
วิทยาลยัเทคนิคชลบุร ี
แบบฟอร์มที่ 7 

กำหนดหน่วยสมรรถนะ (UOC) สมรรถนะย่อย (EOC) และเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (PC : Performance 
Criteria) ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยให้เขียนทุกสาขางาน 
 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลัง
รถบรรทุกและรถบัส ระดับ 2 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  N/A 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ซ่อมเครื่องยนต์ส่วนฝาสูบ (Top Overhaul) 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30131 ถอด/ประกอบอุปกรณ์
ร่วมที่เก่ียวข้องของเครื่องยนต์ได้
ตามข้อกำหนด 

1.1ถ่าย/เติมน้ำหล่อเย็นและน้ำมันเครื่องได้ตามคู่มือ
ซ่อม 
1.2ถอด/ประกอบขั้วแบตเตอรี่และชุดสายไฟได้ตาม
คู่มือซ่อม 
1.3ถอด/ประกอบท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและชุดท่อร่วมไอ
ดี-ไอเสียได้ตามคู่มือซ่อม 
1.4ถอด/ประกอบชุดข้อต่อต่างๆ 
1.5ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมได้ 

N/A 
 

30132 ถอด/ประกอบชุดกลไก
ไทม์มิ่งได้ตามข้อกำหนด 

2.1หมุนเครื่องยนต์ตามทิศทางการทำงานให้มาร์คตรง
ตามคู่มือซ่อม 
2.2ถอด/ประกอบชุดกลไกไทม์ม่ิงโดยใช้เครื่องมือ
พิเศษได้ตามคู่มือการซ่อม 
2.3 ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมได้ 

N/A 
 

30133 ถอด/ประกอบฝาสูบได้
ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 

3.1ถอดพร้อมตรวจสอบโบลต์ตามคู่มือการซ่อม 
3.2ถอด/ประกอบฝาสูบได้ตามคู่มือการซ่อม 
3.3ถอด/ประกอบหัวฉีดและหัวเผาได้ตามข้อกำหนด
คู่มือซ่อม (เครื่องยนต์ดีเซล) 
3.4 ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมได้ 

N/A 
 

30134 ถอด/ประกอบชุดกลไก
วาล์ว และปรับตั้งวาล์วได้ตาม
ข้อกำหนดคู่มือซ่อม 

4.1ถอด/ประกอบชุดกลไกวาล์วได้ตามคู่มือการซ่อม 
4.2ปรับตั้งวาล์วตามได้ตามคู่มือการซ่อม 
4.3 ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมได้ 

N/A 
 



30135 ปรับแต่งเครื่องยนต์ได้
ตามคู่มือซ่อม 

5.1ปรับตั้งรอบเดินเบาเครื่องยนต์ขณะไม่มีโหลดได้
ตามคู่มือซ่อม 
5.2ปรับตั้งรอบเดินเบาเครื่องยนต์ขณะมีโหลดได้ตาม
คู่มือซ่อม 
5.3 ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมได้ 

N/A 
 

30136 ตรวจวัดชิ้นส่วนฝาสูบได้
ตามคู่มือซ่อม 

6.1ตรวจสอบความโก่งของฝาสูบได้ตามคู่มือซ่อม 
6.2ตรวจสอบความคดของเพลาลูกเบี้ยวและความสูง
ของลูกเบี้ยวได้ตามคู่มือซ่อม 
6.3ตรวจสอบวาล์วและสปริงวาล์วได้ตามคู่มือซ่อม 
6.4 ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมได้ 

N/A 
 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  N/A  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ซ่อมเสื้อสบู 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30141 ถอด/ประกอบอุปกรณ์
ร่วมของเครื่องยนต์ได้ตาม
ข้อกำหนดคู่มือซ่อม 

1.1 ถอด/ประกอบอัลเทอร์เนเตอร์และ มอเตอร์
สตาร์ทได้ตามคู่มือซ่อม 
1.2ถอด/ประกอบปั๊มพาวเวอร์และคอมเพรสเซอร์ได้
ตามคู่มือซ่อม 
1.3ถอด/ประกอบเกียร์และปั๊มหัวฉีด(ดีเซล)ได้ตาม
คู่มือซ่อม 
1.4 ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมได้ 

N/A 
 

30142 ถอด/ประกอบเครื่องยนต์
ออกจากตัวรถได้ตามข้อกำหนด
คู่มือซ่อม 

2.1ถอด/ประกอบชุดจับยึดเครื่องยนต์ออกจากตัวรถ
ได้ตามคู่มือซ่อม 
2.2ใช้เครื่องมือยกเครื่องยนต์ออกจากตัวรถได้ตาม
คู่มือซ่อม 
2.3 ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมได้ 

N/A 
 

30143 ถอด/ประกอบชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือ
ซ่อม 

3.1 ถอด/ประกอบฝาสูบและอ่างน้ำมันเครื่องได้ตาม
คู่มือซ่อม 
3.2 ถอด/ประกอบล้อช่วยแรงและพูเล่ย์ได้ตามคู่มือ
ซ่อม 

N/A 
 



3.3 ถอด/ประกอบชุดประกอบลูกสูบและก้านสูบได้
ตามคู่มือซ่อม 
3.4 ถอด/ประกอบเพลาข้อเหวี่ยงได้ตามคู่มือซ่อม 
3.5 ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมได้ 

30144 ตรวจและวัดขนาด
ชิ้นส่วนเครื่องยนตได้ตาม
ข้อกำหนดคู่มือซ่อม 

4.1วัดความโตกระบอกสูบและระยะห่างปากแหวนได้
ตามคู่มือซ่อม 
4.2วัดช่องว่างน้ำมัน ข้อเหวี่ยง วัดความโตข้อเหวี่ยง
และตรวจสอบรูน้ำมันได้ตามคู่มือซ่อม 
4.3วัดรูสลักและวัดความคดของก้านสูบได้ตามคู่มือ
ซ่อม 
4.4 ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมได้ 

N/A 
 

30145 ปรับตั้งการทํางานและ
ทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์
หลังโอเวอร์ฮอลได้ตามข้อกำหนด
คู่มือซ่อม 

5.1ตรวจสอบระบบน้ำหล่อเย็นพร้อมพัดลมระบาย
ความร้อนและการรั่วซึมของเหลวต่างๆได้ตามคู่มือ
ซ่อม 
5.2ตรวจสอบรอบเดินเบาและลบรหัสปัญหาต่างๆของ
หน่วยความจำ(DTC) ได้ตามคู่มือซ่อม 
5.3ตรวจสอบความดันน้ำมันหล่อลื่นรอบเดินเบาได้
ตามคู่มือซ่อม 
5.4 ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมได้ 

 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ N/A 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์เบนซินเบื้องต้น 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30111 ตรวจสอบและตัง้รอบ
เดนิเบาของเครื่องยนตไ์ดต้าม
คู่มอืซ่อม 

1.1ตรวจสอบและตัง้รอบเดนิเบาขณะไม่มโีหลดได้
ตามคู่มอืซ่อม 
1.2ตรวจสอบและตัง้รอบเดนิเบาขณะมโีหลดได้
ตามคู่มอืซ่อม 
1.3ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัและ
สิง่แวดลอ้มได ้

1. เครื่องมอื
ประเมนิ 
ตรวจสอบและตัง้
รอบเดนิเบาของ
เครื่องยนตไ์ด้
ตามคู่มอืซ่อม 
   1) แบบฟอรม์
ประเมนิผลการ
สงัเกตการณ์  



   2) แบบฟอรม์
บนัทกึการ
สมัภาษณ์ 
       ดู
รายละเอยีดจาก
คู่มอืประเมนิ 
 

30112 ตรวจสอบและตัง้ระบบ
ไฟจุดระเบดิของเครื่องยนต์
เบนซนิไดต้ามคู่มอืซ่อม 

2.1ตรวจสอบประกายไฟแรงเคลื่อนสงูได ้
2.2 วดัตรวจสอบกระแสไฟทีข่ ัว้ต่อคอยลจุ์ดระเบดิ
ไดต้ามคู่มอืซ่อม 
2.3 ตรวจสอบคอยลจุ์ดระเบดิและสายไฟเขา้คอย์
ไดต้ามคู่มอืซ่อม 
2.4วดัตรวจสอบค่าความต้านทานสายหวัเทยีนได้
ตามคู่มอืซ่อม 
2.5ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัและ
สิง่แวดลอ้มได ้

2. เครื่องมอื
ประเมนิ 
ตรวจสอบและตัง้
ระบบไฟจุด
ระเบดิของ
เครื่องยนต์
เบนซนิไดต้าม
คู่มอืซ่อม 
    1) แบบฟอรม์
ประเมนิผลการ
สงัเกตการณ์  
    2) แบบฟอรม์
บนัทกึการ
สมัภาษณ์ 
        ดู
รายละเอยีดจาก
คู่มอืประเมนิ 
 

30113 ตรวจวดัความดนัน ้ามนั
เชือ้เพลงิเบนซนิไดต้ามคู่มอื
ซ่อม 

3.1 ตดิตัง้เกจวดัความดนัและอ่านค่าไดต้ามคู่มอื
ซ่อม 
3.2 ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัและ
สิง่แวดลอ้มได ้

3. เครื่องมอื
ประเมนิ 
ตรวจสอบระบบ
เชือ้เพลงิความ
ดนัต ่าของเครื่อง
ยนต ดเีซลได้
ตามคู่มอืซ่อม 
    1) แบบฟอรม์
ประเมนิผลการ
สงัเกตการณ์  
    2) แบบฟอรม์
บนัทกึการ
สมัภาษณ์ 



        ดู
รายละเอยีดจาก
คู่มอืประเมนิ 
 

30114 ตรวจวดัก าลงัอดัของ
เครื่องยนตเ์บนซนิไดต้ามคู่มอื
ซ่อม 

4.1 ตดิตัง้เกจวดัความดนัและอ่านค่าไดต้ามคู่มอื
ซ่อม 
4.2 ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรร์ีไ่ด้
ตามคู่มอืซ่อม 
4.3 ตดัวงจรการท างานของระบบฉีดเชือ้เพลงิตาม
คู่มอืซ่อม 
4.4 เปิดปิดลิน้ปีกผเีสือ้ในขณะตรวจวดัก าลงัอดัได้
ตามคู่มอืซ่อม 
4.5 ท าความสะอาดพรอ้มจดัเกบ็ เครื่องมอืไดต้าม
ขอ้ก าหนดของสถานประกอบการ 
4.6 ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัและ
สิง่แวดลอ้มได ้

4 เครื่องมอื
ประเมนิ 
ตรวจสอบระบบ
เชือ้เพลงิความ
ดนัสงูของเครื่อง
ยนต ดเีซลได้
ตามคู่มอืซ่อม 
1) แบบฟอรม์
ประเมนิผลการ
สงัเกตการณ์  
2) แบบฟอรม์
บนัทกึการ
สมัภาษณ์ 
ดรูายละเอยีด
จากคู่มอืประเมนิ 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  N/A  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้เครื่องมือประจำตัวช่างตามข้อกำหนด 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10121 เลอืก เตรยีม เครื่องมอื
ไดถู้กตอ้งกบังาน 

1.1. เลอืกใชเ้ครื่องมอืไดต้ามคู่มอืซ่อม 
1.2. เตรยีมเครื่องมอืไดต้ามล าดบัการ
ท างานตามคู่มอืซ่อม 

1. เครื่องมอืประเมนิ เลอืก
และเตรยีมเครื่องมอืได้
ถูกตอ้งกบังาน 
    1) แบบฟอรม์ประเมนิผล
การสงัเกตการณ์  
    2) แบบฟอรม์บนัทกึการ
สมัภาษณ์ 
        ดรูายละเอยีดจาก
คู่มอืประเมนิ 
 

10122 ใชเ้ครื่องมอืไดถู้กตอ้ง
กบังาน 

2.1 ใชเ้ครื่องมอืโดยไม่เกดิอนัตรายต่อ
ตนเองและผูอ้ื่น 
2.2 ใชเ้ครื่องมอืโดยไม่เกดิความ
เสยีหายต่อเครื่องมอื 

2. เครื่องมอืประเมนิ ใช้
เครื่องมอืไดถู้กตอ้ง 
    1) แบบฟอรม์ประเมนิผล
การสงัเกตการณ์  



2.3 ใชเ้ครื่องมอืโดยไม่เกดิความ
เสยีหายต่อชื้นงาน 

    2) แบบฟอรม์บนัทกึการ
สมัภาษณ์ 
          ดรูายละเอยีดจาก
คู่มอืประเมนิ 
 

10123 บ ารุงรกัษาและจดัเกบ็
เครื่องมอืไดอ้ย่างถูกวธิ ี

3.1 ตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์หลงั
การใชง้านไดต้ามคู่มอืซ่อม 
3.2 ท าความสะอาดเครื่องมอืตามคู่มอื
ซ่อม 
3.3 จดัเกบ็เครื่องมอืตามคู่มอืซ่อม 

3. เครื่องมอืประเมนิ 
บ ารุงรกัษาและจดัเกบ็
เครื่องมอืไดอ้ย่างถูกวธิ ี
    1) แบบฟอรม์ประเมนิผล
การสงัเกตการณ์  
    2) แบบฟอรม์บนัทกึการ
สมัภาษณ์ 
 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  N/A  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์ 

สมรรถนะรายวิชา 

(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 

(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

10111 ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
ดา้นความปลอดภยัได้ 

1.1. ปฏบิตังิานดว้ยความปลอดภยั 
1.2. ปฏบิตังิานในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ได ้

 
1. เครื่องมอืประเมนิ ระบุ
ขอ้ก าหนดดา้นความ
ปลอดภยัได ้
    1) แบบฟอรม์บนัทกึการ
สมัภาษณ์ 
        ดรูายละเอยีดจาก
คู่มอืประเมนิ 

10112 ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
ดา้นสิง่แวดลอ้มได ้

2.1ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
2.2จดัเกบ็ จดัแยก สารเคม ีวสัดุเหลอื
ใชแ้ละวสัดุใชแ้ลว้ไดต้ามคู่มอืซ่อม
ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
2.3ปฏบิตัติามคู่มอืซ่อมดา้นการ
ควบคุมมลภาวะทางเสยีงกลิน่ และฝุ่ น
ละอองขณะปฏบิตังิาน 

2. เครื่องมอืประเมนิ ระบุ
ขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม
ได ้
    1) แบบฟอรม์บนัทกึการ
สมัภาษณ์  
        ดรูายละเอยีดจาก
คู่มอืประเมนิ 
 

 



1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  N/A 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษในงานบริการยานยนต์ 

สมรรถนะรายวิชา 

(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 

(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

10151 เลอืก เตรยีม เครื่องมอื
ไดถู้กตอ้งกบังาน 

1.1 เลอืกใชเ้ครื่องมอืไดต้ามคู่มอืซ่อม 
1.2เตรยีมเครื่องมอืไดต้ามล าดบัการท างานตาม
คู่มอืซ่อม 

N/A 
 

10152 ใชเ้ครื่องมอืไดถู้กตอ้ง
กบังาน 

2.1 ใชเ้ครื่องมอืโดยไม่เกดิอนัตรายต่อตนเอง
และผูอ้ื่น 
2.2 ใชเ้ครื่องมอืโดยไม่เกดิความเสยีหายต่อ
เครื่องมอื 
2.3 ใชเ้ครื่องมอืโดยไม่เกดิความเสยีหายต่อชืน้
งาน 

N/A 
 

10153 บ ารุงรกัษาและจดัเกบ็
เครื่องมอืไดอ้ย่างถูกวธิ ี

3.1 ตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์หลงัการใชง้าน
ไดต้ามคู่มอืซ่อม 
3.2 ท าความสะอาดเครื่องมอืตามคู่มอืซ่อม 
3.3 จดัเกบ็เครื่องมอืตามคู่มอืซ่อม 

N/A 
 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  N/A 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 

สมรรถนะรายวิชา 

(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 

(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

30121 เตรยีมและตรวจสอบ
และ พรอ้มปรบัตัง้รอบเดนิเบา
ของเครื่องยนตไ์ดต้ามคู่มอืซ่อม 

1.1 ตรวจสอบและตัง้รอบเดนิเบาขณะไม่มโีหลด
ไดต้ามคู่มอืซ่อม 
1.2 ตรวจสอบและตัง้รอบเดนิเบาขณะมโีหลดได้
ตามคู่มอืซ่อม 
1.3 ปฏบิตัติามคู่มอืซ่อมดา้นความปลอดภยัและ
สิง่แวดลอ้มได ้

N/A 
 

30122 ตรวจสอบระบบ
เชือ้เพลงิความดนัต ่าของ

2.1ตรวจสอบปัม๊น ้ามนัเชือ้เพลงิความดนัต ่าได้
ตามคู่มอืซ่อม 

N/A 
 



เครื่องยนตด์เีซลไดต้ามคู่มอื
ซ่อม 

2.2ตรวจสอบสวติชไ์ฟเตอืนระดบัสิง่เจอืปนใน
เชือ้เพลงิไดต้ามคู่มอืซ่อม 
2.3ตรวจสอบสวติชไ์ฟเตอืนระดบัน ้าในเชือ้เพลงิ
ไดต้ามคู่มอืซ่อม 
2.4ตรวจสอบการรัว่ท่อทางเดนิระบบเชือ้เพลงิ
ความดนัต ่าไดต้ามคู่มอืซ่อม 
2.5 ปฏบิตัติามคู่มอืซ่อมดา้นความปลอดภยัและ
สิง่แวดลอ้มได ้

30123 ตรวจสอบระบบ
เชือ้เพลงิความดนัสงูของเครื่อง
ยนต ดเีซลไดต้ามคู่มอืซ่อม 

3.1ตรวจสอบปัม๊น ้ามนัเชือ้เพลงิความดนัสงูได้
ตามคู่มอืซ่อม 
3.2ตรวจสอบโซลนิอยล์ปัม๊น ้ามนัเชือ้เพลงิได้
ตามคู่มอืซ่อม 
3.3ตรวจสอบเซน็เซอรว์ดัความดนัน ้ามนั
เชือ้เพลงิความดนัสงูไดต้ามคู่มอืซ่อม 
3.4ตรวจสอบการรัว่ท่อทางเดนิระบบเชือ้เพลงิ
ความดนัสงูไดต้ามคู่มอืซ่อม 
3.5 ตรวจสอบเรคกูเลเตอรน์ ้ามนัไหลกลบัได้
ตามคู่มอืซ่อม 

N/A 
 

30124 ตรวจวดัความดนัน ้ามนั
เชือ้เพลงิดเีซลไดต้ามคู่มอืซ่อม 

4.1ตดิตัง้เกจวดัความดนัและอ่านค่าไดต้ามคู่มอื
ซ่อม 
4.2 ปฏบิตัติามคู่มอืซ่อมดา้นความปลอดภยัและ
สิง่แวดลอ้มได ้

N/A 
 

30125 ตรวจวดัก าลงัอดัของ
เครื่องยนตด์เีซลไดต้ามคู่มอื
ซ่อม 

5.1ตดิตัง้เกจวดัความดนัและอ่านค่าไดต้ามคู่มอื
ซ่อม 
5.2ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรร์ีไ่ด้
ตามคู่มอืซ่อม 
5.3ตดัวงจรการท างานของระบบฉีดเชือ้เพลงิ
ตามคู่มอืซ่อม 
5.4เปิดปิดลิน้ปีกผเีสือ้ในขณะตรวจวดัก าลงัอดั
ไดต้ามคู่มอืซ่อม 
5.5ท าความสะอาดพรอ้มจดัเกบ็ เครื่องมอืได้
ตามคู่มอืซ่อมของสถานประกอบการ 
5.6 ปฏบิตัติามคู่มอืซ่อมดา้นความปลอดภยัและ
สิง่แวดลอ้มได ้

N/A 
 

 

 

 



แบบฟอร์มที่ 8 

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ ชั้น 2 จำนวน 5 UOC 17 EOC 58 PC 

เขียนคำอธิบายรายวิชา 

เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเป็นความเรียงโดยเอา PC มาต่อกัน 

รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-CAR-2-034ZB 

ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบและปรับตั้ง
เครื่องยนต์เบนซินเบื้องต้น 

ชื่อสมรรถนะย่อย  

30111 ตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์

ได้ตามคู่มือซ่อม 

30112 ตรวจสอบและตั้งระบบไฟจุดระเบิดของ

เครื่องยนต์เบนซินได้ตามคู่มือซ่อม 

30113 ตรวจวัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินได้

ตามคู่มือซ่อม 

30114 ตรวจวัดกําลังอัดของเครื่องยนต์เบนซินได้

ตามคู่มือซ่อม 

     ตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ได้

ตามคู่มือซ่อม ระบบไฟจุดระเบิดของเครื่องยนต์

เบนซินได้ตามคู่มือซ่อม วัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิง

เบนซินได้ตามคู่มือซ่อม และวัดกําลังอัดของ

เครื่องยนต์เบนซินได้ตามคู่มือซ่อม 

รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-CAR-2-035ZB  

ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้เครื่องมือประจำตัวช่างตาม
ข้อกำหนด 

ชื่อสมรรถนะย่อย  

10121 เลือก เตรียม เครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน 

10122 ใช้เครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน 

10123 บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือได้อย่างถูกวิธี 

        เลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 

มีความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง และผู้อ่ืน ไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายทั้งต่อเครื่องมือ และชิ้นงานเก็บรักษา

เครื่องมือถูกวิธี 

 

รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-ZZZ-3-105ZA  

ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตนตามระเบียบของ
สถานประกอบการด้านบริการยานยนต์ 

ชื่อสมรรถนะย่อย  

10111 ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยได้ 

     ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและ

ด้านสิ่งแวดล้อมได้ 



10112 ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมได้ 

รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-CAR-2-037ZB 

ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือ
พิเศษในงานบริการยานยนต์ 

ชื่อสมรรถนะย่อย  

10151 เลือก เตรียม เครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน
10152 ใช้เครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน 
10153 บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือได้อย่างถูก
วิธ ี
 

    เลือก เตรียม เครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน ใช้
เครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน บำรุงรักษาและจัดเก็บ
เครื่องมือได้อย่างถูกวิธี 
 

เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเป็นความเรียงโดยเอา PC มาต่อกัน 

รหัสหน่วยสมรรถนะ  ASV-CAR-2-038ZB 

ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบและปรับตั้ง
เครื่องยนต์ดีเซล 

ชื่อสมรรถนะย่อย  

30121 เตรียมและตรวจสอบและ พร้อมปรับตั้งรอบ
เดินเบาของเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือซ่อม 
30122 ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันต่ำของ
เครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม 
30123 ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันสูงของ
เครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม 
30124 ตรวจวัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลได้ตาม
คู่มือซ่อม 
30125 ตรวจวัดกําลังอัดของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตาม
คู่มือซ่อม 

   เตรียมและตรวจสอบและ พร้อมปรับตั้งรอบเดิน

เบาของเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือซ่อม ตรวจสอบระบบ

เชื้อเพลิงความดันต่ำของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือ

ซ่อม ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันสูงของ

เครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม ตรวจวัดความดัน

น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม ตรวจวัดกําลัง

อัดของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม 

 

 

 



สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ ชั้น 3 จำนวน 2 UOC 11 EOC 42 PC 

เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเป็นความเรียงโดยเอา PC มาต่อกัน 

30131 ถอด/ประกอบอุปกรณ์ร่วมที่เก่ียวข้องของ
เครื่องยนต์ได้ตามข้อกำหนด 
30132 ถอด/ประกอบชุดกลไกไทม์ม่ิงได้ตาม
ข้อกำหนด 
30133 ถอด/ประกอบฝาสูบได้ตามข้อกำหนดคู่มือ
ซ่อม 
30134 ถอด/ประกอบชุดกลไกวาล์ว และปรับตั้ง
วาล์วได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 
30135 ปรับแต่งเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือซ่อม 
30136 ตรวจวัดชิ้นส่วนฝาสูบได้ตามคู่มือซ่อม 

    ถอด/ประกอบอุปกรณ์ร่วมที่เก่ียวข้องของ
เครื่องยนต์ได้ตามข้อกำหนด ถอด/ประกอบชุดกลไก
ไทม์มิ่งได้ตามข้อกำหนด ถอด/ประกอบฝาสูบได้
ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม ถอด/ประกอบชุดกลไก
วาล์ว และปรับตั้งวาล์วได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 
ปรับแต่งเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือซ่อม ตรวจวัด
ชิ้นส่วนฝาสูบได้ตามคู่มือซ่อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มที่ 9 

 
ข้อมูล ชื่อรายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อรายวิชา 20101-2002  ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล                              1-6-3 
 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจสอบ 
2. บำรุงรักษาปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล 
2.   ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ 
3.   ตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ 
4.   บำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ 
5.   ปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ 

          6.   ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยงาน ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

คำอธิบายรายวิชา  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทา งาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ระบบฉีดเชื้อเพลิง 

ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์การปรับแต่งและการ

บำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล 
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ข้อมูล ช่ือรายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อรายวิชา 20101-2001 งานเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน                                                                1 -6 - 3 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทํางานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  
2. ถอด ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ  
3. ตรวจสภาพชิน้ส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ  
4. ปรับแต่งเครือ่งยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ  
5. บํารุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ 
 
คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับความปลอดภัยในการทาํงาน หลกัการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ช่างยนต์
หลกัการทาํงาน การถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนระบบนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ระบบจุดระเบิด 
ระบบหล่อล่ืน ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสียการสตาร์ทเคร่ืองยนตก์ารปรับแต่ง
และการบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 
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1. ก าหนดรหสัวิชา 20101-2002 
2. ก าหนดจ านวนหน่วยกิต 1-6-3 
3. ก าหนดการอ้างอิงมาตรฐานอาชีพและระดบั 
4. ก าหนดจดุประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชา 
 
รหสัวิชา_____-____ ช่ือวิชา ……………………………….………………..   ท-
ป-น 

(อ้างอิงมาตรฐานอาชีพ ................, ............., ............. ระดบั..........) 
 

จดุประสงคร์ายวิชา เพือ่ให ้
1. เขา้ใจ 

…....................………………………............................................................................ 
2. สามารถ 

…................………..…......................................................................................... 
3. มเีจตคตแิละกจินิสยัทีด่ใีนการปฏบิตังิานดว้ยความรบัผดิชอบ 

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

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดง

ความรู…้…………………………………………………………………………………………………. 
2.  เตรยีมความพรอ้มในงานเขยีนแบบชิน้สว่นแม่พมิพ์ 
3.  เขยีนแบบชิน้สว่นแม่พมิพ ์
4. 

......................................................................................................................................... 
(แสดงความรูเ้กี่ยวกบัดา้นทกัษะทางปัญญา และดา้นทกัษะปฏบิตั ิ+ พฤตกิรรมลกัษณะ

นิสยั 
รปูแบบการเขยีน : กรยิา-กรรม-เงือ่นไข) 

5.  

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศกึษาระบบการท างานของแม่พมิพ ์ขอ้ก าหนด พกิดังานสวม ทีจ่ าเป็นในการเขยีนแบบ อ่านแบบ

ภาพประกอบแม่พมิพ ์2 มติ ิหรอื 3 มติ ิเตรยีมเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นงานเขยีนแบบชิ้นสว่น 
 
 
 

 
 

 
รหสัวชิา 20101-2002  ชื่อวชิา ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล              ท-ป-น 
 

จุดประสงคร์ายวชิา เพือ่ให ้
1. เข้าใจหลักการทา งานหน้าที่ระบบต่างๆของเครื่องยนต์ดีเซล 

2. สามารถถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นส่วน ปรับแต่งและบา รุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล 

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทา งานด้วยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษา สภาพแวดล้อม 

สมรรถนะรายวิชา  
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจสอบบา รุงรักษาปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล 
2. ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ 
3. ตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ 
4. บำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ 
5. ปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ 

          6.ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยงาน ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
ค าอธิบายรายวิชา   

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทา งาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ระบบฉีดเชื้อเพลิง 

ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์การปรับแต่งและการบา รุงรักษา

เครื่องยนต์ดีเซล 
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1. ก าหนดรหสัวิชา 20101-2001 
2. ก าหนดจ านวนหน่วยกิต 1-6-3 
3. ก าหนดการอ้างอิงมาตรฐานอาชีพและระดบั 
4. ก าหนดจดุประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รหสัวชิา 20101-2001  ชื่อวชิา ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน                      ท-ป-น 
 

จุดประสงคร์ายวชิา เพือ่ให ้
1. เข้าใจเกีย่วกบัโครงสร้างและหลักการทํางานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  
2. สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างยนต์ได้ถูกต้องตามข้ันตอน  
3. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ปรับแต่งและบํารุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัยและรักษา  สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทํางานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  
2. ถอด ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ  
3. ตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ  
4. ปรับแต่งเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ  
5. บํารุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา   

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน หลักการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างยนต์หลักการ

ทํางาน การถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบาย

ความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสียการสตาร์ทเครื่องยนต์การปรับแต่งและการบํารุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
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จัดรายวิชาเข้าสู่โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ (ปวช./ปวส.)  
ในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ (กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก ในส่วนกลุ่ม
สมรรถนะเลือกเสรีต้องกำหนดเงื่อนไขในการเลือก)  
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานฯ ปวช. หลักสูตรแกนกลาง สอศ. 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 21 นก. ไม่น้อยกว่า 22 นก. 
ไม่น้อยกว่า    3 นก. 
ไม่น้อยกว่า    6 นก. 
ไม่น้อยกว่า    4 นก. 
ไม่น้อยกว่า    4 นก. 
ไม่น้อยกว่า    3 นก. 
ไม่น้อยกว่า    2 นก. 

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
2.4 ฝ ึกประสบการณ ์สมรรถนะ

วิชาชีพ 
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่า 69 นก. 
ไม่น้อยกว่า 19 นก. 
ไม่น้อยกว่า 24 นก. 
ไม่น้อยกว่า 18 นก. 
4 นก. 
4 นก. 

ไม่น้อยกว่า 71 นก. 
21 นก. 
24 นก. 
ไม่น้อยกว่า 18 นก. 
4 นก. 
4 นก. 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 นก. ไม่น้อยกว่า 10 นก. 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร - นก. - นก. 
รวมระหว่าง 100-110 นก. 103-110 นก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
สรุป  
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 24 นก. ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ท-ป.น 
20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-3 
20101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-3 
20101-2003 งานเครื่องล่างรถยนต์ 1-6-3 
20101-2004 งานส่งกำลังรถยนต์ 1-3-2 
20101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์ 1-6-3 
20101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-2 
20101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-2 
20101-2008 งานขับรถยนต ์ 1-3-2 
20101-2009 งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-2 
20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-2 

 
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 18 นก. ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ท-ป.น 
20101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-3 
20101-2102 งานจักรยานยนต์ 1-6-3 
20101-2103 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น 1-3-2 
20101-2104 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-6-3 
20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-2 
20101-2106 งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-2 
20101-2107 คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 2-0-2 
20101-2108 งานเครื่องมือกลช่างยนต์ 1-6-3 
20101-2109 งานปรับแต่งเครื่องยนต ์ 1-6-3 
20101-2110 งานประดับยนต์ 1-3-2 
20101-2111 งานบริการรถยนต์ *-*-3 
20101-2112 การขายรถยนต์ 1-6-3 
20101-2113 งานบริการลูกค้าสัมพันธ์ 1-6-3 
20101-2114 การประเมินสภาพรถยนต์ 1-6-3 



20101-xxxx   ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 2-3-3 
 
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 
โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานฯ ปวส. หลักสูตรแกนกลาง สอศ. 
5. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

5.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
5.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
5.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
5.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
5.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
5.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า 18 นก. ไม่น้อยกว่า 21 นก. 
ไม่น้อยกว่า 3 นก. 
ไม่น้อยกว่า 6 นก. 
ไม่น้อยกว่า 3 นก. 
ไม่น้อยกว่า 3 นก. 
ไม่น้อยกว่า 3 นก. 
ไม่น้อยกว่า 3 นก. 

6. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 
6.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
6.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
6.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
6.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
6.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่า 56 นก. 
ไม่น้อยกว่า 15 นก. 
ไม่น้อยกว่า 21 นก. 
ไม่น้อยกว่า 12 นก. 
4 นก. 
4 นก. 

ไม่น้อยกว่า 56 นก. 
15 นก. 
21 นก. 
ไม่น้อยกว่า 12 นก. 
4 นก. 
4 นก. 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 นก. ไม่น้อยกว่า 6 นก. 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร - นก. - นก. 
รวมระหว่าง 80-90 นก. 83-90 นก. 

 
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 21 นก. ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ท-ป.น 
30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3-0-3 
30101-2002 เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-3 
30101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-3 
30101-2004 งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-3 
30101-2005 งานส่งถ่ายกำลัง 2-3-3 
30101-2006 งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 2-3-3 
30101-2007 งานทดลองเครื่องกล 2-3-3 

 
 

2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 นก. ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ท-ป.น 
30101-2101 งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-3 



30101-2102 งานไฟฟ้ายานยนต์ 2-3-3 
30101-2103 งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ 2-3-3 
30101-2104 งานปรับอากาศยานยนต์ 2-3-3 
30101-2105 งานเกียร์อัตโนมัติ 2-3-3 
30101-2106 งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 2-3-3 
30101-2107 งานเครื่องมือกลยานยนต์ 2-3-3 
30101-2108 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล 2-3-3 
30101-2109 งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก 2-3-3 
30101-2110 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 2-3-3 
30101-2111 กลศาสตร์ยานยนต์ 3-0-3 
30101-2112 การประเมินราคารถยนต์ 2-3-3 

 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 12 
 

ดำเนินการเชื่อมโยงหลักสูตรรายวิชาใหม่กับหลักสูตรปัจจุบัน โดยอาจมีการดำเนินการได้หลายกรณี ดังนี้ 
สรุปรายวิชาที่พัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
สาขาวิชา ยานยนต์ 

 

สาขางาน รายวิชา กรณีที ่
1 2 3 4 

 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 24 นก.     
ยานยนต์ 20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน     

 20101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล     
 20101-2003 งานเครื่องล่างรถยนต์     
 20101-2004 งานส่งกำลังรถยนต์     
 20101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์     
 20101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น     
 20101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล     
 20101-2008 งานขับรถยนต ์     
 20101-2009 งานวัดละเอียดช่างยนต์     
 20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น     



 
สาขางาน รายวิชา กรณีที ่

1 2 3 4 
 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 18 นก.     

ยานยนต์ 20101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก     
 20101-2102 งานจักรยานยนต์     
 20101-2103 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น     
 20101-2104 งานระบบฉีดเช ื ้อเพลิงควบคุมด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ 
    

 20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต์     
 20101-2106 งานบำรุงรักษารถยนต์     
 20101-2107 คณิตศาสตร์ช่างยนต์     
 20101-2108 งานเครื่องมือกลช่างยนต์     
 20101-2109 งานปรับแต่งเครื่องยนต ์     
 20101-2110 งานประดบัยนต์     
 20101-2111 งานบริการรถยนต์     

ธุรกิจบริการยานยนต์ 20101-2112 การขายรถยนต์ √    
 20101-2113 งานบริการลูกค้าสัมพันธ์ √    
 20101-2114 การประเมินราคารถยนต์ √    
 20101-xxxx  ช่างซ่อมเครื่องยนต์     

 

 
 
 
หมายเหตุ : 
   กรณีท่ี 1 เพ่ิมเติมรายวิชาใหม่ 
 กรณีท่ี 2 ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาในรายวิชาเดิม ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ 
  กรณีท่ี 3 ยกเลิกรายวิชาเดิม ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ 
   กรณีท่ี 4 เพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชาในรายวิชาเดิม 
 
ตารางสรุปเปรียบเทียบรายวิชาเข้าสู่โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
(ปรับปรุง พ.ศ.2564) 



2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

     20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
     20101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล 
     20101-2003 งานเครื่องล่างรถยนต์ 
     20101-2004 งานส่งกำลังรถยนต์ 
     20101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์ 
     20101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 
     20101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล 
     20101-2008 งานขับรถยนต์ 
     20101-2009 งานวัดละเอียดช่างยนต์ 
     20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 

2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
  20101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก 
  20101-2102 งานจักรยานยนต์ 
  20101-2103 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น 
  20101-2104 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ 
  20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต์ 
  20101-2106 งานบำรุงรักษารถยนต์ 
  20101-2107 คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 
  20101-2108 งานเครื่องมือกลช่างยนต์ 
  20101-2109 งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 
  20101-2110 งานประดับยนต์ 
  20101-2111 งานบริการรถยนต์ 

 

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
   20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
   20101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล 
   20101-2003 งานเครื่องล่างรถยนต์ 
   20101-2004 งานส่งกำลังรถยนต์ 
   20101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์ 
   20101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 
   20101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล 
   20101-2008 งานขับรถยนต์ 
   20101-2009 งานวัดละเอียดช่างยนต์ 
   20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
   20101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก 
   20101-2102 งานจักรยานยนต์ 
   20101-2103 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น 
   20101-2104 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ 
   20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต์ 
   20101-2106 งานบำรุงรักษารถยนต์ 
   20101-2107 คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 
   20101-2108 งานเครื่องมือกลช่างยนต์ 
   20101-2109 งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 
   20101-2110 งานประดับยนต์ 
   20101-2111 งานบริการรถยนต์ 

     20101-2011 การขายรถยนต์ 
     20101-2012 งานบริการลูกค้าสัมพันธ์ 
     20101-2112 การประมาณราคารถยนต์ 
     20101-xxxx  ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 

 
 
 
 

สรุปรายวิชาที่พัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 

สาขาวิชา เทคนิคยานยนต์ 
 

สาขางาน รายวิชา กรณีที ่



1 2 3 4 
 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 21 นก.     
เทคนิคยานยนต์ 30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล     
 30101-2002 เทอร์โมไดนามิกส์     
 30101-2003 เครือ่งยนต์สันดาปภายใน     
 30101-2004 งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์     
 30101-2005 งานส่งถ่ายกำลัง     
 30101-2006 งานเครือ่งสูบและเครื่องอัดอากาศ     
 30101-2007 งานทดลองเครือ่งกล     

 

สาขางาน รายวิชา กรณีที ่
1 2 3 4 

 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 นก.     
เทคนิคยานยนต์ 30101-2101 งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์     
 30101-2102 งานไฟฟ้ายานยนต์     
 30101-2103 งานเครือ่งล่างและส่งกำลังยานยนต์     
 30101-2104 งานปรับอากาศยานยนต์     
 30101-2105 งานเกียร์อัตโนมัติ     
 30101-2106 งานปรับแต่งเครื่องยนต์     
 30101-2107 งานเครือ่งมือกลยานยนต์     
 30101-2108 งานทดสอบปัม๊และหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล     
 30101-2109 งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก     
 30101-2110 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล     
 30101-2111 กลศาสตร์ยานยนต์     
ธุรกิจบริการยาน
ยนต ์

30101-2112 การประเมินราคารถยนต์ √    

หมายเหตุ : 
  กรณีท่ี 1 เพ่ิมเติมรายวิชาใหม่ 
 กรณีท่ี 2 ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาในรายวิชาเดิม ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ 
  กรณีท่ี 3 ยกเลิกรายวิชาเดิม ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ 
   กรณีท่ี 4 เพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชาในรายวิชาเดิม 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปเปรียบเทียบรายวิชาเข้าสู่โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2562 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ.2564) 
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
  30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 
  30101-2002 เทอร์โมไดนามิกส์ 
  30101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
  30101-2004 งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื ่องกล

ด้วยคอมพิวเตอร์ 
  30101-2005 งานส่งถ่ายกำลัง 
  30101-2006 งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 
  30101-2007 งานทดลองเครื่องกล 
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
  30101-2101 งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ 
  30101-2102 งานไฟฟ้ายานยนต์ 
  30101-2103 งานเครื ่องล่างและส่งกำลังยาน

ยนต์ 
  30101-2104 งานปรับอากาศยานยนต์ 
  30101-2105 งานเกียร์อัตโนมัติ 
  30101-2106 งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 
  30101-2107 งานเครื่องมือกลยานยนต์ 
  30101-2108 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด

เครื่องยนต์ดีเซล 
  30101-2109 งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก 
  30101-2110 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและ

ดีเซล 
  30101-2111 กลศาสตร์ยานยนต์ 
   

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
  30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 
  30101-2002 เทอร์โมไดนามิกส์ 
  30101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
  30101-2004 งานเขียนแบบชิ ้นส่วนเครื ่องกลด้วย

คอมพิวเตอร์ 
  30101-2005 งานส่งถ่ายกำลัง 
  30101-2006 งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 
  30101-2007 งานทดลองเครื่องกล 
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
  30101-2101 งานระบบเคร ื ่องยนต ์ควบคุมด ้วย

อิเล็กทรอนิกส์ 
  30101-2102 งานไฟฟ้ายานยนต์ 
  30101-2103 งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ 
  30101-2104 งานปรับอากาศยานยนต์ 
  30101-2105 งานเกียร์อัตโนมัติ 
  30101-2106 งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 
  30101-2107 งานเครื่องมือกลยานยนต์ 
  30101-2108 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล 
  30101-2109 งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก 
  30101-2110 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 
  30101-2111 กลศาสตร์ยานยนต์ 
  30101-2112 การประเมินราคารถยนต์ 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบฟอร์มที่ 13 
 
กำหนดแผนการเรียนแต่ละชั้นปี (ปวช.1 - ปวส.2) (เฉพาะหมวดสมรรถนะวิชาชีพ) ตามระดับคุณวุฒิ
วิชาชีพ (ระดับ 1-5) 
 
แผนการเรียนชั้นปีท่ี 1            หมวดสมรรถนะวิชาชีพ                        ไม่น้อยกว่า  71  หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น หมายเหตุ 
 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน(21 หน่วยกิต)  12 หน่วยกิต 

20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-2 ภาคเรียนที่ 1 
20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-2 ภาคเรียนที่ 1 
20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-2 ภาคเรียนที่ 1 
20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-2 ภาคเรียนที่ 2 
20100-1003 งานฝึกฝีมือ 0-6-2 ภาคเรียนที่ 2 
20001-1002 พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-2 ภาคเรียนที่ 2 

 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต)  6 หน่วยกิต 
20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-3 ภาคเรียนที่ 2 
20101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-3 ภาคเรียนที่ 2 

 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  
(ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต) 

 6 หน่วยกิต 

20101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-3 ภาคเรียนที่ 1 
20101-2102 งารจักรยานยนต์ 1-6-3 ภาคเรียนที่ 1 

รวม 11-39-24  
 

 
แผนการเรียนชั้นปีท่ี 2     หมวดสมรรถนะวิชาชีพ 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น หมายเหตุ 
 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน(21 หน่วยกิต)  9 หน่วยกิต 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2 ภาคเรียนที่ 3 
20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-2 ภาคเรียนที่ 3 
20100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-2 ภาคเรียนที่ 3 
20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-2 ภาคเรียนที่ 3 
20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 ภาคเรียนที่ 4 

 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต)  14 หน่วยกิต 
20101-2003 งานส่งกำลังรถยนต์ 1-3-2 ภาคเรียนที่ 3 



รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น หมายเหตุ 
20101-2004 งานเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-3 ภาคเรียนที่ 3 
20101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-2 ภาคเรียนที่ 3 
20101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์ 1-6-3 ภาคเรียนที่ 3 
20101-2009 งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-2 ภาคเรียนที่ 4 
20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-2 ภาคเรียนที่ 4 

 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  
(ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต) 

 5 หน่วยกิต 

20101-2114 การประเมินสภาพรถยนต์ 1-6-3 ภาคเรียนที่ 4 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 3 

20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-2 ภาคเรียนที่ 4 
รวม 15-37-28  

 
แผนการเรียนชั้นปีท่ี 3    หมวดสมรรถนะวิชาชีพ 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น หมายเหตุ 
 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน(21 หน่วยกิต)  0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต)  4 หน่วยกิต 

20101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-2 ภาคเรียนที่ 6 
20101-2008 การขับรถยนต์ 1-3-2 ภาคเรียนที่ 6 

 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  
(ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต) 

 9 หน่วยกิต 

20101-2113 งานบริการลูกค้าสัมพันธ์ 1-6-3 ภาคเรียนที่ 5 
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 2,3 

20101-2112 การขายรถยนต์ 1-6-3 ภาคเรียนที่ 5  
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 2,3 

20101-xxxx   ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1-6-3 ภาคเรียนที่ 5  
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 2,3 

20101-2104 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 1-6-3 ภาคเรียนที่ 6 
 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   

(4 หน่วยกิต) 
 4 หน่วยกิต 

20101-8001 ฝึกงาน  *-*-4 ภาคเรียนที่ 5 
 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

(4 หน่วยกิต) 
 4 หน่วยกิต 

20101-8501 โครงการ *-*-4 ภาคเรียนที่ 6 
รวม 6-21-21  

 
 



 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

แผนการเรียนชั้นปีท่ี 1       หมวดสมรรถนะวิชาชีพ                        ไม่น้อยกว่า  56  หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น หมายเหตุ 

 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน(15 หน่วยกิต)  6 หน่วยกิต 
30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-3 ภาคเรียนที่ 1 
30100-0104 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-3-3 ภาคเรียนที่ 1 

 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)  3 หน่วยกิต 
30101-2002 เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-3 ภาคเรียนที่ 1 
 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  

(ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
 6 หน่วยกิต 

30101-2102 งานไฟฟ้ายานยนต์ 2-3-3 ภาคเรียนที่ 1 
30101-2112 การประเมินราคารถยนต์ 2-3-3 ภาคเรียนที่ 2  

ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 2,3 
 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   

(4 หน่วยกิต) 
 4 หน่วยกิต 

30101-8001 ฝึกงาน  *-*-4 ภาคเรียนที่ 2 
รวม 12-9-19  

 
แผนการเรียนชั้นปีท่ี 2   หมวดสมรรถนะวิชาชีพ                         

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น หมายเหตุ 
 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน(15 หน่วยกิต)  9 หน่วยกิต 
30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 2-3-3 ภาคเรียนที่ 3 
30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-2 ภาคเรียนที่ 4 
30001-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-3 ภาคเรียนที่ 4 
30001-1051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-1 ภาคเรียนที่ 4 

 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)  18 หน่วยกิต 
30101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-3 ภาคเรียนที่ 3 
30101-2005 การส่งถ่ายกำลัง 2-3-3 ภาคเรียนที่ 3 
30101-2006 งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 2-3-3 ภาคเรียนที่ 3 
30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3-0-3 ภาคเรียนที่ 4 
30101-2004 งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-3 ภาคเรียนที่ 4 
30101-2007 งานทดลองเครื่องกล 2-3-3 ภาคเรียนที่ 4 

 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  
(ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 

 9 หน่วยกิต 

30101-2103 งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ 2-3-3 ภาคเรียนที่ 3 
30101-2105 งานเกียร์อัตโนมัติ 2-3-3 ภาคเรียนที่ 3 



รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น หมายเหตุ 
30101-2101 งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-3 ภาคเรียนที่ 4 

 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
(4 หน่วยกิต) 

 4 หน่วยกิต 

20101-8501 โครงการ *-*-4 ภาคเรียนที่ 4 
รวม 27-26-40  

       แบบฟอร์มที่ 14 
 
จัดทำข้อมูลหลักสูตรเพื่อขอรับรองต่อคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 
 
ตารางวิเคราะห์เนื้อหา 
หน่วยสมรรถนะ รายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม 
จากมาตรฐานอาชีพ
หรือมาตรฐาน
สมรรถนะของ สคช. 

20101-xxxx   
ช่างซ่อม
เครื่องยนต์ 

ศ ึ ก ษ า แ ล ะ ป ฏ ิ บ ั ติ
เกี่ยวกับโครงสร้างและ
หล ักการทำงานของ
ระบบส่งกำลังรถยนต์ 
การใช ้ เคร ื ่องม ือและ
อุปกรณ์ยกรถ  การถอด 
ประกอบ และตรวจ 
เก ียร ์ธรรมดา เก ียร์
อ ัตโนม ัต ิ  เฟ ืองท ้าย
ขับเคลื่อนล้อหลัง เพลา
ร ับและเพลาส ่งกำลัง
คล ัตช ์  แม ่ป ั ๊มคล ัตซ์ 
ปรับตั ้งระยะฟรีระบบ
คลัตช ์  ทดสอบลมใน
ร ะ บ บ ค ล ั ต ช ์  ใ ช้
เคร ื ่องม ือโดยไม ่ เกิด
อันตรายต่อตนเองและ
ผู ้อื ่น  การบำรุงรักษา
ระบบส่งกำลังรถยนต์
และปฏ ิบ ัต ิ งานด ้วย
ความปลอดภัย 

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผล
การเร ียนรู ้ท ี ่พ ึงประสงค ์ใน
อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลัง
รถบรรทุกและรถบัส สามารถ
ปฏิบัติงาน ซ่อมระบบคลัตช์ 
และไล่ลมในระบบคลัตช์ ได้
ตามคู่มือซ่อม โดยบุคคลต้องมี
ค ุณลักษณะดังนี้ ใช ้แล ้วตรง
ตามมาตรฐานอาช ี พและ
ค ุณว ุฒ ิว ิชาช ีพ  ซ ่อมเก ียร์
ธรรมดา เกียร์อัตโนมัติ เฟือง
ท้ายขับเคลื ่อนล้อหลัง และ 
เพลารับและเพลาส่งกำลัง ได้
ตามคู่มือซ่อม ระดับ 2,3 
 

 

 ทฤษฎี     ฝึกปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 อื่นๆ.......... 

     ทฤษฎี     ฝึกปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 อื่นๆ.......... 

 

 

 

หน่วยสมรรถนะ รายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม 



จากมาตรฐานอาชีพ
หรือมาตรฐาน
สมรรถนะของ สคช. 

20101-2114   
การประเมิน
สภาพรถยนต์                                      

     ศ ึกษาและปฏิบ ัติ
เก ี ่ยวก ับการประเมิน
ราคาค ่ารถยนต์ และ
ก า รป ร ะ เ ม ิ น สภ า พ
รถยนต ์  ต ัวถ ั งและสี
ร ถ ย น ต ์  ต ร ว จ สอ บ
สภาพโครงสร้างตัวถัง
ร ถ ย น ต ์  ส ี ร ถ ย น ต์   
สภาพเครื่องยนต์ ระบบ
เครื่องล่าง ระบบอำนวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
อุปกรณ์ภายในรถยนต์ 
สภาพภายในรถยนต์  
ร ะ บ บ ไฟฟ ้ า อ ำนวย
ความสะดวกในรถยนต์ 
ประเมินราคารถยนต์ใช้
แล้ว การเจรจาต่อรอง
ราคารถยนต์ใช้แล้วเพื่อ
หาข้อสรุป กำหนดราคา
รับซ้ือรถยนต์ การจัดซ้ือ
รถยนต์ที่ใช้แล้วภายใต้
งบประมาณที ่กำหนด 
การจัดทำเอกสารทาง
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
ดำเนินการจัดซื ้อ และ
ก า ร จ ั ด เ ก ็ บ ข ้ อ มู ล
ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ล ง ใ น
ฐานข้อมูลขององค์กร
ตามคู่มือ 

   รู้หลักการการประเมินราคา
ค่ารถยนต์ และการประเมิน
สภาพรถยนต์ทั ้งภายใน และ
ภายนอก การเจรจาต่อรอง 
เพื่อหาข้อสรุป กำหนดราคารับ
ซื้อรถยนต์ การจัดซื้อรถยนต์ที่
ใช้แล้วภายใต้งบประมาณที่
กำหนด การจัดทำเอกสารทาง
กฎหมายและดำเนินการจัดซ้ือ
แ ล ะ ก า ร จ ั ด เ ก ็ บ ข ้ อ มู ล
รายละเอียดลงในฐานข้อมูล
ขององค ์ ก ร  นำความร ู ้ ไป
ป ร ะ ก อ บ อ า ช ี พ พ ล ั ง ง า น
ประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว
ตรงตามมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2,3 
 

 

 ทฤษฎี     ฝึกปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 อื่นๆ.......... 

     ทฤษฎี     ฝึกปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 อื่นๆ.......... 

 

หน่วยสมรรถนะ รายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม 
จากมาตรฐานอาชีพ
หรือมาตรฐาน
สมรรถนะของ สคช. 

20101-2113  
งานบริการลูกค้า
สัมพันธ ์                                      

    ศ ึกษาและปฏ ิบ ัติ
เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร ใ ห้
คำปรึกษาแก่ลูกค้าเพื่อ
ร ับข ้อมูลพื ้นฐานและ
ความต้องการของลูกค้า  
รับเรื ่องร้องเรียน การ
ร ับข ้อม ูลป ัญหาของ
ลูกค้า เพื่อบันทึกข้อมูล
ลงในฐานข ้อม ูลของ
อ ง ค ์ ก ร  ต ร ว จ ส อ บ
ราย งานผลล ู ก ค ้ าที่
ร้องเรียน และวิเคราะห์
ปัญหารถยนต์เบื ้องต้น 
วิเคราะห์หาสาเหตุการ

   รู้หลักการการให้คำปรึกษา
แก่ลูกค้าเพื่อรับข้อมูลพื้นฐาน
และความต้องการของลูกค้า  
เกี ่ยวกับเรื ่องร้องเรียน  เพื่อ
บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล
ขององค์กร ตรวจสอบรายงาน
ผลที ่ร ้องเร ียนว ิ เคราะห์หา
สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น อธิบาย
สาเหตุของปัญหา เป็นขั้นตอน
และกระบวนประสานงานกับ
ฝ่ายต่างๆ  เพื่อแก้ปัญหาให้กับ
ลูกค้าได้อย่างเป็นระบบการ
ติดตามผลหลังการคำปรึกษา
แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี  นำ

 ทฤษฎี     ฝึกปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 อื่นๆ.......... 



ร ้อง เร ี ยนของล ู ก ค้ า 
จ ั ด ท ำ ร า ย ง า น ส รุ ป
เหตุการณ์ และสาเหตทุี่
เ ก ิ ด ข ้ อ ร ้ อ ง เ ร ี ย น 
สอบถามข้อมูลปัญหา
จากล ูกค ้ าว ิ เคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้น อธิบาย
ส า เ ห ต ุ ข อ ง ป ั ญ ห า 
อธ ิบายข ั ้ นตอนและ
กระบวนการซ่อมให้กับ
ลูกค้า ประสานงานกับ
ฝ ่ ายซ ่อมบำร ุ ง  เพื่ อ
แก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้
อย ่างเป ็นระบบ และ
การติดตามผลหลังการ
ซ่อมโดยติดต่อสอบถาม
ลูกค้าตามคู่มือ 

ความร ู ้ ไปประกอบอาชี พ
พนักงานให้คำปรึกษาแผนก
บร ิการ ตรงตามมาตรฐาน
อาช ีพและค ุณว ุฒ ิ วิ ชาชีพ 
ระดับ 2,3 
 

 

     ทฤษฎี     ฝึกปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 อื่นๆ.......... 

 

 

 

หน่วยสมรรถนะ รายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการฝึกอบรม 
จากมาตรฐานอาชีพ
หรือมาตรฐาน
สมรรถนะของ สคช. 

30101-2112   
การประเมิน
ราคารถยนต ์                                      

    ศ ึกษาและปฏ ิบ ัติ
เก ี ่ยวก ับการประเมิน
ราคา และการประมาณ
ราคาค ่ารถยนต์ การ
ประเมินสภาพรถยนต์ 
ต ั ว ถ ั งและส ี รถยนต์  
ต ร ว จ ส อ บ ส ภ า พ
โครงสร้างตัวถังรถยนต์ 
ส ี ร ถ ย น ต์   ส ภ า พ
เครื่องยนต์ ระบบเครื่อง
ล่าง ระบบอำนวยความ
สะดวกและอ ุปกรณ์
ภายในรถยนต์ สภาพ
ภายในรถยนต์  ระบบ
ไฟ ฟ ้ า อ ำ น ว ย คว า ม
ส ะ ด ว ก ใ น ร ถ ย น ต์  
ประเมินราคารถยนต์ใช้
แล้ว การเจรจาต่อรอง
ราคารถยนต์ใช้แล้วเพื่อ
หาข้อสรุป กำหนดราคา
รับซ้ือรถยนต์ ตรวจสอบ
ราคากลางของรถยนต์ 
การคำนวณราคารับซ้ือ

   รู้หลักการการประเมินราคา
ค่ารถยนต์ และการประเมิน
สภาพรถยนต์ทั ้งภายใน และ
ภายนอก การเจรจาต่อรอง 
เพื่อหาข้อสรุป กำหนดราคารับ
ซื้อรถยนต์ การจัดซื้อรถยนต์ที่
ใช้แล้วภายใต้งบประมาณที่
กำหนด การจัดทำเอกสารทาง
กฎหมายและดำเนินการจัดซ้ือ
แ ล ะ ก า ร จั ด เ ก ็ บ ข ้ อ มู ล
รายละเอียดลงในฐานข้อมูล
ขององค์กร และปิดการรับซ้ือ 
การขายรถยนต์ นำความรู้ไป
ป ร ะ ก อ บ อ า ช ี พ พ ล ั ง ง า น
ประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว
ตรงตามมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 
 

 

 ทฤษฎี     ฝึกปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 อื่นๆ.......... 



ร ถ ย น ต ์ จ า ก ข ้ อ มู ล
ประกอบการซ ื ้อขาย 
การจัดซื ้อรถยนต์ที่ใช้
แล้วภายใต้งบประมาณ
ท ี ่กำหนด การจ ัดทำ
เอกสารทางกฎหมาย
และดำเนินการจัดซ้ือ 
ก า ร จ ั ด เ ก ็ บ ข ้ อ มู ล
ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ล ง ใ น
ฐานข้อมูลขององค์กร 
และปิดการรับซื้อ การ
ขายรถยนต์ใช้แล้วตาม
คู่มือ 
 

     ทฤษฎี     ฝึกปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 อื่นๆ.......... 

 
 



แบบฟอร์มที่ 7 
 

ก ำหนดหน่วยสมรรถนะ (UOC) สมรรถนะย่อย (EOC) และเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน (PC : Performance 
Criteria) ที่มีควำมสัมพันธ์กัน โดยให้เขียนทุกสำขำงำน 
  
สำขำวิชำชีพบริกำรยำนยนต์ สำขำ อำชีพช่ำงซ่อมระบบส่งก ำลัง ระดับ 2 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ASV-ZZZ-3-088ZA 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ซ่อมเฟืองท้ายขบัเคลื่อนลอ้หลัง 

สมรรถนะรำยวิชำ 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
(เกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน 

Performance Criteria) 

วิธีกำรประเมิน 
Assessment 

50241 เปลี่ยนซีลได้ตาม
ข้อก าหนด 

1.1 ตรวจสอบ/ถอด/เปลี่ยนซีลได้ตาม
คู่มือซ่อม 
1.2ประกอบ/ทดสอบซีลได้ตามคู่มือ
ซ่อม 
1.3ท าความสะอาดและเก็บเครื่องมือ
ตามคู่มือซ่อม 
1.4 ปฏิบัติงานตามคู่มือซ่อมด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 

1. เครื่องมือประเมิน เปลี่ยน
ซีลได้ตามข้อก าหนด 
    1) แบบฟอร์มประเมินผล
การสังเกตการณ์  
    2) แบบฟอร์มบันทึกการ
สัมภาษณ์ 
        ดูรายละเอียดจากคู่มือ
ประเมิน 

50242 ปรับแต่งเฟืองท้ายได้
ตามข้อก าหนด 

2.1ตรวจสอบ/เปลี่ยนเฟืองท้ายได้ตาม
คู่มือซ่อม 
2.2ปรับแต่งเฟืองท้าย ได้ตามคู่มือซ่อม 
2.3ทดสอบการท างานของเฟืองท้ายได้
ตามคู่มือซ่อม 
2.4เติมสารหล่อลื่นได้ตรงตาม
ข้อก าหนดคู่มือซ่อม 
2.5ท าความสะอาดและเก็บเครื่องมือ
ตามคู่มือซ่อม 
2.6 ปฏิบัติงานตามคู่มือซ่อมด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 

2 เครื่องมือประเมิน ปรับแต่ง
เฟืองท้ายได้ตามข้อก าหนด 
    1) แบบฟอร์มประเมินผล
การสังเกตการณ์  
    2) แบบฟอร์มบันทึกการ
สัมภาษณ์ 
        ดูรายละเอียดจากคู่มือ
ประเมิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  ASV-ZZZ-3-089ZA 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ซ่อมเพลารบัและเพลาสง่ก าลัง 

สมรรถนะรำยวิชำ 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
(เกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน 

Performance Criteria) 

วิธีกำรประเมิน 
Assessment 

50251 ตรวจสอบและเปลี่ยน
เพลารับและส่งก าลังได้ตาม
ข้อก าหนด 

1.1ตรวจสอบ/เปลี่ยนเพลารับและส่ง
ก าลังได้ตามคู่มือการซ่อม 
1.2ประกอบ/ทดสอบเพลารับและส่ง
ก าลังได้ตามคู่มือการซ่อม 
1.3ท าความสะอาดและเก็บเครื่องมือ
ตามคู่มือซ่อม 
1.4 ปฏิบัติงานตามคู่มือซ่อมด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 

1. เครื่องมือประเมิน 
ตรวจสอบและซ่อมเปลี่ยน
เพลารับและส่งก าลังได้ตาม
ข้อก าหนด 
    1) แบบฟอร์มประเมินผล
การสังเกตการณ์  
    2) แบบฟอร์มบันทึกการ
สัมภาษณ์ 
       ดูรายละเอียดจากคู่มือ
ประเมิน 
 

50252 ตรวจสอบและเปลี่ยน
กากบาทเพลากลาง, ยอยยาง 
และแบริ่งได้ตามข้อก าหนด 

2.1ตรวจสอบ/เปลี่ยนกากบาทและ
เพลากลางได้ตามคู่มือการซ่อม 
2.2ประกอบ/ทดสอบกากบาทและเพลา
กลางได้ตามคู่มือการซ่อม 
2.3ท าความสะอาดและเก็บเครื่องมือ
ตามคู่มือซ่อม 
2.4 ปฏิบัติงานตามคู่มือซ่อมด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 

2 เครื่องมือประเมิน 
ตรวจสอบและซ่อมเปลี่ยน
กากบาทเพลากลาง, ยอยยาง 
และแบริ่งได้ตามข้อก าหนด 
    1) แบบฟอร์มประเมินผล
การสังเกตการณ์  
    2) แบบฟอร์มบันทึกการ
สัมภาษณ์ 
        ดูรายละเอียดจากคู่มือ
ประเมิน  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มที่ 8 

สำขำวิชำชีพบริกำรยำนยนต์ อำชีพช่ำงซ่อมเครื่องยนต์ ชั้น 2 จ ำนวน 5 UOC 17 EOC 58 PC 
เขียนค ำอธิบำยรำยวิชำ 

เลือก UOC EOC และ PC ออกมำเขียน เขียนเป็นควำมเรียงโดยเอำ PC มำต่อกัน 

รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-ZZZ-3-088ZA 

ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมเฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหลัง 
ชื่อสมรรถนะย่อย 

50241 เปลี่ยนซีลได้ตามข้อก าหนด 
50242 ปรับแต่งเฟืองท้ายได้ตามข้อก าหนด 
 

     เปลี่ยนซีลได้ตามข้อก าหนด ปรับแต่งเฟืองท้าย
ได้ตามข้อก าหนด 

รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-ZZZ-3-089ZA 
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมเพลำรับและเพลำส่ง
ก ำลัง 
ชื่อสมรรถนะย่อย  
๕๐๑๔๑ ตรวจสอบและเปลี่ยนเพลารับและส่งก าลัง
ได้ตามข้อก าหนด 
๕๐๒๕๒ ตรวจสอบและเปลี่ยนกากบาทเพลากลาง, 
ยอยยาง และแบริ่งได้ตามข้อก าหนด 
 

       ตรวจสอบและเปลี่ยนเพลารับและส่งก าลังได้
ตามข้อก าหนด ตรวจสอบและเปลี่ยนกากบาทเพลา
กลาง, ยอยยาง และแบริ่งได้ตามข้อก าหนด 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       แบบฟอร์มที่ 9 
 

ข้อมูล ชื่อรำยวิชำ สมรรถนะรำยวิชำ และค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อรำยวิชำ 20101-๒๐๐๔  ช่างซ่อมระบบส่งก าลังรถยนต ์   x-x-x 
 

สมรรถนะรำยวิชำ  
 1.แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบส่งก าลังรถยนต์ 
          2.เตรียม เลือก ใช้ จัดเก็บเครื่องมือช่าง เครื่องมือวัด เครื่องมือพิเศษ ในงานซ่อมตามคู่มือซ่อม 
          3.ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบส่งก าลังรถยนต์ และ บ ารุงรักษาชิ้นส่วนของระบบส่งก าลังรถยนต์
ตามคู่มือซ่อม 
          4.ปฎิบัติตนตามระเบียบของหน่วยงาน ปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบส่งก าลังรถยนต์ การใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ยกรถ  การถอด ประกอบ และตรวจ เกียร์ธรรมดา เกียร์อัตโนมัติ เฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหลัง 
เพลารับและเพลาส่งก าลังคลัตช์ แม่ปั๊มคลัตซ์ ปรับตั้งระยะฟรีระบบคลัตช์ ทดสอบลมในระบบคลัตช์ ใช้
เครื่องมือโดยไม่เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืน  การบ ารุงรักษาระบบส่งก าลังรถยนต์และปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

 



แบบฟอร์มที่ 10 
1. ก ำหนดรหัสวิชำ 20101-2004   
2. ก ำหนดจ ำนวนหน่วยกิต 1-6-3 
3. ก ำหนดกำรอ้ำงอิงมำตรฐำนอำชีพและระดับ 
4. ก ำหนดจุดประสงค์รำยวิชำ สมรรถนะรำยวิชำ 
 
รหัสวิชำ_____-____ ชื่อวิชำ ……………………………….………………..   ท-ป-น 

(อ้ำงอิงมำตรฐำนอำชีพ ................, ............., ............. ระดับ..........) 
 

จุดประสงค์รำยวิชำ เพ่ือให้ 
1. เข้าใจ …....................………………………............................................................................ 
2. สามารถ …................………..….........................................................................................  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ...................................... 

สมรรถนะรำยวิชำ 
1.  แสดงความรู้……………………………………………………………………………………………………. 
2.  เตรียมความพร้อมในงานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 
3.  เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 
4. ............................................................................ ............................................................. 
(แสดงความรู้เกี่ยวกับด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะปฏิบัติ + พฤติกรรมลักษณะนิสัย 
รูปแบบการเขียน : กริยา-กรรม-เงื่อนไข) 

5.  

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาระบบการท างานของแม่พิมพ์ ข้อก าหนด พิกัดงานสวม ที่จ า เปนนในการเขียนแบบ อ่านแบบ

ภาพประกอบแม่พิมพ์ 2 มิติ หรือ 3 มิติ เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานเขียนแบบชิ้นส่วน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ 11 
 

 
รหัสวิชา 20101-2004  ชื่อวิชา ช่างซ่อมระบบส่งก าลัง   ท-ป-น 

(อ้างอิงมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างซ่อมระบบส่งก าลังระดับ ชั้น 2) 
 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. เข้าใจ ใช้เครื่องมือประจ าตัวและ เครื่องมือวัด เกียร์ธรรมดา เกียร์อัตโนมัติ เฟืองท้าย เพลารับและ

เพลาส่งก าลัง ได้ 
2. สามารถ ใช้เครื่องมือประจ าตัวช่างตามข้อก าหนดและเครื่องมือวัด เกียร์ธรรมดา เกียร์อัตโนมัติ เฟือง

ท้าย เพลารับและเพลาส่งก าลัง ไล่ลมในระบบคลัตช์ ซ่อมระบบคลัตช์ และปฏิบัติตนตามระเบียบของ
สถานประกอบการ ได้ 

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน รับผิดชอบประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 

 
สมรรถนะรำยวิชำ  
 1.แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบส่งก าลังรถยนต์ 
          2.เตรียม เลือก ใช้ จัดเก็บเครื่องมือช่าง เครื่องมือวัด เครื่องมือพิเศษ ในงานซ่อมตามคู่มือซ่อม 
          3.ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบส่งก าลังรถยนต์  และ บ ารุงรักษาชิ้นส่วนของระบบส่งก าลังรถยนต์ตาม
คู่มือซ่อม 
          4.ปฎิบัติตนตามระเบียบของหน่วยงาน ปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของระบบส่งก าลังรถยนต์ การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ยกรถ  การถอด ประกอบ และตรวจ เกียร์ธรรมดา เกียร์อัตโนมัติ  เฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหลัง เพลารับ
และเพลาส่งก าลังคลัตช์ แม่ปั๊มคลัตซ์ ปรับตั้งระยะฟรีระบบคลัตช์ ทดสอบลมในระบบคลัตช์ ใช้เครื่องมือโดยไม่
เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืน  การบ ารุงรักษาระบบส่งก าลังรถยนต์และปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



จัดรำยวิชำเข้ำสู่โครงสร้ำงหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับ (ปวช./ปวส.)  
ในหมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ (กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเลือก ในส่วนกลุ่ม
สมรรถนะเลือกเสรีต้องก ำหนดเง่ือนไขในกำรเลือก)  
 

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2562 
โครงสร้ำงหลักสูตร เกณฑ์มำตรฐำนฯ ปวช. หลักสูตรแกนกลำง สอศ. 

1. หมวดวิชำสมรรถนะแกนกลำง 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ไม่น้อยกว่ำ 21 นก. ไม่น้อยกว่ำ 22 นก. 
ไม่น้อยกว่า    3 นก. 
ไม่น้อยกว่า    6 นก. 
ไม่น้อยกว่า    4 นก. 
ไม่น้อยกว่า    4 นก. 
ไม่น้อยกว่า    3 นก. 
ไม่น้อยกว่า    2 นก. 

2. หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ 
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะ

วิชาชีพ 
2.5 โ คร ง ง าน พัฒนาสมรรถนะ

วิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่ำ 69 นก. 
ไม่น้อยกว่า 19 นก. 
ไม่น้อยกว่า 24 นก. 
ไม่น้อยกว่า 18 นก. 
4 นก. 
4 นก. 

ไม่น้อยกว่ำ 71 นก. 
21 นก. 
24 นก. 
ไม่น้อยกว่า 18 นก. 
4 นก. 
4 นก. 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ 10 นก. ไม่น้อยกว่ำ 10 นก. 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร - นก. - นก. 
รวมระหว่ำง 100-110 นก. 103-110 นก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุป  
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 24 นก. ประกอบด้วยรำยวิชำดังนี้ 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ ท-ป.น 
20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-3 
20101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-3 
20101-2003 งานเครื่องล่างรถยนต์ 1-6-3 
20101-2004 งานส่งก าลังรถยนต์ 1-3-2 
20101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์ 1-6-3 
20101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-2 
20101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-2 
20101-2008 งานขับรถยนต ์ 1-3-2 
20101-2009 งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-2 
20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-2 

 
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเลือก ไม่น้อยกว่ำ 18 นก. ประกอบด้วยรำยวิชำดังนี้ 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ ท-ป.น 
20101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-3 
20101-2102 งานจักรยานยนต์ 1-6-3 
20101-2103 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น 1-3-2 
20101-2104 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 1-6-3 
20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-2 
20101-2106 งานบ ารุงรักษารถยนต์ 1-3-2 
20101-2107 คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 2-0-2 
20101-2108 งานเครื่องมือกลช่างยนต์ 1-6-3 
20101-2109 งานปรับแต่งเครื่องยนต ์ 1-6-3 
20101-2110 งานประดับยนต์ 1-3-2 
20101-2111 งานบริการรถยนต์ *-*-3 
20101-2112 การขายรถยนต์ 1-6-3 
20101-2113 งานบริการลูกค้าสัมพันธ์ 1-6-3 
20101-2114 การประเมินสภาพรถยนต์ 1-6-3 
20101-xxxx   ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 2-3-3 

 
 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช 2563 
โครงสร้ำงหลักสูตร เกณฑ์มำตรฐำนฯ ปวส. หลักสูตรแกนกลำง สอศ. 
5. หมวดวิชำสมรรถนะแกนกลำง 

5.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
5.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
5.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
5.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
5.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
5.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่ำ 18 นก. ไม่น้อยกว่ำ 21 นก. 
ไม่น้อยกว่า 3 นก. 
ไม่น้อยกว่า 6 นก. 
ไม่น้อยกว่า 3 นก. 
ไม่น้อยกว่า 3 นก. 
ไม่น้อยกว่า 3 นก. 
ไม่น้อยกว่า 3 นก. 



6. หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ 
6.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
6.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
6.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
6.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
6.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่ำ 56 นก. 
ไม่น้อยกว่า 15 นก. 
ไม่น้อยกว่า 21 นก. 
ไม่น้อยกว่า 12 นก. 
4 นก. 
4 นก. 

ไม่น้อยกว่ำ 56 นก. 
15 นก. 
21 นก. 
ไม่น้อยกว่า 12 นก. 
4 นก. 
4 นก. 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ 6 นก. ไม่น้อยกว่ำ 6 นก. 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร - นก. - นก. 
รวมระหว่ำง 80-90 นก. 83-90 นก. 

 
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 21 นก. ประกอบด้วยรำยวิชำดังนี้ 
 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ ท-ป.น 
30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3-0-3 
30101-2002 เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-3 
30101-2003 เครือ่งยนต์สันดาปภายใน 3-0-3 
30101-2004 งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-3 
30101-2005 งานส่งถ่ายก าลัง 2-3-3 
30101-2006 งานเครือ่งสูบและเครื่องอัดอากาศ 2-3-3 
30101-2007 งานทดลองเครื่องกล 2-3-3 

 
 

2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเลือก ไม่น้อยกว่ำ 12 นก. ประกอบด้วยรำยวิชำดังนี้ 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ ท-ป.น 
30101-2101 งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-3 
30101-2102 งานไฟฟ้ายานยนต์ 2-3-3 
30101-2103 งานเครือ่งล่างและส่งก าลังยานยนต์ 2-3-3 
30101-2104 งานปรับอากาศยานยนต์ 2-3-3 
30101-2105 งานเกียร์อัตโนมัติ 2-3-3 
30101-2106 งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 2-3-3 
30101-2107 งานเครือ่งมือกลยานยนต์ 2-3-3 
30101-2108 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล 2-3-3 
30101-2109 งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก 2-3-3 
30101-2110 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 2-3-3 
30101-2111 กลศาสตร์ยานยนต์ 3-0-3 
30101-2112 การประเมินราคารถยนต์ 2-3-3 

 

 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มที่ 7 
 

กำหนดหน่วยสมรรถนะ (UOC) สมรรถนะย่อย (EOC) และเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (PC : Performance 
Criteria) ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยให้เขียนทุกสาขางาน  
 
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์  อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ชั้น 3 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-ZZZ-3-079ZA 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ซ่อมระบบไฟฟ้าปรับอากาศ 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

40241 ตรวจสอบการทำงานของ
ระบบปรับอากาศตามข้อกำหนด
คู่มือซ่อม 

1.1 ตรวจสอบการทำงานของชุดหน้า
คลัตช์ 
1.2 ตรวจสอบการทำงานของชุดพัดลม
ไฟฟ้าพร้อมรีเลย์ 
1.3 ตรวจสอบสวิชควบคุมความเร็วลม  
1.4 ตรวจสอบสวิชควบคุมการทำงาน
ของระบบปรับอากาศ  
1.5 จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด 
1.6 ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

1) แบบฟอร์มประเมินผลการ
สังเกตการณ ์ 
2) แบบฟอร์มบันทึกการ
สัมภาษณ์ 
3) ดูรายละเอียดจากคู่มือ

ประเมิน 

40242 ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วน
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ
ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 

2.1 ถอดอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบ
ไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามคู่มือซ่อม  
2.2 ซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใน
ระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามคู่มือซ่อม 
2.3 จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด 
2.4 ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

1) แบบฟอร์มประเมินผลการ
สังเกตการณ ์ 
2) แบบฟอร์มบันทึกการ
สัมภาษณ์ 
3) ดูรายละเอียดจากคู่มือ

ประเมิน 

40243 ทดสอบการทำงานของ
ระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตาม
ข้อกำหนดคู่มือซ่อม 

3.1 ทดสอบระบบพัดลมระบายความ
ร้อนได้ตามคู่มือซ่อม 
 

1) แบบฟอร์มประเมินผลการ
สังเกตการณ ์ 
 



สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

 3.2 ทดสอบพัดลมกระจายความเย็นได้
ตามคู่มือซ่อม 
3.3 ทดสอบระบบควบคุมอุณภูมิได้ตาม
คู่มือซ่อม 
3.4 ทดสอบการทำงานของชุดคลัตช์ได้
ตามคู่มือซ่อม 
3.5 ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือได้
ตามข้อกำหนด 
3.6 จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด 
3.7 ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

2) แบบฟอร์มบันทึกการ
สัมภาษณ์ 
3) ดูรายละเอียดจากคู่มือ
ประเมิน 

 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-ZZZ-3-078ZA 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

40231 ตรวจสอบการทำงานของ
ระบบปรับอากาศได้ตาม
ข้อกำหนดคู่มือซ่อม 

1.1 ตรวจสอบการรั่วของคอมเพสเซอร์
ได้ตามคู่มือซ่อม 
1.2 ตรวจสอบการทำงานของคลัตช์ได้  
1.3 ตรวจสอบการทำงานของ 
expansion valve ได้ตามคู่มือซ่อม  
1.4 ทดสอบการรั่วซึมของคอนเดนเซอร์
ได้ตามคู่มือซ่อม 
1.5 ทดสอบและตรวจสอบการทำงาน
ของรีซิฟเวอร์ ดายเออร์ได้  
1.6 ตรวจสอบสภาพท่อทางเดินสารทำ
ความเย็นได้ตามคู่มือซ่อม 
 

1) แบบฟอร์มประเมินผลการ
สังเกตการณ ์ 
2) แบบฟอร์มบันทึกการ
สัมภาษณ์ 
3) ดูรายละเอียดจากคู่มือ

ประเมิน 



สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

 

1.7 ตรวจสอบปริมาณของสารทำความ
เย็นโดยใช้เครื่องมือวัดความดันสารทำ
ความเย็น 
1.8 จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด 
1.9 ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

 

40232 ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วน
อุปกรณ์ระบบปรับอากาศได้ตาม
ข้อกำหนดคู่มือซ่อม 

2.1 ถอดอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบ
ปรับอากาศ  
2.2 ซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใน
ระบบปรับอากาศ  
2.3 ประกอบอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใน
ระบบปรับอากาศ 
2.4 จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด 
2.5 ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  

1) แบบฟอร์มประเมินผลการ
สังเกตการณ ์ 
2) แบบฟอร์มบันทึกการ
สัมภาษณ์ 
3) ดูรายละเอียดจากคู่มือ

ประเมิน 

40233 ทดสอบการทำงานของ
ระบบปรับอากาศได้ตาม
ข้อกำหนดคู่มือซ่อม 

3.1 ทดสอบความดันในระบบทั้งสอง
ด้าน (ด้านความดันสูงและต่ำ) 
3.2 ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบปรับ
อากาศ  
3.3 ทดสอบการกระจายความเย็น 
3.4 จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด 
3.5 ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  

1) แบบฟอร์มประเมินผลการ
สังเกตการณ ์ 
2) แบบฟอร์มบันทึกการ
สัมภาษณ์ 
3) ดูรายละเอียดจากคู่มือ

ประเมิน 

 
 
 
 
 



แบบฟอร์มที่ 8 
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ชั้น 3 จำนวน 2 UOC 6 EOC 36 
PC 
เขียนคำอธิบายรายวิชา 

เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเป็นความเรียงโดยเอา PC มาต่อกัน 

รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-ZZZ-3-079ZA   
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมระบบไฟฟ้าปรับอากาศ 

ชื่อสมรรถนะย่อย  

40241 ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ

ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 

40242 ซ่อม/เปลี ่ยน ชิ ้นส่วนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

ปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 

40243 ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับ

อากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 

ถอด ประกอบ ตรวจสอบ ซ่อม เปลี่ยน ทดสอบ การ
ทำงานของ ชุดหน้าคลัตช์ ชุดพัดลมไฟฟ้าพร้อม
รีเลย์ สวิตช์ควบคุมความเร็วลม พัดลมระบายความ
ร้อน พัดลมกระจายความเย็น สวิตช์ควบคุมการ
ทำงาน ระบบควบคุมอุณภูมิ ชิ้นส่วนในระบบไฟฟ้า 
ของระบบปรับอากาศได้ตามคู่มือซ่อม  จัดเก็บ 
บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด  
ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเป็นความเรียงโดยเอา PC มาต่อกัน 

รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-ZZZ-3-078ZA     
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ 

ชื่อสมรรถนะย่อย  

40231 ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ

ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 

40232 ซ่อม/เปลี ่ยน ชิ ้นส่วนอุปกรณ์ระบบปรับ

อากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 

40233 ทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้

ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 

ถอด ประกอบ ตรวจสอบ ซ่อม เปลี่ยน ทดสอบ 
คอมเพสเซอร์ ชุดคลัตช์  expansion valve 
คอนเดนเซอร์ รีซิฟเวอร์ดรายเออร์ ท่อทางเดินสาร
ทำความเย็น ปริมาณของสารทำความเย็น ได้ตาม
คู่มือ ทดสอบ ความดันในระบบทั้งสองด้าน (ด้าน
ความดันสูงและต่ำ) การรั่วซึมของระบบปรับอากาศ  
การกระจายความเย็น ใช้เครื่องมือวัดความดันสาร
ทำความเย็น จัดเก็บ บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์
ได้ตามข้อกำหนด ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 
 
 



แบบฟอร์มที่ 9 
 

ข้อมูล ชื่อรายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อรายวิชา    20101-2105    งานปรับอากาศรถยนต์                                      1-3-2 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลัการทำงานของระบปรับอากาศรถยนต์            
          2. เตรียม เลือก ใช้ บำรุงรักษา จัดเก็บ อุปกรณ์ เครื่องมือช่างในการถอด ประกอบอุปกรณ์ในระบบ
ปรับอากาศรถยนต์  ตามคู่มือซ่อม                
 3. ถอด ประกอบ ตรวจสอบ ซ่อม เปลี่ยน แก้ไข ติดตั้ง ทดสอบการทำงาน ของอุปกรณ์ในระบบปรับ
อากาศรถยนต์ ตามคู่มือซ่อม                               
          4. ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยงาน  ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม   
คำอธิบายรายวิชา  
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัฏจักรระบบปรับอากาศ โครงสร้างและหลัการทำงาน การถอด ประกอบ 
ตรวจสอบ ซ่อม เปลี่ยน แก้ไข ติดตั้ง ทดสอบการทำงาน  คอมเพสเซอร์ ชุดหน้าคลัตช์ expansion valve 
คอนเดนเซอร์ รีซีฟเวอร์ดรายเออร์ ชุดพัดลมไฟฟ้าพร้อมรีเลย์ สวิตช์ควบคุมความเร็วลม พัดลมระบายความ
ร้อน พัดลมกระจายความเย็น สวิตช์ควบคุมการทำงาน ระบบควบคุมอุณภูมิ ความดันในระบบทั้งสองด้าน 
(ด้านความดันสูงและต่ำ)  ท่อทางเดินสารทำความเย็น ปริมาณของสารทำความเย็น ชิ้นส่วนในระบบไฟฟ้า 
ทดสอบได้ตามคู่มือ การรั่วซึมของระบบปรับอากาศ การกระจายความเย็น การใช้เครื่องมือวัดความดันสาร
ทำความเย็น จัดเก็บ บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ ์ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม และการประมาณราคาค่าบริการ 
  
 
   



แบบฟอรม์ท่ี 10 

1. ก ำหนดรหสัวิชำ  
2. ก ำหนดจ ำนวนหน่วยกิต  
3. ก ำหนดกำรอ้ำงอิงมำตรฐำนอำชีพและระดบั  
4. ก ำหนดจดุประสงคร์ำยวิชำ สมรรถนะรำยวิชำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา    20101-2105  ชื่อวิชา  งานปรับอากาศรถยนต์                                                 1-3-2 
         (อ้างอิง มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์  อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ชั้น 3) 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของระบปรับอากาศรถยนต์               
2. สามารถเตรียม เลือก ใช้ บำรุงรักษา จัดเก็บ อุปกรณ์ เครื่องมือช่างในการถอด ประกอบ อุปกรณ์

ในระบบปรับอากาศรถยนต์  ตามคู่มือซ่อม  
3. สามารถ ถอด ประกอบ ตรวจสอบ ซ่อม เปลี่ยน แก้ไข ติดตั้ง ทดสอบการทำงาน ของอุปกรณ์ใน

ระบบปรับอากาศรถยนต์ ตามคู่มือซ่อม 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยงาน ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลัการทำงานของระบปรับอากาศรถยนต์            
          2. เตรียม เลือก ใช้ บำรุงรักษา จัดเก็บ อุปกรณ์ เครื่องมือช่างในการถอด ประกอบอุปกรณ์ในระบบ
ปรับอากาศรถยนต์  ตามคู่มือซ่อม                
 3. ถอด ประกอบ ตรวจสอบ ซ่อม เปลี่ยน แก้ไข ติดตั้ง ทดสอบการทำงาน ของอุปกรณ์ในระบบปรับ
อากาศรถยนต์ ตามคู่มือซ่อม                               
          4. ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยงาน  ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม   
คำอธิบายรายวิชา  
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัฏจักรระบบปรับอากาศ โครงสร้างและหลักการทำงาน การถอด ประกอบ 
ตรวจสอบ ซ่อม เปลี่ยน แก้ไข ติดตั้ง ทดสอบการทำงาน  คอมเพสเซอร์ ชุดหน้าคลัตช์ expansion valve 
คอนเดนเซอร์ รีซีฟเวอร์ดรายเออร์ ชุดพัดลมไฟฟ้าพร้อมรีเลย์ สวิตช์ควบคุมความเร็วลม พัดลมระบายความ
ร้อน พัดลมกระจายความเย็น สวิตช์ควบคุมการทำงาน ระบบควบคุมอุณภูมิ ความดันในระบบทั้งสองด้าน 
(ด้านความดันสูงและต่ำ)  ท่อทางเดินสารทำความเย็น ปริมาณของสารทำความเย็น ชิ้นส่วนในระบบไฟฟ้า 
ทดสอบได้ตามคู่มือ การรั่วซึมของระบบปรับอากาศ การกระจายความเย็น การใช้เครื่องมือวัดความดันสารทำ
ความเย็น จัดเก็บ บำรุงรักษาเครื ่องมือ อุปกรณ์ ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม และการประมาณราคาค่าบริการ 
   



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

อาชีพ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ 3 สอดคล้องกับวิชา    1. งานเครื่องยนต์ดีเซล 

 

ผู้ทรงคุณวุฒ_ิ_____________________________________________________________________ 

สถานทีท่ำงาน_____________________________________________________________________ 

 

คำชี้แจง  ขอความกรุณาให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาหลักสูตรรายวิชา  งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้า 

สาขาวิชา ช่างยนต์ และช่วยวิพากษ์ว่าแต่ละหัวข้อถูกต้อง หรือเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงช่วยเสนอแนะหัวข้อที่

ควรปรับปรุงแก้ไข และนำส่งกลับมาที่วิทยาลัยฯ ภายในวันที่____________________________เพื่อที่จะได้

สรุปและนำเสนอต่อที่ประชุม 

หัวข้อ ควรปรับปรุง/แก้ไข 
1.ชื่อหลักสูตร/รายวิชา : งานเครื่องยนต์ดีเซล 
  ถูกต้อง 
  ไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 

2. หน่วยงานร ับผ ิดชอบ :  แผนกว ิชาช ่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 

3. วัตถุประสงค์รายวิชา 
3.1 เข้าใจหลักการทำงานหน้าที ่ระบบต่างๆของ
เครื่องยนต์ดีเซล 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



หัวข้อ ควรปรับปรุง/แก้ไข 
3.2 สามารถถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นส่วน 
ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 

3.3 มีกิจนิสัยที่ดีในการทา งานด้วยความเป็นระเบียบ
สะอาดประณีตปลอดภัยและรักษา สภาพแวดล้อม
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 

4. สมรรถนะรายวิชา 
4.1 แสดงความร ู ้ เก ี ่ยวก ับหลักการ ตรวจสอบ
บำรุงรักษาปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล  
เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

4.2 ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

หัวข้อ ควรปรับปรุง/แก้ไข 
4.3 ตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื ่องยนต์ดีเซลตามคู ่มือ
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 



 
 
 

4.4 บำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

4.5 ปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

4.6 ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยงาน ปฏิบัติงาน
ด้วยความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 

  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

5. ระยะเวลาการศึกษา 
ท-ป-น (  1 - 6  - 2  )  รวม  7  คาบ/สัปดาห์ 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 



6. สถานที่และอุปกรณ์การสอน/ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้า 
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิชา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ ควรปรับปรุง/แก้ไข 
7. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับหลักการทำงาน 
การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ ้นส่วน ระบบฉีด
เชื ้อเพลิง ระบบหล่อลื ่น ระบบระบายความร้อน 
ระบบไอดี ระบบไอเส ีย การติดเคร ื ่องยนต์การ
ปรับแต่งและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
  

ลงชื่อ_____________________ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                                                                        (_________________________)   
                                                                                   ตำแหน่ง_____________________ 



 

 
 
 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

อาชีพ ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 สอดคล้องกับวิชา    1. งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้า 

 

ผู้ทรงคุณวุฒ_ิ_____________________________________________________________________ 

สถานทีท่ำงาน_____________________________________________________________________ 

 

คำชี้แจง  ขอความกรุณาให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาหลักสูตรรายวิชา  งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้า 

สาขาวิชา ช่างยนต์ และช่วยวิพากษ์ว่าแต่ละหัวข้อถูกต้อง หรือเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงช่วยเสนอแนะหัวข้อที่

ควรปรับปรุงแก้ไข และนำส่งกลับมาที่วิทยาลัยฯ ภายในวันที่____________________________เพื่อที่จะได้

สรุปและนำเสนอต่อที่ประชุม 

หัวข้อ ควรปรับปรุง/แก้ไข 
1.ชื่อหลักสูตร/รายวิชา : งานตรวจวิเคราะห์ยาน
ยนต์ไฟฟ้า 
  ถูกต้อง 
  ไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 

2. หน่วยงานร ับผ ิดชอบ :  แผนกว ิชาช ่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 

3. วัตถุประสงค์รายวิชา 
3.1 เข้าใจหลักการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ปัญหา
ข้อขัดข ้องของยานยนต์ไฟฟ้า  ภาษาอังกฤษเชิง
เทคนิคในงาน ความหมายในใบสั่งซ่อม ใบรายงาน 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



หัวข้อ ควรปรับปรุง/แก้ไข 
3.2 สามารถเตรียม เลือก ใช้ บำรุงรักษา จัดเก็บ 
อุปกรณ์ป้องกัน เครื่องมือช่าง เครื่องตรวจวิเคราะห์
ปัญหาข้อขัดข้องของยานยนต์ไฟฟ้า 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 

3.3 สามารถ ตรวจสอบ ซ่อม เปลี่ยน แก้ไข ทดสอบ
การทำงานของยานยนต์ไฟฟ้า  
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 

3.4 มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน ปฏิบัติตนตามระเบียบ
ของหน่วยงาน ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 

4. สมรรถนะรายวิชา 
4.1 แสดงความรู ้ เก ี ่ยวกับการใช้เครื ่องมือตรวจ
ว ิ เคราะห ์ป ัญหาข ้อข ัดข ้องของยานยนต์ ไฟฟ้า  
ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคในงาน ความหมายในใบสั่ง
ซ่อม ใบรายงาน 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

4.2 เตรียม เลือก ใช้ บำรุงรักษา จัดเก็บ อุปกรณ์
ป้องกัน เครื่องมือช่าง เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัญหา
ข้อขัดข้องของยานยนต์ไฟฟ้า ตามคู่มือซ่อม 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



หัวข้อ ควรปรับปรุง/แก้ไข 
4.3 ตรวจสอบ วิเคราะห์ วินิจฉัย ซ่อม เปลี่ยน แก้ไข 
ทดสอบการทำงานระบของยานยนต์ไฟฟ้า ตามคู่มือ
ซ่อม 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยงาน  ปฏิบัติงาน
ด้วยความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม   
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

5. ระยะเวลาการศึกษา 
ท-ป-น (  1 - 3  - 2  )  รวม  4  คาบ/สัปดาห์ 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

6. สถานที่และอุปกรณ์การสอน/ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้า 
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิชา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 



หัวข้อ ควรปรับปรุง/แก้ไข 
7. คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับการใช้เครื ่องมือตรวจ
ว ิ เคราะห ์ป ัญหาข ้อข ัดข ้องของยานยนต์ ไฟฟ้า 
ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคในงาน ความหมายในใบสั่ง
ซ่อม ใบรายงาน  เตรียม เลือก  ใช้  บำรุงรักษา 
จัดเก็บ  อุปกรณ์ป้องกัน เครื่องมือช่าง เครื่องตรวจ
วิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้อง  ตรวจสอบ  วิเคราะห์ 
วินิจฉัย ซ่อม  เปลี ่ยน แก้ไขปัญหา  ทดสอบการ
ทำงานระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูง  ระบบไฟฟ้าแรง
เคลื่อนต่ำ ระบบปรับอากาศ  ระบบระบายความร้อน 
ระบบส่งกำลัง ระบบรองรับน้ำหนักในรถยนต์ไฟฟ้า 
และปัญหาเก่ียวเนื่องกันหลายระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ลงชื่อ_____________________ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    (_________________________)   

   ตำแหน่ง_____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ชั้น 3  สอดคล้องกับวิชา    1. งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้า 

 

ผู้ทรงคุณวุฒ_ิ_____________________________________________________________________ 

สถานทีท่ำงาน_____________________________________________________________________ 

 

คำชี้แจง  ขอความกรุณาให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาหลักสูตรรายวิชา  งานปรับอากาศรถยนต์ สาขาวิชา 

ช่างยนต์ และช่วยวิพากษ์ว่าแต่ละหัวข้อถูกต้อง หรือเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงช่วยเสนอแนะหัวข้อที่ควรปรับปรุง

แก้ไข และนำส่งกลับมาที ่วิทยาลัยฯ ภายในวันที่____________________________เพื่อที ่จะได้สรุปและ

นำเสนอต่อที่ประชุม 

หัวข้อ ควรปรับปรุง/แก้ไข 
1.ชื่อหลักสูตร/รายวิชา : งานปรับอากาศรถยนต ์
  ถูกต้อง 
  ไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 

2. หน่วยงานร ับผ ิดชอบ :  แผนกว ิชาช ่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 

3. วัตถุประสงค์รายวิชา 
3.1 เข้าใจเกี่ยวกบัโครงสร้างและหลักการทำงานของ
ระบปรับอากาศรถยนต์               
 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



หัวข้อ ควรปรับปรุง/แก้ไข 
3.2 สามารถเตรียม เลือก ใช้ บำรุงรักษา จัดเก็บ 
อุปกรณ์ เครื่องมือช่างในการถอด ประกอบ อุปกรณ์
ในระบบปรับอากาศรถยนต์  ตามคู่มือซ่อม 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 

3.3 สามารถ ถอด ประกอบ ตรวจสอบ ซ่อม เปลี่ยน 
แก้ไข ติดตั้ง ทดสอบการทำงาน ของอุปกรณ์ในระบบ
ปรับอากาศรถยนต ์ตามคู่มือซ่อม 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 

3.4 มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน ปฏิบัติตนตามระเบียบ
ของหน่วยงาน ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 

4. สมรรถนะรายวิชา 
4.1 แสดงความรู ้ เก ี ่ยวกับโครงสร้างและหลัการ
ทำงานของระบปรับอากาศรถยนต์            
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

4.2 เตรียม เลือก ใช้ บำรุงรักษา จัดเก็บ อุปกรณ์ 
เครื่องมือช่างในการถอด ประกอบอุปกรณ์ในระบบ
ปรับอากาศรถยนต์  ตามคู่มือซ่อม                
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



หัวข้อ ควรปรับปรุง/แก้ไข 
4.3 ถอด ประกอบ ตรวจสอบ ซ่อม เปลี ่ยน แก้ไข 
ติดตั้ง ทดสอบการทำงาน ของอุปกรณ์ในระบบปรับ
อากาศรถยนต์ ตามคู่มือซ่อม 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยงาน  ปฏิบัติงาน
ด้วยความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม   
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

5. ระยะเวลาการศึกษา 
ท-ป-น (  1 - 3  - 2  )  รวม  4  คาบ/สัปดาห์ 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

6. สถานที่และอุปกรณ์การสอน/ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้า 
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิชา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
  เหมาะสม 
  ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 



หัวข้อ ควรปรับปรุง/แก้ไข 
7. คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับวัฏจักรระบบปรับอากาศ 
โครงสร้างและหลักการทำงาน การถอด ประกอบ 
ตรวจสอบ ซ่อม เปลี ่ยน แก้ไข ติดตั ้ง ทดสอบการ
ทำงาน  คอมเพสเซอร์ ชุดหน้าคลัตช์ expansion 
valve คอนเดนเซอร์ รีซีฟเวอร์ดรายเออร์ ชุดพัดลม
ไฟฟ้าพร้อมรีเลย์ สวิตช์ควบคุมความเร็วลม พัดลม
ระบายความร้อน พัดลมกระจายความเย็น สวิตช์
ควบคุมการทำงาน ระบบควบคุมอุณภูมิ ความดันใน
ระบบทั ้งสองด้าน (ด้านความดันสูงและต่ำ )  ท่อ
ทางเดินสารทำความเย็น ปริมาณของสารทำความ
เย็น ชิ้นส่วนในระบบไฟฟ้า ทดสอบได้ตามคู่มือ การ
รั่วซึมของระบบปรับอากาศ การกระจายความเย็น 
การใช้เครื่องมือวัดความดันสารทำความเย็น จัดเก็บ 
บำรุงรักษาเครื ่องมือ อุปกรณ์ ปฏิบัติงานได้ตาม
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และ
การประมาณราคาค่าบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ลงชื่อ_____________________ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    (_________________________)   

   ตำแหน่ง_____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 


