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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

คํานํา 

เอกสารหลักสูตรและโมดูลการฝก สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 0920163100501 นี้  

ไดพัฒนาข้ึนภายใตโครงการพัฒนาระบบฝกและชุดการฝกตามความสามารถเพื่อการพัฒนาฝมือแรงงาน (Competency 

Based Workforce Skill Training System) พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชเปนระบบการฝกอบรม 

ตามความสามารถ สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 เพื่อใหตอบสนองความตองการของกําลังแรงงานและตลาดแรงงาน

ไดอยางเหมาะสมมากยิ่งข้ึน และเพื่อรองรับระบบการรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและระบบการรับรองความรู

ความสามารถในอนาคต อีกท้ังเพื่อสงมอบระบบการฝกอบรมนี้ใหแกกําลังแรงงานกลุมเปาหมายตางๆ ใหกวางขวาง 

มากยิ่งข้ึน ท้ังในแงของขอบเขตของการใหบริการและจํานวนผูรับบริการ 

ระบบการฝกอบรมตามความสามารถเปนระบบการฝกอบรมท่ีสงเสริมใหผูรับการฝกอบรมสามารถฝกฝนเรียนรู 

ไดตามพื้นฐานความสามารถของตนในเวลาท่ีมีความสะดวก โดยเนนในเรื่องของการสงมอบการฝกอบรมท่ีหลากหลาย 

ไปใหแก ผูรับการฝกอบรม และตองการใหผูรับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การฝกปฏิบัติจะดําเนินการในรูปแบบ 

Learning by Doing และเนนผลลัพธการฝกอบรมในการที่ทําใหผูรับการฝกอบรมมีความสามารถในการปฏิบัติงานตาม 

ท่ีตลาดแรงงานตองการ โดยยึดความสามารถของผูรับการฝกเปนหลัก การฝกอบรมในระบบดังกลาว จึงเปนรูปแบบ 

การฝกอบรมท่ีสามารถรองรับการพัฒนารายบุคคลไดเปนอยางดี นอกจากนี้ เนื้อหาวิชาในหลักสูตรการฝกตามความสามารถ 

(Competency Based Curriculum : CBC) ซึ่งไดจากการวิเคราะหงานอาชีพ (Job Analysis) ในแตละสาขาอาชีพ  

จะถูกกําหนดเปนรายการความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) ท่ีผูรับการฝกอบรมจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน 

และสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบกิจการและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผูรับการฝกจะตองเรียนรูและฝกฝน

จนกวาจะสามารถปฏิบัติเองได  ตามมาตรฐานท่ีกําหนดในแตละรายการความสามารถ ท้ังนี้ การสงมอบการฝก สามารถ

ดําเนินการไดท้ังรูปแบบการเรียนรูผานส่ือส่ิงพิมพ (Paper Based) และผานส่ือคอมพิวเตอร (Computer Based)  

โดยผูรับการฝกสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง (Self-Learning) ท่ีบานหรือท่ีทํางาน และเขารับการฝกภาคปฏิบัติ 

ตามความพรอม ตามความสะดวกของตน หรือตามแผนการฝก หรือตามตารางการนัดหมาย การฝกหรือทดสอบประเมินผล

ความรูความสามารถกับหนวยฝก โดยมีครูฝกหรือผูสอนคอยใหคําปรึกษา แนะนําและจัดเตรียมการฝกภาคปฏิบัติ  

รวมถึงจัดเตรียมและดําเนินการทดสอบ ประเมินผลในลักษณะตางๆ อันจะทําใหสามารถเพิ่มจํานวนผูรับการฝกไดมากยิ่งข้ึน 

ชวยประหยัดเวลาในการเดินทาง และประหยัดงบประมาณคาใชจายในการพัฒนาฝมือแรงงานใหแกกําลังแรงงาน 

ในระยะยาว จึงถือเปนรูปแบบการฝกท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาฝมือแรงงาน ท้ังในปจจุบันและอนาคต ซึ่งหากมี 

การนําระบบการฝกอบรมตามความสามารถมาใชในการพัฒนาฝมือแรงงาน จะชวยทําใหประชาชน ผูใชแรงงาน ผูวางงาน 

นักเรียน นักศึกษา และ ผูประกอบอาชีพอิสระ สามารถเขาถึงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองไดอยางสะดวก และไดรับ

ประโยชนอยางท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน 
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สารบัญ 

เร่ือง                  หนา 

 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

มาตรฐานความสามารถ 1 

สวนท่ี 1 โครงสรางหลักสูตร   4 

สวนท่ี 2 โมดูลการฝก และสวนท่ี 3 หัวขอวิชา  

 โมดูลการฝกท่ี 1 09210101 ความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน 16 

 โมดูลการฝกท่ี 2 09210102 คณิตศาสตรประยุกต การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม 27 

   เศษสวน และทศนิยม 

 โมดูลการฝกท่ี 3 09210103 วิทยาศาสตรประยุกต 31  

 โมดูลการฝกท่ี 4 09210201 วัสดุ และคุณสมบัติของวัสดุท่ีใชในการปฏิบัติงาน 42 

 โมดูลการฝกท่ี 5    09210202 เคร่ืองมือพื้นฐานทางดานชางยนต 48 

 โมดูลการฝกท่ี 6    09210203  สวนประกอบของรถยนต              56 

 โมดูลการฝกท่ี 7    09210301  การบํารุงรักษารถยนต 77 

คณะผูจัดทําโครงการ   86  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

มาตรฐานความสามารถ 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 

หนวยความสามารถ  ความสามารถยอย (งานยอย) 

1. มีความรู ความเขาใจและ          

มีความสามารถเกี่ยวกับ       

ความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน  

 

1. อธิบายเกี่ยวกับวิธีใชวัสดุติดไฟงายและสารอันตราย 

2. บอกข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยท้ังผูปฏิบัติงาน เครื่องมือ  

และอุปกรณ 

3. อธิบายกฎของโรงงานและปายเตือนตาง ๆ  

4. อธิบายวิธีใชอุปกรณปองกันอันตรายประเภทตาง ๆ  

5. ใชอุปกรณปองกันอันตรายประเภทตาง ๆ  

6. อธิบายวิธีการปองกันอัคคีภัยและหลักการดับเพลิง 

7. ปฏิบัติตามวิธีการปองกันอัคคีภัยและหลักการดับเพลิง 

8. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

9. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

2. มีความรู ความเขาใจและ 

สามารถบวก ลบ คูณ หาร  

จํานวนเต็ม เศษสวน และทศนิยม 

1. สามารถบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม 

2. สามารถบวก ลบ คูณ หาร เศษสวน 

3. สามารถบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม 

3. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ

วิทยาศาสตรประยุกต 

1. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของของเหลว 

2. ทดลองเกี่ยวกับสมบัติของของเหลว 

3. อธิบายเกี่ยวกับหนวยการวัดของของเหลวตามมาตรฐาน SI Unit 

4. ทดลองเกี่ยวกับหนวยการวัดของของเหลวตามมาตรฐาน SI Unit 

5. อธิบายเกี่ยวกับความรอน อุณหภูมิ หลักการนําความรอน  

การพาความรอน การแผรังสีความรอน และเคมีเบ้ืองตน 

6. ทดลองเกี่ยวกับความรอน อุณหภูมิ หลักการนําความรอน  

การพาความรอน การแผรังสีความรอน และเคมีเบ้ืองตน 

7. อธิบายเกี่ยวกับหลักการของของเหลว 

8. ทดลองเกี่ยวกับหลักการของของเหลว 

9. อธิบายความหมายของมวล น้ําหนัก ความถวงจําเพาะ  

ความหนาแนน ปริมาตร ความดัน และแรง 

10.ทดลองเกี่ยวกับมวล น้ําหนัก ความถวงจําเพาะ ความหนาแนน 

ปริมาตร ความดัน และแรง 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 

หนวยความสามารถ  ความสามารถยอย (งานยอย) 

4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ  

วัสดุและสมบัติของวัสดุท่ีใช      

ในการปฏิบัติงาน 

1. อธิบายสมบัติของน้ํามันเช้ือเพลิง สารหลอล่ืน  

(น้ํามันหลอล่ืนเครื่องยนต) สารระบายความรอน และสารกันสนิม 

2. เลือกใชน้ํามันเช้ือเพลิง สารหลอล่ืน (น้ํามันหลอล่ืนเครื่องยนต)  

สารระบายความรอน และสารกันสนิม 

3. จําแนกชนิดของทอยางและทอโลหะท่ีใชในงานรถยนต 

4. เลือกใชทอยางและทอโลหะ 

5. มีความรู ความเขาใจ และสามารถ

ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ

ปฏิบัติงาน 

1. บอกชนิด และอธิบายวิธีการใชงาน และการบํารุงรักษา       

เครื่องมือท่ัวไป 

2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือท่ัวไป 

3. อธิบายวิธีการใช และการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางชางยนต 

4. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางชางยนต 

5. อธิบายวิธีการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือพิเศษชนิดตาง ๆ  

6. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือพิเศษชนิดตาง ๆ  

6. มีความรู ความเขาใจ และ         

มีความสามารถเกี่ยวกับโครงสราง

สวนประกอบรถยนต 

1. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของสวนประกอบของเครื่องยนต 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องยนต 

3. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน ดีเซล และ  

ระบบระบายความรอน 

4. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบสงกําลัง 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบสงกําลัง 

6. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบรองรับน้ําหนัก 

7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบรองรับน้ําหนัก 

8. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบบังคับเล้ียว 

9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบบังคับเล้ียว 

10.อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบเบรก 

11.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบเบรก 

12.อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบไฟฟาในรถยนต 

13.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบไฟฟาในรถยนต 

14.อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบตัวถังรถยนต 

15.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบตัวถังรถยนต 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 

หนวยความสามารถ  ความสามารถยอย (งานยอย) 

16.บอกช่ือ หนาท่ี และหลักการทํางานของระบบอํานวยความสะดวก 

17.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบอํานวยความสะดวก ระบบความปลอดภัย

ของตัวรถยนต 

7. มีความรู ความเขาใจ และสามารถ

บํารุงรักษารถยนต 

1. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนตตามท่ีผูผลิตกําหนด 

2. บํารุงรักษารถยนตตามท่ีผูผลิตกําหนด 

3. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความเสียหายเบ้ืองตน 

4. บํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความเสียหายเบ้ืองตน 

5. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนตประจําวัน 

6. บํารุงรักษารถยนตประจําวัน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 1 โครงสรางหลักสูตร 

 

1. หลักสูตรการฝก

ยกระดับฝมือ 

ช่ือหลักสูตร : สาขาชางบํารงุรักษารถยนต ระดับ 1 

 

รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ระยะเวลาการฝกอบรม รวม 85 ช่ัวโมง ทฤษฎี 17 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 68 ช่ัวโมง 

3. ขอบเขตของหลักสูตร 

    หลักสูตรนี้พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝกในสาขาชางบํารุงรักษารถยนต  

เพื่อใหมีความรู ความสามารถและทัศนคติตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 ดังนี้ 

3.1 มีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน 

3.2 สามารถบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม เศษสวน และทศนิยม 

3.3 มีความรูเกี่ยวกับสมบัติของของเหลว หนวยการวัด ความรอน อุณหภูมิ หลักการนําความรอน การพาความรอน 

การแผรังสีความรอน เคมีเบ้ืองตน หลักการของของเหลว มวล น้ําหนัก ความถวงจําเพาะ ความหนาแนน 

ปริมาตร ความดัน และแรง 

3.4 มีความรูเกี่ยวกับวัสดุและสมบัติของวัสดุท่ีใชในการปฏิบัติงาน เชน น้ํามันเช้ือเพลิง สารหลอล่ืน  

(น้ํามันหลอล่ืนเครื่องยนต) สารระบายความรอน สารกันสนิม และทอท่ีใชในงานรถยนต   

3.5 มีความรูเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต  

3.6 มีความรูเกี่ยวกับหนาท่ีและโครงสรางของสวนประกอบรถยนต  

3.7 มีความรูและสามารถปฏิบัติงานการบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1   

4. คุณสมบัติผูสมัครเขารับการฝก 

 

 

    ตามระเบียบกรมพัฒนาฝมือแรงงาน วาดวยการฝกยกระดับฝมือ พ.ศ. 2547 

หมวด 1 คุณสมบัติของผูสมัคร ดังนี้  

1. ผูเขารับการฝกตองมีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ 

2. มีประสบการณอยางนอย 1 ป ในสาขาท่ีจะฝกอบรม หรือ 

3. อยูในระหวางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปสุดทายในสาขา 

ท่ีจะฝกอบรม โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือจบการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาท่ีจะฝกอบรม หรือ 

4. ผานการฝกอบรมในสาขาท่ีเกี่ยวของ 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

5. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

หนวย

ความสามารถ 
ช่ือโมดูลการฝก ผลลัพธการเรียนรู 

ระยะเวลา 

(ช่ัวโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

มีความรู ความเขาใจ 

และมีความสามารถ

เกี่ยวกับความปลอดภัย 

ในสถานท่ีทํางาน 

(09210101) 

ความปลอดภัย 

ในสถานท่ีทํางาน 

1. อธิบายเกี่ยวกับวิธีใชวัสดุติดไฟงายและ 

สารอันตรายได 

2. บอกข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย 

ท้ังผูปฏิบัติงาน เครื่องมือ และอุปกรณได 

3. อธิบายกฎของโรงงานและปายเตือนตาง ๆ ได 

4. อธิบายวิธีใชอุปกรณปองกันอันตรายประเภท 

ตาง ๆ ได 

5. ใชอุปกรณปองกันอันตรายประเภทตาง ๆ ได 

6. อธิบายวิธีการปองกันอัคคีภัยและ 

หลักการดับเพลิงได 

7. ปฏิบัติตามวิธีการปองกันอัคคีภัยและ 

หลักการดับเพลิงได 

8. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนได 

9. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนได 

3:45 9:00 

มีความรู ความเขาใจ 

และสามารถ 

บวก ลบ คูณ หาร 

จํานวนเต็ม เศษสวน 

และทศนิยมได 

(09210102) 

คณิตศาสตรประยุกต

การบวก ลบ คูณ 

หาร จํานวนเต็ม 

เศษสวน และทศนิยม 

1. สามารถบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็มได 

2. สามารถบวก ลบ คูณ หาร เศษสวนได 

3. สามารถบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยมได  

1:30 - 

มีความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับ

วิทยาศาสตรประยุกต  

 

(09210103) 

วิทยาศาสตรประยุกต 

1. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของของเหลวได 

2. ทดลองเกี่ยวกับสมบัติของของเหลวได 

3. อธิบายเกี่ยวกับหนวยการวัดของของเหลว 

ตามมาตรฐาน SI Unit ได 

4. ทดลองเกี่ยวกับหนวยการวัดของของเหลว 

ตามมาตรฐาน SI Unit ได 

5. อธิบายเกี่ยวกับความรอน อุณหภูมิ  

หลักการนําความรอน การพาความรอน  

การแผรังสีความรอน และเคมีเบ้ืองตนได 

2:15 9:30 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

หนวย

ความสามารถ 
ช่ือโมดูลการฝก ผลลัพธการเรียนรู 

ระยะเวลา 

(ช่ัวโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

  6. ทดลองเกี่ ยว กับความรอน อุณหภู มิ  

หลักการนําความรอน การพาความรอน  

การแผรังสีความรอน และเคมีเบ้ืองตนได 

7. อธิบายเกี่ยวกับหลักการของของเหลวได 

8. ทดลองเกี่ยวกับหลักการของของเหลวได 

9. อธิบายความหมายของมวล น้ําหนัก  

ความถวงจําเพาะ ความหนาแนน ปริมาตร 

ความดัน และแรงได 

10. ทดลองเกี่ยวกับมวล น้ําหนัก ความถวงจําเพาะ 

ความหนาแนน ปริมาตร ความดัน และแรงได 

  

มีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับวัสดุและ

สมบัติของวัสดุ 

ท่ีใชในการปฏิบัติงาน                                                                                                                         

(09210201) 

วัสดุและสมบัติของ

วัสดุท่ีใช 

ในการปฏิบัติงาน 

1. อธิบายสมบัติของน้ํามันเช้ือเพลิง สารหลอล่ืน 

(น้ํามันหลอล่ืนเครื่องยนต) สารระบายความรอน 

และสารกันสนิมได 

2. เลือกใชน้ํามันเช้ือเพลิง สารหลอล่ืน 

(น้ํามันหลอล่ืนเครื่องยนต) สารระบายความรอน 

และสารกันสนิมได   

3. จําแนกชนิดของทอยางและทอโลหะท่ีใชใน 

งานรถยนตได 

4. เลือกใชทอยางและทอโลหะได 

0:45 4:30 

มีความรู ความเขาใจ 

และสามารถใช 

และบํารุงรักษา

เครื่องมือปฏิบัติงาน 

(09210202) 

เครื่องมือพื้นฐาน

ทางดานชางยนต 

1. บอกชนิด และอธิบายวิธีการใชงาน และ 

การบํารุงรักษาเครื่องมือท่ัวไปได 

2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือท่ัวไปได 

3. อธิบายวิธีการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือวัด 

ทางชางยนตได 

4. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางชางยนตได 

5. อธิบายวิธีการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือพิเศษ

ชนิดตาง ๆ ได 

6. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือพิเศษชนิดตาง ๆ ได 

 

1:45 8:00 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

หนวย

ความสามารถ 
ช่ือโมดูลการฝก ผลลัพธการเรียนรู 

ระยะเวลา 

(ช่ัวโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

มีความรู ความเขาใจ 

และมีความสามารถ

เกี่ยวกับโครงสราง

สวนประกอบรถยนต 

(09210203) 

สวนประกอบ 

ของรถยนต 

1. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของสวนประกอบ

ของเครื่องยนตได 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องยนตได 

3. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน 

ดีเซล และระบบระบายความรอนได 

4. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบสงกําลังได 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบสงกําลังได 

6. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบรองรับน้ําหนักได 

7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบ 

รองรบัน้ําหนักได 

8. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบ 

บังคับเล้ียวได 

9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบ 

บังคับเล้ียวได 

10.อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบเบรกได 

11.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบเบรกได 

12.อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบไฟฟา 

ในรถยนตได 

13.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบไฟฟา 

ในรถยนตได 

14.อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบ 

ตัวถังรถยนตได 

15.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบ 

ตัวถังรถยนตได 

16.บอกช่ือ หนาท่ี และหลักการทํางานของระบบ

อํานวยความสะดวก ระบบความปลอดภัยของตัว

รถยนตได 

17.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบอํานวยความสะดวก 

ระบบความปลอดภัยของตัวรถยนตได 

5:30 25:00 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

หนวย

ความสามารถ 
ช่ือโมดูลการฝก ผลลัพธการเรียนรู 

ระยะเวลา 

(ช่ัวโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

มีความรู ความเขาใจ 

และสามารถ

บํารุงรักษารถยนต 

(09210301) 

การบํารุงรักษา

รถยนต 

1. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนตตามท่ีผูผลิต

กําหนดได 

2. บํารุงรักษารถยนตตามท่ีผูผลิตกําหนดได 

3. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนต 

เมื่อเกิดความเสียหายเบ้ืองตนได 

4. บํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความเสียหาย

เบ้ืองตนได 

5. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนตประจําวันได 

6. บํารุงรักษารถยนตประจําวนัได 

1:30 12:00 

รวมท้ังสิ้น 
17:00 68:00 

85:00 

6. วิธีการ

ประเมินผล 

    เปนการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผูรับการฝก เพื่อประเมินความรู 

ความสามารถตามเกณฑท่ีกําหนด ดังนี ้

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. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝกและการประเมิน 

8.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ จํานวน/คน 

1. กรรไกร  

2. กรวยจราจร    

3. กรวยเติมน้ํา     

4. กรวยเติมน้ํามันเครื่อง   

5. กรวยพลาสติก    

6. กรองน้ํามันหลอล่ืน    

7. กระบอกตวง 1,000 ซีซ ี  

1 เลม 

2 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

1 อัน 

1 ตัว 

5 อัน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

8. กระบอกตวง 2,000 ซีซ ี  

9. กระบอกตวง 500 ซีซ ี  

10. กระบะสําหรับจุดกองไฟ    

11. กระปองสําหรับรองน้ํา  

12. กานสูบ     

13. เกจวัดลมยาง   

14. แกลลอนน้ํามัน 5 ลิตร  

15. แกวน้ํา    

16. แกวพลาสติก ความจุ 7 ออนซ      

17. ขาต้ังรองรับรถ   

18. คลิปหนีบกระดาษ   

19. คอนเหล็ก     

20. คอยลระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา  

21. เครื่องช่ังน้ําหนักดิจิทัล  

22. เครื่องช่ังสปริงแบบแขวน   

23. เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่  

24. เครื่องมือชางพื้นฐาน    

25. เครื่องมือถอดประกอบกรองน้ํามันเครื่อง    

26. เครื่องมือทดสอบหมอน้ํา   

27. เครื่องลางหัวเทียน   

28. โครงสรางรถยนตตัวถังแบบซีดาน  

29. ฉากตาย     

30. ชอนโตะ     

31. ชุดกลไกขับเพลาลูกเบ้ียวแบบสายพาน  

32. ชุดดับเพลิง      

33. ชุดทดลองการนําความรอน   

34. ชุดปองกันท่ีทําจากหนัง  

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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

40. ตะไบแบน     

41. โตะปฏิบัติการ    

42. โตะสําหรับวางอุปกรณ  

43. ถวยทดลอง 1,000 ซีซ ี  

44. ถวยทดลอง ขนาด 250 ซีซ.ี   

45. ถวยทดลอง ขนาด 500 ซีซ.ี   

46. ถวยทดลอง    

47. ถวยยูเรกา     

48. ถังดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด  

49. ถังดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ํา    

50. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง    

51. ถังดับเพลิงชนิดโฟม     

52. ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด    

53. ถังรองน้ํามนัเครื่อง   

54. ถังรองเปล่ียนถายน้ํามัน   

55. ถาดรอง     

56. ถุงมือตาขายโลหะ   

57. ถุงมือหนังสัตว   

58. ทอน้ําเขา     

59. ทอน้ํามันเบรก    

60. ทอน้ํายาแอร     

61. ทอน้ําหมอพักน้ํา    

62. ทอน้ําออก     

63. ทอรวมไอดี     

64. ทอรวมไอเสีย    

65. ทออากาศ     

66. ทอไอเสียจากกรองไอเสียตัวท่ี 1   

67. ทอไอเสียจากทอรวม    

68. ท่ีครอบหูลดเสียง   

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 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

11 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

72. แบริ่ง     

73. ประแจกระบอก   

74. ประแจกระบอกถอดประกอบหัวเทียน  

75. ประแจขันนอตลอ    

76. ประแจวัดแรงบิด    

77. ปลอกสูบ     

78. ปล๊ักพวง     

79. ปะเก็นฝาสูบ     

80. ปมน้ํามันหลอล่ืน    

81. ปมลม    

82. ปมลมแบบลูกสูบ    

83. ปากกาจับยึดช้ินงาน    

84. ปนเปาลม     

85. แปรงขนออน    

86. ผาคลุมรถสําหรับซอม    

87. ฝาครอบวาลว    

88. ฝาสูบ     

89. เพลาขอเหวี่ยง    

90. เพลาลูกเบ้ียว    

91. ฟลเลอรเกจปรับต้ังหัวเทียน  

92. มัลติมิเตอร     

93. แมแรงตะเฆ     

94. ไมขีดไฟ หรือ ไฟแช็ก     

95. ไมบรรทัด     

96. รถยนตเครื่องยนตดีเซล  

97. รถยนตนั่งสวนบุคคล    

98. รถยนตนั่งสวนบุคคลเกียรธรรมดา  

99. รถยนตนั่งสวนบุคคลขับเคล่ือนลอหลัง 

100. รถยนตนั่งสวนบุคคลท่ีมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)  

101. รถยนตนั่งสวนบุคคลท่ีมีระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)   

102. รถยนตนั่งสวนบุคคลท่ีไมมีระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)   

103. รองเทาดับเพลิง     

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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

104. รองเทานิรภัยชนิดหัวโลหะ   

105. ลอชวยแรง     

106. ลอรถยนตท่ีมีสภาพพรอมใชงาน   

107. ลิฟตยกรถ     

108. ลูกสูบ     

109. วาลว     

110. เวอรเนียรคาลิปเปอร ความละเอียด 1 ตอ 20 มิลลิเมตร หรือ 0.05 มิลลิเมตร  

111. แวนตานิรภัย    

112. สวานไฟฟา     

113. สายฉีดน้ําฝน    

114. เส้ือสูบ    

115. หนากากกรองสารเคม ี  

116. หนากากกรองอนุภาค   

117. หนากากเช่ือม    

118. หมวกนิรภัยประเภท D    

119. หมอนรองลอรถกันล่ืนไถล   

120. หัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิง    

121. หัวดูดน้ํามันหลอล่ืน    

122. หัวเติมลมยาง   

123. หัวเทียน     

124. เหล็กงัดลูกหมาก   

125. เหล็กแทงกลม ขนาด M12 x 1.75  

126. เหล็กนําศูนย     

127. แหวนรองนอตถายน้ํามันเกียร   

128. แหวนรองนอตถายน้ํามันเฟองทาย  

129. แหวนลูกสูบ     

130. อางน้ํามันหลอล่ืน    

131. ไฮโดรมิเตอร    

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 

8.2 วัสดุท่ีใชในการฝกและการประเมิน จํานวน/คน 

1. กรองน้ํามันเครื่อง    

2. เกลือ    

1 ลูก 

1 ถุง 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

3. เข็มกลัดซอนปลาย    

4. ไขไกสด    

5. จาระบี    

6. ช้ินงานทดลองสําหรับวัดดวยบรรทัดเหล็ก  

7. ช้ินงานทดลองสําหรับวัดดวยเวอรเนียรคาลิปเปอร 

8. ช้ินงานสําหรับถอดสลักเกลียว  

9. เชือกไนลอน    

10. เชือกเสนเล็ก    

11. ดินน้ํามัน    

12. ถานไฟฉาย 9 โวลต   

13. ถานไฟฉาย ชนิด AA   

14. ถุงมือพยาบาล   

15. เทปปดแผลขนาดตาง ๆ  

16. น้ํา     

17. น้ํากล่ันแบตเตอรี ่   

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. น้ํามันเช้ือเพลิง    

28. น้ํามันดีเซล     

29. น้ํามันเบนซิน    

30. น้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร   

31. น้ํามันเฟองทาย   

32. น้ํามันหลอล่ืนปมแบบลูกสูบ   

33. น้ํามันอเนกประสงค   

34. น้ํายาลางจาน   

1 กลอง 

1 ฟอง 

1 กระปอง 

5 ช้ิน 

1 ช้ิน 

1 ช้ิน 

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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

35. น้ํายาลางทําความสะอาด   

36. น้ํารอน    

37. เบกกิ้งโซดา     

38. ผาเช็ดทําความสะอาด   

39. ผาดิสกเบรก    

40. ผาปดตา     

41. ผาพันแผลหรือผากอซ   

42. ผาสะอาด     

43. พลาสเตอรปดแผล    

44. ฟวสขนาดตาง ๆ   

45. ไมพันสําลี     

46. ยาลางแผลชนิดตาง ๆ   

47. ยาสําหรับทาแผลไฟไหม   

48. รีเลย ชนิด 4 ขา   

49. สายพานอัลเตอเนเตอร   

50. สายไฟฟารถยนต   

51. สารหลอเย็นขณะทําเกลียว  

52. สารหลอเย็นหมอน้ํา   

53. สําลี     

54. หลอดไฟเพดานภายในหองโดยสารรถยนต  

55. หลอดไฟเล้ียว    

56. หัวเทียน     

57. แหวนรองนอตถายน้ํามันเครื่อง  

1 ขวด 

400 ซีซ.ี 

1 หอ 

38 ผืน 

1 ชุด 

1 ผืน 

1 ถุง 

1 ผืน 

1 กลอง 

1 ชุด 

1 ถุง 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ตัว 

1 เสน 

1 เสน 

1 กระปอง 

1 กระปอง 

1 ถุง 

1 ชุด 

1 ชุด 

4 หัว 

1 อัน 

8.3 สื่อการฝก ชุดการฝกและเอกสารประกอบการฝกและการประเมิน จํานวน/คน 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 

1 เลม 

1 เลม 

1 เลม 

1 ชุด 

9. คุณสมบัติของครูฝก/วิทยากร 

    ผูรับการฝกจะไดรับการฝกท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยครูฝกจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานหรือวิทยากร 

จากภายนอก ท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

1. ผานการคัดเลือกตามขอกําหนดของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

2. มีประสบการณดานการสอนหรือผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมการเปนวิทยากรระบบการฝก 

ตามความสามารถ 

3. มีความรู ความสามารถในสาขาอาชีพท่ีจะฝกอบรม  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 2 โมดูลการฝก 

โมดูลการฝกท่ี 1 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูลการฝก ความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน รหัสโมดูลการฝก 

09210101 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 12 ช่ัวโมง 45 นาที ทฤษฎี 3 ช่ัวโมง 45 นาที ปฏิบัติ 9 ช่ัวโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

   การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับวิธีใชวัสดุติดไฟงายและสารอันตรายได 

2. บอกข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยท้ังผูปฏิบัติงาน เครื่องมือ และอุปกรณได 

3. อธิบายกฎของโรงงานและปายเตือนตาง ๆ ได 

4. อธิบายวิธีใชอุปกรณปองกันอันตรายประเภทตาง ๆ ได 

5. ใชอุปกรณปองกันอันตรายประเภทตาง ๆ ได 

6. อธิบายวิธีการปองกันอัคคีภัยและหลักการดับเพลิงได 

7. ปฏิบัติตามวิธีการปองกันอัคคีภัยและหลักการดับเพลิงได 

8. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนได 

9. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนได 

5. พื้นฐาน 

   ความสามารถของ  

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

1. มีความรูเรื่องความปลอดภัยในการใชงานอุปกรณงานชางเบ้ืองตน  

2. มีความรูเรื่องวิธีการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย 

3. มีความรูเรื่องการรักษาบาดแผลตาง ๆ และความรูในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

 

 

 

 

 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ  

และใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ช่ัวโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 

1. อธิบายเกี่ยวกับวิธีใชวัสดุ 

ติดไฟงายและสารอันตรายได 

หัวขอท่ี 1 : ความรูเกี่ยวกับวัสดุติดไฟงายและสาร

อันตราย 

0:30 - 0:30 

2. บอกข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี

ปลอดภัยท้ังผูปฏิบัติงาน 

เครื่องมือ และอุปกรณได 

หัวขอท่ี 2 : วิธีการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย 0:30 - 0:30 

3. อธิบายกฎของโรงงานและ  

ปายเตือนตาง ๆ ได 

หัวขอท่ี 3 : กฎของโรงงาน 0:15 - 0:15 

4. อธิบายวิธีใชอุปกรณปองกัน

อันตรายประเภทตาง ๆ ได 

5. ใชอุปกรณปองกันอันตราย

ประเภทตาง ๆ ได 

หัวขอท่ี 4 : การใชอุปกรณปองกันอันตราย

ประเภทตาง ๆ 

0:45 2:30 3:15 

6. อธิบายวิธีการปองกันอัคคีภัย

และหลักการดับเพลิงได 

7. ปฏิบัติตามวิธีการปองกัน

อัคคีภัยและหลักการดับเพลิงได 

หัวขอท่ี 5 : หลักการเบ้ืองตนของการปองกัน

อัคคีภัยและการดับเพลิง 

0:45 3:00 3:45 

8. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาล

เบ้ืองตนได 

9. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนได 

หัวขอท่ี 6 : วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 1:00 3:30 4:30 

รวมท้ังสิ้น 3:45 9:00 12:45 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  ความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน รหัสโมดูลการฝก 

09210101 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : ความรูเกี่ยวกับวัสดุติดไฟงายและสารอันตราย รหัสวิชา  

0921010101 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัติ - ช่ัวโมง 

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. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

19 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  ความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน รหัสโมดูลการฝก 

09210101 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : วิธีการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย รหัสวิชา  

0921010102 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัติ - ช่ัวโมง 

5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้ 

- บอกข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยท้ังผูปฏิบัติงาน เครื่องมือ และอุปกรณได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้ 

1. หลักการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย 

2. หลักการใชเครื่องมือและอุปกรณอยางปลอดภัย 

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210101) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

20 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  ความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน รหัสโมดูลการฝก 

09210101 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 3 : กฎของโรงงาน รหัสวิชา  

0921010103 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 15 นาที ทฤษฎี 15 นาที ปฏิบัติ - ช่ัวโมง 

5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้ 

- อธิบายกฎของโรงงานและปายเตือนตาง ๆ ได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้ 

1. กฎท่ัวไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

2. ปายเตือนตาง ๆ ในโรงงาน  

7. วิธีการฝกอบรม - ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210101) 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี 

วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  ความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน รหัสโมดูลการฝก 

09210101 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 4 : การใชอุปกรณปองกันอันตรายประเภทตาง ๆ รหัสวิชา  

0921010104 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 3 ช่ัวโมง 15 นาที ทฤษฎี 45 นาที ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 30 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 ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. ชุดปองกันท่ีทําจากหนัง จํานวน 1 ชุด 

2. โตะสําหรับวางอุปกรณ จํานวน 1 ตัว 

3. ถุงมือตาขายโลหะ  จํานวน 1 คู 

4. ถุงมือหนังสัตว  จํานวน 1 คู 

5. ท่ีครอบหูลดเสียง  จํานวน 1 อัน 

6. รองเทานิรภัยชนิดหัวโลหะ  จํานวน 1 คู 

7. แวนตานิรภัย   จํานวน 1 อัน 

8. หนากากกรองสารเคม ี จํานวน 1 อัน 

- ผาเช็ดทําความสะอาด จํานวน 1 ผืน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

9. หนากากกรองอนุภาค  จํานวน 1 อัน 

10. หนากากเช่ือม   จํานวน 1 อัน 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ และชุดฝก โมดูลความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน 

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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  ความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน รหัสโมดูลการฝก 

09210101 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 5 : หลักการเบ้ืองตนของการปองกันอัคคีภัยและการ 

ดับเพลิง  

รหัสวิชา  

0921010105 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 3 ช่ัวโมง 45 นาที ทฤษฎี 45 นาที ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง 

5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายวิธีการปองกันอัคคีภัยและหลักการดับเพลิงได 

2. ปฏิบัติตามวิธีการปองกันอัคคีภัยและหลักการดับเพลิงได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้ 

1. การปองกนัการเกิดอัคคีภัย 

2. หลักการดับเพลิงเบ้ืองตน 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210101) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. กระบะสําหรับจุดกองไฟ   จํานวน 1 กระบะ 

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 

- น้ํามันเช้ือเพลิง   จํานวน 1 แกลลอน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

10. รองเทาดับเพลิง    จํานวน 1 คู 

11. หมวกนิรภัยประเภท D   จํานวน 1 ใบ 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน 

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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  ความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน รหัสโมดูลการฝก 

09210101 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 6 : วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  รหัสวิชา  

0921010106 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 4 ช่ัวโมง 30 นาที ทฤษฎ ี1 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง 30 นาที 

5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนได 

2. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้ 

1. วิธีการปฏิบัติตามหลัก 3 ต  

2. วิธีการพยาบาลคนหมดสติ 

3. วิธจัีดการปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดขณะปฐมพยาบาล 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210101) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

- กรรไกร   จํานวน 1 เลม 1. เข็มกลัดซอนปลาย   จํานวน 1 กลอง 

2. ถุงมือพยาบาล  จํานวน 1 คู 

3. เทปปดแผลขนาดตาง ๆ จํานวน 3 มวน 

4. ผาปดตา    จํานวน 1 ผืน 

5. ผาพันแผลหรือผากอซ  จํานวน 1 ถุง 

6. ผาสะอาด    จํานวน 1 ผืน 

7. พลาสเตอรปดแผล   จํานวน 1 กลอง 

8. ไมพันสําลี    จํานวน 1 ถุง 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

9. ยาลางแผลชนิดตาง ๆ  จํานวน 1 ชุด 

10. ยาสําหรับทาแผลไฟไหม  จํานวน 1 ชุด 

11. สําลี    จํานวน 1 ถุง 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน 

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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 2 โมดูลการฝก 

โมดูลการฝกท่ี 2 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูลการฝก คณิตศาสตรประยุกต การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม 

เศษสวน และทศนิยม  

รหัสโมดูลการฝก 

09210102 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 1 ช่ัวโมง 30 นาที ทฤษฎี 1 ช่ัวโมง 30 นาที ปฏิบัติ - ช่ัวโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

   การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้ 

1. สามารถบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็มได 

2. สามารถบวก ลบ คูณ หาร เศษสวนได 

3. สามารถบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยมได 

5. พื้นฐาน 

   ความสามารถของ 

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

1. มีความรูเรื่องระบบตัวเลข 

2. มีความรูเรื่องระบบจํานวนเต็ม 

3. มีความรูเรื่องระบบจํานวนจริง  

4. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 1 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ    

และใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ช่ัวโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 

1. สามารถบวก ลบ คูณ หาร 

จํานวนเต็มได 

หัวขอท่ี 1 : การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม 0:30 - 0:30 

2. สามารถบวก ลบ คูณ หาร 

เศษสวนได 

หัวขอท่ี 2 : การบวก ลบ คูณ หาร เศษสวน 0:30 - 0:30 

3. สามารถบวก ลบ คูณ หาร 

ทศนิยมได 

หัวขอท่ี 3 : การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม 0:30 - 0:30 

รวมท้ังสิ้น 1:30 - 1:30 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  คณิตศาสตรประยุกต การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม 

เศษสวน และทศนิยม 

รหัสโมดูลการฝก 

09210102 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม รหัสวิชา  

0921010201 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัติ - ช่ัวโมง 

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. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ 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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  คณิตศาสตรประยุกต การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม 

เศษสวน และทศนิยม 

รหัสโมดูลการฝก 

09210102 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : การบวก ลบ คูณ หาร เศษสวน รหัสวิชา  

0921010202 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัติ - ช่ัวโมง 

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. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ 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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  คณิตศาสตรประยุกต การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม 

เศษสวน และทศนิยม 

รหัสโมดูลการฝก 

09210102 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 3 : การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม   รหัสวิชา  

0921010203 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 30 นาที ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัติ - ช่ัวโมง 

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. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ 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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 2 โมดูลการฝก 

โมดูลการฝกท่ี 3 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูลการฝก วิทยาศาสตรประยุกต รหัสโมดูลการฝก 

09210103 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 11 ช่ัวโมง 45 นาที ทฤษฎี 2 ช่ัวโมง 15 นาที ปฏิบัติ 9 ช่ัวโมง 30 นาที 

4. ขอบเขตของหนวย 

   การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของของเหลวได 

2. ทดลองเกี่ยวกับสมบัติของของเหลวได 

3. อธิบายเกี่ยวกับหนวยการวัดของของเหลวตามมาตรฐาน SI Unit ได 

4. ทดลองเกี่ยวกับหนวยการวัดของของเหลวตามมาตรฐาน SI Unit ได 

5. อธิบายเกี่ยวกับความรอน อุณหภูมิ หลักการนําความรอน การพาความรอน  

การแผรังสีความรอน และเคมีเบ้ืองตนได 

6. ทดลองเกี่ยวกับความรอน อุณหภูมิ หลักการนําความรอน การพาความรอน  

การแผรังสีความรอน และเคมีเบ้ืองตนได 

7. อธิบายเกี่ยวกับหลักการของของเหลวได 

8. ทดลองเกี่ยวกับหลักการของของเหลวได 

9. อธิบายความหมายของมวล น้ําหนัก ความถวงจําเพาะ ความหนาแนน ปริมาตร 

ความดัน และแรงได 

10. ทดลองเกี่ยวกับมวล น้ําหนัก ความถวงจําเพาะ ความหนาแนน ปริมาตร ความดัน 

และแรงได 

5. พื้นฐาน 

   ความสามารถของ 

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

1. มีความรูเรื่องธาตุและสารประกอบ 

2. มีความรูเรื่องสารและสมบัติของสาร 

3. มีความรูเรื่องปฏิกิริยาเคมีเบ้ืองตน 

4. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 2 มาแลว 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ 

และใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ช่ัวโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 

1. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของ

ของเหลวได 

2. ทดลองเกี่ยวกับสมบัติของ

ของเหลวได 

3. อธิบายเกี่ยวกับหนวยการวัด

ของของเหลวตามมาตรฐาน SI 

ได 

4. ทดลองเกี่ยวกับหนวยการวัด

ของของเหลวตามมาตรฐาน SI 

ได 

หัวขอท่ี 1 : ของเหลวและหนวยการวัด 0:15 2:00 2:15 

5. อธิบายเกี่ยวกับความรอน 

อุณหภูมิ หลักการนําความรอน 

การพาความรอน  

การแผรังสีความรอน และเคมี

เบ้ืองตนได 

6. ทดลองเกี่ยวกับความรอน 

อุณหภูมิ หลักการนําความรอน 

การพาความรอน  

การแผรังสีความรอน และ 

เคมีเบ้ืองตนได  

หัวขอท่ี 2 : ความรอนและเคมีเบ้ืองตน 1:00 3:00 4:00 

7. อธิบายเกี่ยวกับหลักการของ

ของเหลวได 

8. ทดลองเกี่ยวกับหลักการของ

ของเหลวได 

หัวขอท่ี 3 : หลักการของของเหลว 0:30 2:00 2:30 

9. อธิบายความหมายของมวล 

น้ําหนัก ความถวงจําเพาะ 

หัวขอท่ี 4 : ความหมายของมวล น้ําหนัก ความ

ถวงจําเพาะ ความหนาแนน ปริมาตร 

ความดัน และแรง 

0:30 2:30 3:00 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

33 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

ความหนาแนน ปริมาตร ความ

ดัน และแรงได 

10. ทดลองเกี่ยวกับมวล น้ําหนัก 

ความถวงจําเพาะ ความหนาแนน 

ปริมาตร ความดัน และแรงได 

รวมท้ังสิ้น 2:15 9:30 11:45 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  วิทยาศาสตรประยุกต รหัสโมดูลการฝก 

09210103 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : ของเหลวและหนวยการวัด รหัสวิชา  

0921010301 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 2 ช่ัวโมง 15 นาที ทฤษฎี 15 นาที ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 

5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของของเหลวได 

2. ทดลองเกี่ยวกับสมบัติของของเหลวได 

3. อธิบายเกี่ยวกับหนวยการวัดของของเหลวตามมาตรฐาน SI Unit ได  

4. ทดลองเกี่ยวกับหนวยการวัดของของเหลวตามมาตรฐาน SI Unit ได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้ 

1. ของเหลวและสมบัติท่ัวไป  

2. หนวยของการวัดของของเหลวตามมาตรฐาน SI Unit 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210103) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. กระบอกตวง 1,000 ซีซ ี จํานวน 5 อัน 
2. กระบอกตวง 2,000 ซีซ ี จํานวน 3 อัน 
3. กระบอกตวง 500 ซีซ ี จํานวน 10 อัน 
4. แกลลอนน้ํามัน 5 ลิตร จํานวน 1 ใบ 

5. เครื่องช่ังน้ําหนักดิจิทัล จํานวน 1 เครื่อง 

6. ถวยทดลอง 1,000 ซีซ ี จํานวน 5 ใบ 

 

1. น้ํา    จํานวน 10 ลิตร 

2. ผาเช็ดทําความสะอาด จํานวน 2 ผืน 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

35 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ 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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  วิทยาศาสตรประยุกต รหัสโมดูลการฝก 

09210103 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : ความรอนและเคมีเบ้ืองตน รหัสวิชา  

0921010302 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 4 ช่ัวโมง ทฤษฎี 1 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง 

5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับความรอน อุณหภูมิ หลักการนําความรอน การพาความรอน  

การแผรังสีความรอน และเคมีเบ้ืองตนได 

2. ทดลองเกี่ยวกับความรอน อุณหภูมิ หลักการนําความรอน การพาความรอน  

การแผรังสีความรอน และเคมีเบ้ืองตนได  

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้ 

1. ความรอนและอุณหภูมิ  

2. การถายเทความรอน 

3. เคมีเบ้ืองตน 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210103) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. ชุดทดลองการนําความรอน  จํานวน 1 ชุด 

2. ถวยทดลอง ขนาด 250 ซีซ.ี  จํานวน 1 ใบ 

1. ดินน้ํามัน   จํานวน 4 กอน 

2. น้ํารอน   ปริมาตร 400 ซีซ.ี 

3. ผาเช็ดทําความสะอาด จํานวน 2 ผืน 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ และชุดฝกโมดูลวิทยาศาสตรประยุกต 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

37 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  วิทยาศาสตรประยุกต รหัสโมดูลการฝก 

09210103 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 3 : หลักการของของเหลว รหัสวิชา  

0921010303 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 2 ช่ัวโมง 30 นาที ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 

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 ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. แกวน้ํา   จํานวน 1 ใบ 

2. คลิปหนีบกระดาษ  จํานวน 1 กลอง 

3. เครื่องช่ังน้ําหนักดิจิทัล จํานวน 1 เครื่อง 

4. เครื่องช่ังสปริงแบบแขวน  จํานวน 1 อัน 

5. ถวยทดลอง   จํานวน 1 ใบ 

6. ถวยยูเรกา    จํานวน 1 ใบ 

1. เชือกเสนเล็ก   จํานวน 1 เสน 

2. ดินน้ํามัน   จํานวน 1 กอน 

3. น้ํา    จํานวน 2 ลิตร 

4. น้ํายาลางจาน  จํานวน 1 ขวด 

5. ผาเช็ดทําความสะอาด จํานวน 2 ผืน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ 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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  วิทยาศาสตรประยุกต รหัสโมดูลการฝก 

09210103 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 4 : ความหมายของมวล น้ําหนัก ความถวงจําเพาะ  

ความหนาแนน ปริมาตร ความดัน และแรง 

รหัสวิชา  

0921010304 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 3 ช่ัวโมง ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 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 ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. ชอนโตะ    จํานวน 1 คัน 

2. ถวยทดลอง ขนาด 500 ซีซ.ี  จํานวน 1 ใบ 

1. ไขไกสด   จํานวน 1 ฟอง 

2. น้ํา    จํานวน 2 ลิตร 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

3. แทงแกวคนสาร   จํานวน 1 แทง 

 

3. เกลือ   จํานวน 1 ถุง 

4. น้ําตาล   จํานวน 1 ถุง 

5. ผาเช็ดทําความสะอาด จํานวน 1 ผืน 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ 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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 2 โมดูลการฝก 

โมดูลการฝกท่ี 4 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูลการฝก วัสดุและสมบัติของวัสดุท่ีใชในการปฏิบัติงาน   รหัสโมดูลการฝก 

09210201 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 5 ช่ัวโมง 15 นาที ทฤษฎี 45 นาที ปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง 30 นาที 

4. ขอบเขตของหนวย 

   การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายสมบัติของน้ํามันเช้ือเพลิง สารหลอล่ืน (น้ํามันหลอล่ืนเครื่องยนต)  

สารระบายความรอน และสารกันสนิมได 

2. เลือกใชน้ํามันเช้ือเพลิง สารหลอล่ืน (น้ํามันหลอล่ืนเครื่องยนต) สารระบายความรอน 

และสารกันสนิมได   

3. จําแนกชนิดของทอยางและทอโลหะท่ีใชในงานรถยนตได 

4. เลือกใชทอยางและทอโลหะได 

5. พื้นฐาน 

   ความสามารถของ 

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

1. มีความรูเรื่องสารและสมบัติของสารเบ้ืองตน  

2. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 3 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ  

และใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ช่ัวโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 

1. อธิบายสมบัติของ 

น้ํามันเช้ือเพลิง สารหลอล่ืน 

(น้ํามันหลอล่ืนเครื่องยนต) 

สารระบายความรอน  

และสารกันสนิมได 

2. เลือกใชน้ํามันเช้ือเพลิง  

สารหลอล่ืน  

(น้ํามันหลอล่ืนเครื่องยนต)  

หัวขอท่ี 1 : วัสดุและสมบัติของวัสดุ 0:30 2:30 3:00 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สารระบายความรอน และ 

สารกันสนิมได 

3. จําแนกชนิดของทอยางและ 

ทอโลหะท่ีใชในงานรถยนตได 

4. เลือกใชทอยางและทอโลหะได 

หัวขอท่ี 2 : ทอท่ีใชในงานรถยนต 0:15 2:00 2:15 

รวมท้ังสิ้น 0:45 4:30 5:15 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  วัสดุและสมบัติของวัสดุท่ีใชในการปฏิบัติงาน   รหัสโมดูลการฝก 

09210201 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : วัสดุและสมบัติของวัสดุ รหัสวิชา  

0921020101 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 3 ช่ัวโมง  ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 30 นาที 

5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายสมบัติของน้ํามันเช้ือเพลิง สารหลอล่ืน (น้ํามันหลอล่ืนเครื่องยนต)  

สารระบายความรอน และสารกันสนิมได 

2. เลือกใชน้ํามันเช้ือเพลิง สารหลอล่ืน (น้ํามันหลอล่ืนเครื่องยนต) สารระบายความรอน 

และสารกันสนิมได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้ 

1. สมบัติของน้ํามันเช้ือเพลิง  

2. สมบัติของสารหลอล่ืน (น้ํามันหลอล่ืนเครื่องยนต) 

3. สมบัติของสารระบายความรอน 

4. สมบัติของสารกันสนิม 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210201)  

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. แกวพลาสติก ความจุ 7 ออนซ     จํานวน 10 แกว 

2. โตะปฏิบัติการ      จํานวน 1 ตัว 

 

1. น้ํามันเกียรอัตโนมัติ   จํานวน 1 แกลลอน 

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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

6. น้ํามันดีเซล    จํานวน 1 แกลลอน 

7. น้ํามันเบนซิน   จํานวน 1 แกลลอน 

8. ผาเช็ดทําความสะอาด  จํานวน 1 ผืน 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ และชุดฝกโมดูลวัสดุและสมบัติของวัสดุท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  วัสดุและสมบัติของวัสดุท่ีใชในการปฏิบัติงาน   รหัสโมดูลการฝก 

09210201 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : ทอท่ีใชในงานรถยนต  รหัสวิชา  

0921020102 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 2 ช่ัวโมง 15 นาที ทฤษฎี 15 นาที ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 

5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้ 

1. จําแนกชนิดของทอยางและทอโลหะท่ีใชในงานรถยนตได  

2. เลือกใชทอยางและทอโลหะได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้ 

1. ชนิดของทอยางท่ีใชในงานรถยนต 

2. ชนิดของทอโลหะท่ีใชในงานรถยนต   

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210201) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. รถยนต    จํานวน 1 คัน 

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 

- ผาเช็ดทําความสะอาด   จํานวน 1 ผืน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

10. ทอไอเสียจากทอรวม   จํานวน 1 ทอ 

11. ทอไอเสียจากกรองไอเสียตัวท่ี 1  จํานวน 1 ทอ 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ และชุดฝกโมดูลวัสดุและสมบัติของวัสดุท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 2 โมดูลการฝก 

โมดูลการฝกท่ี 5 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูลการฝก เครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต    รหัสโมดูลการฝก 

09210202 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 9 ช่ัวโมง 45 นาที ทฤษฎี 1 ช่ัวโมง 45 นาที ปฏิบัติ 8 ช่ัวโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

   การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้ 

1. บอกชนิด และอธิบายวิธีการใชงาน และการบํารุงรักษาเครื่องมือท่ัวไปได 

2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือท่ัวไปได 

3. อธิบายวิธีการใช และการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางชางยนตได 

4. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางชางยนตได 

5. อธิบายวิธีการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือพิเศษชนิดตาง ๆ ได 

6. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือชนิดพิเศษตาง ๆ ได 

5. พื้นฐาน 

   ความสามารถของ 

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

1. มีความรูเรื่องการปฏิบัติงานชางเบ้ืองตน 

2. มีความรูเรื่องการชางพื้นฐาน 

3. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 4 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและ 

ใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ช่ัวโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 

1. บอกชนิด และอธิบายวิธีการใชงาน  

และการบํารุงรักษาเครื่องมือ

ท่ัวไปได 

2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ

ท่ัวไปได 

หัวขอท่ี 1 : เครื่องมือท่ัวไปทางดานงานชาง  0:45 3:30 4:15 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

3. อธิบายวิธีการใช และ 

การบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทาง

ชางยนตได 

4. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัด

ทางชางยนตได 

หัวขอท่ี 2 : เครื่องมือวัดทางชางยนต  0:30 2:30 3:00 

5. อธิบายวิธีการใช การบํารุงรักษา

เครื่องมือพิเศษชนิดตาง ๆ ได 

6. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ

ชนิดพิเศษตาง ๆ ได 

หัวขอท่ี 3 : เครื่องมือพิเศษทางดานชางยนต  0:30 2:00 2:30 

รวมท้ังสิ้น 1:45 8:00 9:45 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  เครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต    รหัสโมดูลการฝก 

09210202 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : เครื่องมือท่ัวไปทางดานงานชาง รหัสวิชา  

0921020201 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 4 ช่ัวโมง 15 นาที ทฤษฎี 45 นาที ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง 30 นาที 

5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้ 

1. บอกชนิด และอธิบายวิธีการใชงาน และการบํารุงรักษาเครื่องมือท่ัวไปได 

2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือท่ัวไปได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้ 

1. เครื่องมือชางท่ัวไป ไดแก ประแจ ไขควง คอน คีม ปากกาจับงาน ตะไบ เล่ือย ประแจเล่ือน 

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 ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. กรวยพลาสติก   จํานวน 1 อัน 

2. เครื่องมือชางพื้นฐาน   จํานวน 1 ชุด 

3. ถาดรอง    จํานวน 1 ใบ 

4. ปมลมแบบลูกสูบ   จํานวน 1 ตัว 

5. ปนเปาลม    จํานวน 1 ตัว 

6. แมแรงตะเฆ    จํานวน 1 ตัว 

1. น้ํามันหลอล่ืนปมแบบลูกสูบ  จํานวน 1 ลิตร 

2. น้ํายาลางทําความสะอาด  จํานวน 1 ขวด 

3. ผาเช็ดทําความสะอาด  จํานวน 2 ผืน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

7. ไมบรรทัด    จํานวน 1 อัน 

8. รถยนตนั่งสวนบุคคล   จํานวน 1 คัน 

9. ลิฟตยกรถ    จํานวน 1 ตัว 

10. หมอนรองลอรถกันล่ืนไถล  จํานวน 4 อัน 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ 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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  เครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต    รหัสโมดูลการฝก 

09210202 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : เครื่องมือวัดทางชางยนต รหัสวิชา  

0921020202 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 3 ช่ัวโมง  ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 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 ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. บรรทัดเหล็ก ขนาด 1 ฟุต  จํานวน 1 อัน 

2. เวอรเนียรคาลิปเปอร ความละเอียด 1 ตอ 20 

มิลลิเมตร หรือ 0.05 มิลลิเมตร จํานวน 1 ตัว 

1. ช้ินงานทดลองสําหรับวัดดวยบรรทัดเหล็ก 

จํานวน 5 ช้ิน  

2. ช้ินงานทดลองสําหรับวัดดวยเวอรเนียรคาลิปเปอร

จํานวน 1 ช้ิน 

3. น้ํามันกันสนิม  จํานวน 1 ขวด 

4. ผาเช็ดทําความสะอาด จํานวน 2 ผืน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ 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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  เครื่องมือพื้นฐานทางดานชางยนต   รหัสโมดูลการฝก 

09210202 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 3 : เครื่องมือพิเศษทางดานชางยนต รหัสวิชา  

0921020203 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 2 ช่ัวโมง 30 นาที ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 

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 ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. คอนเหล็ก    จํานวน 1 อัน 

2. ฉากตาย    จํานวน 1 อัน 

3. ดอกถอดสลักเกลียว   จํานวน 1 ชุด 

4. ดอกสวาน    จํานวน 1 ชุด 

5. ดามดาย พรอมดอกดาย เกลียว M12 x 1.75 

     จํานวน 1 ชุด 

6. ดามตาป    จํานวน 1 อัน 

1. ช้ินงานสําหรับถอดสลักเกลียว จํานวน 1 ช้ิน 

2. ถานไฟฉาย 9 โวลต  จํานวน 1 กอน 

3. ถานไฟฉาย ชนิด AA  จํานวน 1 กอน 

4. น้ํามันอเนกประสงค  จํานวน 1 กระปอง 

5. ผาเช็ดทําความสะอาด จํานวน 2 ผืน 

6. ฟวสขนาดตาง ๆ  จํานวน 1 ชุด 

7. รีเลย ชนิด 4 ขา  จํานวน 1 ตัว 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

7. ตะไบแบน    จํานวน 1 อัน 

8. ตะไบแบน    จํานวน 1 อัน 

9. แบตเตอรี่รถยนต   จํานวน 1 ลูก 

10. ปล๊ักพวง    จํานวน 1 ตัว 

11. ปากกาจับยึดช้ินงาน   จํานวน 1 ตัว 

12. ปากกาจับยึดช้ินงาน   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 

8. สายไฟฟารถยนต  จํานวน 1 เสน 

9. สารหลอเย็นขณะทําเกลียว จํานวน 1 กระปอง 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ 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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 2 โมดูลการฝก 

โมดูลการฝกท่ี 6 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูลการฝก สวนประกอบของรถยนต   รหัสโมดูลการฝก 

09210203 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 30 ช่ัวโมง 30 นาที ทฤษฎี 5 ช่ัวโมง 30 นาที ปฏิบัติ 25 ช่ัวโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

   การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของสวนประกอบของเครื่องยนตได 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องยนตได 

3. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน ดีเซล และระบบระบายความรอนได 

4. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบสงกําลังได 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบสงกําลังได 

6. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบรองรับน้ําหนักได 

7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบรองรับน้ําหนักได 

8. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบบังคับเล้ียวได 

9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบบังคับเล้ียวได 

10. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบเบรกได 

11. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบเบรกได 

12. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบไฟฟาในรถยนตได 

13. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบไฟฟาในรถยนตได 

14. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบตัวถังรถยนตได 

15. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบตัวถังรถยนตได 

16. บอกช่ือ หนาท่ี และหลักการทํางานของระบบอํานวยความสะดวก  

ระบบความปลอดภัยของตัวรถยนตได 

17. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบอํานวยความสะดวก ระบบความปลอดภัยของตัวรถยนตได  

5. พื้นฐาน 

   ความสามารถของ 

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

1. มีความรูเรื่องความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานชางยนต 

2. มีความรูเรื่องกลศาสตรเบ้ืองตน  

3. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 5 มาแลว 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

57 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช

ระยะเวลาฝก ดังนี ้

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ช่ัวโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 

1. อธิบายหนาท่ีและโครงสราง

ของสวนประกอบของ

เครื่องยนตได 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

สวนประกอบของเครื่องยนตได 

หัวขอท่ี 1 : สวนประกอบของเครื่องยนต  0:45 3:00 3:45 

3. อธิบายหลักการทํางานของ

เครื่องยนตแกสโซลีน ดีเซล 

และระบบระบายความรอนได 

หัวขอท่ี 2 : หลักการทํางานของเครื่องยนต  0:45 - 0:45 

4. อธิบายหนาท่ีและโครงสราง

ของระบบสงกําลังได 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสราง

ของระบบสงกําลังได 

หัวขอท่ี 3 : ระบบสงกําลัง  0:45 5:00 5:45 

6. อธิบายหนาท่ีและโครงสราง

ของระบบรองรับน้ําหนักได 

7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสราง

ของระบบรองรับน้ําหนักได 

หัวขอท่ี 4 : ระบบรองรบัน้ําหนัก 0:45 3:00 3:45 

8. อธิบายหนาท่ีและโครงสราง

ของระบบบังคับเล้ียวได 

9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสราง

ของระบบบังคับเล้ียวได 

หัวขอท่ี 5 : ระบบบังคับเล้ียว 0:30 2:30 3:00 

10.อธิบายหนาท่ีและโครงสราง

ของระบบเบรกได 

11.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสราง

ของระบบเบรกได 

หัวขอท่ี 6 : ระบบเบรก 0:30 3:00 3:30 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

12.อธิบายหนาท่ีและโครงสราง

ของระบบไฟฟาในรถยนตได 

13.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสราง

ของระบบไฟฟาในรถยนตได 

หัวขอท่ี 7 : ระบบไฟฟาในรถยนต 0:30 3:00 3:30 

14.อธิบายหนาท่ีและโครงสราง

ของระบบตัวถังรถยนตได 

15.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสราง

ของระบบตัวถังรถยนตได 

หัวขอท่ี 8 : ระบบตัวถังรถยนต 0:30 2:30 3:00 

16.บอกช่ือ หนาท่ี และ 

หลักการทํางานของ 

ระบบอํานวยความสะดวก 

ระบบความปลอดภัย 

ของตัวรถยนตได 

17.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

ระบบอํานวยความสะดวก 

ระบบความปลอดภัย 

ของตัวรถยนตได 

หัวขอท่ี 9 : ระบบอํานวยความสะดวก และ 

ความปลอดภัย  

0:30 3:00 3:30 

รวมท้ังสิ้น 5:30 25:00 30:30 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  สวนประกอบของรถยนต    รหัสโมดูลการฝก 

09210203 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : สวนประกอบของเครื่องยนต รหัสวิชา  

0921020301 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 3 ช่ัวโมง 45 นาที ทฤษฎี 45 นาที ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง 

5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของสวนประกอบของเครื่องยนตได 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องยนตได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้ 

1. เส้ือสูบ (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. เพลาลูกเบ้ียว (Camshaft) 

12. วาลว (Valve) 

13. ฝาครอบวาลว (Valve Cover) 

14. ปะเก็นฝาสูบเครื่องยนต (Gasket) 

15. อางน้ํามันหลอล่ืน (Oil Pan) 

16. ปมน้ํามันหลอล่ืน (Oil Pump) 

17. หัวดูดน้ํามันหลอล่ืน (Oil Pickup) 

18. กรองน้ํามันหลอล่ืน (Oil Filter) 

19. ชุดกลไกขับเพลาลูกเบ้ียวแบบสายพานและเฟอง (Timing Chain & Timing gear) 
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20. หัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิง (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) 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210203) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. กรองน้ํามันหลอล่ืน   จํานวน 1 ตัว 

2. กานสูบ    จํานวน 1 ตัว 

3. ชุดกลไกขับเพลาลูกเบ้ียวแบบสายพาน 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. ปมน้ํามันหลอล่ืน   จํานวน 1 ปม 

11. ฝาครอบวาลว   จํานวน 1 ชุด 

12. ฝาสูบ    จํานวน 1 ตัว 

13. เพลาขอเหวี่ยง   จํานวน 1 ตัว 

14. เพลาลูกเบ้ียว   จํานวน 1 ตัว 

15. ลอชวยแรง    จํานวน 1 ลอ 

16. ลูกสูบ    จํานวน 1 ตัว 

- ผาเช็ดทําความสะอาด  จํานวน 1 ผืน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

17. วาลว    จํานวน 1 ชุด 

18. เส้ือสูบ          จํานวน 1 เครื่อง 

19. หัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิง   จํานวน 1 ชุด 

20. หัวดูดน้ํามันหลอล่ืน   จํานวน 1 หัว 

21. หัวเทียน    จํานวน 1 ชุด 

22. แหวนลูกสูบ    จํานวน 1 ตัว 

23. อางน้ํามันหลอล่ืน   จํานวน 1 อาง 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ 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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สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  สวนประกอบของเครื่องยนต รหัสโมดูลการฝก 

09210203 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : หลักการทํางานของเครื่องยนต  รหัสวิชา  

0921020302 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 45 นาที ทฤษฎี 45 นาที ปฏิบัติ - ช่ัวโมง 

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. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

- - 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ 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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  สวนประกอบของเครื่องยนต    รหัสโมดูลการฝก 

09210203 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 3 : ระบบสงกําลัง รหัสวิชา  

0921020303 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 5 ช่ัวโมง 45 นาที ทฤษฎี 45 นาที ปฏิบัติ 5 ช่ัวโมง 

5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบสงกําลังได 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบสงกําลังได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้ 

1. หนาท่ีของระบบสงกําลัง 

2. ประเภทของการขับเคล่ือนรถยนต 

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 ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. เครื่องมือชางพื้นฐาน   จํานวน 1 ชุด 

2. ตลับเมตร    จํานวน 1 อัน 

3. ถังรองเปล่ียนถายน้ํามัน  จํานวน 1 ใบ 

4. ประแจวัดแรงบิด   จํานวน 1 อัน 

1. น้ํามันเกียร  จํานวน 1 แกลลอน 

2. น้ํามันเบนซิน  จํานวน 2 ลิตร 

3. น้ํามันเฟองทาย  จํานวน 1 แกลลอน 

4. ผาเช็ดทําความสะอาด จํานวน 3 ผืน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

5. ผาคลุมรถสําหรับซอม   จํานวน 1 ชุด 

6. รถยนตนั่งสวนบุคคล   จํานวน 1 คัน 

7. รถยนตนั่งสวนบุคคลเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน 

8. รถยนตนั่งสวนบุคคลขับเคล่ือนลอหลังจํานวน 1 คัน 

9. ลิฟตยกรถ    จํานวน 1 ตัว 

10. แหวนรองนอตถายน้ํามันเกียร  จํานวน 1 อัน 

11. แหวนรองนอตถายน้ํามันเฟองทาย จํานวน 1 อัน 

 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ 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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  สวนประกอบของเครื่องยนต รหัสโมดูลการฝก 

09210203 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 4 : ระบบรองรบัน้ําหนัก  รหัสวิชา  

0921020304 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 3 ช่ัวโมง 45 นาที ทฤษฎี 45 นาที ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง 

5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบรองรับน้ําหนักได 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบรองรับน้ําหนักได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้ 

1. หนาท่ีของระบบรองรับน้ําหนัก 

2. การส่ันสะเทือนของตัวถังรถยนตและสปริง 

3. การรองรับน้ําหนักท่ีลอหลัง 

4. การรองรับน้ําหนักท่ีลอหนา 

5. การถอดและประกอบระบบรองรับน้ําหนัก  

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210203) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. ขาต้ังรองรับรถ  จํานวน 4 ตัว 

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 

- ผาเช็ดทําความสะอาด  จํานวน 1 ผืน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

7. รถยนตนั่งสวนบุคคล  จํานวน 1 คัน 

8. ลิฟตยกรถ   จํานวน 1 ตัว 

9. หมอนรองลอรถกันล่ืนไถล จํานวน 4 อัน 

10. เหล็กงัดลูกหมาก  จํานวน 1 อัน 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ 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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  สวนประกอบของเครื่องยนต รหัสโมดูลการฝก 

09210203 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 5 : ระบบบังคับเล้ียว  รหัสวิชา  

0921020305 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 3 ช่ัวโมง  ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 30 นาที 

5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบบังคับเล้ียวได 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบบังคับเล้ียวได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้ 

1. หนาท่ีของระบบบังคับเล้ียว 

2. ระบบบังคับเล้ียว 

3. สวนประกอบของกานตอบังคับเล้ียว 

4. โครงสรางของกระปุกพวงมาลัย 

5. แบบของกระปุกพวงมาลัย 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210203) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. ผาคลุมรถสําหรับซอม  จํานวน 1 ชุด 

2. รถยนตนั่งสวนบุคคล  จํานวน 1 คัน 

3. ลิฟตยกรถ   จํานวน 1 ตัว 

1. ผาเช็ดทําความสะอาด  จํานวน 2 ผืน 

2. น้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร  จํานวน 1 ขวด 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ 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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  สวนประกอบของเครื่องยนต รหัสโมดูลการฝก 

09210203 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 6 : ระบบเบรก  รหัสวิชา  

0921020306 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 3 ช่ัวโมง 30 นาที ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง 

5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบเบรกได 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบเบรกได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้ 

1. หนาท่ีของระบบเบรก 

2. ชนิดของเบรก 

3. ระบบชวยผอนแรงการเหยียบเบรก (Power break) 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210203) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. เครื่องมือชางพื้นฐาน  จํานวน 1 ชุด 

2. ประแจถอดนอตลอ  จํานวน 1 ตัว 

3. ประแจวัดแรงบิด  จํานวน 1 ตัว 

4. ปมลม   จํานวน 1 ตัว 

5. ปนเปาลม   จํานวน 1 ตัว 

6. ผาคลุมรถสําหรับซอม  จํานวน 1 ชุด 

7. รถยนตนั่งสวนบุคคล  จํานวน 1 คัน 

8. ลิฟตยกรถ   จํานวน 1 ตัว 

1. จาระบี   จํานวน 1 กระปอง 

2. เชือกไนลอน   จํานวน 1 เสน 

3. ผาเช็ดทําความสะอาด จํานวน 2 ผืน 

4. ผาดิสกเบรก   จํานวน 1 ชุด 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ 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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  สวนประกอบของเครื่องยนต รหัสโมดูลการฝก 

09210203 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 7 : ระบบไฟฟาในรถยนต  รหัสวิชา  

0921020307 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 3 ช่ัวโมง 30 นาที ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง 

5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบไฟฟาในรถยนตได 

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 ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. คอยลระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา จํานวน 1 ลูก 
2. เครื่องมือชางพื้นฐาน   จํานวน 1 ชุด 
3. มัลติมิเตอร    จํานวน 1 ตัว 
4. รถยนตนั่งสวนบุคคล   จํานวน 1 คัน 

 

 

1. ผาเช็ดทําความสะอาด  จํานวน 2 ผืน 

2. หลอดไฟเล้ียว   จํานวน 1 ชุด 



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

72 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ 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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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  สวนประกอบของเครื่องยนต รหัสโมดูลการฝก 

09210203 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 8 : ระบบตัวถังรถยนต  รหัสวิชา  

0921020308 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 3 ช่ัวโมง ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 30 นาที 

5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายหนาท่ีและโครงสรางของระบบตัวถังรถยนตได 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางของระบบตัวถังรถยนตได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้ 

1. หนาท่ีและโครงสรางของถังรถยนต 

2. ประเภทของโครงสรางถังรถยนต  

3. ช้ินสวนตาง ๆ ของตัวถังรถยนต 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210203) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. โครงสรางรถยนตตัวถังแบบซีดาน จํานวน 1 คัน 

2. รถยนตนั่งสวนบุคคล   จํานวน 1 คัน 

- 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ และชุดฝกโมดูลสวนประกอบของเครื่องยนต 

2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book) 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง 

1. คูมือครูฝก 

2. คูมือผูรับการฝก 

3. คูมือการประเมิน 

4. ชุดการฝกชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  สวนประกอบของเครื่องยนต รหัสโมดูลการฝก 

09210203 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 9 : ระบบอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย  รหัสวิชา  

0921020309 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 3 ช่ัวโมง 30 นาที ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง 

5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี ้

1. บอกช่ือ หนาท่ี และหลักการทํางานของระบบอํานวยความสะดวก ระบบความปลอดภัย

ของตัวรถยนตได 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบอํานวยความสะดวก ระบบความปลอดภัยของตัวรถยนตได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้ 

1. ถุงลมนิรภัย 

2. ระบบปองกันลอหมุนฟรีและควบคุมการล่ืนไหล 

3. ระบบปรับอากาศ 

4. ระบบเตือนการชน 

5. ระบบจุดบอดหรือจุดอับสายตา (Blind Spot) 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210203) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. รถยนตนั่งสวนบุคคลท่ีมีระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติ (Cruise Control)  จํานวน 1 คัน 

2. รถยนตนั่งสวนบุคคลท่ีมีระบบเบรกปองกันลอล็อก 

(ABS)    จํานวน 1 คัน 

-  
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3. รถยนตนั่งสวนบุคคลท่ีไมมีระบบเบรกปองกันลอล็อก 

(ABS)   จํานวน 1 คัน 

4. กรวยจราจร   จํานวน 2 อัน 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ 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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สวนท่ี 2 โมดูลการฝก 

โมดูลการฝกท่ี 7 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูลการฝก การบํารุงรักษารถยนต   รหัสโมดูลการฝก 

09210301 

3. ระยะเวลาการฝก รวม 13 ช่ัวโมง 30 นาที ทฤษฎี 1 ช่ัวโมง 30 นาที ปฏิบัติ 12 ช่ัวโมง 

4. ขอบเขตของหนวย 

   การฝก 

    หนวยการฝกนี้ พัฒนาข้ึนใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก 

เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนตตามท่ีผูผลิตกําหนดได 

2. บํารุงรักษารถยนตตามท่ีผูผลิตกําหนดได 

3. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความเสียหายเบ้ืองตนได 

4. บํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความเสียหายเบ้ืองตนได 

5. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนตประจําวันได 

6. บํารุงรักษารถยนตประจําวันได 

5. พื้นฐาน 

   ความสามารถของ 

ผูรับการฝก 

ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

1. มีความรูเรื่องการบํารุงอุปกรณและเครื่องมือชางยนต 

2. มีความรูเรื่องการทํางานของเครื่องยนตเบ้ืองตน  

3. มีความรูเรื่องสวนประกอบของรถยนต  

4. ผูรับการฝกผานโมดูลท่ี 6 มาแลว 

6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถ 

และใชระยะเวลาฝก ดังนี้ 

ผลลัพธการเรียนรู ช่ือหัวขอวิชา 

ระยะเวลาฝก 

(ช่ัวโมง : นาที) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 

1. อธิบายวิธีการบํารุงรักษา

รถยนตตามท่ีผูผลิตกําหนดได 

2. บํารุงรักษารถยนตตามท่ีผูผลิต

กําหนดได 

หัวขอท่ี 1 : การบํารุงรักษารถยนตตามท่ีผูผลิต

กําหนด 

0:30 5:30 6:00 

  



หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามความสามารถ  

 

 

 

 

78 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

3. อธิบายวิธีการบํารุงรักษา

รถยนต เมื่อเกิดความเสียหาย

เบ้ืองตนได 

4. บํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิด

ความเสียหายเบ้ืองตนได 

หัวขอท่ี 2 : การบํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความ

เสียหายเบ้ืองตน 

0:30 3:00 3:30 

5. อธิบายวิธีการบํารุงรักษา

รถยนตประจําวันได 

6. บํารุงรักษารถยนตประจําวันได 

หัวขอท่ี 3 : การบํารุงรักษารถยนตประจําวัน 0:30 3:30 4:00 

รวมท้ังสิ้น 1:30 12:00 13:30 
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สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  การบํารุงรักษารถยนต รหัสโมดูลการฝก 

09210301 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 1 : การบํารุงรักษารถยนตตามท่ีผูผลิตกําหนด รหัสวิชา  

0921030101 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 6 ช่ัวโมง  ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัติ 5 ช่ัวโมง 30 นาที 

5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนตตามท่ีผูผลิตกําหนดได 

2. บํารุงรักษารถยนตตามท่ีผูผลิตกําหนดได  

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้ 

1. การตรวจสอบระดับน้ําหลอเย็น 

2. การตรวจสอบและเปล่ียนถายน้ํามันหลอล่ืนเครื่องยนตพรอมไสกรอง 

3. การตรวจสอบระดับน้ํากล่ันแบตเตอรีแ่ละการบํารุงรักษาแบตเตอรี ่

4. การตรวจสอบระดับน้ํามันเบรก 

5. การตรวจสอบระดับน้ํามันคลัตช 

6. การตรวจสอบระดับน้ํามันเกียรธรรมดา อัตโนมัติ  

7. การตรวจสอบระดับน้ํามันพวงมาลัย POWER 

8. การตรวจสอบสภาพของสายพาน และเปล่ียนสายพาน 

9. การตรวจสอบสภาพภายในหองเครื่องยนต และภายในหองโดยสาร 

10. การตรวจสอบระบบไฟสองสวางและไฟสัญญาณ  

11. การตรวจสอบท่ีปดน้ําฝน 

12. การตรวจสอบลอและยาง และการเปล่ียนลออะไหล 

13. การตรวจสอบและเปล่ียนน้ํามันเฟองทาย 

14. การตรวจสอบและทําความสะอาดกรองอากาศ 

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210301) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 
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8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. กรวยเติมน้ํามันเครื่อง  จํานวน 1 อัน 

2. กระปองสําหรับรองน้ํา จํานวน 1 ใบ 

3. เครื่องประจุไฟแบตเตอรี ่ จํานวน 1 เครื่อง 

4. เครื่องมือชางพื้นฐาน  จํานวน 1 ชุด 

5. เครื่องมือถอดประกอบกรองน้ํามันเครื่อง 

    จํานวน 1 อัน 

6. เครื่องลางหัวเทียน  จํานวน 1 เครื่อง 

7. ถังรองน้ํามันเครื่อง  จํานวน 1 ใบ 

8. ประแจกระบอกถอดประกอบหัวเทียน  

    จํานวน 1 ชุด 

9. ประแจวัดแรงบิด  จํานวน 1 อัน 

10. ปมลม   จํานวน 1 ชุด 

11. ปนเปาลม   จํานวน 1 ตัว 

12. ผาคลุมรถสําหรับซอม  จํานวน 1 ชุด  

13. ฟลเลอรเกจปรับต้ังหัวเทียน 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 

1. กรองน้ํามันเครื่อง   จํานวน 1 ลูก 

2. น้ํามันเครื่อง   จํานวน 1 แกลลอน 

3. เบกกิ้งโซดา    จํานวน 1 หอ 

4. ผาเช็ดทําความสะอาด  จํานวน 7 ผืน 

5. ฟวสขนาดตาง ๆ    จํานวน 1 ชุด 

6. สายพานอัลเตอเนเตอร  จํานวน 1 เสน 

7. หลอดไฟเพดานภายในหองโดยสารรถยนต 

     จํานวน 1 ชุด 

8. หัวเทียน    จํานวน 4 หัว 

9. แหวนรองนอตถายน้ํามันเครื่อง จํานวน 1 อัน 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ 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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สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  การบํารุงรักษารถยนต รหัสโมดูลการฝก 

09210301 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 2 : การบํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความเสียหาย 

เบ้ืองตน 

รหัสวิชา  

0921030102 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 3 ช่ัวโมง 30 นาที ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง 

5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความเสียหายเบ้ืองตนได 

2. บํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความเสียหายเบ้ืองตนได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้ 

- การตรวจเช็คและซอมบํารุงรถยนตระดับเบ้ืองตน ตามความเสียหายท่ีไดรับ เชน ยางรัว่ 

ยางแบน ความรอนข้ึน ไฟหนาและไฟสัญญาณตาง ๆ ไมติด  

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210301) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. กรวยเติมน้ํา    จํานวน 1 อัน 

2. ขาต้ังรองรับรถ   จํานวน 1 ตัว 

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. ลอรถยนตท่ีมีสภาพพรอมใชงาน จํานวน 1 เสน  

1. ผาเช็ดทําความสะอาด จํานวน 1 ผืน 

2. สารหลอเย็นหมอน้ํา  จํานวน 1 กระปอง 
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10. หมอนรองลอรถกันล่ืนไถล  จํานวน 4 อัน 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ 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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สวนท่ี 3 หัวขอวิชา 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 รหัสหลักสูตร 

0920163100501 

2. ช่ือโมดูล  การบํารุงรักษารถยนต รหัสโมดูลการฝก 

09210301 

3. ช่ือหัวขอวิชา หัวขอท่ี 3 : การบํารุงรักษารถยนตประจําวัน รหัสวิชา  

0921030103 

4. ระยะเวลาการฝก รวม 4 ช่ัวโมง  ทฤษฎี 30 นาที ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง 30 นาที 

5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายวิธีการบํารุงรักษารถยนตประจําวันได 

2. บํารุงรักษารถยนตประจําวันได 

6. หัวขอสําคัญ หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้ 

1. การตรวจสอบลมยาง 

2. การตรวจดูรอยรั่วของน้ํามันใตทองรถ 

3. การดูแลน้ําระบายความรอน 

4. การตรวจสอบและเติมน้ํามันหลอล่ืนเครื่องยนต 

5. การตรวจสอบและเติมน้ํามันเบรก 

6. การตรวจสอบและเติมน้ํามันกระบอกคลัตช 

7. ขอปฏิบัติในการใชรถยนตประจําวัน   

7. วิธีการฝกอบรม 1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09210301) 

2. ฝกปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

วิธีประเมิน :  

1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing) 

2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing) 

9. เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุ 

1. เกจวัดลมยาง  จํานวน 1 อัน 

2. แบตเตอรี่รถยนต  จํานวน 1 ลูก 

3. ปมลม    จํานวน 1 ชุด 

4. ผาคลุมรถสําหรับซอม  จํานวน 1 ชุด 

1. น้ํากล่ันแบตเตอรี ่  จํานวน 1 ขวด 

2. น้ํารอน   จํานวน 1 ชามใหญ 

3. ผาเช็ดทําความสะอาด จํานวน 3 ผืน 
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5. รถยนตนั่งสวนบุคคล  จํานวน 1 คัน 

6. หัวเติมลมยาง  จํานวน 1 อัน 

10. เง่ือนไขการฝกอื่น ๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมส่ิงเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก 

1. เอกสาร ส่ือ 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 สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

2. นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพฒันาฝมือแรงงาน 

3. นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพฒันาฝมือแรงงาน 

4. นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพฒันาฝมือแรงงาน 

5. วาท่ีรอยตรี สมศักด์ิ  พรหมดํา ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก 

6. นางเพ็ญประภา ศิริรัตน ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบการฝก 

7. นายวัชรพงษ มุขเชิด ผูอํานวยการสํานักงานรับรองความรูความสามารถ 

  

คณะท่ีปรึกษาโครงการ  

1. ผศ. ดร. มนตรี คําเงิน ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2. รศ. ดร. วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

3. ผศ. สันติ ตันตระกูล ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

4. นายสุระชัย พิมพสาลี ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

5. นายวินัย ใจกลา ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

6. นายวราวิช กําภู ณ อยุธยา สํานักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกลาลาดกระบัง 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

7. นายมนตรี ประชารัตน แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 

8. นายธเนศ วงควัฒนานรุักษ แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 

9. นายณัฐวุฒิ เสรีธรรม แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 

10. นายหาญยงค หอสุขสิริ แผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 

11. นายสวัสด์ิ บุญเถ่ือน แผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร  
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 


