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คํานํา
เอกสารหลักสูตรและโมดูลการฝก สาขาชางบํารุง รักษารถยนต ระดับ 2 รหัสหลักสูตร 0920163100502 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 2 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
สวนที่ 1 โครงสรางหลักสูตร

1
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก และสวนที่ 3 หัวขอวิชา
โมดูลการฝกที่ 1 09210104 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

14

โมดูลการฝกที่ 2 09210105 คณิตศาสตรชางยนต
โมดูลการฝกที่ 3 09210106 วิทยาศาสตรประยุกต

26
34

โมดูลการฝกที่ 4 09210204 วัสดุและสมบัติของวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน
โมดูลการฝกที่ 5 09210205 เครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต

45
50

โมดูลการฝกที่ 6 09210302 การวิเคราะหและแกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตน
56
โมดูลการฝกที่ 7 09210206 การหลอลื่นและการเลือกใชสารหลอลื่น
75
โมดูลการฝกที่ 8 09210401 การทํารายงานและทําสถิติ รวมถึงการทําระบบติดตามลูกคาเบื้องตน 81
คณะผูจัดทําโครงการ
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มาตรฐานความสามารถ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาอาชีพชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
หนวยความสามารถ
ความสามารถยอย (งานยอย)
1. มีความรู ความเขาใจ และสามารถ 1. อธิบายวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยทั้งผูปฏิบัติงาน อุปกรณ ชิ้นงาน
ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
และเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน
2. อธิบายหลักการปองกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับสภาวะการปฏิบัติงาน
3. บอกวิธีการจัดพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
4. จัดพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
5. อธิบายการแตงกาย และการใชอุปกรณปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน
6. แตงกายและใชอุปกรณปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน
7. อธิบายวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
8. ปฏิบัติตนตามวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
9. บอกขอกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขภาพ
10.อธิบายกฎหมายแรงงาน
2. มีความรู ความเขาใจ และสามารถ 1. อธิบายวิธีการคํานวณพื้นที่ ปริมาตร และน้ําหนักเบื้องตน
คํานวณเกี่ยวกับคณิตศาสตร
2. แสดงวิธีการคํานวณพื้นที่ ปริมาตร และน้ําหนักเบื้องตน
ชางยนต
3. บอกวิธีการวัดมุมทางเรขาคณิต
4. วัดมุมทางเรขาคณิต
5. อธิบายวิธีการหาขอมูลจากกราฟ หรือตาราง
6. แสดงวิธกี ารหาขอมูลจากกราฟ หรือตาราง
3. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
1. อธิบายการขยายตัวของโลหะเนื่องจากความรอนและการใชงาน
วิทยาศาสตรประยุกต
2. อธิบายเกี่ยวกับความฝดและการใชงาน
3. คํานวณเกี่ยวกับความเร็วและอัตราเรง
4. คํานวณความเร็วและอัตราเรง
5. อธิบายเกี่ยวกับแรงบิดและคานงัด
6. อธิบายเกี่ยวกับงานและพลังงาน
7. อธิบายเกี่ยวกับอัตราทด
8. คํานวณอัตราทด
9. อธิบายหลักการของไฮดรอลิกที่เกี่ยวกับการทํางาน
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4.

5.

6.

7.

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาอาชีพชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
หนวยความสามารถ
ความสามารถยอย (งานยอย)
มีความรู ความเขาใจ และ
1. อธิบายสมบัติวัสดุกันรั่วซึม
มีความสามารถเกี่ยวกับวัสดุ
2. ใชวัสดุกันรั่วซึม
และสมบัติของวัสดุที่ใชใน
3. อธิบายสมบัติสารยึดแนน
การปฏิบัติงาน
4. ใชสารยึดแนน
มีความรู ความเขาใจ และมี
1. อธิบายวิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต
ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องมือ
2. บํารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต
พื้นฐานทางดานชางยนต
3. อธิบายวิธีการใช วิธีบํารุงรักษาเครื่องชั่ง เครื่องมือวัดทางดานชางยนต
4. ใชและบํารุงรักษาเครื่องชั่ง เครื่องมือวัดทางดานชางยนต
มีความรู ความเขาใจ และ
1. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของเครื่องยนต
มีความสามารถเกี่ยวกับ
2. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของเครื่องยนต
การวิเคราะหและแกไขขอขัดของ 3. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบสงกําลัง
ความเสียหายเบื้องตน
4. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบสงกําลัง
5. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบรองรับน้ําหนัก
6. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบรองรับน้ําหนัก
7. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบบังคับเลี้ยว
8. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบบังคับเลี้ยว
9. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบเบรก
10.แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบเบรก
11. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบไฟฟาในรถยนต
12.แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบไฟฟาในรถยนต
13.วิ เ คราะห ขอ ขัด ข อง ความเสีย หายเบื้องตน ของ
ระบบอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย
14.แกไขขอขัดของและความเสียหายเบื้องตนของ
ระบบอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย
15.วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของตัวถังรถยนต และสีรถยนต
16.แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของตัวถังรถยนต
และสีรถยนต
มีความรู ความเขาใจ และ
1. บอกวิธีการเลือกใชและวิเคราะหสารหลอลื่นที่จะนํามาใชกับ
สวนตาง ๆ ของรถยนต
2
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มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาอาชีพชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
หนวยความสามารถ
ความสามารถยอย (งานยอย)
มีความสามารถเกี่ยวกับการหลอลื่น 2. เลือกใชสารหลอลื่นไดเหมาะสมกับสวนตาง ๆ ของรถยนต
และการเลือกใชสารหลอลื่น
3. อธิบายและวิเคราะหขอขัดของความเสียหายของสวนตาง ๆ ของ
รถยนตกรณีใชสารหลอลื่นผิดมาตรฐานกําหนด
4. แกไขขอขัดของความเสียหายสวนตาง ๆ ของรถยนตกรณีใช
สารหลอลื่นผิดมาตรฐานกําหนด
8. มีความรู ความเขาใจ และมี
1. อธิบายการทํารายงานและการทําสถิติ
ความสามารถเกี่ยวกั บ
2. ทํารายงานและทําสถิติ
การทํารายงานและทําสถิติ รวมถึง 3. อธิบายการทําระบบติดตามลูกคาเบื้องตน
การทําระบบติดตามลูกคาเบื้องตน 4. ทําระบบติดตามลูกคาเบื้องตน
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ส ว นที่ 1 โครงสร า งหลั ก สู ต ร
1. หลักสูตรการฝก
ยกระดับฝมือ

ชื่อหลักสูตร : สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

รหัสหลักสูตร
0920163100502

2. ระยะเวลาการฝกอบรม
รวม 113 ชั่วโมง
ทฤษฎี 34 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 79 ชั่วโมง
3. ขอบเขตของหลักสูตร
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝกในอาชีพชางบํารุงรักษารถยนต เพื่อให
มีความรูความสามารถและทัศนคติตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2 ดังนี้
3.1 มีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ าน
3.2 มีความรูเกี่ยวกับคณิตศาสตรชางยนต
3.3 มีความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรประยุกต
3.4 มีความรูเกี่ยวกับวัสดุ และสมบัติของวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน
3.5 มีความรูเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต
3.6 มีความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหและแกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตน
3.7 มีความรูเกี่ยวกับการหลอลื่นและการเลือกใชสารหลอลื่น
3.8 มีความรูเกี่ยวกับการทํารายงานสถิติ รวมถึงการทําระบบติดตามลูกคาเบื้องตน
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
5. ตองผานการฝกอบรมตามหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
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5. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
หนวย
ความสามารถ

ชื่อโมดูลการฝก

ผลลัพธการเรียนรู

มีความรู ความเขาใจ
(09210104)
1. อธิบายวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยทั้ง
และสามารถ
ความปลอดภัยในการ
ผูปฏิบัติงาน อุปกรณ ชิ้นงาน และเครื่องมือ
ปฏิบัติงานดวย
ปฏิบัติงาน
ทีใ่ ชในการปฏิบัติงานได
ความปลอดภัย
2. อธิบายหลักการปองกันอุบัติเหตุที่เหมาะสม
กับสภาวะการปฏิบัติงานได
3. บอกวิธีการจัดพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมได
4. จัดพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมได
5. อธิบายการแตงกาย และการใชอุปกรณปองกัน
อันตรายขณะปฏิบัติงานได
6. แตงกายและใชอุปกรณปองกันอันตราย
ขณะปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
7. อธิบายวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยได
8. ปฏิบัติตนตามวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยได
9. บอกขอกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย และ
สุขภาพได
10.อธิบายกฎหมายแรงงานได
มีความรู ความเขาใจ
(09210105)
1. อธิบายวิธีการคํานวณพื้นที่ ปริมาตร และ
และสามารถ
คณิตศาสตรชางยนต
น้ําหนักเบื้องตนได
คํานวณเกี่ยวกับ
2. แสดงวิธีการคํานวณพื้นพี่ ปริมาตร และน้ําหนัก
คณิตศาสตรชางยนต
เบื้องตนได
3. บอกวิธีการวัดมุมทางเรขาคณิตได
4. วัดมุมทางเรขาคณิตได
5. อธิบายวิธีการหาขอมูลจากกราฟ หรือตารางได
6. แสดงวิธีการหาขอมูลจากกราฟ หรือตารางได
มีความรู ความเขาใจ
(09210106)
1. อธิบายการขยายตัวของโลหะเนื่องจากความรอน
เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรประยุกต
และการใชงานได
วิทยาศาสตรประยุกต
2. อธิบายเกี่ยวกับความฝดและการใชงานได
3. คํานวณเกี่ยวกับความเร็วและอัตราเรงได
5
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ระยะเวลา
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
5:15 7:30

4:00

8:30

4:00

3:00
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ผลลัพธการเรียนรู
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คํานวณความเร็วและอัตราเรงได
อธิบายเกี่ยวกับแรงบิดและคานงัดได
อธิบายเกี่ยวกับงานและพลังงานได
อธิบายเกี่ยวกับอัตราทดได
คํานวณอัตราทดได
อธิบายหลักการของไฮดรอลิกที่เกี่ยวกับการ
ทํางานได
อธิบายสมบัติวัสดุกันรั่วซึมได
ใชวัสดุกันรั่วซึมไดอยางถูกตอง
อธิบายสมบัติสารยึดแนนได
ใชสารยึดแนนไดอยางถูกตอง

ระยะเวลา
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

มีความรู ความเขาใจ
และมีความสามารถ
เกี่ยวกับวัสดุและ
สมบัติของวัสดุที่ใช
ในการปฏิบัติงาน
มีความรู ความเขาใจ
และมีความสามารถ
เกี่ยวกับเครื่องมือ
พื้นฐานทางดาน
ชางยนต

(09210204)
วัสดุและสมบัติของ
วัสดุที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน

1.
2.
3.
4.

2:00

5:00

(09210205)
เครื่องมือพื้นฐาน
ทางดานชางยนต

5:00

มีความรู ความเขาใจ
และมีความสามารถ
เกี่ยวกับการวิเคราะห
และแกไข
ขอขัดของ
ความเสียหาย
เบื้องตน

(09210206)
การวิเคราะหและ
แกไขขอขัดของ
ความเสียหาย
เบื้องตน

2:30
1. อธิบายวิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐาน
ทางดานชางยนตได
2. บํารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนตได
3. อธิบายวิธีการใช วิธีบํารุงรักษาเครื่องชั่ง
เครื่องมือวัดทางดานชางยนต
4. ใชและบํารุงรักษาเครื่องชั่ง เครื่องมือวัดทางดาน
ชางยนตได
1. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของ 11:45
เครื่องยนตได
2. แก ไ ขข อ ขั ด ข อ ง ความเสี ย หายเบื้ อ งต น ของ
เครื่องยนตได
3. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของ
ระบบสงกําลังได
4. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบ
สงกําลังได
5. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของ
ระบบรองรับน้ําหนักได
6
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6. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบ
รองรับน้ําหนักได
7. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของ
ระบบบังคับเลี้ยวได
8. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบ
บังคับเลี้ยวได
9. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของ
ระบบเบรกได
10.แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบ
เบรกได
11.วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของ
ระบบไฟฟาในรถยนตได
12.แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบ
ไฟฟาในรถยนตได
13.วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของ
ระบบอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยได
14.แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบ
อํานวยความสะดวก และความปลอดภัยได
15.วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของ
ตัวถังรถยนต และสีรถยนตได
16.แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของตัวถัง
รถยนต และสีรถยนต
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มีความรู ความเขาใจ
(09210207)
1. บอกวิธีการเลือกใชและวิเคราะหสารหลอลื่น
และมีความสามารถ การหลอลื่นและการ
ที่จะนํามาใชกับสวนตาง ๆ ของรถยนตได
เกี่ยวกับการหลอลื่น เลือกใชสารหลอลื่น 2. เลือกใชสารหลอลื่นไดเหมาะสมกับสวนตาง ๆ
และการเลือกใช
ของรถยนตได
สารหลอลื่น
3. อธิบายและวิเคราะหขอขัดของความเสียหายของ
สวนตาง ๆ ของรถยนตกรณีใชสารหลอลื่นผิด
มาตรฐานกําหนดได
4. แกไขขอขัดของความเสียหายสวนตาง ๆ ของ
รถยนตกรณีใชสารหลอลื่นผิดมาตรฐานกําหนดได
มีความรู ความเขาใจ
(09210107)
1. อธิบายการทํารายงานและการทําสถิตไิ ด
และมีความสามารถ การทํารายงานและ 2. ทํารายงานและทําสถิติได
เกี่ยวกับการทํารายงาน ทําสถิติ รวมถึงการ 3. อธิบายการทําระบบติดตามลูกคาเบื้องตนได
และทําสถิติ รวมถึง ทําระบบติดตาม
4. ทําระบบติดตามลูกคาเบื้องตนได
การทําระบบติดตาม ลูกคาเบื้องตน
ลูกคาเบื้องตน

7. วิธีการฝกอบรม

1:30

5:00

34:00 79:00
113:00
เปนการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผูรับการฝก เพื่อประเมินความรู
ความสามารถตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้
1. ทดสอบภาคทฤษฎี ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70
วิธีประเมิน
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยใชชุดการฝก
2. ฝกปฏิบัติงาน
รวมทั้งสิ้น

6. วิธีการ
ประเมินผล

ระยะเวลา
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
3:00 6:00
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8. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝกและการประเมิน
8.1 เครื่องมือและอุปกรณ
1. กรรไกร
2. กรวยรอง
3. กระปองพลาสติกสําหรับใสน้ํา
4. กระปองรองรับน้ํามันพรอมสายยางออนไลลม
5. กระปองใสน้ํา
6. เกรียง
7. ขาตั้ง
8. คอนเหล็ก
9. เครื่องชั่งสปริงแบบแขวน (5 กิโลกรัม)
10. เครื่องมือจับกระจก
11. เครื่องมือชางพื้นฐาน
12. เครื่องมือถอดประกอบกรองน้ํามันเครื่อง
13. เครื่องยนตตั้งแทน
14. เครื่องยิงซิลิโคน
15. โตะปฏิบัติการ
16. โตะสําหรับวางอุปกรณ
17. ถังรองเปลี่ยนถายน้ํามัน
18. ถาดรอง
19. ถาดรองเปลี่ยนถายน้ํามัน
20. ถุงมือผา
21. ที่ครอบหูลดเสียง
22. ที่ตักขยะ
23. แทนอัดไฮดรอลิก
24. แบตเตอรี่
25. ประแจขันนอตลอ
26. ประแจบล็อก
27. ประแจลม
28. ประแจวัดแรงบิด
29. ปมลม
30. ปนเปาลม
9
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

จํานวน/คน
1 อัน
1 อัน
1 กระปอง
1 ชุด
1 ใบ
1 อัน
1 ตัว
1 อัน
1 ตัว
1 อัน
1 ชุด
1 อัน
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ตัว
1 ตัว
1 ใบ
1 ใบ
1 ใบ
1 คู
1 อัน
1 อัน
1 ตัว
1 ลูก
1 อัน
1 ชุด
1 ตัว
1 อัน
1 ตัว
1 ตัว

โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
31. แปรงขนออน
32. ผาคลุมรถสําหรับซอม
33. แผนไมรองตอกปะเก็น
34. โพรแทรกเตอรวัดมุมแบบครึ่งวงกลม
35. มัลติมิเตอร
36. ไมกวาด
37. ไมโครมิเตอรวัดนอกแบบสเกล ความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร
38. ไมถูพื้น
39. ไมบรรทัด
40. ไมปดฝุน
41. รถยนตนั่งสวนบุคคล
42. รถยนตนั่งสวนบุคคลที่ใชเกียรธรรมดา
43. รถยนตนั่งสวนบุคคลที่ใชเกียรอัตโนมัติ
44. รถยนตนั่งสวนบุคคลที่ใชเครื่องยนตดีเซล
45. รองเทานิรภัยชนิดหัวโลหะ
46. ลิฟตยกรถ
47. เวอรเนียรคาลิปเปอร ความละเอียด 1 ตอ 20 มิลลิเมตร หรือ 0.05 มิลลิเมตร
48. แวนตานิรภัย
49. สวานไฟฟา
50. หนากากกรองอนุภาค
51. หนากากเชื่อม
52. เหล็กตอกปะเก็น
53. อุปกรณดูดน้ํามัน
54. ไฮโดรมิเตอร
8.2 วัสดุที่ใชในการฝกและการประเมิน
1. กรองน้ํามันเชื้อเพลิง
2. กระจกหนารถยนต
3. กระดาษ A4 (สีขาว)
4. กระดาษทราย
5. กาวทาปะเก็น
6. กาวอีพอกซี

1 อัน
1 ชุด
1 แผน
3 อัน
1 ตัว
1 ดาม
1 อัน
1 ดาม
3 อัน
1 ดาม
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คู
1 ตัว
1 อัน
1 อัน
1 ตัว
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 ชุด
1 อัน
จํานวน/คน
1 ชุด
1 แผน
16 ชุด
1 ชุด
1 หลอด
1 ชุด
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7. จาระบีหรือน้ํามันหลอลื่นอเนกประสงค
8. ช็อคอัพรถยนต
9. ชิ้นงานทดลองสําหรับวัดดวยไมโครมิเตอรวัดนอก
10. ชิ้นงานทดลองสําหรับวัดดวยเวอรเนียรคาลิปเปอร
11. ซิลิโคนยึดกระจก
12. ดินสอ
13. ถุงชิ้นงานสําหรับทดลองชั่งดวยเครื่องชั่งสปริงแบบแขวน
14. เทปกาว
15. น้ํากลั่นแบตเตอรี่
16. น้ํามันกันสนิม
17. น้ํามันเกียรอัตโนมัติ
18. น้ํามันคลัตช
19. น้ํามันเบนซิน
20. น้ํามันเบรก
21. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 0W-40 /API SN/CF
22. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 10W-30 / API CI-4/SL
23. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 10W-50 /API CF-4/SL
24. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 15W-40 /API CH-4/SJ
25. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 15W-40 /API CI-4/ SL
26. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 15W-40 /API CJ-4
27. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 20W-50 /API SJ
28. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 30 /API CC/SD
29. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 40 /API CC/ SD
30. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 40 /API SD/CC
31. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 40 /API SL/CF
32. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 5W-30 /API CI-4
33. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 5W-30 /API CJ-4/SM
34. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 5W-30 /API SN/CF
35. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 5W-40 /API SN/CF
36. น้ํามันอเนกประสงค
37. น้ํามันไฮดรอลิก
38. น้ํายาเช็ดทําความสะอาด
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1 กระปอง
1 ชุด
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 หลอด
14 แทง
5 ชุด
1 มวน
1 ขวด
1 ขวด
4 ลิตร
1 ลิตร
1 แกลลอน
1 ลิตร
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 กระปอง
1 แกลลอน
1 ขวด
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39. น้ํายาทําความสะอาดรถยนต
40. น้ํายาทําความสะอาดลอรถยนต
41. น้ํายาไพรเมอร
42. น้ํายาแอคติเวเตอร
43. ปะเก็นกระดาษ ขนาด 30 x 30 เซนติเมตร
44. ปะเก็นฝาสูบ
45. ปากกา
46. ผงซักฟอก
47. ผาชามัวร
48. ผาเช็ดทําความสะอาด
49. ฝาสูบใหม (ตรงกับเครื่องที่ใช)
50. เพลาลูกเบี้ยวไอดีพรอมเฟองขับ
51. เพลาลูกเบี้ยวไอเสียพรอมเฟองขับ
52. ฟองน้ําทําความสะอาดรถยนต
53. ฟองน้ําทําความสะอาดลอรถยนต
54. มอเตอรกระจกมองขาง
55. มอเตอรพัดลมระบายความรอน
56. มอเตอรสตารท
57. ยางขอบกระจก
58. ยางลบ
59. รีเลยชนิด 4 ขา
60. ลวดสลิง ยาว 60 เซนติเมตร
61. เศษผา
62. หลอดไฟหนาแบบแฮโลเจน
63. แหวนรองนอตถายน้ํามันเกียร
8.3 สื่อการฝก ชุดการฝกและเอกสารประกอบการฝกและการประเมิน
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 ขวด
1 ขวด
1 แผน
1 แผน
14 ดาม
1 ถุง
1 ผืน
21 ผืน
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 อัน
1 อัน
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 เสน
1 กอน
1 ตัว
1 เสน
2 ชิ้น
1 ชุด
1 อัน
จํานวน/คน
1 เลม
1 เลม
1 เลม
1 ชุด
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9. คุณสมบัติของครูฝก/วิทยากร
ผูรับการฝกจะไดรับการฝกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยครูฝกจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานหรือวิทยากรจาก
ภายนอก ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผานการคัดเลือกตามขอกําหนดของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2. มีประสบการณดานการสอนหรือผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมการเปนวิทยากรระบบการฝก
ตามความสามารถ
3. มีความรู ความสามารถในสาขาอาชีพที่จะฝกอบรม
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 1
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920163100502
2. ชื่อโมดูลการฝก
ความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ าน
รหัสโมดูลการฝก
09210104
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 12 ชั่วโมง 45 นาที
ทฤษฎี 5 ชั่วโมง 15 นาที
ปฏิบัติ 7 ชั่วโมง 30 นาที
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒ นาขึ้นใหครอบคลุ มด านความรู ทักษะ และเจตคติแก ผูรั บการฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยทั้งผูปฏิบัติงาน อุปกรณ ชิ้นงาน และเครื่องมือ
ที่ใชในการปฏิบัติงานได
2. อธิบายหลักการปองกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับสภาวะการปฏิบัติงานได
3. บอกวิธีการจัดพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมได
4. จัดพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมได
5. อธิบายการแตงกาย และการใชอุปกรณปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงานได
6. แตงกายและใชอุปกรณปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
7. อธิบายวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยได
8. ปฏิบัติตนตามวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยได
9. บอกขอกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขภาพได
10. อธิบายกฎหมายแรงงานได
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
ผูรับการฝก
2. มีความรูเรื่องกฎหมายในชีวิตประจําวัน
3. ผูรับการฝกผานระดับ 1 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและ
ใชระยะเวลาฝก ดังนี้
สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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ผลลัพธการเรียนรู
1. อธิบายวิธีการปฏิบัติงานที่
ปลอดภัยทั้งผูปฏิบัติงาน
อุปกรณ ชิ้นงาน และเครื่องมือ
ที่ใชในการปฏิบัติงานได
2. อธิบายหลักการปองกัน
อุบัติเหตุที่เหมาะสมกับสภาวะ
การปฏิบัติงานได
3. บอกวิธีการจัดพื้นที่ในการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมได
4. จัดพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมได
5. อธิบายการแตงกาย และการใช
อุปกรณปองกันอันตรายขณะ
ปฏิบัติงานได
6. แตงกายและใชอุปกรณปองกัน
อันตรายขณะปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง
7. อธิบายวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิด
อัคคีภัยได
8. ปฏิบัติตนตามวิธีการปฏิบัติเมื่อ
เกิดอัคคีภัยได
9. บอกขอกําหนดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย และสุขภาพได
10.อธิบายกฎหมายแรงงานได

ชื่อหัวขอวิชา
หัวขอที่ 1 : วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
0:30
0:30

หัวขอที่ 2 : หลักการปองกันอุบัติเหตุที่เหมาะสม
กับสภาวะการปฏิบัติงาน

0:30

-

0:30

หัวขอที่ 3 : การจัดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม

0:45

2:30

3:15

หัวขอที่ 4 : การแตงกาย และการใชอุปกรณ
ปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน

0:45

2:30

3:15

หัวขอที่ 5 : วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

1:30

2:30

4:00

หัวขอที่ 6 : ขอกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย
และสุขภาพ
หัวขอที่ 7 : กฎหมายแรงงาน
รวมทั้งสิ้น

0:15

-

0:15

1:00
5:15

7:30

1:00
12:45
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

ความปลอดภัยในการปฏิบัติทํางาน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210104
รหัสวิชา
0921010401
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยทั้งผูปฏิบัติงาน อุปกรณ ชิ้นงาน และเครื่องมือที่ใช
ในการปฏิบัติงานได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ
2. ความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรกล
3. ขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210104)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน

3. ชื่อหัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210104
รหัสวิชา
0921010402
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

หัวขอที่ 2 : หลักการปองกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับสภาวะ
การปฏิบัติงาน
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายหลักการปองกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับสภาวะการปฏิบัติงานได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การปองกันอุบัตเิ หตุที่เกิดจากตัวบุคคล
2. การปองกันอุบัติเหตุจากเครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุ
3. การปองกันอุบัติเหตุจากการจัดระบบทํางานและสถานที่ปฏิบัติงาน
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (09210104)
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 และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : การจัดพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210104
รหัสวิชา
0921010403
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 30 นาที

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 15 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกวิธีการจัดพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมได
2. จัดพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. หลักการ 5 ส
2. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 5 ส
3. ประโยชนจากการทํากิจกรรม 5 ส
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210104)
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. กระปองพลาสติกสําหรับใสน้ํา จํานวน 1 กระปอง
1. กระดาษ A4 (สีขาว)
จํานวน 4 แผน
2. ที่ตักขยะ
จํานวน 1 อัน
2. ดินสอ
จํานวน 1 แทง
3. ไมกวาด
จํานวน 1 ดาม
3. น้ํายาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 1 ขวด
4. ไมถูพื้น
จํานวน 1 ดาม
4. ปากกา
จํานวน 1 ดาม
5. ไมปดฝุน
จํานวน 1 ดาม
5. ผงซักฟอก
จํานวน 1 ถุง
6. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 3 ผืน
7. ยางลบ
จํานวน 1 กอน
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โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
10. เงื่อนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

3. ชื่อหัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210104
รหัสวิชา
0921010404
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 30 นาที

หัวขอที่ 4 : การแตงกาย และการใชอุปกรณปองกันอันตราย
ขณะปฏิบัติงาน
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 15 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายการแตงกาย และการใชอุปกรณปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงานได
2. แตงกายและใชอุปกรณปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ความหมายของอุปกรณปองกันสวนบุคคล
2. หลักเกณฑในการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
3. ประเภทของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210104)
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. โตะสําหรับวางอุปกรณ
จํานวน 1 ตัว - น้ํากลั่นแบตเตอรี่
จํานวน 1 ขวด
2. ถุงมือผา
จํานวน 1 คู
3. ที่ครอบหูลดเสียง
จํานวน 1 อัน
4. แบตเตอรี่
จํานวน 1 ลูก
5. รองเทานิรภัยชนิดหัวโลหะ
จํานวน 1 คู
6. แวนตานิรภัย
จํานวน 1 อัน
7. หนากากกรองอนุภาค
จํานวน 1 อัน
8. หนากากเชื่อม
จํานวน 1 อัน
20
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

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

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 5 : วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210104
รหัสวิชา
0921010405
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 30 นาที

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 4 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยได
2. ปฏิบัติตนตามวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- การปองกันและควบคุมอัคคีภัยในสถานประกอบการ
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210104)
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
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 6 : ขอกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขภาพ

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210104
รหัสวิชา
0921010406
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 15 นาที
ทฤษฎี 15 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- บอกขอกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขภาพได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- กฎทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210104)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

23
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 7 : กฎหมายแรงงาน

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210104
รหัสวิชา
0921010407
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายสิทธิตามกฎหมายแรงงานได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. เวลาทํางาน
2. เวลาพัก
3. วันหยุดสัปดาห
4. วันหยุดประเพณี
5. วันหยุดพักผอนประจําป
6. การลา เชน ลาคลอด ลากิจ ลาเพื่อรับราชการทหาร เปนตน
7. คาจาง
8. การทํางานลวงเวลา และการทํางานในวันหยุด
9. คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
10. คาชดเชย
11. การใชแรงงานหญิง
12. การใชแรงงานเด็ก
13. การรองทุกขของลูกจาง
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210104)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
-
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โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 2
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920163100502
2. ชื่อโมดูลการฝก
คณิตศาสตรชางยนต
รหัสโมดูลการฝก
09210105
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 12 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 4 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 8 ชั่วโมง 30 นาที
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายวิธีการคํานวณพื้นที่ ปริมาตร และน้ําหนักเบื้องตนได
2. แสดงวิธีการคํานวณพื้นพี่ ปริมาตร และน้ําหนักเบื้องตนได
3. บอกวิธีการวัดมุมทางเรขาคณิตได
4. วัดมุมทางเรขาคณิตได
5. อธิบายวิธีการหาขอมูลจากกราฟ หรือตารางได
6. แสดงวิธีการหาขอมูลจากกราฟ หรือตารางได
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
5. พื้นฐาน
1. มีความรูเรื่องคณิตศาสตรประยุกต บวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม เศษสวน และ
ความสามารถของ
ทศนิยม
ผูรับการฝก
2. มีความรูเรื่องสมการเลขคณิต
3. ผูรับการฝกผานระดับ 1 มาแลว
4. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 1 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายวิธีการคํานวณพื้นที่
หัวขอที่ 1 : การคํานวณพื้นที่ ปริมาตร
1:30 3:00 4:30
ปริมาตร และน้ําหนักเบื้องตนได และน้ําหนักเบื้องตน
2. แสดงวิธีการคํานวณพื้นพี่ ปริมาตร
และน้ําหนักเบื้องตนได
สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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3. บอกวิธีการวัดมุมทางเรขาคณิตได หัวขอที่ 2 : มุมทางเรขาคณิต
4. วัดมุมทางเรขาคณิตได
หัวขอที่ 3 : การหาขอมูลจากกราฟ หรือตาราง
5. อธิบายวิธีการหาขอมูลจาก
กราฟ หรือตารางได
6. แสดงวิธีการหาขอมูลจากกราฟ
หรือตารางได
รวมทั้งสิ้น
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โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

คณิตศาสตรชางยนต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : การคํานวณพื้นที่ ปริมาตรและน้ําหนักเบื้องตน

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210105
รหัสวิชา
0921010501
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 4 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายวิธีการคํานวณพื้นที่ ปริมาตร และน้ําหนักเบื้องตนได
2. แสดงวิธีการคํานวณพื้นพี่ ปริมาตร และน้ําหนักเบื้องตนได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การคํานวณพื้นที่
2. การคํานวณปริมาตร
3. การคํานวณน้ําหนักเบื้องตน
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210105)
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. กระดาษ A4 (สีขาว)
จํานวน 3 ชุด
2. ปากกา
จํานวน 3 ดาม
3. ดินสอ
จํานวน 3 แทง
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลคณิตศาสตรชางยนต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

คณิตศาสตรชางยนต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : มุมทางเรขาคณิต

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210105
รหัสวิชา
0921010502
ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง 50 นาที

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 10 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกวิธีการวัดมุมทางเรขาคณิตได
2. วัดมุมทางเรขาคณิตได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. เรขาคณิตที่เปนสวนประกอบของมุม
2. ประเภทของมุม
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210105)
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. โพรแทรกเตอรวัดมุมแบบครึ่งวงกลม จํานวน 3 อัน 1. กระดาษ A4 (สีขาว)
จํานวน 3 ชุด
2. ไมบรรทัด
จํานวน 3 อัน 2. ปากกา
จํานวน 3 ดาม
3. ดินสอ
จํานวน 3 แทง
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลคณิตศาสตรชางยนต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

คณิตศาสตรชางยนต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : การหาขอมูลจากกราฟ หรือตาราง

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210105
รหัสวิชา
0921010503
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง 40 นาที

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 5 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 20 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายวิธีการหาขอมูลจากกราฟ หรือตารางได
2. แสดงวิธีการหาขอมูลจากกราฟ หรือตารางได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ประเภทของกราฟและตาราง
2. การหาขอมูลจากกราฟ
3. การหาขอมูลจากตาราง
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210105)
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. กระดาษ A4 (สีขาว)
จํานวน 3 ชุด
2. ปากกา
จํานวน 3 ดาม
3. ดินสอ
จํานวน 3 แทง
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลคณิตศาสตรชางยนต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 3
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920163100502
2. ชื่อโมดูลการฝก
วิทยาศาสตรประยุกต
รหัสโมดูลการฝก
09210106
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 7 ชั่วโมง
ทฤษฎี 4 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒ นาขึ้นใหครอบคลุ มด านความรู ทักษะ และเจตคติแก ผูรั บการฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายการขยายตัวของโลหะเนื่องจากความรอนและการใชงานได
2. อธิบายเกี่ยวกับความฝดและการใชงานได
3. คํานวณเกี่ยวกับความเร็วและอัตราเรงได
4. คํานวณความเร็วและอัตราเรงได
5. อธิบายเกี่ยวกับแรงบิดและคานงัดได
6. อธิบายเกี่ยวกับงานและพลังงานได
7. อธิบายเกี่ยวกับอัตราทดได
8. คํานวณอัตราทดได
9. อธิบายหลักการของไฮดรอลิกที่เกี่ยวกับการทํางานได
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูเรื่องสถานะของสาร
ผูรับการฝก
2. มีความรูเรื่องกลศาสตรพื้นฐาน
3. มีความรูเรื่องคณิตศาสตรประยุกต
4. ผูรับการฝกผานระดับ 1 มาแลว
5. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 2 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายการขยายตัวของโลหะ หัวขอที่ 1 : การขยายตัวของโลหะเนื่องจาก
0:30
0:30
เนื่องจากความรอนและ
ความรอนและการใชงาน
สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

34
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การใชงานได
อธิบายเกี่ยวกับความฝดและ
การใชงานได
คํานวณเกี่ยวกับความเร็วและ
อัตราเรงได
คํานวณความเร็วและอัตราเรงได
อธิบายเกี่ยวกับแรงบิดและคานงัดได
อธิบายเกี่ยวกับงานและ
พลังงานได
อธิบายเกี่ยวกับอัตราทดได
คํานวณอัตราทดได
อธิบายหลักการของไฮดรอลิกส
ที่เกี่ยวกับการทํางานได

หัวขอที่ 2 : ความฝดและการใชงาน

0:15

-

0:15

หัวขอที่ 3 : ความเร็วและอัตราเรง

0:30

1:30

2:30

หัวขอที่ 4 : แรงบิดและคานงัด
หัวขอที่ 5 : งานและพลังงาน

0:30
0:30

-

0:30
0:30

หัวขอที่ 6 : การคํานวณอัตราทด

0:45

1:30

2:15

หัวขอที่ 7 : หลักการของไฮดรอลิกสที่เกี่ยวกับ
การทํางาน
รวมทั้งสิ้น

0:30

-

0:30

4:00

3:00

7:00
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

วิทยาศาสตรประยุกต

3. ชื่อหัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210106
รหัสวิชา
0921010601
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

หัวขอที่ 1 : การขยายตัวของโลหะเนื่องจากความรอนและ
การใชงาน
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายการขยายตัวของโลหะ เนื่องจากความรอนและนําไปใชได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การขยายตัวของโลหะ
2. การนําไปใชงาน
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210106)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (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 2

36
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

วิทยาศาสตรประยุกต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : ความฝดและการใชงาน

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210106
รหัสวิชา
0921010602
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 15 นาที
ทฤษฎี 15 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายเกี่ยวกับความฝดและการใชงานได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- ความฝดและการนําไปใชงาน
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210106)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (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 2
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

วิทยาศาสตรประยุกต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : ความเร็วและอัตราเรง

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210106
รหัสวิชา
0921010603
ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง 30 นาที

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. คํานวณเกี่ยวกับความเร็วและอัตราเรงได
2. คํานวณความเร็วและอัตราเรงได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ความเร็ว
2. ความเรง
3. อัตราเรง
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210106)
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. กระดาษ A4 (สีขาว)
จํานวน 2 ชุด
2. ปากกา
จํานวน 2 ดาม
3. ดินสอ
จํานวน 2 แทง
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลวิทยาศาสตรประยุกต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

โครงร า งหลั 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 2
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กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

โครงร า งหลั 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 2

2. ชื่อโมดูล

วิทยาศาสตรประยุกต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 4 : แรงบิดและคานงัด

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210106
รหัสวิชา
0921010604
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายเกี่ยวกับแรงบิดและคานงัดได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- แรงบิดและคานงัด
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210106)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (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 2
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กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

โครงร า งหลั 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 2

2. ชื่อโมดูล

วิทยาศาสตรประยุกต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 5 : งานและพลังงาน

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210106
รหัสวิชา
0921010605
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายเกี่ยวกับงานและพลังงานได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- งานและพลังงาน
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210106)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (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 2
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กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

โครงร า งหลั 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 2

2. ชื่อโมดูล

วิทยาศาสตรประยุกต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 6 : การคํานวณอัตราทด

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210106
รหัสวิชา
0921010606
ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง 30 นาที

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง 15 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายเกี่ยวกับอัตราทดได
2. คํานวณอัตราทดได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- การคํานวณหาอัตราทด
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210106)
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. กระดาษ A4 (สีขาว)
จํานวน 2 ชุด
2. ปากกา
จํานวน 2 ดาม
3. ดินสอ
จํานวน 2 แทง
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลวิทยาศาสตรประยุกต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

โครงร า งหลั 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 2
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กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

โครงร า งหลั 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 2

2. ชื่อโมดูล

วิทยาศาสตรประยุกต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 7 : หลักการของไฮดรอลิกที่เกี่ยวกับการทํางาน

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210106
รหัสวิชา
0921010607
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- อธิบายหลักการของไฮดรอลิกที่เกี่ยวกับการทํางานได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- หลักการของไฮดรอลิก
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210106)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (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 2
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กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 4
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920163100502
2. ชื่อโมดูลการฝก
วัสดุและสมบัติของวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน
รหัสโมดูลการฝก
09210204
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 7 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 5 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒ นาขึ้นใหครอบคลุ มด านความรู ทักษะ และเจตคติแก ผูรั บการฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายสมบัติวัสดุกันรั่วซึมได
2. ใชวัสดุกันรั่วซึมไดอยางถูกตอง
3. อธิบายสมบัติสารยึดแนนได
4. ใชสารยึดแนนไดอยางถูกตอง
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
- มีความรูเรื่องสมบัติของวัสดุในงานชาง
ผูรับการฝก
- ผูรับการฝกผานระดับ 1 มาแลว
- ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 3 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายสมบัติวัสดุกันรั่วซึมได หัวขอที่ 1 : สมบัติและการใชวัสดุกันรั่วซึม
1:15 2:30 3:45
2. ใชวัสดุกันรั่วซึมไดอยางถูกตอง
3. อธิบายสมบัติสารยึดแนนได
หัวขอที่ 2 : สมบัติและการใชสารยึดแนน
0:45 2:30 3:15
4. ใชสารยึดแนนไดอยางถูกตอง
รวมทั้งสิ้น
2:00 5:00 7:00
สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

วัสดุและสมบัติของวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : สมบัติและการใชวัสดุกันรั่วซึม

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210204
รหัสวิชา
0921020401
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 30 นาที

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 45 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 15 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายสมบัติวัสดุกันรั่วซึมได
2. ใชวัสดุกันรั่วซึมไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. สมบัตขิ องวัสดุกันรั่วซึม
2. การใชวัสดุกันรั่วซึม
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210204)
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. กรรไกร
จํานวน 1 อัน 1. กาวทาปะเก็น
จํานวน 1 หลอด
2. เกรียง
จํานวน 1 อัน 2. ปะเก็นกระดาษ ขนาด 30 x 30 เซนติเมตร
3. คอนเหล็ก
จํานวน 1 อัน
จํานวน 1 แผน
4. เครื่ อ งยนต ตั้ ง แท น สํ า หรั บ ฝ ก (ถอดสายพานออก) 3. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 1 ผืน
จํานวน 1 ชุด
5. โตะปฏิบัติการ
จํานวน 1 ตัว
6. ประแจวัดแรงบิด
จํานวน 1 อัน
7. แผนไมรองตอกปะเก็น
จํานวน 1 แผน
8. เหล็กตอกปะเก็น
จํานวน 1 อัน
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10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (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 2
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

วัสดุและสมบัติของวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : สมบัติและการใชสารยึดแนน

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210204
รหัสวิชา
0921020402
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 30 นาที

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 15 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายสมบัติสารยึดแนนได
2. ใชสารยึดแนนไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. สมบัติของสารยึดแนน
2. การใชสารยึดแนน
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210204)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) และปฏิบัติ
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. เกรียง
จํานวน 1 อัน
1. กระจกหนารถยนต
จํานวน 1 แผน
2. เครื่องมือจับกระจก
จํานวน 1 อัน
2. กาวอีพอกซี
จํานวน 1 ชุด
3. เครื่องมือชางพื้นฐาน
จํานวน 1 ชุด
3. ซิลิโคนยึดกระจก
จํานวน 1 หลอด
4. เครื่องยิงซิลิโคน
จํานวน 1 เครื่อง
4. เทปกาว
จํานวน 1 มวน
5. ผาคลุมรถสําหรับซอม
จํานวน 1 ชุด
5. น้ํายาไพรเมอร
จํานวน 1 ขวด
6. รถยนตนั่งสวนบุคคล
จํานวน 1 คัน
6. น้ํายาแอคติเวเตอร
จํานวน 1 ขวด
7. ยางขอบกระจก
จํานวน 1 เสน
8. ลวดสลิง ยาว 60 เซนติเมตร จํานวน 1 เสน
9. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 1 ผืน
10. เศษผา
จํานวน 2 ชิ้น
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10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (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 2
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 5
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920163100502
2. ชื่อโมดูลการฝก
เครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต
รหัสโมดูลการฝก
09210205
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 7 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ 5 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายวิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนตได
2. บํารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนตได
3. อธิบายวิธีการใช วิธีบํารุงรักษาเครื่องชั่ง เครื่องมือวัดทางดานชางยนต
4. ใชและบํารุงรักษาเครื่องชั่ง เครื่องมือวัดทางดานชางยนตได
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูเรื่องอุปกรณในงานชางยนต
ผูรับการฝก
2. มีความรูเรื่องการใชงานเครื่องมือ และอุปกรณทางดานชางยนต
3. ผูรับการฝกผานระดับ 1 มาแลว
4. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 4 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายวิธีการบํารุงรักษา
หัวขอที่ 1 : การบํารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐาน
1:00 2:30 3:30
เครื่องมือพื้นฐานทางดานชาง
ทางดานชางยนต
ยนตได
2. บํารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐาน
ทางดานชางยนตได
3. อธิบายวิธีการใช วิธีบํารุงรักษา หัวขอที่ 2 : วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องชั่ง และ 1:30 2:30 4:00
เครื่องชั่ง เครื่องมือวัดทางดาน
เครื่องมือวัดทางดานชางยนต
ชางยนต
สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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4. ใชและบํารุงรักษาเครื่องชั่ง
เครื่องมือวัดทางดานชางยนตได
รวมทั้งสิ้น

2:30
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

เครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : การบํารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210205
รหัสวิชา
0921020501
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 30 นาที

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายวิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนตได
2. บํารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนตได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- ปฏิบัติการบํารุงรักษาปมลม ปมลม ประแจลม สวาน หินเจียระไน เครื่องมือยกรถ
แทนอัดไฮดรอลิก
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210205)
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. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 1 ผืน
2. ถาดรอง
จํานวน 1 ใบ 2. น้ํามันอเนกประสงค
จํานวน 1 กระปอง
3. แทนอัดไฮดรอลิก
จํานวน 1 ตัว 3. น้ํามันไฮดรอลิก
จํานวน 1 แกลลอน
4. ประแจลม
จํานวน 1 ตัว
5. แปรงขนออน
จํานวน 1 อัน
6. สวานไฟฟา
จํานวน 1 ตัว
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลเครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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ส ว นที่ 3 หั ว ข อ วิ ช า
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

เครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต

3. ชื่อหัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210205
รหัสวิชา
0921020502
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 30 นาที

หัวขอที่ 2 : วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องชั่ง และ
เครื่องมือวัดทางดานชางยนต
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 4 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายวิธีการใช วิธีบํารุงรักษาเครื่องชั่ง เครื่องมือวัดทางดานชางยนตได
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องชั่ง เครื่องมือวัดทางดานชางยนตได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- ปฏิบัติการใชและบํารุงรักษาเครื่องชั่งแบบสปริง เวอรเนียรคาลิปเปอร ไมโครมิเตอร
ไดอัลเกจ เกจวัดกระบอกสูบ (Bore Gauge)
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210205)
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. ขาตั้ง
จํานวน 1 ตัว 1. ชิ้นงานทดลองสําหรับวัดดวยไมโครมิเตอรวัดนอก
2. เครื่องชั่งสปริงแบบแขวน (5 กิโลกรัม)
จํานวน 1 ชิ้น
จํานวน 1 ตัว 2. ชิ้นงานทดลองสําหรับวัดดวยเวอรเนียรคาลิปเปอร
3. ไมโครมิเตอรวัดนอกแบบสเกล ความละเอียด 0.01
จํานวน 1 ชิ้น
มิลลิเมตร
จํานวน 1 อัน 3. ถุงชิ้นงานสําหรับทดลองชั่งดวยเครื่องชั่งสปริงแบบ
4. เวอรเนียรคาลิปเปอร ความละเอียด 1 ตอ 20
แขวน
จํานวน 5 ชุด
มิลลิเมตร หรือ 0.05 มิลลิเมตร
จํานวน 1 อัน 4. น้ํามันกันสนิม
จํานวน 1 ขวด
5. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 2 ผืน

54
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (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 2

55
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 6
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก
3. ระยะเวลาการฝก
4. ขอบเขตของหนวย
การฝก

5. พื้นฐาน
ความสามารถของ
ผูรับการฝก

รหัสหลักสูตร
0920163100502
การวิเคราะหและแกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตน
รหัสโมดูลการฝก
09210302
รวม 50 ชั่วโมง 45 นาที
ทฤษฎี 11 ชั่วโมง 45 นาที
ปฏิบัติ 39 ชั่วโมง
หนวยการฝกนี้ พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของเครื่องยนตได
2. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของเครื่องยนตได
3. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบสงกําลังได
4. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบสงกําลังได
5. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบรองรับน้ําหนักได
6. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบรองรับน้ําหนักได
7. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบบังคับเลี้ยวได
8. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบบังคับเลี้ยวได
9. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบเบรกได
10. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบเบรกได
11. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบไฟฟาในรถยนตได
12. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบไฟฟาในรถยนตได
13. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบอํานวยความสะดวก
และความปลอดภัยได
14. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบอํานวยความสะดวก
และความปลอดภัยได
15. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของตัวถังรถยนต และสีรถยนตได
16. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของตัวถังรถยนต และสีรถยนต
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. มีความรูเรื่องสวนประกอบตาง ๆ ภายในรถยนต
2. มีความรูเรื่องการทํางานของสวนตาง ๆ ภายในรถยนต
3. มีความรูเรื่องการดูแลรักษาอุปกรณตาง ๆ ภายในรถยนตเบื้องตน
สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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4. ผูรับการฝกผานระดับ 1 มาแลว
5. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 5 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1:15 6:00 7:15
1. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหาย หัวขอที่ 1 : เครื่องยนต
เบื้องตนของเครื่องยนตได
2. แกไขขอขัดของ ความเสียหาย
เบื้องตนของเครื่องยนตได
3. วิเคราะหขอขัดของ
หัวขอที่ 2 : ระบบสงกําลัง
2:00 7:00 9:00
ความเสียหายเบื้องตนของ
ระบบสงกําลังได
4. แกไขขอขัดของ ความเสียหาย
เบื้องตนของระบบสงกําลังได
5. วิเคราะหขอขัดของ
หัวขอที่ 3 : ระบบรองรับน้ําหนัก
1:00 5:30 6:30
ความเสียหายเบื้องตนของ
ระบบรองรับน้ําหนักได
6. แกไขขอขัดของ ความเสียหาย
เบื้องตนของระบบรองรับ
น้ําหนักได
7. วิเคราะหขอขัดของ
หัวขอที่ 4 : ระบบบังคับเลี้ยว
1:30 3:00 4:30
ความเสียหายเบื้องตนของ
ระบบบังคับเลี้ยวได
8. แกไขขอขัดของ ความเสียหาย
เบื้องตนของระบบบังคับเลี้ยว
ได
9. วิเคราะหขอขัดของ
หัวขอที่ 5 : ระบบเบรก
1:30 6:00 7:30
ความเสียหายเบื้องตนของระบบ
เบรกได
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10.แกไขขอขัดของ ความเสียหาย
เบื้องตนของระบบเบรกได
11.วิเคราะหขอขัดของ
ความเสียหายเบื้องตนของ
ระบบไฟฟาในรถยนตได
12.แกไขขอขัดของ
ความเสียหายเบื้องตนของ
ระบบไฟฟาในรถยนตได
13.วิเคราะหขอขัดของ
ความเสียหายเบื้องตนของ
ระบบอํานวยความสะดวก และ
ความปลอดภัยได
14.แกไขขอขัดของ ความเสียหาย
เบื้องตนของระบบอํานวย
ความสะดวก และความปลอดภัยได
15.วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหาย
เบื้องตนของตัวถังรถยนต และ
สีรถยนตได
16.แกไขขอขัดของ ความเสียหาย
เบื้องตนของตัวถังรถยนต และ
สีรถยนต

หัวขอที่ 6 : ระบบไฟฟาในรถยนต

1:30

4:30

6:00

หัวขอที่ 7 : ระบบอํานวยความสะดวก และความ
ปลอดภัย

1:30

5:00

6:30

หัวขอที่ 8 : ตัวถังรถยนต และสีรถยนต

1:30

2:00

3:30

รวมทั้งสิ้น

11:45 39:00 50:45
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

การวิเคราะหและแกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : เครื่องยนต

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210302
รหัสวิชา
0921030201
ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 7 ชั่วโมง 15 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 15 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของเครื่องยนตได
2. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของเครื่องยนตได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. สาเหตุของเครือ่ งยนตสตารทติดแลวเครื่องยนตสั่น
2. สาเหตุของเครื่องยนตสตารทติดแลวดับ
3. สาเหตุของเครื่องยนตเรงรอบไมขึ้น
4. สาเหตุของเครื่องยนตสตารทไมติด
5. เครื่องยนตความรอนสูง
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210302)
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. กระปองใสน้ํา
จํานวน 1 ใบ
1. กรองน้ํามันเชื้อเพลิง
จํานวน 1 ชุด
2. เครื่องมือชางพื้นฐาน
จํานวน 1 ชุด
2. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 2 ผืน
3. ผาคลุมรถสําหรับซอม
จํานวน 1 ชุด
3. มอเตอรสตารท
จํานวน 1 ชุด
4. มัลติมิเตอร
จํานวน 1 ตัว
5. รถยนตนั่งสวนบุคคล
จํานวน 1 คัน
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6. รถยนตนั่งสวนบุคคลที่ใชเครื่องยนตดีเซล
จํานวน 1 คัน
7. ไฮโดรมิเตอร
จํานวน 1 อัน
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการวิเคราะหขอขัดของและความเสียหายเบื้องตน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

การวิเคราะหและแกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : ระบบสงกําลัง

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210302
รหัสวิชา
0921030202
ปฏิบัติ 7 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 9 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบสงกําลังได
2. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบสงกําลังได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ความผิดปกติของเกียร
2. ความผิดปกติของคลัตช
3. ความผิดปกติของเฟองทาย
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210302)
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. กรวยรอง
จํานวน 1 อัน 1. น้ํามันเกียรอัตโนมัติ
2. กระปองรองรับน้ํามันพรอมสายยางออนไลลม
2. น้ํามันคลัตช
จํานวน 1 ชุด 3. น้ํามันเบนซิน
3. เครื่องมือชางพื้นฐาน
จํานวน 1 ชุด 4. ผาเช็ดทําความสะอาด
4. ถังรองเปลี่ยนถายน้ํามัน
จํานวน 1 ใบ 5. แหวนรองนอตถายน้ํามันเกียร
5. ถาดรองเปลี่ยนถายน้ํามัน
จํานวน 1 ใบ
6. ประแจขันนอตลอ
จํานวน 1 อัน
7. ประแจวัดแรงบิด
จํานวน 1 อัน
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จํานวน 4 ลิตร
จํานวน 1 ลิตร
จํานวน 1 ลิตร
จํานวน 2 ผืน
จํานวน 1 อัน

โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
8. ผาคลุมรถสําหรับซอม
จํานวน 1 ชุด
9. รถยนตนั่งสวนบุคคลที่ใชเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน
10. รถยนตนั่งสวนบุคคลที่ใชเกียรอัตโนมัติ จํานวน 1 คัน
11. ลิฟตยกรถ
จํานวน 1 ตัว
12. อุปกรณดูดน้ํามัน
จํานวน 1 ชุด
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการวิเคราะหขอขัดของและความเสียหายเบื้องตน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

การวิเคราะหและแกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : ระบบรองรับน้ําหนัก

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210302
รหัสวิชา
0921030203
ปฏิบัติ 5 ชั่วโมง 30 นาที

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 6 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบรองรับน้ําหนักได
2. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบรองรับน้ําหนักได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- ความผิดปกติของระบบรองรับน้ําหนัก ไดแก โชคอัพ ลูกหมากปกนก บูชปกนก
(Suspension Bush)
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210302)
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. ช็อคอัพรถยนต
จํานวน 1 ชุด
2. ประแจขันนอตลอ
จํานวน 1 อัน
2. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 1 ผืน
3. ประแจวัดแรงบิด
จํานวน 1 อัน
4. ผาคลุมรถสําหรับซอม
จํานวน 1 ชุด
5. รถยนตนั่งสวนบุคคล
จํานวน 1 คัน
6. ลิฟตยกรถ
จํานวน 1 ตัว
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการวิเคราะหขอขัดของและความเสียหายเบื้องตน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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โครงร า งหลั 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 2
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โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

การวิเคราะหและแกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 4 : ระบบบังคับเลี้ยว

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210302
รหัสวิชา
0921030204
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 4 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบบังคับเลี้ยวได
2. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบบังคับเลี้ยวได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ความผิดปกติของชุดเฟองบังคับเลี้ยว เลี้ยววงกวางขึ้นผิดปกติ เสียงดัง ฝด
2. ความผิดปกติของระบบพวงมาลัยหนัก
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210302)
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. จาระบีหรือน้ํามันหลอลื่นอเนกประสงค
2. ผาคลุมรถสําหรับซอม
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 กระปอง
3. รถยนตนั่งสวนบุคคลที่ใชกระปุกเกียรธรรมดา
2. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 1 ผืน
จํานวน 1 คัน
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการวิเคราะหขอขัดของและความเสียหายเบื้องตน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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โครงร า งหลั 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 2
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โครงร า งหลั 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 2

2. ชื่อโมดูล

การวิเคราะหและแกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 5 : ระบบเบรก

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210302
รหัสวิชา
0921030205
ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 7 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบเบรกได
2. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบเบรกได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- ความผิดปกติของระบบเบรก ไดแก เบรกมีเสียงดัง เบรกสั่น เบรกจม เบรกไมอยู
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210302)
2. ฝกปฏิบัตงิ าน
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. กระปองรองรับน้ํามันพรอมสายยางออนไลลม
1. กระดาษทราย
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
2. น้ํามันเบรก
จํานวน 1 ลิตร
2. เครื่องมือชางพื้นฐาน
จํานวน 1 ชุด
3. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 2 ผืน
3. ประแจขันนอตลอ
จํานวน 1 อัน
4. ประแจวัดแรงบิด
จํานวน 1 อัน
5. ปมลม
จํานวน 1 ตัว
6. ปนเปาลม
จํานวน 1 ตัว
7. ผาคลุมรถสําหรับซอม
จํานวน 1 ชุด
8. รถยนตนั่งสวนบุคคล
จํานวน 1 คัน
9. ลิฟตยกรถ
จํานวน 1 ตัว
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โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
10. อุปกรณดูดน้ํามัน
จํานวน 1 ชุด
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการวิเคราะหขอขัดของและความเสียหายเบื้องตน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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โครงร า งหลั 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 2

2. ชื่อโมดูล

การวิเคราะหและแกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 6 : ระบบไฟฟาในรถยนต

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210302
รหัสวิชา
0921030206
ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง 30 นาที

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 6 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบไฟฟาในรถยนตได
2. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบไฟฟาในรถยนตได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ปญหาการลงกราวด
2. สัญญาณไฟเลี้ยวกะพริบไมเทากัน ไมทํางาน ไฟเบรกไมติด
3. ไฟหนาติดไมครบ ไมติด ไฟทายไมติด
4. การตรวจสอบฟวสและรีเลย (Relay)
5. ไฟรูปเครื่องยนตติดสวางบนแผงหนาปด (Engine)
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210302)
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. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 1 ผืน
2. รีเลยชนิด 4 ขา
จํานวน 1 ตัว
2. ผาคลุมรถสําหรับซอม
จํานวน 1 ชุด
3. หลอดไฟหนาแบบแฮโลเจน จํานวน 1 ชุด
3. มัลติมิเตอร
จํานวน 1 ตัว
4. รถยนตนั่งสวนบุคคล
จํานวน 1 คัน
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โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการวิเคราะหขอขัดของและความเสียหายเบื้องตน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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โครงร า งหลั 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 2

2. ชื่อโมดูล

การวิเคราะหและแกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 7 : ระบบอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210302
รหัสวิชา
0921030207
ปฏิบัติ 5 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 6 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบอํานวยความสะดวก
และความปลอดภัยได
2. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของระบบอํานวยความสะดวก
และความปลอดภัยได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ความผิดปกติของระบบเซ็นทรัลล็อค
2. ความผิดปกติของระบบปรับอากาศ
3. ความผิดปกติของไฟเตือนระบบปองกันเบรกล็อก ABS (Anti-Lock Braking System)
4. ความผิดปกติของระบบไฟฟาอุปกรณระบบอํานวยความสะดวก
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210302)
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. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 2 ผืน
2. มอเตอรกระจกมองขาง
จํานวน 1 ชุด
2. ประแจบล็อก
จํานวน 1 ชุด
3. มอเตอรพัดลมระบายความรอน
จํานวน 1 ชุด
3. ผาคลุมรถสําหรับซอม
จํานวน 1 ชุด
4. มัลติมิเตอร
จํานวน 1 ตัว
5. รถยนตนั่งสวนบุคคล
จํานวน 1 คัน
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โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการวิเคราะหขอขัดของและความเสียหายเบื้องตน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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โครงร า งหลั 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 2

2. ชื่อโมดูล

การวิเคราะหและแกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตน

3. ชื่อหัวขอวิชา

หัวขอที่ 8 : ตัวถังรถยนต และสีรถยนต

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210302
รหัสวิชา
0921030208
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. วิเคราะหขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของตัวถังรถยนต และสีรถยนตได
2. แกไขขอขัดของ ความเสียหายเบื้องตนของตัวถังรถยนต และสีรถยนต
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. รถโดนละอองสี
2. รถโดนยางมะตอย
3. รถโดนคราบโคลน
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210302)
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. กระปองใสน้ํา
จํานวน 1 ใบ
1. น้ํายาทําความสะอาดรถยนต จํานวน 1 แกลลอน
2. รถยนตนั่งสวนบุคคล
จํานวน 1 คัน
2. น้ํายาทําความสะอาดลอรถยนต จํานวน 1 แกลลอน
3. ผาชามัวร
จํานวน 1 ผืน
4. ฟองน้ําทําความสะอาดรถยนต จํานวน 1 อัน
5. ฟองน้ําทําความสะอาดลอรถยนต จํานวน 1 อัน
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการวิเคราะหขอขัดของและความเสียหายเบื้องตน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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โครงร า งหลั 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 2
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โครงร า งหลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 7
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920163100502
2. ชื่อโมดูลการฝก
การหลอลื่นและการเลือกใชสารหลอลื่น
รหัสโมดูลการฝก
09210206
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 9 ชั่วโมง
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒ นาขึ้นใหครอบคลุ มด านความรู ทักษะ และเจตคติแก ผูรั บการฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกวิธีการเลือกใชและวิเคราะหสารหลอลื่นที่จะนํามาใชกับสวนตาง ๆ ของรถยนตได
2. เลือกใชสารหลอลื่นไดเหมาะสมกับสวนตาง ๆ ของรถยนตได
3. อธิบายและวิเคราะหขอขัดของความเสียหายของสวนตาง ๆ ของรถยนตกรณี
ใชสารหลอลื่นผิดมาตรฐานกําหนดได
4. แกไขขอขัดของความเสียหายสวนตาง ๆ ของรถยนตกรณีใชสารหลอลื่นผิดมาตรฐาน
กําหนดได
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
5. พื้นฐาน
1. มีความรูเรื่องวิทยาศาสตรพื้นฐาน
ความสามารถของ
2. มีความรูเรื่องวิทยาศาสตรประยุกต
ผูรับการฝก
3. มีความรูเรื่องการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ภายในรถยนต
4. ผูรับการฝกผานระดับ 1 มาแลว
5. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 6 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. บอกวิธีการเลือกใชและ
หัวขอที่ 1 : การเลือกใชและวิเคราะหสารหลอลื่น 2:30 3:00 5:30
วิเคราะหสารหลอลื่นที่จะ
ที่จะนํามาใชกับสวนตาง ๆ
นํามาใชกับสวนตาง ๆ ของ
ของรถยนต
รถยนตได
สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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2. เลือกใชสารหลอลื่นได
เหมาะสมกับสวนตาง ๆ ของ
รถยนตได
3. อธิบายและวิเคราะหขอขัดของ หัวขอที่ 2 : การใชและวิเคราะหขอขัดของความ
ความเสียหายของสวนตาง ๆ
เสียหายของสวนตาง ๆ ของรถยนต
ของรถยนตกรณีใชสารหลอลื่น
ผิดมาตรฐานกําหนดได
4. แกไขขอขัดของความเสียหาย
สวนตาง ๆ ของรถยนตกรณีใช
สารหลอลื่นผิดมาตรฐาน
กําหนดได
รวมทั้งสิ้น
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

การหลอลื่นและการเลือกใชสารหลอลื่น

3. ชื่อหัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210206
รหัสวิชา
0921020601
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

หัวขอที่ 1 : การเลือกใชและวิเคราะหสารหลอลื่น
ที่จะนํามาใชกับสวนตาง ๆ ของรถยนต
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 5 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกวิธีการเลือกใชและวิเคราะหสารหลอลื่นที่จะนํามาใชกับสวนตาง ๆ ของรถยนตได
2. เลือกใชสารหลอลื่นไดเหมาะสมกับสวนตาง ๆ ของรถยนตได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ความหมายของวัสดุหลอลื่น
2. สมบัติของน้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210206)
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. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 0W-40 /API SN/CF
- โตะปฏิบัติการ
จํานวน 1 ตัว
จํานวน 1 แกลลอน
2. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 10W-30 / API CI-4/SL
จํานวน 1 แกลลอน
3. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 10W-50 /API CF-4/SL
จํานวน 1 แกลลอน
4. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 15W-40 /API CH-4/SJ
จํานวน 1 แกลลอน
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5. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 15W-40 /API CI-4/ SL
จํานวน 1 แกลลอน
6. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 15W-40 /API CJ-4
จํานวน 1 แกลลอน
7. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 20W-50 /API SJ
จํานวน 1 แกลลอน
8. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 30 /API CC/SD
จํานวน 1 แกลลอน
9. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 40 /API CC/ SD
จํานวน 1 แกลลอน
10. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 40 /API SD/CC
จํานวน 1 แกลลอน
11. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 40 /API SL/CF
จํานวน 1 แกลลอน
12. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 5W-30 /API CI-4
จํานวน 1 แกลลอน
13. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 5W-30 /API CJ-4/SM
จํานวน 1 แกลลอน
14. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 5W-30 /API SN/CF
จํานวน 1 แกลลอน
15. น้ํามันหลอลื่น เกรด SAE 5W-40 /API SN/CF
จํานวน 1 แกลลอน
16. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 1 ผืน
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการหลอลื่นและการเลือกใชสารหลอลื่น
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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ส ว นที่ 3 หั ว ข อ วิ ช า
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

การหลอลื่นและการเลือกใชสารหลอลื่น

3. ชื่อหัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210206
รหัสวิชา
0921020602
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

หัวขอที่ 2 : การใชและวิเคราะหขอขัดของความเสียหายของ
สวนตาง ๆ ของรถยนต
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายและวิเคราะหขอขัดของความเสียหายของสวนตาง ๆ ของรถยนต
กรณีใชสารหลอลื่นผิดมาตรฐานกําหนดได
2. แกไขขอขัดของความเสียหายสวนตาง ๆ ของรถยนตกรณีใชสารหลอลื่นผิดมาตรฐาน
กําหนดได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- สาเหตุการสึกหรอของเครื่องยนต
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210206)
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. น้ํามันเบนซิน
จํานวน 1 แกลลอน
2. เครื่องมือถอดประกอบกรองน้ํามันเครื่อง
2. ปะเก็นฝาสูบ
จํานวน 1 แผน
จํานวน 1 อัน
3. ผาเช็ดทําความสะอาด
จํานวน 1 ผืน
3. เครื่องยนตตั้งแทน
จํานวน 1 เครื่อง
4. ฝาสูบใหม (ตรงกับเครื่องที่ใช) จํานวน 1 ตัว
4. โตะปฏิบัติการ
จํานวน 1 ตัว
5. เพลาลูกเบี้ยวไอดีพรอมเฟองขับ จํานวน 1 ตัว
5. ประแจวัดแรงบิด
จํานวน 1 อัน
6. เพลาลูกเบี้ยวไอเสียพรอมเฟองขับ จํานวน 1 ตัว
6. ปมลม
จํานวน 1 ตัว
7. ปนเปาลม
จํานวน 1 อัน
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10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการหลอลื่นและการเลือกใชสารหลอลื่น
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 8
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920163100502
2. ชื่อโมดูลการฝก
การทํารายงานและทําสถิติ รวมถึงการทําระบบติดตามลูกคา
รหัสโมดูลการฝก
เบื้องตน
09210401
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 6 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ 5 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒ นาขึ้นใหครอบคลุ มด านความรู ทักษะ และเจตคติแก ผูรั บการฝ ก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายการทํารายงานและการทําสถิตไิ ด
2. ทํารายงานและทําสถิติได
3. อธิบายการทําระบบติดตามลูกคาเบื้องตนได
4. ทําระบบติดตามลูกคาเบื้องตนได
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูเรื่องคณิตศาสตรพื้นฐาน
ผูรับการฝก
2. ผูรับการฝกผานระดับ 1 มาแลว
3. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 7 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. อธิบายการทํารายงาน การทํา หัวขอที่ 1 : การทํารายงานและทําสถิติ
1:00 3:00 4:00
สถิติได
2. ทํารายงานและทําสถิติได
3. อธิบายการทําระบบติดตาม
หัวขอที่ 2 : การทําระบบติดตามลูกคาเบื้องตน
0:30 2:00 2:30
ลูกคาเบื้องตนได
4. ทําระบบติดตามลูกคาเบื้องตน
ได
รวมทั้งสิ้น
1:30 5:00 6:30
สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

การทํารายงานและทําสถิติ รวมถึงการทําระบบติดตามลูกคา
เบื้องตน
หัวขอที่ 1 : การทํารายงานและทําสถิติ

3. ชื่อหัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210401
รหัสวิชา
0921040101
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 4 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายการทํารายงาน การทําสถิตไิ ด
2. ทํารายงานและทําสถิติได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. มาตรฐานการจัดทํารายงานสถิติ
2. องคประกอบรายงานสถิติ
3. การทํารายงานและทําสถิติ
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210401)
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. กระดาษ A4
จํานวน 1 ชุด
2. ปากกา
จํานวน 1 ดาม
3. ดินสอ
จํานวน 1 แทง
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการทํารายงานและทําสถิติ รวมถึงการทําระบบติดตามลูกคาเบื้องตน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2
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ส ว นที่ 3 หั ว ข อ วิ ช า
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 2

2. ชื่อโมดูล

การทํารายงานและทําสถิติ รวมถึงการทําระบบติดตามลูกคา
เบื้องตน
หัวขอที่ 2 : การทําระบบติดตามลูกคาเบื้องตน

3. ชื่อหัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920163100502
รหัสโมดูลการฝก
09210401
รหัสวิชา
0921040102
ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายการทําระบบติดตามลูกคาเบื้องตนได
2. ทําระบบติดตามลูกคาเบื้องตนได
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ระบบติดตามลูกคาเบื้องตน
2. การทําระบบติดตามลูกคาเบื้องตน
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210401)
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. กระดาษ A4
จํานวน 1 ชุด
2. ปากกา
จํานวน 1 ดาม
3. ดินสอ
จํานวน 1 แทง
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการทํารายงานและทําสถิติ รวมถึงการทําระบบติดตามลูกคาเบื้องตน
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
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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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