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือชนิดพิเศษตาง ๆ ได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. เครื่องมือทําเกลียวนอกและเกลียวใน
2. เครื่องมือถอดสลักเกลียว
3. การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือถอดกรองน้ํามันเครื่อง เครื่องมือบริการชวงลาง
และไฟฟารถยนต
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210202)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. คอนเหล็ก
จํานวน 1 อัน 1. ชิ้นงานสําหรับถอดสลักเกลียว จํานวน 1 ชิ้น
2. ฉากตาย
จํานวน 1 อัน 2. ถานไฟฉาย 9 โวลต
จํานวน 1 กอน
3. ดอกถอดสลักเกลียว
จํานวน 1 ชุด 3. ถานไฟฉาย ชนิด AA
จํานวน 1 กอน
4. ดอกสวาน
จํานวน 1 ชุด 4. น้ํามันอเนกประสงค
จํานวน 1 กระปอง
5. ดามดาย พรอมดอกดาย เกลียว M12 x 1.75
5. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 2 ผืน
จํานวน 1 ชุด 6. ฟวสขนาดตาง ๆ
จํานวน 1 ชุด
6. ดามตาป
จํานวน 1 อัน 7. รีเลย ชนิด 4 ขา
จํานวน 1 ตัว
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7. ตะไบแบน
จํานวน 1 อัน 8. สายไฟฟารถยนต
จํานวน 1 เสน
8. ตะไบแบน
จํานวน 1 อัน 9. สารหลอเย็นขณะทําเกลียว จํานวน 1 กระปอง
9. แบตเตอรี่รถยนต
จํานวน 1 ลูก
10. ปลั๊กพวง
จํานวน 1 ตัว
11. ปากกาจับยึดชิ้นงาน
จํานวน 1 ตัว
12. ปากกาจับยึดชิ้นงาน
จํานวน 1 ตัว
13. แปรงขนออน
จํานวน 1 อัน
14. แปรงขนออน
จํานวน 1 อัน
15. มัลติมิเตอร
จํานวน 1 ตัว
16. เวอรเนียรคาลิปเปอร
จํานวน 1 อัน
17. สวานไฟฟา
จํานวน 1 ตัว
18. เหล็กแทงกลม ขนาด M12 x 1.75 จํานวน 1 แทง
19. เหล็กนําศูนย
จํานวน 1 อัน
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลเครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 6
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก
3. ระยะเวลาการฝก
4. ขอบเขตของหนวย
การฝก

5. พื้นฐาน
ความสามารถของ
ผูรับการฝก

รหัสหลักสูตร
0920163100501
สวนประกอบของรถยนต
รหัสโมดูลการฝก
09210203
รวม 30 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 5 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ 25 ชั่วโมง
หนวยการฝกนี้ พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายหนาที่และโครงสรางของสวนประกอบของเครื่องยนตได
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องยนตได
3. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน ดีเซล และระบบระบายความรอนได
4. อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบสงกําลังได
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบสงกําลังได
6. อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบรองรับน้ําหนักได
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบรองรับน้ําหนักได
8. อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบบังคับเลี้ยวได
9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบบังคับเลี้ยวได
10. อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบเบรกได
11. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบเบรกได
12. อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบไฟฟาในรถยนตได
13. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบไฟฟาในรถยนตได
14. อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบตัวถังรถยนตได
15. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบตัวถังรถยนตได
16. บอกชื่อ หนาที่ และหลักการทํางานของระบบอํานวยความสะดวก
ระบบความปลอดภัยของตัวรถยนตได
17. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบอํานวยความสะดวก ระบบความปลอดภัยของตัวรถยนตได
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. มีความรูเรื่องความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานชางยนต
2. มีความรูเรื่องกลศาสตรเบื้องตน
3. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 5 มาแลว
สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายหนาที่และโครงสราง
หัวขอที่ 1 : สวนประกอบของเครื่องยนต
0:45 3:00 3:45
ของสวนประกอบของ
เครื่องยนตได
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
สวนประกอบของเครื่องยนตได
3. อธิบายหลักการทํางานของ
หัวขอที่ 2 : หลักการทํางานของเครื่องยนต
0:45
0:45
เครื่องยนตแกสโซลีน ดีเซล
และระบบระบายความรอนได
4. อธิบายหนาที่และโครงสราง
หัวขอที่ 3 : ระบบสงกําลัง
0:45 5:00 5:45
ของระบบสงกําลังได
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสราง
ของระบบสงกําลังได
6. อธิบายหนาที่และโครงสราง
หัวขอที่ 4 : ระบบรองรับน้ําหนัก
0:45 3:00 3:45
ของระบบรองรับน้ําหนักได
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสราง
ของระบบรองรับน้ําหนักได
8. อธิบายหนาที่และโครงสราง
หัวขอที่ 5 : ระบบบังคับเลี้ยว
0:30 2:30 3:00
ของระบบบังคับเลี้ยวได
9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสราง
ของระบบบังคับเลี้ยวได
10.อธิบายหนาที่และโครงสราง
หัวขอที่ 6 : ระบบเบรก
0:30 3:00 3:30
ของระบบเบรกได
11.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสราง
ของระบบเบรกได
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12.อธิบายหนาที่และโครงสราง
ของระบบไฟฟาในรถยนตได
13.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสราง
ของระบบไฟฟาในรถยนตได
14.อธิบายหนาที่และโครงสราง
ของระบบตัวถังรถยนตได
15.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสราง
ของระบบตัวถังรถยนตได
16.บอกชื่อ หนาที่ และ
หลักการทํางานของ
ระบบอํานวยความสะดวก
ระบบความปลอดภัย
ของตัวรถยนตได
17.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ระบบอํานวยความสะดวก
ระบบความปลอดภัย
ของตัวรถยนตได

หัวขอที่ 7 : ระบบไฟฟาในรถยนต

0:30

3:00

3:30

หัวขอที่ 8 : ระบบตัวถังรถยนต

0:30

2:30

3:00

หัวขอที่ 9 : ระบบอํานวยความสะดวก และ
ความปลอดภัย

0:30

3:00

3:30

รวมทั้งสิ้น

5:30

25:00 30:30
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

สวนประกอบของรถยนต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : สวนประกอบของเครื่องยนต

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210203
รหัสวิชา
0921020301
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 45 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายหนาที่และโครงสรางของสวนประกอบของเครื่องยนตได
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องยนตได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. เสื้อสูบ (Cylinder Block)
2. ปลอกสูบ (Cylinder Liner)
3. ฝาสูบ (Cylinder Head)
4. เพลาขอเหวี่ยง (Crank Shaft)
5. พูลเลยเพลาขอเหวี่ยง (Crankshaft Pulley)
6. แบริ่งเพลาขอเหวี่ยง (Crankshaft Bearings)
7. ลอชวยแรง (Fly Wheel)
8. ลูกสูบ (Piston)
9. แหวนลูกสูบ (Piston Ring)
10. กานสูบ (Connecting Rod)
11. เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft)
12. วาลว (Valve)
13. ฝาครอบวาลว (Valve Cover)
14. ปะเก็นฝาสูบเครื่องยนต (Gasket)
15. อางน้ํามันหลอลื่น (Oil Pan)
16. ปมน้ํามันหลอลื่น (Oil Pump)
17. หัวดูดน้ํามันหลอลื่น (Oil Pickup)
18. กรองน้ํามันหลอลื่น (Oil Filter)
19. ชุดกลไกขับเพลาลูกเบี้ยวแบบสายพานและเฟอง (Timing Chain & Timing gear)
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7. วิธีการฝกอบรม
8. วิธีการประเมินผล

20. หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง (Fuel Injection Nozzle) และปม
21. หัวเทียน (Spark Plug)
22. หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Fuel Injection = EFI) และปม
23. ทอรวมไอดี (Intake Manifold)
24. ทอรวมไอเสีย (Exhaust Manifold)
25. ปมน้ําหลอเย็น (Water pump)
26. วาลวน้ํา (Thermostat)
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210203)
2. ฝกปฏิบัติงาน
ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. กรองน้ํามันหลอลื่น
จํานวน 1 ตัว - ผาเช็ดทําความสะอาด
2. กานสูบ
จํานวน 1 ตัว
3. ชุดกลไกขับเพลาลูกเบี้ยวแบบสายพาน จํานวน 1 ชุด
4. โตะปฏิบัติการ
จํานวน 1 ตัว
5. ทอรวมไอดี
จํานวน 1 ทอ
6. ทอรวมไอเสีย
จํานวน 1 ทอ
7. แบริ่ง
จํานวน 1 ชุด
8. ปลอกสูบ
จํานวน 1 ตัว
9. ปะเก็นฝาสูบ
จํานวน 1 ชุด
10. ปมน้ํามันหลอลื่น
จํานวน 1 ปม
11. ฝาครอบวาลว
จํานวน 1 ชุด
12. ฝาสูบ
จํานวน 1 ตัว
13. เพลาขอเหวี่ยง
จํานวน 1 ตัว
14. เพลาลูกเบี้ยว
จํานวน 1 ตัว
15. ลอชวยแรง
จํานวน 1 ลอ
16. ลูกสูบ
จํานวน 1 ตัว
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17. วาลว
จํานวน 1 ชุด
18. เสื้อสูบ
จํานวน 1 เครื่อง
19. หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
จํานวน 1 ชุด
20. หัวดูดน้ํามันหลอลื่น
จํานวน 1 หัว
21. หัวเทียน
จํานวน 1 ชุด
22. แหวนลูกสูบ
จํานวน 1 ตัว
23. อางน้ํามันหลอลื่น
จํานวน 1 อาง
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลสวนประกอบของเครื่องยนต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

ส ว นที่ 3 หั ว ข อ วิ ช า
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

สวนประกอบของเครื่องยนต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : หลักการทํางานของเครื่องยนต

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210203
รหัสวิชา
0921020302
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 45 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน ดีเซล และระบบระบายความรอนได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. หลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน
2. หลักการทํางานของเครื่องยนตดีเซล
3. หลักการทํางานของระบบระบายความรอน
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210203)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลสวนประกอบของเครื่องยนต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

สวนประกอบของเครื่องยนต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : ระบบสงกําลัง

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210203
รหัสวิชา
0921020303
ปฏิบัติ 5 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 5 ชั่วโมง 45 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบสงกําลังได
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบสงกําลังได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. หนาที่ของระบบสงกําลัง
2. ประเภทของการขับเคลื่อนรถยนต
3. คลัตช (Clutch)
4. กระปุกเกียร (Transmission)
5. เพลากลาง (Propeller Shaft)
6. เฟองทาย (Differential)
7. เพลาทายหรือเพลาขับลอ (Rear Axle Shaft)
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210203)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. เครื่องมือชางพื้นฐาน
จํานวน 1 ชุด 1. น้ํามันเกียร
2. ตลับเมตร
จํานวน 1 อัน 2. น้ํามันเบนซิน
3. ถังรองเปลี่ยนถายน้ํามัน
จํานวน 1 ใบ
3. น้ํามันเฟองทาย
4. ประแจวัดแรงบิด
จํานวน 1 อัน 4. ผาเช็ดทําความสะอาด
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จํานวน 1 แกลลอน
จํานวน 2 ลิตร
จํานวน 1 แกลลอน
จํานวน 3 ผืน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
5. ผาคลุมรถสําหรับซอม
จํานวน 1 ชุด
6. รถยนตนั่งสวนบุคคล
จํานวน 1 คัน
7. รถยนตนั่งสวนบุคคลเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน
8. รถยนตนั่งสวนบุคคลขับเคลื่อนลอหลังจํานวน 1 คัน
9. ลิฟตยกรถ
จํานวน 1 ตัว
10. แหวนรองนอตถายน้ํามันเกียร
จํานวน 1 อัน
11. แหวนรองนอตถายน้ํามันเฟองทาย จํานวน 1 อัน
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลสวนประกอบของเครื่องยนต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

สวนประกอบของเครื่องยนต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 4 : ระบบรองรับน้ําหนัก

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210203
รหัสวิชา
0921020304
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 45 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบรองรับน้ําหนักได
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบรองรับน้ําหนักได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. หนาที่ของระบบรองรับน้ําหนัก
2. การสั่นสะเทือนของตัวถังรถยนตและสปริง
3. การรองรับน้ําหนักที่ลอหลัง
4. การรองรับน้ําหนักที่ลอหนา
5. การถอดและประกอบระบบรองรับน้ําหนัก
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210203)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. ขาตั้งรองรับรถ
จํานวน 4 ตัว
- ผาเช็ดทําความสะอาด
2. เครื่องมือชางพื้นฐาน
จํานวน 1 ชุด
3. ประแจกระบอก
จํานวน 1 ชุด
4. ประแจวัดแรงบิด
จํานวน 1 อัน
5. ผาคลุมรถสําหรับซอม
จํานวน 1 ชุด
6. แมแรงตะเฆ
จํานวน 1 ตัว
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จํานวน 1 ผืน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
7. รถยนตนั่งสวนบุคคล
จํานวน 1 คัน
8. ลิฟตยกรถ
จํานวน 1 ตัว
9. หมอนรองลอรถกันลื่นไถล จํานวน 4 อัน
10. เหล็กงัดลูกหมาก
จํานวน 1 อัน
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลสวนประกอบของเครื่องยนต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

ส ว นที่ 3 หั ว ข อ วิ ช า
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

สวนประกอบของเครื่องยนต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 5 : ระบบบังคับเลี้ยว

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210203
รหัสวิชา
0921020305
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 30 นาที

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบบังคับเลี้ยวได
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบบังคับเลี้ยวได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. หนาที่ของระบบบังคับเลี้ยว
2. ระบบบังคับเลี้ยว
3. สวนประกอบของกานตอบังคับเลี้ยว
4. โครงสรางของกระปุกพวงมาลัย
5. แบบของกระปุกพวงมาลัย
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210203)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. ผาคลุมรถสําหรับซอม
จํานวน 1 ชุด
1. ผาเช็ดทําความสะอาด
2. รถยนตนั่งสวนบุคคล
จํานวน 1 คัน
2. น้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร
3. ลิฟตยกรถ
จํานวน 1 ตัว
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จํานวน 2 ผืน
จํานวน 1 ขวด

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลสวนประกอบของเครื่องยนต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

ส ว นที่ 3 หั ว ข อ วิ ช า
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

สวนประกอบของเครื่องยนต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 6 : ระบบเบรก

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210203
รหัสวิชา
0921020306
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบเบรกได
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบเบรกได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. หนาที่ของระบบเบรก
2. ชนิดของเบรก
3. ระบบชวยผอนแรงการเหยียบเบรก (Power break)
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210203)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. เครื่องมือชางพื้นฐาน
จํานวน 1 ชุด
1. จาระบี
2. ประแจถอดนอตลอ
จํานวน 1 ตัว
2. เชือกไนลอน
3. ประแจวัดแรงบิด
จํานวน 1 ตัว
3. ผาเช็ดทําความสะอาด
4. ปมลม
จํานวน 1 ตัว
4. ผาดิสกเบรก
5. ปนเปาลม
จํานวน 1 ตัว
6. ผาคลุมรถสําหรับซอม
จํานวน 1 ชุด
7. รถยนตนั่งสวนบุคคล
จํานวน 1 คัน
8. ลิฟตยกรถ
จํานวน 1 ตัว
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จํานวน 1 กระปอง
จํานวน 1 เสน
จํานวน 2 ผืน
จํานวน 1 ชุด

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลสวนประกอบของเครื่องยนต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

ส ว นที่ 3 หั ว ข อ วิ ช า
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

สวนประกอบของเครื่องยนต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 7 : ระบบไฟฟาในรถยนต

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210203
รหัสวิชา
0921020307
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบไฟฟาในรถยนตได
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบไฟฟาในรถยนตได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ระบบชารจไฟ (Charging System)
2. ระบบไฟสตารท (Staring System)
3. ระบบจุดระเบิด (Ignition System)
4. ระบบไฟฟาสองสวาง
5. ระบบไฟสัญญาณ
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210203)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. คอยลระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา จํานวน 1 ลูก 1. ผาเช็ดทําความสะอาด
2. เครื่องมือชางพื้นฐาน
จํานวน 1 ชุด 2. หลอดไฟเลี้ยว
3. มัลติมิเตอร
จํานวน 1 ตัว
4. รถยนตนั่งสวนบุคคล
จํานวน 1 คัน
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จํานวน 2 ผืน
จํานวน 1 ชุด

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลสวนประกอบของเครื่องยนต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

ส ว นที่ 3 หั ว ข อ วิ ช า
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

สวนประกอบของเครื่องยนต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 8 : ระบบตัวถังรถยนต

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210203
รหัสวิชา
0921020308
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 30 นาที

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายหนาที่และโครงสรางของระบบตัวถังรถยนตได
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบตัวถังรถยนตได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. หนาที่และโครงสรางของถังรถยนต
2. ประเภทของโครงสรางถังรถยนต
3. ชิ้นสวนตาง ๆ ของตัวถังรถยนต
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210203)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
1. โครงสรางรถยนตตัวถังแบบซีดาน
จํานวน 1 คัน
2. รถยนตนั่งสวนบุคคล
จํานวน 1 คัน

วัสดุ
-

10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลสวนประกอบของเครื่องยนต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

ส ว นที่ 3 หั ว ข อ วิ ช า
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

สวนประกอบของเครื่องยนต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 9 : ระบบอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210203
รหัสวิชา
0921020309
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกชื่อ หนาที่ และหลักการทํางานของระบบอํานวยความสะดวก ระบบความปลอดภัย
ของตัวรถยนตได
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบอํานวยความสะดวก ระบบความปลอดภัยของตัวรถยนตได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ถุงลมนิรภัย
2. ระบบปองกันลอหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไหล
3. ระบบปรับอากาศ
4. ระบบเตือนการชน
5. ระบบจุดบอดหรือจุดอับสายตา (Blind Spot)
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210203)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
1. รถยนตนั่งสวนบุคคลที่มีระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติ (Cruise Control)
จํานวน 1 คัน
2. รถยนตนั่งสวนบุคคลที่มีระบบเบรกปองกันลอล็อก
(ABS)
จํานวน 1 คัน
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วัสดุ
-

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
3. รถยนตนั่งสวนบุคคลที่ไมมีระบบเบรกปองกันลอล็อก
(ABS)
จํานวน 1 คัน
4. กรวยจราจร
จํานวน 2 อัน
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลสวนประกอบของเครื่องยนต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 7
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920163100501
2. ชื่อโมดูลการฝก
การบํารุงรักษารถยนต
รหัสโมดูลการฝก
09210301
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 13 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ 12 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒ นาขึ้นใหครอบคลุ มด านความรู ทักษะ และเจตคติแก ผูรั บการฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนตตามที่ผูผลิตกําหนดได
2. บํารุงรักษารถยนตตามที่ผูผลิตกําหนดได
3. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความเสียหายเบื้องตนได
4. บํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความเสียหายเบื้องตนได
5. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนตประจําวันได
6. บํารุงรักษารถยนตประจําวันได
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
5. พื้นฐาน
1. มีความรูเรื่องการบํารุงอุปกรณและเครื่องมือชางยนต
ความสามารถของ
2. มีความรูเรื่องการทํางานของเครื่องยนตเบื้องตน
ผูรับการฝก
3. มีความรูเรื่องสวนประกอบของรถยนต
4. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 6 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ
และใชระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายวิธีการบํารุงรักษา
หัวขอที่ 1 : การบํารุงรักษารถยนตตามที่ผูผลิต
0:30 5:30 6:00
รถยนตตามที่ผูผลิตกําหนดได
กําหนด
2. บํารุงรักษารถยนตตามที่ผูผลิต
กําหนดได
สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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3. อธิบายวิธีการบํารุงรักษา
หัวขอที่ 2 : การบํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความ
รถยนต เมื่อเกิดความเสียหาย
เสียหายเบื้องตน
เบื้องตนได
4. บํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิด
ความเสียหายเบื้องตนได
5. อธิบายวิธีการบํารุงรักษา
หัวขอที่ 3 : การบํารุงรักษารถยนตประจําวัน
รถยนตประจําวันได
6. บํารุงรักษารถยนตประจําวันได
รวมทั้งสิ้น
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

การบํารุงรักษารถยนต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : การบํารุงรักษารถยนตตามที่ผูผลิตกําหนด

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210301
รหัสวิชา
0921030101
ปฏิบัติ 5 ชั่วโมง 30 นาที

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 6 ชั่วโมง
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนตตามที่ผูผลิตกําหนดได
2. บํารุงรักษารถยนตตามที่ผูผลิตกําหนดได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การตรวจสอบระดับน้ําหลอเย็น
2. การตรวจสอบและเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตพรอมไสกรอง
3. การตรวจสอบระดับน้ํากลั่นแบตเตอรีแ่ ละการบํารุงรักษาแบตเตอรี่
4. การตรวจสอบระดับน้ํามันเบรก
5. การตรวจสอบระดับน้ํามันคลัตช
6. การตรวจสอบระดับน้ํามันเกียรธรรมดา อัตโนมัติ
7. การตรวจสอบระดับน้ํามันพวงมาลัย POWER
8. การตรวจสอบสภาพของสายพาน และเปลี่ยนสายพาน
9. การตรวจสอบสภาพภายในหองเครื่องยนต และภายในหองโดยสาร
10. การตรวจสอบระบบไฟสองสวางและไฟสัญญาณ
11. การตรวจสอบที่ปดน้ําฝน
12. การตรวจสอบลอและยาง และการเปลี่ยนลออะไหล
13. การตรวจสอบและเปลี่ยนน้ํามันเฟองทาย
14. การตรวจสอบและทําความสะอาดกรองอากาศ
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210301)
2. ฝกปฏิบัติงาน
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8. วิธีการประเมินผล

ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. กรวยเติมน้ํามันเครื่อง
จํานวน 1 อัน
1. กรองน้ํามันเครื่อง
จํานวน 1 ลูก
2. กระปองสําหรับรองน้ํา
จํานวน 1 ใบ
2. น้ํามันเครื่อง
จํานวน 1 แกลลอน
3. เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่
จํานวน 1 เครื่อง
3. เบกกิ้งโซดา
จํานวน 1 หอ
4. เครื่องมือชางพื้นฐาน
จํานวน 1 ชุด
4. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 7 ผืน
5. เครื่องมือถอดประกอบกรองน้ํามันเครื่อง
5. ฟวสขนาดตาง ๆ
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 อัน
6. สายพานอัลเตอเนเตอร
จํานวน 1 เสน
6. เครื่องลางหัวเทียน
จํานวน 1 เครื่อง
7. หลอดไฟเพดานภายในหองโดยสารรถยนต
7. ถังรองน้ํามันเครื่อง
จํานวน 1 ใบ
จํานวน 1 ชุด
8. ประแจกระบอกถอดประกอบหัวเทียน
8. หัวเทียน
จํานวน 4 หัว
จํานวน 1 ชุด
9. แหวนรองนอตถายน้ํามันเครื่อง
จํานวน 1 อัน
9. ประแจวัดแรงบิด
จํานวน 1 อัน
10. ปมลม
จํานวน 1 ชุด
11. ปนเปาลม
จํานวน 1 ตัว
12. ผาคลุมรถสําหรับซอม
จํานวน 1 ชุด
13. ฟลเลอรเกจปรับตั้งหัวเทียน จํานวน 1 ชุด
14. มัลติมิเตอร
จํานวน 1 ตัว
15. รถยนตเครื่องยนตดีเซล
จํานวน 1 คัน
16. ลิฟตยกรถแบบ 2 เสา
จํานวน 1 เครื่อง
17. ไฮโดรมิเตอร
จํานวน 1 เครื่อง
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการบํารุงรักษารถยนต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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ส ว นที่ 3 หั ว ข อ วิ ช า
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

การบํารุงรักษารถยนต

3. ชื่อหัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210301
รหัสวิชา
0921030102
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

หัวขอที่ 2 : การบํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความเสียหาย
เบื้องตน
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความเสียหายเบื้องตนได
2. บํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความเสียหายเบื้องตนได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- การตรวจเช็คและซอมบํารุงรถยนตระดับเบื้องตน ตามความเสียหายที่ไดรับ เชน ยางรัว่
ยางแบน ความรอนขึ้น ไฟหนาและไฟสัญญาณตาง ๆ ไมติด
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210301)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. กรวยเติมน้ํา
จํานวน 1 อัน 1. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 1 ผืน
2. ขาตั้งรองรับรถ
จํานวน 1 ตัว 2. สารหลอเย็นหมอน้ํา
จํานวน 1 กระปอง
3. เครื่องมือทดสอบหมอน้ํา
จํานวน 1 ชุด
4. ประแจขันนอตลอ
จํานวน 1 อัน
5. ประแจวัดแรงบิด
จํานวน 1 อัน
6. ผาคลุมรถสําหรับซอม
จํานวน 1 ชุด
7. แมแรงตะเฆ
จํานวน 1 ตัว
8. รถยนตนั่งสวนบุคคล
จํานวน 1 คัน
9. ลอรถยนตที่มีสภาพพรอมใชงาน
จํานวน 1 เสน
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10. หมอนรองลอรถกันลื่นไถล
จํานวน 4 อัน
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการบํารุงรักษารถยนต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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ส ว นที่ 3 หั ว ข อ วิ ช า
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1

2. ชื่อโมดูล

การบํารุงรักษารถยนต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : การบํารุงรักษารถยนตประจําวัน

รหัสหลักสูตร
0920163100501
รหัสโมดูลการฝก
09210301
รหัสวิชา
0921030103
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง 30 นาที

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 4 ชั่วโมง
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนตประจําวันได
2. บํารุงรักษารถยนตประจําวันได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การตรวจสอบลมยาง
2. การตรวจดูรอยรั่วของน้ํามันใตทองรถ
3. การดูแลน้ําระบายความรอน
4. การตรวจสอบและเติมน้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต
5. การตรวจสอบและเติมน้ํามันเบรก
6. การตรวจสอบและเติมน้ํามันกระบอกคลัตช
7. ขอปฏิบัติในการใชรถยนตประจําวัน
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210301)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)

9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. เกจวัดลมยาง
จํานวน 1 อัน
1. น้ํากลั่นแบตเตอรี่
จํานวน 1 ขวด
2. แบตเตอรี่รถยนต
จํานวน 1 ลูก
2. น้ํารอน
จํานวน 1 ชามใหญ
3. ปมลม
จํานวน 1 ชุด
3. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 3 ผืน
4. ผาคลุมรถสําหรับซอม
จํานวน 1 ชุด
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5. รถยนตนั่งสวนบุคคล
จํานวน 1 คัน
6. หัวเติมลมยาง
จํานวน 1 อัน
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการบํารุงรักษารถยนต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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คณะผูจัดทําโครงการ
คณะผูบริหาร
1. นายสุทธิ
2. นางถวิล

สุโกศล
เพิ่มเพียรสิน

อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

3. นายธวัช
4. นายสุรพล

เบญจาทิกุล
พลอยสุข

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

5. วาที่รอยตรี สมศักดิ์ พรหมดํา
6. นางเพ็ญประภา
ศิริรัตน

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบการฝก

7. นายวัชรพงษ

มุขเชิด

ผูอํานวยการสํานักงานรับรองความรูความสามารถ

คําเงิน

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร

สุนทรกนกพงศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

ตันตระกูล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

พิมพสาลี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะที่ปรึกษาโครงการ
1. ผศ. ดร. มนตรี
2. รศ. ดร. วิสุทธิ์
3. ผศ. สันติ
4. นายสุระชัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
5. นายวินัย

ใจกลา

ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

6. นายวราวิช

กําภู ณ อยุธยา

สํานักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกลาลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

7. นายมนตรี
8. นายธเนศ

ประชารัตน
วงควัฒนานุรักษ

แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

9. นายณัฐวุฒิ
10. นายหาญยงค

เสรีธรรม
หอสุขสิริ

แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
แผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

11. นายสวัสดิ์

บุญเถื่อน

แผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
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