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สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนาที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนากําลังงานระดับ
ตนและระดับกลางใหตรงตามความตองการของภาคประกอบการเพื่อสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาและบริการของประเทศ และเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาผูเรียนคือหลักสูตรซึ่งในปจจุบัน
การพัฒนาหลักสูตรของการอาชีวศึกษาจะเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตองพัฒนามาจาก มาตรฐาน
สมรรถนะ หรือ มาตรฐานอาชีพ สอศ. จึงรวมมือกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการนํากําลังงานไปใช
ทั้งรัฐและเอกชนดําเนินการพัฒนารางมาตรฐานอาชีพและกรอบคุณวุฒวิ ิชาชีพเพื่อนํามาใชเปนฐานใน
การพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามความตองการของสถานประกอบการแตละประเภท
สําหรับรางมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ิชาชีพนี้เปนผลทีไ่ ดจากโครงการ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานอาชีพใน 13 กลุม วิสาหกิจเปาหมาย ซึ่งแตละกลุมวิสาหกิจไดเชิญ
คณะกรรมการจากสถานศึกษาสังกัด สอศ. ผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการและผูแทนสมาคมอาชีพ
รวมกันพัฒนาจัดทําเปนตนรางมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อนําไปใหผูมสี วนเกี่ยวของ
ตรวจสอบความตรง ความถูกตองพรอมทั้งใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามลักษณะการ
ปฏิบัติงานจริงของแตละอาชีพ ซึ่งเอกสารนี้ประกอบดวยแผนผังแสดงหนาที่ (Functional Map) ของกลุม
วิสาหกิจที่ดําเนินการโดยแสดงถึงความมุงหมายหลัก (Key Purpose) บทบาทหลัก (Key Role) หนาที่
หลัก (Key Function) หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) หนวยยอย (Element of Competence)
ตารางจําแนกอาชีพและระดับ ซึ่งแสดงหนวยยอยที่ตองรับผิดชอบของแตละระดับ แบบขอสรุปอาชีพ
ของแตละอาชีพ และรายละเอียดของหนวยยอย ซึ่งประกอบดวย เกณฑการปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐาน
ดานการปฏิบตั ิ ดานความรูแ ละแนวทางการประเมิน
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารนีจ้ ะเปนแนวทางและ
จุดเริ่มตนใหภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนากําลังงานของประเทศไดรวมกันพัฒนามาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยใหเปนไปตามมาตรฐานสากลตอไปและขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกภาคสวนทีไ่ ดรวมกันระดมสมองพัฒนารางมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนี้
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คําชี้แจง
รางมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนี้จดั ทําขึ้นเพื่อใชเปนตนแบบของมาตรฐานสมรรถนะของ
อาชีพที่กําหนดสําหรับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดใชเปนฐานในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะตอไป โดยในการจัดทําทั้งสองครั้งนี้เปนการจัดทําในลักษณะเปนกลุมวิสาหกิจ (Cluster) ตาม
การศึกษาขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งเปนกลุมอาชีพใหญๆ
ครอบคลุมการผลิตและการบริการทั้งกลุมอุตสาหกรรมหลัก ดังนั้นหากจะจัดทํามาตรฐานอาชีพทั่วไป
จะตองนํามาวิเคราะหยอยลงอีกระดับหนึ่ง สําหรับในการดําเนินการจัดทําครั้งนี้เริ่มจากการศึกษาเอกสาร
มาตรฐานของประเทศตางๆ สรุปเปนแนวทางแลวจัดประชุมสัมมนาผูเกี่ยวของซึ่งมาจากสถาน
ประกอบการและสถานศึกษาของ สอศ. ซึ่งขณะนีเ้ ปนชวงของการทวนสอบซึ่งจะขอความรวมมือจาก
สถานประกอบการซึ่งเปนผูปฏิบัติอยูในอาชีพจริงใหชว ยพิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงตนรางมาตรฐานนี้
เพื่อนําไปจัดดําเนินการตอไป โดยใหทานพิจารณาใน 3 สวนดังนี้
1. พิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงตนราง แผนผังแสดงหนาที่ (Functional Map) ตั้งแตความมุง
หมายหลัก (Key Purpose) บทบาทหลัก (Key Role) หนาที่หลัก (Key Function) หนวย
สมรรถนะ (Unit of Competence) หนวยยอย (Element of Competence)
2. พิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงตนราง ชื่ออาชีพ ระดับอาชีพ และสมรรถนะที่ตองการ จาก
ตารางจําแนกอาชีพและระดับ และแบบขอสรุปอาชีพ
3. พิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงตนรางรายละเอียดของหนวยยอยของแตละหนาทีห่ ลักตั้งแต
เกณฑการปฏิบัติ ขอบเขต หลักฐานดานปฏิบัติและดานความรู และแนวทางการประเมิน
(สําหรับกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต จัดทําเฉพาะอาชีพบริการและซอมยานยนตเทานั้น)
ทั้งนี้สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพขอขอบคุณทุกทานที่รว มดําเนินการในการพัฒนา
มาตรฐานสมรรถนะของอาชีพตางๆ ใน 13 กลุมวิสาหกิจเปาหมายเพื่อประโยชนตอการอาชีวศึกษาตอไป
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กรอบแนวคิดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
จากการที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีแนวนโยบายในการจัดทําหลักสูตรใน
ลักษณะของการขับเคลื่อนจากความตองการของตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการ (Demand driven)
ซึ่งองคประกอบหนึ่งของการจัดหลักสูตรนี้คือ ตองนําหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใชในการจัดการเรียน
การสอนใหกับผูเรียนในสายอาชีวศึกษาทั้งระบบ สําหรับขอกําหนดสําคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
คือจะตองนําสมรรถนะของผูปฏิบัติงานในแตละอาชีพมาพัฒนาเปนหลักสูตร จึงทําใหจําเปนที่ตองมีการ
พัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพไทยขึ้นเพื่อเปนตัวกําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอาชีพตางๆ ขึ้นสําหรับนํามา
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตอไป สําหรับการพัฒนารางมาตรฐานอาชีพนี้ใชวิธีการวิเคราะหหนาที่
(Functional Analysis) โดยเชิญผูเชี่ยวชาญในอาชีพแตละสาขามาเปนตัวแทนกลุมอาชีพและครูผูสอนที่มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพมารวมกันดําเนินการจัดทําเปนตนรางแลวทําการทวนสอบ (Verify) โดย
จัดสงใหสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับอาชีพนั้นๆ เปนผูทวนสอบ
ความหมายของสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competence) ในความหมายทั่วไป คือความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใชความรู
ทักษะและเจตคติที่บูรณาการกันอยางแนบแนนเพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สมรรถนะ (Competence) ในความหมายของงานอาชีพหรือวิชาชีพ คือ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ โดยใชความรู ทักษะและเจตคติที่บูรณาการกันอยางแนบแนน เพือ่ ใหเกิดผลลัพธได
อยางมีประสิทธิภาพ
ความหมายของมาตรฐานสมรรถนะ
เนื่องจากสมรรถนะมีคุณลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกความสามารถที่แสดงวาทํา
ไดบนฐานความตองการในการปฏิบัติงานจริงของสภาพแวดลอมการทํางาน และประการที่สอง ผลลัพธ
หรือผลของการปฏิบัติงาน คุณลักษณะทั้งสองนั้นอาจเรียกวา “ทําไดและไดผล” หรือ “ทําไดผล” ซึ่ง
สามารถวัด ประเมินและกําหนดใหเปนมาตรฐานได เรียกวา มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of
Competence) ดังนั้นมาตรฐานสมรรถนะสามารถอธิบายไดดังนี้
1. มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of Competence) หมายถึงขอกําหนดหรือเกณฑการ
ปฏิบัติงานทั้งที่เปนการปฏิบัติและเปนผลของงาน มาตรฐานสมรรถนะนัน้ คลายกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) หรือมาตรฐานการทํางาน (Standard of
Work)
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2. ลักษณะของมาตรฐานสมรรถนะ มี 2 ลักษณะ คือ
2.1 มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน เปนสิ่งใดก็ตามที่คนสามารถทําได ไมใชความมาก
นอยของความรูหรือระยะเวลายาวนานของการเคยทํางาน
2.2 มาตรฐานดานผลงาน เปนความเกีย่ วของกับผลลัพธของการปฏิบัติงาน (ผลผลิต
,ผลงาน) มากกวาปจจัยปอนที่ตองการเพือ่ ทําใหบรรลุ หรือมาตรฐานดานผลงานก็
คือ สิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวกับคุณภาพ
3. ลักษณะของขอกําหนดในมาตรฐานสมรรถนะ
3.1 เปนขอความทีร่ ะบุถึงสิ่งซึ่งใครๆ ควรสามารถทําได (Statements of what someone
should be able to do)
3.2 ขอความที่ระบุวิธีที่ใชประเมินตัดสิน (Statements of how you would judge this)
3.3 ขอความที่ระบุวา เมื่อไรและที่ไหนที่จะพิสูจนหรือแสดงความสามารถ
(Statements of when and where you when expected them to demonstrated there
ability)
3.4 ขอความที่ระบุชนิดของหลักฐานที่ตองการเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานนั้นมี
ความคงเสนคงวาและเปนความสามารถที่ยั่งยืน (Statements of the type of
evidence you would need to ensure that their performance is consistent and can
be sustained)
กรอบคุณวุฒิวชิ าชีพ (Vocational Qualifications Framework)
เปนขอกําหนดระดับนโยบายหรือระดับชาติ ที่กําหนดระดับและขอบเขตของสมรรถนะของ
ผูปฏิบัติงานที่ตองมีในแตละคุณวุฒิ ซึ่งคุณวุฒิวิชาชีพของแตละอาชีพจะออกใหเพื่อรับรองวาผูที่ผานการ
ประเมินตามกรอบคุณวุฒิอาชีพนั้น มีความรูความสามารถตามขอกําหนดของกรอบคุณวุฒิในระดับ
เดียวกันทั่วทั้งประเทศหรือทั่วทั้งภูมิภาคที่ใชกรอบคุณวุฒินี้ สําหรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย
ในขณะนี้มีผลการวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกทดลองจัดทําไวโดยแบงเปน 7 ระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพไทย (Thai Vocational Qualifications, TVQ)
เปนระบบการรับรองความรูความสามารถโดยออกใหเปนคุณวุฒิแกผูประกอบอาชีพ ที่ผานการ
ประเมิ นหนวยสมรรถนะไดจํานวนหนึ่งตามที่กําหนดไวใ นแตละระดับคุณวุ ฒิ ซึ่งแนวคิดของการ
กํ า หนดระดั บคุ ณ วุ ฒิ วิช าชี พ จะกํ า หนดใหร ะดั บ เริ่ม ต น เป น งานที่ งา ย ปฏิ บัติ ต ามคํา สั่ ง ไมซั บซ อ น
ขอบเขตงานไมกวาง ความรับผิดชอบต่ํา สวนระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นก็จะเปนงานที่มีความซับซอน
มากขึ้น ขอบเขตงานกวางขึ้น ความรับผิดชอบสูงขึ้น จาการศึกษาวิจัยระบบคุณวุฒิของประเทศอังกฤษ

Page 2 of 82

ออสเตรเลีย ฝรั่งเศสและอื่นๆ จึงไดกําหนดเปนรางกรอบคุณวุฒิวิชาชีพสําหรับประเทศไทยเปน 7 ระดับ
ดังตอไปนี้
VQ 7
ผูเชี่ยวชาญพิเศษหรือผูชํานัญพิเศษ, ผูบริหารระดับสูงถึงระดับอาวุโส
VQ 6
ผูเชี่ยวชาญ, ผูบ ริหารระดับกลาง
VQ 5
ผูเชี่ยวชาญ, ผูบ ริหารระดับตน
VQ 4
ผูควบคุมดูแลหรือหัวหนางาน, นักเทคนิค
VQ 3
ผูชํานาญงาน, หัวหนางาน
VQ 2
ผูปฏิบัติงานฝมือเฉพาะทาง
VQ 1
ผูปฏิบัติงานอาชีพที่ใชทักษะฝมือพื้นฐาน
มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard)
เปนการกําหนดมาตรฐานของสมรรถนะรวมทั้งความรูและความเขาใจ ที่คาดหวังวาบุคลากรจะ
บรรลุสําหรับอาชี พหนึ่ง มาตรฐานอาชีพนี้ ใชเปนฐานในการกําหนดและประเมินเพื่อใหไ ดคุณวุฒิ
วิชาชีพ (Vocational Qualifications - VQ) มาตรฐานอาชีพทําโดยกลุมอาชีพเฉพาะนั้นๆ (บางครั้งเรียก
มาตรฐานสมรรถนะ)
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (General Vocational Qualifications; GVQ)
คุณวุฒิวิชาชีพการศึกษาวิชาชีพ เปนกรอบสมรรถนะและมาตรฐานสําหรับผูผานการเรียนหรือ
การฝกอบรมแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Education/Training) โดยใชสถาบันการศึกษาหรือ
ฝกอบรมเปนฐาน (Institution-based/School-based/College-based) ทั้งนี้สมรรถนะ ดังกลาวตองมีครบ 3
องคประกอบ คือ ทักษะในการทํางานใหบรรลุ, ความรูความเขาใจงานที่ทํา, และกิจนิสัยหรือเจตคติใน
การทํางานซึ่ งกอให เ กิดประสิ ทธิภาพและประสิทธิผล องค ประกอบทั้งสามนี้จะตองบูรณาการเข า
ดวยกันอยางแนบแนนเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีสมรรถนะ องคประกอบที่กลาวนี้ก็คือพิสัยการเรียนรู
3 พิสัยตามลําดับ ไดแก ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) และ จิตพิสัย
(Affective Domain) นั่นเอง
กรอบสมรรถนะและมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ในชวงระยะเวลาของการเรียนรูและฝกฝนทักษะในแตละภาคเรียนหรือปการศึกษา ยอมทําให
ผูเรียนมีสมรรถนะหรือความสามารถเพิ่มขึ้น เปนระดับขั้นและเกิดความแตกตางของสมรรถนะอยางมี
นั ย สํ า คั ญ จึ ง สามารถเขี ย นนิ ย ามของแต ล ะระดั บ หรื อ กํ า หนดเป น เกณฑ เ ปรี ย บเที ย บสมรรถนะ
(Benchmark) ของแตละระดับไดดังตอไปนี้
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1) คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (GVQS)
GVQS (เมื่อสําเร็จหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ 30 – 225 ชั่วโมง)
นิยามของคุณวุฒิ GVQS
สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตที่กําหนด ซึ่งสวนใหญเปนงานประจําและคาดคะเนได โดยใช
ทักษะพื้นฐานและหรือทักษะเฉพาะ อาจตองมีความเปนอิสระในการทํางาน และหรือการ
รวมงานกับผูอนื่
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปนหลักสูตรเบ็ดเสร็จในตัวที่มุงหวังใหผูเขารับการเรียนการฝกอบรมสามารถ
นําไปประกอบอาชีพไดทันทีเมื่อสําเร็จหลักสูตร เริ่มจากการที่ยังทําอะไรไมไดเลย ตอมาเมื่อไดฝกฝน
จากทักษะพื้นฐานงายๆ ไปสูทักษะเฉพาะที่ยากและซับซอนขึ้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของหลักสูตรผูเรียน
ก็จะมีความสามารถเพียงพอในระดับขั้นตนของการประกอบอาชีพตามที่ตนเองไดเลือกไว และถาผาน
การประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQS โดยจะสามารถทําหนาที่เปนผูชวย/ผูปฏิบัติงานมีฝมือเฉพาะทาง
(Operatives) หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระ เปนตน
2) คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรระดับ ปวช. (GVQ1 – 3)
GVQ1 (เมื่อไดเรียนประมาณ 1 ปการศึกษาแรกของหลักสูตร ปวช. 3 ป)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ1
สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตของงานที่กาํ หนด ซึ่งสวนใหญเปนงานประจําและคาดคะเนได
โดยใชทกั ษะพื้นฐานและหรือทักษะเฉพาะ รวมถึงทักษะที่สัมพันธกบั การปฏิบัติงานและการมี
สวนรวมในคณะทํางาน
เปนปแรกที่เริ่มเขาเรียนจากการที่ยังทําอะไรไมไดเลย ตอมาเมื่อไดฝกฝนทักษะพื้นฐานงายๆ ไปสูทักษะ
ที่มีความหลากหลายจากรายวิชาหลักๆ ในหมวดวิชาชีพพื้นฐาน (หมวด 2.1) และอาจมีบางรายวิชาจาก
หมวดวิชาชีพสาขาวิชา (หมวด 2.2) ตามความจําเปน เมื่อสิ้นสุดปแรกผูเรียนก็พอจะทําอะไรได และถา
ผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ1 โดยจะสามารถทําหนาที่เปนผูชวยงานทั่วไป ชางฝกหัดหรือ
พนักงานฝกหัด เปนตน
GVQ2 (เมื่อไดเรียนประมาณ 2 ปการศึกษาของหลักสูตร ปวช. 3 ป)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ2
สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตของงานที่กาํ หนด ซึ่งสวนใหญเปนงานประจําและมีความพรอม
ในการปฏิบัติงานในขอบเขตงานหลากหลายและบริบทตางๆ ที่กําหนด รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบสวนตัวหรือความเปนอิสระและ/หรือมีการรวมงานกับผูอนื่ โดยเปนสมาชิกกลุม
เปนปที่ผูเรียนไดฝกปฏิบัติงานที่เริ่มเปนอาชีพทั่วๆไปในสาขาวิชาจากรายวิชาหลักในหมวดวิชาชีพ
สาขาวิชา (หมวด 2.2) และอาจมีบางรายวิชาจากหมวดวิชาชีพพื้นฐาน (หมวด 2.1) และหมวดวิชาสาขา
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งาน (หมวด 2.3) ตามความจําเปน เมื่อสิ้นสุดปที่ 2 ผูเรียนก็จะสามารถทําอะไรเปนชิ้นเปนอัน เริ่มตนมี
ทักษะเฉพาะในงานอาชีพ และถาผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ2 โดยจะสามารถทําหนาที่เปน
ผูชวยผูประกอบอาชีพระดับฝมือ ผูชวยชางฝมือ พนักงานหรือเจาหนาที่ทั่วไป เปนตน
GVQ3 (เมื่อไดเรียนครบเกณฑการสําเร็จหลักสูตร ปวช. 3 ป)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ3
สามารถปฏิบัติงานทักษะในขอบเขตสําคัญและบริบทตางๆ ที่สัมพันธกัน สวนใหญเปนงาน
ประจําที่รูวิธีการและวิธีดําเนินการลวงหนา สามารถประยุกตทักษะและความรูไปสูบ ริบทใหมๆ
สามารถใหคําแนะนําและแกปญหาเฉพาะดาน อาจตองรับผิดชอบตอผูอื่นรวมทั้งมีสวนรวมและ
หรือมีการประสานงานกลุมหรือหมูคณะ
เปนปที่ผูเรียนไดฝกปฏิบัติงานในสาขางานตามที่ตนเองตั้งมั่นไว เปนงานที่ยากซับซอนและตองใชฝมือ
หรือทักษะเฉพาะที่ไดจากรายวิชาในหมวดวิชาชีพสาขางาน (หมวด 2.3) รายวิชาโครงการเพื่อใหเกิด
ทักษะการแกปญหา และการฝกงานในสถานประกอบการเพื่อใหเกิดประสบการณในโลกอาชีพจริง เมื่อ
สิ้นสุดปสุดทายนี้ ผูเรียนก็จะมีความสามารถเพียงพอในระดับขั้นตนของการประกอบอาชีพระดับฝมือ
ตามสาขางานที่ตนเองไดเลือกเสนทางไว ถาผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ3 และเมื่อครบถวน
ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาก็จะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจะสามารถทําหนาที่เปนผู
ประกอบอาชีพระดับฝมือ ชางฝมือ ผูชวยนักเทคนิค/ชางเทคนิค เปนตน
3) คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรระดับ ปวส. (GVQ4 – 5)
GVQ4 (เมื่อไดศึกษาประมาณ 1 ปการศึกษา)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ4
สามารถปฏิบัติงานโดยประยุกตทักษะที่มขี อบเขตทั่วไปของงานหลากหลาย บางงานมีความ
ซับซอนและไมเปนงานประจําสามารถแนะนําผูอื่น มีสวนรวมการจัดการและการแกปญหา และ
มีความรับผิดชอบตอผูอื่นและหมูคณะ
เปนปแรกที่เริ่มเขาศึกษาในระดับเทคนิคซึ่งผูเขาศึกษาเปนผูมีฝมือหรือทักษะอยูแลว ดังนั้น การศึกษาใน
ระดับนี้จึงเริ่มตนการเรียนรูเรื่องการจัดการ การแกปญหาและตัดสินใจ การแสวงหาความรูและแนวทาง
ใหมๆ มาพัฒนาตนเอง รวมทั้งการประยุกตใชความรูในระดับเทคนิคที่ไดจากรายวิชาหลักๆ ของหมวด
วิชาชีพพื้นฐาน (หมวด 2.1) และจากหมวดวิชาชีพสาขาวิชา (หมวด 2.2) เมื่อสิ้นสุดปแรกนี้ ผูเรียนก็มี
ความสามารถในการจัดการในระดับขั้นตน และถาผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ4 โดยจะ
สามารถทําหนาที่เปนผูชวยชางเทคนิค/นักเทคนิค/นักวิชาการ เปนหัวหนางาน/กลุมงาน เปนตน
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GVQ5 (เมื่อไดศึกษาครบเกณฑการสําเร็จหลักสูตร 2 ป)
นิยามของคุณวุฒิ GVQ5
สามารถประยุกตความรูและทักษะในแนวทางของตนเอในการวางแผนทรัพยากรที่เหมาะสม มี
สวนรวมพัฒนาวิธีการริเริ่มสิ่งใหมๆ มีความรับผิดชอบตนเองและเปนอิสระในการปฏิบัติงานที่
ซับซอนหรือจัดการงานผูอื่น อาจมีสวนรวมที่เกีย่ วกับการวางแผน การประเมินผล และการ
ประสานงาน
เปนปสุดทายของการศึกษาระดับเทคนิคที่ผูเขาศึกษาจะไดสั่งสมความรูและทักษะเรื่องการจัดการ การ
แกปญหาและตัดสินใจงานที่มีความซับซอนและมักไมใชงานประจํา อีกทั้งแสวงหาความรูและแนวทาง
ใหมๆ มาพัฒนาตนเอง โดยประยุกตใชความรูและทักษะในระดับเทคนิคตามบริบทของอาชีพที่ไดจาก
รายวิชาหมวดวิชาชีพสาขางาน (หมวด 2.3) รายวิชาโครงการที่ทําใหเกิดทักษะการจัดการทรัพยากร
รวมทั้งการแกปญหา และการฝกงานในสถานประกอบการที่ทําใหเกิดทักษะและประสบการณในโลก
อาชีพจริง เมื่อสิ้นสุดปสุดทายนี้ก็จะมีความสามารถเพียงพอในขั้นเริ่มตนของการประกอบอาชีพระดับ
เทคนิคตามสาขางานที่ตนเองไดกําหนดเสนทางไว ถาผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ5 และเมื่อ
ครบถวนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาก็จะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระหรือทําหนาที่ในหนวยงาน เชน ชางเทคนิค/นักเทคนิค/นักวิชาการ หัวหนางาน/
กลุมงาน ผูชวยนักเทคโนโลยี/วิศวกร/ผูประกอบวิชาชีพ เปนตน
การกําหนดมาตรฐานโดยการวิเคราะหหนาที่
วิ ธี ก ารที่ ใ ชใ นการหาที่ ม าของมาตรฐานวิช าชี พ มี ห ลายวิ ธีที่ นิ ย มและแพร ห ลายได แ ก การ
วิเคราะหงาน (Job Analysis) การวิเคราะหงานเฉพาะ (Task Analysis) สําหรับในที่นี้จะกลาวถึงการหา
ที่มาของมาตรฐานอาชีพโดยการใชวิธี การวิเคราะหหนาที่ (Functional Analysis) ที่พัฒนาขึ้นโดย
กระทรวงการจางงาน (Department of Employment) เพื่อใหมั่นใจวามาตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นโดย
องคกรที่รับผิดชอบนั้นสามารถเปรียบเทียบไดดวยรูปแบบ (Format) และฐานผลลัพธที่คงเสนคงวา
(Consistently outcome based) การวิเคราะหหนาที่เปนเครื่องมือในการตั้งคําถามและการมุงไปที่จุด
สนใจมากกวาจะเปนวิธีการ ความนาเชื่อถือขึ้นอยูกับความสามารถของกลุมคณะทํางานที่เขาใจปรัชญา
สมรรถนะและความสามารถของผูดําเนินการประจํากลุม (Facilitator) ที่จะควบคุมการใหขอมูลของกลุม
คณะทํางานในขณะดําเนินการ
การวิเคราะหหนาที่เปนเทคนิคในการจัดระดับชั้นของหนาที่โดยเริ่มตนจากการวิเคราะหหา
ความมุงหมายหลัก (Key Purpose) ของสาขาอาชีพที่ระบุมาใหโดยใชเทคนิคการระดมสมองภายใตการ
ดําเนินงานของผูดําเนินการประจํากลุม จากนั้นใชเทคนิคเดิมวิเคราะหความมุงหมายหลักแยกยอยเปน
บทบาทหลัก (Key Roles) แลววิเคราะหบทบาทหลักแตละบทบาทแยกยอยเปน หนาที่หลัก (Key
Functions) จากนั้ น วิเ คราะห ห น า ที่ ห ลั ก แตล ะหน า ที่ แ ยกย อ ยเป น หน ว ยสมรรถนะ (Units
of
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Competence) จากนั้นจะวิเคราะหหาหนวยยอยสุดทายของแผนผังแสดงหนาที่คือ หนวยยอย (Elements
of Competence)
สําหรับหนวยยอยนัน้ จะมีองคประกอบสนับสนุน 4 หัวขอหลักคือ
1. เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
2. ขอบเขตหรือขอกําหนดขอบเขต (Range Statement)
3. หลักฐานทีต่ องการ (Evidence requirement) ประกอบดวยหลักฐานดานการปฏิบตั ิและ
หลักฐานดานความรู
4. แนวทางการประเมิน (Assessment Guidance)
แผนผังแสดงหนาที่ (Functional Map)
การวิเคราะหหนาที่นนั้ จะแสดงผลลัพธของการวิเคราะห โดยใชแผนผังแสดงหนาที่หรือบางที
เรียกสั้นๆ วา ผังหนาที่ แผนผังนี้มีโครงสรางเปนแผนภาพตนไม (Tree diagram) ซึ่งจะแยกแขนง
ออกเปนอันดับ (order) หรือเปนระดับชัน้ (Tier) 5 ชั้น ดังนี้
ความมุงหมายหลัก
Key Purpose

บทบาทหลัก
Key Roles

ความมุงหมายหลัก

10 บทบาทหลัก

หนาที่หลัก
Key Function
101 หนาที่หลัก

หนวยสมรรถนะ
Units of Competence
1011 หนวยสมรรถนะ

หนวยยอย
Elements of
1011.1 หนวยยอย
1011.2 หนวยยอย

1012 หนวยสมรรถนะ

1012.1 หนวยยอย
1012.2 หนวยยอย

102 หนาที่หลัก

1021 หนวยสมรรถนะ

1021.1 หนวยยอย
1021.2 หนวยยอย

1022 หนวยสมรรถนะ

1022.1 หนวยยอย
1022.2 หนวยยอย

20 บทบาทหลัก

201 หนาที่หลัก

2011 หนวยสมรรถนะ

2011.1 หนวยยอย
2011.2 หนวยยอย
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ผลิต ใหบริการและ
ซอมรถยนต
รถจักรยานยนตและรถ
โดยสาร

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

10 ออกแบบ เขียนแบบ
ชิ้นสวนยานยนต

บทบาทหลัก
(Key Roles)
ออกแบบเขียนแบบชิ้นสวน
รถยนต /จักรยานยนต

102 ออกแบบเขียนแบบรถโดยสาร

101

หนาที่หลัก
(Key Functions)

1021 ออกแบบรถโดยสารตามขอกําหนด
พ.ร.บ. กรมการขนสงทางบกและ
มาตรฐานผูผลิตชัสซีและเครื่องยนต
1022 เขียนแบบรถโดยสาร

1013 เขียนแบบยานยนตและชิ้นสวน
ยานยนต
1014 เขียนแบบยานยนตและชิ้นสวน
ยานยนต

1011 แยกแบบชิ้นสวนเครื่องยนตและ
ตัวถังรถจักรยานยนต ตาม
ขอกําหนดของผูผลิตและมาตรฐาน
วิศวกรรม
1012 แยกแบบชิ้นสวนเครื่องยนตและ
ตัวถังรถยนต ตามขอกําหนดของ
ผูผลิตและ มาตรฐานวิศวกรรม

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

หนวยยอย
(Elements of Competence)

แผนผังที่ 1 / 9

ออกแบบลักษณะ ขนาดชัสซีรถโดยสารตาม พ.ร.บ.ก.ข.ส.
ออกแบบลักษณะ ขนาดตัวถังรถโดยสารตาม พ.ร.บ.ก.ข.ส.
กําหนดชนิด ลักษณะ ขนาดวัสดุที่ใชตาม พ.ร.บ.ก.ข.ส.
เขียนแบบสามมิติตัวถังรถโดยสารจากภาพรางตาม
มาตรฐานรถโดยสาร พ.ร.บ.ก.ข.ส.
1022.2 เขียนแบบสั่งงานตัวถังรถโดยสารตามมาตรฐาน พ.ร.บ.
ก.ข.ส. และมาตรฐานผูผลิตชัสซีและเครื่องยนต (DIN,JIS.)
1022.3 เขียนแบบสั่งงานชิ้นสวนรถโดยสารตามมาตรฐาน พ.ร.บ.
ก.ข.ส. และมาตรฐานผูผลิตชัสซีและเครื่องยนต (DIN,JIS.)

1021.1
1021.2
1021.3
1022.1

1011.1 รางแบบชิ้นสวนเครื่องยนตรถจักรยานยนตตามขอกําหนด
ของผูผลิตและมาตรฐานวิศวกรรม
1011.2 รางแบบชิ้นสวนโครงสราง ตัวถังรถจักรยานยนตตาม
ขอกําหนดของผูผลิตและมาตรฐานวิศวกรรม
1012.1 รางแบบชิ้นสวนเครื่องยนตรถยนตตามขอกําหนด
ของผูผลิตและมาตรฐานวิศวกรรม
1012.2 รางแบบชิ้นสวนโครงสราง ตัวถังรถยนตตามขอกําหนด
ของผูผลิตและมาตรฐานวิศวกรรม
1013.1 เขียนแบบภาพประกอบรถจักรยานยนตดวยคอมพิวเตอร
1013.2 เขียนแบบชิ้นสวนรถจักรยานยนตดวยคอมพิวเตอร
1014.1 เขียนแบบภาพประกอบรถยนตดวยคอมพิวเตอร
1014.2 เขียนแบบชิ้นสวนรถยนตดวยคอมพิวเตอร

แผนผังแสดงหนาที่ (Functional Map)
แสดงความมุงหมายหลัก บทบาทหลัก และหนาที่หลัก (Key Purpose and Main Area)
กลุมวิสาหกิจ (Cluster) อุตสาหกรรมยานยนต

Page 9 of 82

ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

20 สรางแมพิมพและ
อุปกรณจับยึดการผลิต
ยานยนต

บทบาทหลัก
(Key Roles)

203 สรางอุปกรณจับยึดของชิ้นสวน
ยานยนต

202 สรางแมพิมพพลาสติกชิ้นสวน
ยานยนต

201 สรางแมพิมพโลหะของ
ชิ้นสวนยานยนต

หนาที่หลัก
(Key Functions)

2033 ทดลองและแกไขอุปกรณจับยึด

2031 ออกแบบและเขียนแบบอุปกรณ
จับยึด
2032 สรางอุปกรณจับยึด

2023 ทดลองและแกไขแมพิมพพลาสติก

2021 ออกแบบและเขียนแบบแมพิมพ
พลาสติก
2022 สรางแมพิมพพลาสติก

2013 ทดลองและแกไขแมพิมพโลหะ

2011 ออกแบบและเขียนแบบ
แมพิมพโลหะ
2012 สรางแมพิมพโลหะ

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

2031.1
2031.2
2032.1
2032.2
2032.3
2033.1
2033.2

2021.1
2021.2
2022.1
2022.2
2022.3
2023.1
2023.2

2011.1
2011.2
2012.1
2012.2
2012.3
2013.1
2013.2

ออกแบบอุปกรณจับยึด
เขียนแบบอุปกรณจับยึดดวยคอมพิวเตอร
สรางชิ้นสวนอุปกรณจับยึดดวยเครื่องมิอกล
สรางชิ้นสวนอุปกรณจับยึดดวยเครื่องมือกล CNC
ประกอบอุปกรณจับยึด
ทดลองอุปกรณจับยึด (Try Out)
แกไขอุปกรณจับยึด

แผนผังที่ 2 / 9

ออกแบบแมพิมพพลาสติก
เขียนแบบแมพิมพพลาสติกดวยคอมพิวเตอร
สรางชิ้นสวนแมพิมพพลาสติกดวยเครื่องมิอกล
สรางชิ้นสวนแมพิมพพลาสติกดวยเครื่องมือกล CNC
ประกอบแมพิมพพลาสติก
ทดลองแมพิมพพลาสติก (Try Out)
แกไขแมพิมพพลาสติก

ออกแบบแมพิมพโลหะ
เขียนแบบแมพิมพโลหะดวยคอมพิวเตอร
สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะดวยเครื่องมิอกล
สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะดวยเครื่องมือกล CNC
ประกอบแมพิมพโลหะ
ทดลองแมพิมพโลหะ (Try Out)
แกไขแมพิมพโลหะ

หนวยยอย
(Elements of Competence)
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ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

ระบบสงกําลัง

30 ผลิตเครื่องยนตและ

บทบาทหลัก
(Key Roles)

303 ตรวจสอบคุณภาพชิ้นสวน
เครื่องยนตและชิ้นสวนยานยนต

302 ผลิตชิ้นสวนเครื่องยนตและชิ้น
สวยยานยนตดวยเครื่องมือกล

301 หลอชิ้นสวนยานยนต

หนาที่หลัก
(Key Functions)

3032 ตรวสอบคุณภาพชิ้นงาน

กําหนดจุดตรวจสอบชิ้นงานจากแบบ
กําหนดการสุมตัวอยาง
เลือกเครื่องมือตรวสอบคุณภาพชิ้นงาน
ตรวสอบชิ้นงาน
รายงานผลการตรวจสอบ

แผนผังที่ 3 / 9

3031.1
3031.2
3031.3
3032.1
3032.2
วางแผนการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

3023 ขึ้นรูปเฟองดวยเครื่องกัดเฟอง

3022 ขึ้นรูปชิ้นสวนเครื่องยนตและระบบ
สงกําลังดวยเครื่องกัด CNC และ
CNC machine

3031

ออกแบบกระสวน
เขียนแบบงานหลอโลหะ
สรางกระสวน
สรางแบบหลอ
ควบคุมการจัดวัสดุปอนเตา
ควบคุมการหลอมและเท
ตบแตงชิ้นงานหลอ
ทดสอบชิ้นงานหลอทางกล
แกปญหาขอบกพรองในงานหลอ

3021.1 อานแบบและเขียนแบบโปรแกรม NC สงโปรแกรม เขาสู
เครื่อง เครื่องกลึง CNC
3021.2 เตรียมเครื่องจักร
3021.2 กลึงขึ้นรูป
3022.1 อานแบบและเขียนแบบโปรแกรม NC สงโปรแกรม เขาสู
เครื่อง เครื่องกัด CNC
3022.2 เตรียมเครื่องจักร
3022.2 กัดขึ้นรูป
3023.1 เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องมือตัด
3023.2 กัดเฟอง

3011.1
3011.2
3012.1
3012.2
3013.1
3013.2
3014.1
3014.2
3014.3

หนวยยอย
(Elements of Competence)

3021 ขึ้นรูปชิ้นสวนเครื่องยนตและระบบ
สงกําลังดวยเครื่องกลึง CNC

3014 ทดสอบและตรวจสอบงานหลอ

3013 ควบคุมการเทน้ําโลหะ

3012 การทําแบบหลอ

3011 ออกแบบงานหลอ

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)
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ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

40 ผลิตชิ้นสวนตัวถัง
ยานยนต

บทบาทหลัก
(Key Roles)

401 ปมขึ้นรูปชิ้นสวนยานยนต

304 ประกอบเครื่องยนต

หนาที่หลัก
(Key Functions)

4014 ซอมบํารุงเครื่องจักรในงานผลิต

4013 ควบคุมคุณภาพ

4012 ผลิตชิ้นสวนยานยนต

แผนผังที่ 4 / 9

4011.1 ออกเอกสาร ตารางกําหนดการผลิต(เครื่องจักร วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง การตรวจสอบ
4011.2 วางแผนการใชวัตถุดิบ
4011.3 ควบคุมกระบวนการผลิต
4011.4 จัดเก็บและสงมอบชิ้นสวน
4012.1 เตรียมวัตถุดิบ
4012.2 ติดตั้ง ถอดประกอบและปรับตั้งแมพิมพ
4012.3 ผลิตชิ้นสวนยานยนต
4012.4 ตรวจสอบชิ้นสวนและแกไข
4013.1 ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
4013.2 ควบคุมคุณภาพการผลิต
4013.3 ทํารายงานเอกสารดานคุณภาพ
4014.1 วางแผนการซอมบํารุง
4014.2 บํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenances)
4014.3 ซอมบํารุงเมื่อเสีย(Brake down Maintenances )

4011 กําหนดแผนการผลิตชิ้นสวน

3043 ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

3042 ประกอบเครื่องยนต

เตรียมชิ้นสวน อุปกรณและวัสดุ
เตรียมเครื่องมือ
เตรียมพื้นที่ปฎิบัติงาน
เตรียมสายพานลําเลียง
ประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตที่ไมเคลื่อนที่
ประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตที่เคลื่อนที่
ประกอบเกียรเขากับเครื่องยนต
ควบคุมการประกอบ
ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ

3041.1
3041.2
3041.3
3041.4
3042.1
3042.2
3042.3
3043.1
3043.2

หนวยยอย
(Elements of Competence)

3041 จัดเตรียมการประกอบเครื่องยนต

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)
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ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

50 ประกอบรถยนต /
รถจักรยานยนต

บทบาทหลัก
(Key Roles)

502 ทําสีรถยนต / รถจักรยานยนต

501 ประกอบโครงสรางยานยนต

402 ประกอบชิ้นสวนและอุปกรณ
ยานยนต

หนาที่หลัก
(Key Functions)

เตรียมการประกอบโครงยานยนต

5024 ตรวจสอบและแตงสี

5023 พนสียานยนต

5022 ซีลรอยตอและเคลือบวัสดุปองกัน

5021 เตรียมพื้นผิวยานยนต

5013 ควบคุมและตรวจสอบ
การประกอบตัวถังยานยนต

5012 ประกอบโครงตัวถังยานยนต

5011

4022 ประกอบชิ้นสวนและอุปกรณ
ยานยนต
4023 ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
ชิ้นสวน

4021 เตรียมการประกอบ

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

5021.1
5021.2
5022.1
5022.2
5023.1
5023.2
5023.3
5024.1
5024.2
5024.3

5011.1
5011.2
5011.3
5012.1
5012.2
5013.1
5013.2

4021.1
4021.2
4022.1
4022.2
4023.1
4023.2

ทําความสะอาดชิ้นงาน
เคลือบวัสดุปองกันพื้นรถ (UBC)
SEALANT
เคลือบวัสดุปองกัน
พนสีรองพื้น
พนสีจริง
พนเคลือบสี
ตรวจสอบสี
แตงสี
พนกันสนิม

เตรียมอุปกรณจับยึดการประกอบ
เตรียมเครื่องมือและวัสดุที่ใชในการประกอบ
เตรียมชิ้นสวน
ประกอบชิ้นสวนโครงรถ
เชื่อมประกอบชิ้นสวนยานยนต
ควบคุมการประกอบ
ตรวจสอบคุณภาพ

แผนผังที่ 5 / 9

เตรียมอุปกรณจับยึดตางๆของการประกอบ
เตรียมเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษในการประกอบ
ประกอบชิ้นสวนตามลําดับขั้นตอนการประกอบรถยนต
เชื่อมประกอบชิ้นสวนยานยนต
ควบคุมการประกอบ
ตรวจสอบคุณภาพ

หนวยยอย
(Elements of Competence)
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ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

60 สรางตัวถังรถโดยสาร

บทบาทหลัก
(Key Roles)

602 ประกอบแผนตัวถังและตกแตง
ภายในรถโดยสาร

601 ขึ้นโครงสรางตัวรถโดยสาร

504 ตรวจสอบและทดสอบยานยนต

503 ประกอบชิ้นสวนยานยนต

หนาที่หลัก
(Key Functions)

6022 ตกแตงภายในรถโดยสาร

6021 ประกอบแผนตัวถังและติดตั้ง
อุปกรณภายในรถโดยสาร

6013 สรางหัวรถและทายรถโดยสาร

6012 ขึ้นโครงสวนบน

6011 ขึ้นโครงสวนลาง

5042 ทดสอบสมรรถนะของยานยนต

5041 ตรวจสอบระบบการทํางาน

5033 ควบคุมและตรวจสอบ

5032 ประกอบชิ้นสวนยานยนต

5031 เตรียมประกอบยานยนต

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

6021.1
6021.2
6021.2
6022.1
6022.2

6011.1
6011.2
6011.3
6012.1
6012.2
6013.1
6013.2

5041.1
5041.4
5042.1
5042.2

5031.1
5031.4
5032.1
5032.4
5033.1
5033.2

หุมแผนหลังคา
ติดตั้งประตู หนาตาง บรรไดรถ
หุมแผนตัวถังดานขาง
ติดตั้งทอระบบปรับอากาศ
ติดตั้งเกาอี้นั้ง เบาะและที่เก็บของ

ปรับโครงสรางชัสซีรถโดยสาร
วางคานรถโดยสาร
ปูพื้นรถโดยสาร
ขึ้นโครงขางรถโดยสาร
ขึ้นโครงหลังคารถโดยสาร
สรางสวนหัวรถโดยสาร
สรางสวนทายรถโดยสาร

ตรวจสอบระบบไฟฟา
ตรวจสอบสวนประกอบภายนอก
ทดสอบดวยเครื่องมือทดสอบ
ทดสอบในสนามทดสอบ

เตรียมชิ้นสวน อุปกรณและวัสดุ
เตรียมสายพานลําเลียง
ติดตั้งระบบไฟฟา
ติดตั้งชิ้นสวนภายนอก
ควบคุมการประกอบ
ตรวจสอบและแกไข

หนวยยอย
(Elements of Competence)

แผนผังที่ 6 / 9
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ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

70 บริการและซอม
ยานยนต

บทบาทหลัก
(Key Roles)

701 บํารุงรักษายานยนต

605 ตรวจสอบและทดสอบรถ
โดยสาร

604 ติดตั้งระบบอํานวยความ
สะดวกทางไฟฟาในรถโดยสาร

603 ตกแตงผิวสําเร็จรถโดยสาร

หนาที่หลัก
(Key Functions)

ทําความสะอาดตัวถังภายในและภายนอก
ขัดมันสีและเคลือบสี
บํารุงรักษาเครื่องยนต
บํารุงรักษาระบบเครื่องลาง
บํารุงรักษาสงกําลัง
บํารุงรักษาระบบไฟฟา
บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ

7011.1
7011.2
7012.1
7012.2
7012.3
7012.4
7012.5

7011 บํารุงรักษาตัวรถและสีรถยนต
7012 บํารุงรักษารถยนต

6052 ทดสอบรถโดยสาร

ตรวจสอบพิกัดตัวรถโดยสารตาม พ.ร.บ.ก.ข.ส.
ตรวจสอบระบบไฟฟาในรถโดยสาร
ทดสอบสมรรถนะระบบการทํางานตัวรถโดยสาร
ทดสอบรอยรั่วของระบบทอและตัวถัง

ติดตั้งระบบทอดูดและสงลม
ติดตั้งระบบปรับอากาศ
ติดตั้งระบบไฟฟาในรถโดยสาร
ติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกสในรถโดยสาร

เตรียมผิวตัวรถ
พนสีรถโดยสาร
ระบายตกแตงสีรถโดยสาร
วาดภาพตกแตงรถโดยสาร

6051.1
6051.2
6052.1
6052.2

6041.1
6041.2
6042.1
6042.2

6031.1
6031.2
6032.1
6032.2

หนวยยอย
(Elements of Competence)

6051 ตรวจสอบรถโดยสาร

6042 ติดตั้งระบบไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสในรถโดยสาร

6041 ติดตั้งระบบปรับอากาศ

6032 ตกแตงและวาดภาพภายนอก
รถโดยสาร

6031 พนสีรถ

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

แผนผังที่ 7 / 9
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ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

บทบาทหลัก
(Key Roles)

703 ติดตั้งและบริการประดับยนต

702 บริการและซอมยานยนต

หนาที่หลัก
(Key Functions)

7032 บริการประดับยนต

7031 ติดตังประดับยนต

7029 ตรวจและรับรองสภาพยานยนต

7028 ซอมตัวถังและสี

7027 ซอมระบบสงกําลัง

7026 ซอมระบบเครื่องลาง

7025 ซอมระบบปรับอากาศยานยนต

7024 ซอมระบบไฟฟายานยนต

7023 บริการระบบไฟฟายานยนต

7022 ซอมเครื่องยนต

7021 บริการเครื่องยนต

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

แผนผังที่ 8 / 9

บริการเครื่องยนตแกสโซลีน
บริการเครื่องยนตดีเซล
บริการเครื่องยนตแกส
ตรวจซอมเครื่องยนตแกสโซลีน
ตรวจซอมเครื่องยนตดีเซล
ตรวจซอมเครื่องยนตแกส
บริการระบบไฟฟาของเครื่องยนต
บริการระบบไฟฟาสองสวางและสัญญาณ
ตรวจซอมระบบไฟฟาของเครื่องยนต
ตรวจซอมระบบไฟฟาสองสวางและสัญญาณ
ตรวจซอมอุปกรณปรับอากาศรถยนต
ตรวจซอมระบบไฟฟาควบคุมการปรับอากาศรถยนต
ตรวจซอมระบบรองรับยานยนต
ตรวจซอมระบบบังคับเลี้ยวและศูนยลอยานยนต
ตรวจซอมระบบเบรกยานยนต
ตรวจซอมระบบคลัตชยานยนต
ตรวจซอมระบบเกียรยานยนต
ตรวจซอมชุดเพลายานยนต
ซอมตัวถังยานยนต
ซอมสียานยนต
ตรวจรับรองสมรรถนะยานยนต
ตรวจรับรองมาตรฐานมลพิษยานยนต
7031.1 ติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก
7031.2 ติดตั้งอุปกรณเพื่อความสวยงาม
7031.3 ติดตั้งอุปกรณเพื่อความปลอดภัย
7032.1 บริการอุปกรณอํานวยความสะดวก
7032.2 บริการอุปกรณเพื่อความสวยงาม
7032.3 บริการอุปกรณเพื่อความปลอดภัย

7021.1
7021.2
7021.3
7022.1
7022.2
7022.3
7023.1
7023.2
7024.1
7024.2
7025.1
7025.2
7026.1
7026.2
7026.3
7027.1
7027.2
7027.3
7028.1
7028.2
7029.1
7029.2

หนวยยอย
(Elements of Competence)
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ความมุงหมายหลัก
(Key Purpose)

80 บริหารธุรกิจยานยนต

บทบาทหลัก
(Key Roles)

803 บริหารสถานประกอบการ

802 บริหารการบริการและการจัด
จําหนายผลิตภัณฑ

801 บริหารทรัพยากรบุคคล

หนาที่หลัก
(Key Functions)

8033 ประชาสัมพันธ / ลูกคาสัมพันธ

8032 ควบคุมการเงินและบัญชี

8031 กําหนดรูปแบบ / จัด / ตกแตงสถาน
ประกอบการ

8023 ประกันยานยนต

8022 บริการขอมูลผลิตภัณฑ

8021 สงเสริมการบริการ / การขาย

8012 พัฒนาบุคลากร

8011 บริหารบุคลากร

หนวยสมรรถนะ
(Units of Competence)

8031.1
8031.2
8031.3
8032.1
8032.2
8033.1
8033.2

8021.1
8021.2
8022.1
8022.2
8023.1
8023.2

8011.1
8011.2
8012.1
8012.2

แผนผังที่ 9 / 9

หาแหลงทําเลทีตั้งสถานประกอบการ
จัดผังอาคารสถานที่และโรงงาน
จัดระบบสุขอนามัยและบํารุงรักษาสถานประกอบการ
หาแหลงเงินทุน
ทําบัญชีของสถานประกอบการ
ประชาสัมพันธและตอนรับลูกคา
ดําเนินการระบบลูกคาสัมพันธ

วิจัยการตลาดเพื่อสงเสริมการขาย
วางแผนการใหบริการและการขาย
รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลผลิตภัณฑ
ใหบริการขอมูลผลิตภัณฑ
รับประกันยานยนต
ประเมินความเสียหายยานยนตและชดเชยคาสินไหม

จัดวางตําแหนงบุคลากร
สรรหาคัดเลือกบุคลากร
พัฒนาบุคคลิภาพ
พัฒนาความรูทักษะวิชาชีพ

หนวยยอย
(Elements of Competence)
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บํารุงรักษายานยนต ระดับ 1
ล

บ
บ
บ
บ
ล
ล

บ
บ

บ

บํารุงรักษายานยนต ระดับ 2
ล
ล
ล

ล
ล

บ
บ
ล
ล

ล
ล
ล

บ
บ

บ

บ
บ

บ

ซอมเครื่องยนต ระดับ 1

บ
บ
ล

บ
บ
บ

บ
บ
บ
บ
บ

ซอมเครื่องยนต ระดับ 2
บ
บ
ล

ล
ล

บ
บ
บ

บ

บ
บ
บ
บ
บ

ซอมเครื่องยนต ระดับ 3
บ
บ

ล

ล
บ
บ

บ

บ

บ
บ
บ
บ
บ

ซอมเครื่องยนต ระดับ 4

บ
ล

บ
บ

บ
บ
บ
บ
บ

ตรวจรับรองยานยนต ระดับ 3
บ
บ

ล
บ
บ
ล
ล
ล

บ
บ

บ
บ
บ

บ
บ
บ
บ
บ

ตรวจรับรองยานยนต ระดับ 4
บ
บ

บ
บ

ล
ล
ล

บ
บ
บ
บ
บ

ซอมเครื่องลาง ระดับ 1
ล
ล
ล

ล

ล

บ
ล

บ
บ

บ

ล
ล
ล

บ
ล
ล
บ

บ

ล

ล

บ
บ
บ
บ
บ

ซอมเครื่องลาง ระดับ 2

ซอมระบบสงกําลัง ระดับ 1
ล

ล
ล

ล

ล
บ

บ
บ

บ

บ

ล
บ
บ

ล

ล

บ
บ
บ
บ
บ

ซอมเครื่องลางสงกําลัง ระดับ 3
บ

บ
บ
บ

ล
ล

ล
ล

บ

บ
บ
บ
บ
บ

ซอมระบบไฟฟา ระดับ 1
ล

ล

ล
บ

ล

บ

บ
บ

บ

ล

ล

บ
บ
ล

บ

ล

บ
บ
บ
บ
บ

ซอมระบบไฟฟา ระดับ 3
ล

ล

บ
บ

ล
ล
ล

บ
บ
บ
บ
บ

ซอมระบบปรับอากาศ ระดับ 1
ล

ล

ล
ล

บ
บ

บ
บ

บ

7 ชาง

บ
บ
ล

ล
ล

บ
บ
บ
บ
บ

ซอมระบบปรับอากาศ ระดับ 3
บ

บ

ล
ล
ล

บ
บ
บ
บ
บ

สีและตัวถังยานยนต ระดับ 1
ล

บ

ล
ล

ล

บ
บ

บ
บ

บ

ล
ล
ล

บ

ล
บ

ล

บ
บ
บ
บ
บ

8 ชาง

ล
ล
ล

บ
บ

บ

บ
บ
บ
บ
บ

ล
ล
ล
บ
บ
บ

ล

ล

บ

บ
บ

บ

บ
บ
บ

บ

ล

บ
บ
บ
บ
บ

9 ชาง

ล
ล
ล

บ
บ

บ

บ
บ

บ

ซอมจักรยานยนต ระดับ 1
ล
ล
ล

บ
บ
บ
บ

บ

บ
บ

บ

บ
บ
บ
บ
บ

10 ชาง

ผูชวยชาง จัดเตรียมตนเองทํากิจกรรมเฉพาะที่เปนงานประจํา ทํางานตามคําสั่ง
บ หมายถึง สมรรถนะบังคับ
ชางกึ่งฝมือ จัดเตรียมตนเองทํากิจกรรมหลากหลาย ตรวจสอบผลผลิตไดบาง ชํานาญงานเฉพาะอยาง งานเล็ก ๆ
ล หมายถึง สมรรถนะเลือก
ชางฝมือ ทํางานที่ครอบคลุมสาขางาน ถายโอนทักษะใชกับสภาพแวดลอมใหม ใหคําแนะนําทางเทคนิคทํางานเฉพาะไดหลาย ๆ งานควบคุมคนงานในกลุมและประสานงานเบื้องตน
ชางเทคนิค เปนผูชํานาญงาน วิเคราะหทางเทคนิคทํางานครอบคลุมสาขางาน ทํางานที่เปลี่ยนแปลงใชขั้นตอนทางเทคนิคที่ซับซอนสั่งการดําเนินงานใหคําแนะนําทางเทคนิค แกปญหากับกลุม และควบคุมชางฝมือ
เปนผูบริหารระดับตน ผูใหควบคุมดูแล (Supervisor) วางแผน หาทางเลือกดําเนินงาน ใหคําแนะนําทางเทคนิคที่กวางขวางประเมินผลและประสานงาน บริหารจัดการได

เตรียมรางกายและเตรียมงาน พรอมในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลการปฏิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมายและตามคูมือ
สรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ
คํานึงถึงกฏขอบังคับ สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
ทําความสะอาดตัวถังภายในและภายนอก
ขัดมันสีและเคลือบสี
บํารุงรักษาเครื่องยนต
บํารุงรักษาระบบเครื่องลาง
บํารุงรักษาระบบสงกําลัง
บํารุงรักษาระบบไฟฟา
บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ
บริการเครื่องยนตแก็สโซลีน
บริการเครื่องยนตดีเซล
บริการเครื่องยนตแก็ส
ตรวจซอมเครื่องยนตแก็สโซลีน
ตรวจซอมเครื่องยนตดีเซล
ตรวจซอมเครื่องยนตแก็ส
บริการระบบไฟฟาเครื่องยนต
บริการระบบไฟสองสวางและสัญญาณ
ตรวจซอมระบบไฟฟาเครื่องยนต
ตรวจซอมระบบไฟสองสวางและสัญญาณ
ตรวจซอมอุปกรณปรับอากาศ
ตรวจซอมระบบไฟฟาควบคุมการปรับอากาศรถยนต
ตรวจซอมระบบรองรับยานยนต
ตรวจซอมระบบบังคับเลี้ยวและศูนยยานยนต
ตรวจซอมระบบเบรกยานยนต
ตรวจซอมระบบคลัตช
ตรวจซอมระบบเกียรยานยนต
ตรวจซอมระบบเพลายานยนต
ซอมตัวถังยานยนต
ซอมสียานยนต
ตรวจรับรองสมรรถนะยานยนต
ตรวจรับรองมาตรฐานมลพิษยานยนต
ติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก
ติดตั้งอุปกรณเพื่อความสวยงาม
ติดตั้งอุปกรณเพื่อความปลอดภัย
บริการอุปกรณอํานวยความสะดวก
บริการอุปกรณเพื่อความสวยงาม
บริการอุปกรณเพื่อความปลอดภัย

A
B
C
D
E
7011
7011
7012
7012
7012
7012
7013
7021
7021
7021
7022
7022
7022
7023
7023
7024
7024
7025
7025
7026
7026
7026
7027
7027
7027
7028
7028
7029
7029
7031
7031
7031
7032
7032
7032

1.
2.
3.
4.
5.

สมรรถนะ

code

ซอมระบบสงกําลัง ระดับ 2

6 ชาง

ซอมระบบไฟฟา ระดับ 2

5 ชาง

ซอมระบบปรับอากาศ ระดับ 2

4 ชาง

สีและตัวถังยานยนต ระดับ 2

3 ชาง

ประดับยนต ระดับ 1

2 ชาง

สีและตัวถังยานยนต ระดับ 3

ตารางจําแนกอาชีพและระดับในงานบริการและซอมยานยนต (แบงตามกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)

ประดับยนต ระดับ 2

1 ชาง

ซอมจักรยานยนต ระดับ 2

Element of Competence

บ
บ
บ
บ
บ

ล
ล
ล

บ
บ

ซอมจักรยานยนต ระดับ 3
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ระดับ

ชาง
บํารุง
รักษา ประดับยนต
ยานยนต

ชาง

ตรวจ
รับรองยาน
ยนต

ชาง

ซอม
เครื่องยนต

ชาง

ชาง

ชาง

ชาง

สีและ
ซอมระบบ ซอมระบบ
ตัวถังยาน
ชาง
ชาง
ไฟฟา ปรับอากาศ
ยนต
ซอมเครื่อง ซอมระบบ
ลาง
สงกําลัง

ซอมเครื่องลางและ สง
กําลัง

ชาง

ชางซอมและบริการยานยนต

ตารางเทียบระดับอาชีพในงานบริการและซอมยานยนต (แบงตามกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)

1. ผูชวยชาง จัดเตรียมตนเองทํากิจกรรม
เฉพาะที่เปนงานประจํา ทํางานตามคําสั่ง

2. ชางกึ่งฝมือ จัดเตรียมตนเองทํากิจกรรม
หลากหลาย ตรวจสอบผลผลิตไดบาง
ชํานาญงานเฉพาะอยาง งานเล็กๆ

3. ชางฝมือ ทํางานที่ครอบคลุมสาขางาน
ถายโอนทักษะใชกับสภาพแวดลอมใหม
ใหคําแนะนําทางเทคนิคทํางานเฉพาะได
หลาย ๆ งานควบคุมคนงานในกลุมและ
ประสานงานเบื้องตน

4. ชางเทคนิค เปนผูชํานาญงาน วิเคราะห
ทางเทคนิคทํางานครอบคลุมสาขางาน
ทํางานที่เปลี่ยนแปลงใชขั้นตอนทาง
เทคนิคที่ซับซอนสั่งการดําเนินงานให
คําแนะนําทางเทคนิค แกปญหากับกลุม
และควบคุมชางฝมือ

5. ผูบริหารระดับตน ควบคุมดูแล
(Supervisor) วางแผน หาทางเลือก
ดําเนินงาน ใหคําแนะนําทางเทคนิค
ที่กวางขวาง ประเมินผลและประสานงาน
บริหารจัดการได

คุณวุฒิวิชาชีพ (VQ)

ซอมจักร
ยานยนต

ชาง

ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางบํารุงรักษายานยนต
ระดับ 1
กลุมเปาหมาย : ผูชวยชางมีการศึกษา ม.3 หรือกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช. 1
คําสรุป : เปนผูชวยชาง ทํางานประจํา ตามคําสั่งสามารถเตรียมรางกายและเตรียมงาน พรอมในการปฏิบัติงาน
สรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการคํานึงถึงกฏขอบังคับ สุขภาพ ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม โดยมีสมรรถนะในการทําความสะอาดตัวถังภายในและภายนอก ขัดมันสี
เคลือบสีรถยนต บํารุงรักษาเครื่องยนต และบํารุงรักษาระบบเครื่องลางรถยนต

เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
A
D
E
7011.1
7011.2
7012.1
7012.2

เตรียมรางกายและเตรียมงาน พรอมในการปฏิบัติงาน
สรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ
คํานึงถึงกฏขอบังคับ สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
ทําความสะอาดตัวถังภายในและภายนอก
ขัดมันสีและเคลือบสี
บํารุงรักษาเครื่องยนต
บํารุงรักษาระบบเครื่องลาง

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7012.3 บํารุงรักษาระบบสงกําลัง
7012.4 บํารุงรักษาระบบไฟฟา
7023.2 บริการระบบไฟสองสวางและสัญญาณ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางบํารุงรักษายานยนต
ระดับ 2
กลุมเปาหมาย : ผูชวยชางบํารุงรักษายานยนต ระดับ 1 หรือกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช. 2
คําสรุป : เปนชางกึ่งฝมือ จัดเตรียมตนเองทํากิจกรรมหลากหลาย ตรวจสอบผลผลิตไดบาง ชํานาญงานเฉพาะ
อยาง งานเล็กๆ มีสมรรถนะตามผูชวยชางบํารุงรักษายานยนต ระดับ 1 และมีสมรรถนะเพิ่มดังนี้
ปฏิบัติงานโดย คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล คํานึงถึงกฏขอบังคับ สุขภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม มีสมรรถนะในการบํารุงรักษาระบบสงกําลัง ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ บริการ
เครื่องยนตแกสโซลีน เครื่องยนตดีเซล ระบบไฟฟาเครื่องยนต ระบบไฟสองสวางและสัญญาณ
เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ผานสมรรถะอาชีพในระดับ 1 มาแลว
B ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
C ผลการปฏิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมายและตามคูมือ
7012.3
7012.4
7012.5
7021.1
7021.2
7023.1
7023.2

บํารุงรักษาระบบสงกําลัง
บํารุงรักษาระบบไฟฟา
บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ
บริการเครื่องยนตแกสโซลีน
บริการเครื่องยนตดีเซล
บริการระบบไฟฟาเครื่องยนต
บริการระบบไฟสองสวางและสัญญาณ

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 1 สมรรถนะ
7024.2 ตรวจซอมระบบไฟฟาสองสวางและสัญญาณ
7025.1 ตรวจซอมอุปกรณปรับอากาศรถยนต
7025.2 ตรวจซอมระบบไฟฟาควบคุมการปรับอากาศรถยนต
7026.1 ตรวจซอมระบบรองรับยานยนต
7026.2 ตรวจซอมระบบบังคับเลี้ยวและศูนยลอยานยนต
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางซอมเครื่องยนต
ระดับ 1
กลุมเปาหมาย : ผูชวยชางมีการศึกษา ม.3 หรือกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช. 1
คําสรุป : เปนผูชวยชาง ทํางานประจํา ตามคําสั่งสามารถเตรียมรางกายและเตรียมงาน พรอมในการปฏิบัติงาน
สรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการคํานึงถึงกฏขอบังคับ สุขภาพ ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอมโดยมีสมรรถนะในการบํารุงรักษาเครื่องยนต บริการเครื่องยนตแกสโซลีน
และ เครื่องยนตดีเซล

เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
A
D
E

เตรียมรางกายและเตรียมงาน พรอมในการปฏิบัติงาน
สรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ
คํานึงถึงกฏขอบังคับ สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

7012.1 บํารุงรักษาเครื่องยนต
7021.1 บริการเครื่องยนตแกสโซลีน
7021.2 บริการเครื่องยนตดีเซล

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7021.3 บริการเครื่องยนตแกส
7023.1 บริการระบบไฟฟาเครื่องยนต
7023.2 บริการระบบไฟสองสวางและสัญญาณ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางซอมเครื่องยนต
ระดับ 2
กลุมเปาหมาย : ผูชวยชางซอมจักรยานยนต มีความชํานาญเฉพาะอยาง หรือกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช. 2
คําสรุป : เปนชางกึ่งฝมือ จัดเตรียมตนเองทํากิจกรรมหลากหลาย ตรวจสอบผลผลิตไดบาง ชํานาญงานเฉพาะอยาง
งานเล็กๆ มีสมรรถนะตามชางซอมเครื่องยนต ระดับ 1 และมีสมรรถนะเพิ่มปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมายและตามคูมือ มี
สมรรถนะในการบริการเครื่องยนตแกส ระบบไฟฟาเครื่องยนต ระบบไฟสองสวางและสัญญาณ
ตรวจซอมเครื่องยนตแกสโซลีนและตรวจซอมระบบคลัตช
เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ผานสมรรถะอาชีพในระดับ 1 มาแลว
B ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
C ผลการปฏิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมายและตามคูมือ
7021.3
7023.1
7023.2
7022.1
7027.1

บริการเครื่องยนตแกส
บริการระบบไฟฟาเครื่องยนต
บริการระบบไฟสองสวางและสัญญาณ
ตรวจซอมเครื่องยนตแกสโซลีน
ตรวจซอมระบบคลัตช

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7025.1 ตรวจซอมอุปกรณปรับอากาศ
7025.2 ตรวจซอมระบบไฟฟาควบคุมการปรับอากาศรถยนต
7027.2 ตรวจซอมระบบเกียรยานยนต
7027.3 ตรวจซอมระบบเพลายานยนต

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

Page 22 of 82

ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางซอมเครื่องยนต
ระดับ 3
กลุมเปาหมาย : ชางซอมจักรยานยนต ระดับกึ่งฝมือ มีความชํานาญเฉพาะอยาง หรือมีการศึกษาในระดับ ปวช. 3
คําสรุป : เปนชางฝมือ ทํางานที่ครอบคลุมสาขางาน ถายโอนทักษะใชกับสภาพแวดลอมใหม ใหคําแนะนําทาง
เทคนิคทํางานเฉพาะไดหลายๆ งาน ควบคุมคนงานในกลุมและประสานงานเบื้องตน มีสมรรถนะตาม
ชางซอมเครื่องยนต ระดับ 2 และมีสมรรถนะเพิ่มในการตรวจซอมเครื่องยนตดีเซล เครื่องยนตแกส
อุปกรณปรับอากาศ ระบบคลัตชและระบบเกียรยานยนต

เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ผานสมรรถะอาชีพในระดับ 2 มาแลว
ระดับ 3 7022.2 ตรวจซอมเครื่องยนตดีเซล
7022.3 ตรวจซอมเครื่องยนตแกส
7025.1 ตรวจซอมอุปกรณปรับอากาศ
7027.1 ตรวจซอมระบบคลัตช
7027.2 ตรวจซอมระบบเกียรยานยนต

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7025.2 ตรวจซอมระบบไฟฟาควบคุมการปรับอากาศรถยนต
7026.3 ตรวจซอมระบบเบรกยานยนต

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางซอมเครื่องยนต
ระดับ 4
กลุมเปาหมาย : ชางซอมจักรยานยนต ระดับฝมือ มีความชํานาญเฉพาะอยาง หรือมีการศึกษาในระดับ ปวส. 1
คําสรุป : เปนชางเทคนิค ผูชํานาญงาน วิเคราะหทางเทคนิค ทํางานครอบคลุมสาขางาน ทํางานที่เปลี่ยนแปลงใช
ขั้นตอนทางเทคนิคที่ซับซอน สั่งการดําเนินงานใหคําแนะนําทางเทคนิค แกปญหากับกลุม และควบคุม
ชางฝมือ โดยผานสมรรถะตามชางซอมเครื่องยนตระดับ 3 มาแลว และมีสมรรถนะเพิ่มในการตรวจ
ซอมระบบไฟสองสวาง ระบบไฟฟาควบคุมการปรับอากาศรถยนต ตรวจรับรองสมรรถนะยานยนต
และมาตรฐานมลพิษยานยนต
เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ผานสมรรถะอาชีพในระดับ 3 มาแลว
7024.2 ตรวจซอมระบบไฟสองสวางและสัญญาณ
7025.2 ตรวจซอมระบบไฟฟาควบคุมการปรับอากาศรถยนต
7029.1 ตรวจรับรองสมรรถนะยานยนต
7029.2 ตรวจรับรองมาตรฐานมลพิษยานยนต

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7026.3 ตรวจซอมระบบเบรกยานยนต
7027.1 ตรวจซอมระบบคลัตช
7027.2 ตรวจซอมระบบเกียรยานยนต
7027.3 ตรวจซอมระบบเพลายานยนต

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางตรวจรับรองยานยนต
ระดับ 3
กลุมเปาหมาย : ชางซอมจักรยานยนต ระดับกึ่งฝมือ มีความชํานาญเฉพาะอยาง หรือมีการศึกษาในระดับ ปวช. 3
คําสรุป : เปนชางฝมือ ทํางานที่ครอบคลุมสาขางาน ถายโอนทักษะใชกับสภาพแวดลอมใหม ใหคําแนะนําทาง
เทคนิคทํางานเฉพาะไดหลายๆ งาน ควบคุมคนงานในกลุมและประสานงานเบื้องตน สามารถเตรียม
รางกายและเตรียมงาน พรอมในการปฏิบัติงาน สรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและ
ผูรับบริการ คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการปฏิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมายและ
ตามคูมือ มีสมรรถนะในการ
เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ผานสมรรถะอาชีพในระดับ 2 มาแลว
ระดับ 3 7022.1 ตรวจซอมเครื่องยนตแกสโซลีน
7022.2 ตรวจซอมเครื่องยนตดีเซล
7022.3 ตรวจซอมเครื่องยนตแกส
7024.1 ตรวจซอมระบบไฟฟาเครื่องยนต
7024.2 ตรวจซอมระบบไฟสองสวางและสัญญาณ
7026.2 ตรวจซอมระบบบังคับเลี้ยวและศูนยยานยนต
7026.3 ตรวจซอมระบบเบรกยานยนต
7029.1 ตรวจรับรองสมรรถนะยานยนต
7029.2 ตรวจรับรองมาตรฐานมลพิษยานยนต

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7026.1 ตรวจซอมระบบรองรับยานยนต
7027.1 ตรวจซอมระบบคลัตช
7027.2 ตรวจซอมระบบเกียรยานยนต
7027.3 ตรวจซอมระบบเพลายานยนต

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางตรวจรับรองยานยนต
ระดับ 4
กลุมเปาหมาย : ชางซอมจักรยานยนต ระดับฝมือ มีความชํานาญเฉพาะอยาง หรือมีการศึกษาในระดับ ปวส. 1
คําสรุป : เปนชางเทคนิค ผูชํานาญงาน วิเคราะหทางเทคนิค ทํางานครอบคลุมสาขางาน ทํางานที่เปลี่ยนแปลงใช
ขั้นตอนทางเทคนิคที่ซับซอน สั่งการดําเนินงานใหคําแนะนําทางเทคนิค แกปญหากับกลุม และควบคุม
ชางฝมือ โดยผานสมรรถะตามชางซอมตรวจรับรองยานยนต ระดับ 3 มาแลว และมีสมรรถนะเพิ่มดังนี้
ตรวจซอมระบบรองรับยานยนต ตรวจซอมระบบคลัตชยานยนต ตรวจซอมระบบเกียรยานยนต ตรวจ
ซอมชุดเพลายานยนต
เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ผานสมรรถะอาชีพในระดับ 3 มาแลว
ระดับ 4 7026.1 ตรวจซอมระบบรองรับยานยนต
7027.1 ตรวจซอมระบบคลัตช
7027.2 ตรวจซอมระบบเกียรยานยนต
7027.3 ตรวจซอมระบบเพลายานยนต

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7025.1 ตรวจซอมอุปกรณปรับอากาศรถยนต
7025.2 ตรวจซอมระบบไฟฟาควบคุมการปรับอากาศรถยนต

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางซอมเครื่องลาง
ระดับ 1
กลุมเปาหมาย : ผูชวยชางมีการศึกษา ม.3 หรือกําลังศึกษาอยูในระดับปวช. 1
คําสรุป : เปนผูชวยชาง ทํางานประจํา ตามคําสั่งสามารถเตรียมรางกายและเตรียมงาน พรอมในการปฏิบัติงาน
สรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการคํานึงถึงกฏขอบังคับ สุขภาพ ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม โดยมีสมรรถนะในการบํารุงรักษาระบบเครื่องลาง

เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
A
D
E

เตรียมรางกายและเตรียมงาน พรอมในการปฏิบัติงาน
สรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ
คํานึงถึงกฏขอบังคับ สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

7012.2 บํารุงรักษาระบบเครื่องลาง

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7012.3 บํารุงรักษาสงกําลัง
7027.1 ตรวจซอมระบบคลัตชยานยนต
7027.3 ตรวจซอมชุดเพลายานยนต

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางซอมเครื่องลาง
ระดับ 2
กลุมเปาหมาย : ผูชวยชางเครื่องลาง มีความชํานาญเฉพาะอยาง หรือกําลังศึกษาอยูในระดับปวช. 2
คําสรุป : เปนชางกึ่งฝมือ จัดเตรียมตนเองทํากิจกรรมหลากหลาย ตรวจสอบผลผลิตไดบาง ชํานาญงานเฉพาะอยาง
งานเล็ก ๆ มีสมรรถนะตามชางซอมเครื่องลาง ระดับ 1 และมีสมรรถนะเพิ่มในการปฏิบัติงานโดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล คํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมายและตาม
คูมือ ตรวจซอมระบบรองรับยานยนต ระบบเบรกยานยนตและชุดเพลายานยนต

เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ผานสมรรถะอาชีพในระดับ 1 มาแลว
B ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
C ผลการปฏิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมายและตามคูมือ
7026.1 ตรวจซอมระบบรองรับยานยนต
7026.3 ตรวจซอมระบบเบรกยานยนต
7027.3 ตรวจซอมชุดเพลายานยนต

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7012.3 บํารุงรักษาสงกําลัง
7027.1 ตรวจซอมระบบคลัตชยานยนต
7027.2 ตรวจซอมระบบเกียรยานยนต

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางซอมระบบสงกําลัง
ระดับ 1
กลุมเปาหมาย : ผูชวยชางมีการศึกษา ม. 3 หรือกําลังศึกษาอยูในระดับปวช. 1
คําสรุป : เปนผูชวยชาง ทํางานประจํา ตามคําสั่งสามารถเตรียมรางกายและเตรียมงาน พรอมในการปฏิบัติงาน
สรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการคํานึงถึงกฏขอบังคับ สุขภาพ ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม โดยมีสมรรถนะในการบํารุงรักษาระบบสงกําลัง

เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ระดับ 1

A
D
E

เตรียมรางกายและเตรียมงาน พรอมในการปฏิบัติงาน
สรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ
คํานึงถึงกฏขอบังคับ สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

7012.3 บํารุงรักษาระบบสงกําลัง

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7012.2 บํารุงรักษาระบบเครื่องลาง
7026.2 ตรวจซอมระบบบังคับเลี้ยวและศูนยลอยานยนต
7026.3 ตรวจซอมระบบเบรกยานยนต
7027.3 ตรวจซอมชุดเพลายานยนต

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางซอมระบบสงกําลัง
ระดับ 2
กลุมเปาหมาย : ผูชวยชางซอมระบบสงกําลัง มีความชํานาญเฉพาะอยาง หรือกําลังศึกษาอยูในระดับปวช. 2
คําสรุป : เปนชางกึ่งฝมือ จัดเตรียมตนเองทํากิจกรรมหลากหลาย ตรวจสอบผลผลิตไดบาง ชํานาญงานเฉพาะอยาง
งานเล็ก ๆ มีสมรรถนะตามชางซอมระบบสงกําลัง ระดับ 1 และมีสมรรถนะเพิ่มในการปฏิบัติงานโดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล คํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมายและตาม
คูมือตรวจซอมระบบเบรกยานยนต ระบบคลัตชยานยนตและชุดเพลายานยนต

เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ผานสมรรถะอาชีพในระดับ 1 มาแลว
B ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
C ผลการปฏิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมายและตามคูมือ
7026.3 ตรวจซอมระบบเบรกยานยนต
7027.1 ตรวจซอมระบบคลัตชยานยนต
7027.3 ตรวจซอมชุดเพลายานยนต

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7012.2 บํารุงรักษาระบบเครื่องลาง
7024.1 ตรวจซอมระบบไฟฟาของเครื่องยนต
7026.2 ตรวจซอมระบบบังคับเลี้ยวและศูนยลอยานยนต

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางซอมเครื่องลางและสงกําลัง
ระดับ 3 ***
กลุมเปาหมาย : ชางซอมเครื่องลางกึ่งฝมือ มีความชํานาญเฉพาะอยาง หรือกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช. 3
ชางซอมระบบสงกําลังกึ่งฝมือ มีความชํานาญเฉพาะอยาง หรือกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช. 3
คําสรุป : เปนชางฝมือ ทํางานที่ครอบคลุมสาขางาน ถายโอนทักษะใชกับสภาพแวดลอมใหม ใหคําแนะนําทาง
เทคนิคทํางานเฉพาะไดหลาย ๆ งาน ควบคุมคนงานในกลุมและประสานงานเบื้องตน มีสมรรถนะตาม
ชางซอมเครื่องลางระดับ 2 และชางซอมระบบสงกําลังระดับ 2 และมีสมรรถนะเพิ่มในการ บํารุงรักษา
ระบบเครื่องลาง ตรวจซอมระบบรองรับยานยนต ระบบบังคับเลี้ยวและศูนยลอยานยนต ระบบเบรก
ยานยนต ระบบคลัตชยานยนต ระบบเกียรยานยนต และชุดเพลายานยนต
เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ผานสมรรถะอาชีพชางซอมเครื่องลางในระดับ 2 และชางซอมระบบสงกําลังระดับ 2 มาแลว
ระดับ 3 7012.2 บํารุงรักษาระบบเครื่องลาง
7026.1 ตรวจซอมระบบรองรับยานยนต
7026.2 ตรวจซอมระบบบังคับเลี้ยวและศูนยลอยานยนต
7026.3 ตรวจซอมระบบเบรกยานยนต
7027.1 ตรวจซอมระบบคลัตชยานยนต
7027.2 ตรวจซอมระบบเกียรยานยนต
7027.3 ตรวจซอมชุดเพลายานยนต

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7022.1 ตรวจซอมเครื่องยนตแกสโซลีน
7022.2 ตรวจซอมเครื่องยนตดีเซล
7023.1 บริการระบบไฟฟาของเครื่องยนต
7024.1 ตรวจซอมระบบไฟฟาของเครื่องยนต

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางซอมระบบไฟฟารถยนต
ระดับ 1
กลุมเปาหมาย : ผูชวยชางมีการศึกษาม.3หรือกําลังศึกษาอยูในระดับปวช. 1
คําสรุป : เปนผูชวยชาง ทํางานประจํา ตามคําสั่งสามารถเตรียมรางกายและเตรียมงาน พรอมในการปฏิบัติงาน
สรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการคํานึงถึงกฏขอบังคับ สุขภาพ ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม โดยมีสมรรถนะในการบํารุงรักษาระบบไฟฟารถยนต บริการระบบไฟสอง
สวางและสัญญาณ

เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
A
D
E

เตรียมรางกายและเตรียมงาน พรอมในการปฏิบัติงาน
สรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ
คํานึงถึงกฏขอบังคับ สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

7012.4 บํารุงรักษาระบบไฟฟารถยนต
7023.2 บริการระบบไฟสองสวางและสัญญาณ

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7012.5 บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ
7023.1 บริการระบบไฟฟาของเครื่องยนต
7031.1 ติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก
7032.1 บริการอุปกรณอํานวยความสะดวก

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางซอมระบบไฟฟารถยนต
ระดับ 2
กลุมเปาหมาย : ชางซอมไฟฟารถยนต ระดับกึ่งฝมือ มีความชํานาญเฉพาะอยาง หรือกําลังศึกษาอยูในระดับปวช.
คําสรุป : เปนชางกึ่งฝมือ จัดเตรียมตนเองทํากิจกรรมหลากหลาย ตรวจสอบผลผลิตไดบาง ชํานาญงานเฉพาะ
อยาง งานเล็กๆ มีสมรรถนะตามชางซอมระบบไฟฟารถยนต ระดับ 1 และมีสมรรถนะเพิ่มปฏิบัติงาน
โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผลการปฏิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมายและตาม
คูมือ มีสมรรถนะเพิ่มในการบริการระบบไฟฟาของเครื่องยนต ตรวจซอมระบบไฟฟาของเครื่องยนต
และตรวจซอมระบบไฟฟาของเครื่องยนต
เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ผานสมรรถะอาชีพในระดับ 1 มาแลว
B ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
C ผลการปฏิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมายและตามคูมือ
7023.1 บริการระบบไฟฟาของเครื่องยนต
7024.1 ตรวจซอมระบบไฟฟาของเครื่องยนต
7024.2 ตรวจซอมระบบไฟฟาสองสวางและสัญญาณ

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7012.5 บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ
7025.1 ตรวจซอมอุปกรณปรับอากาศรถยนต
7031.1 ติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก
7032.1 บริการอุปกรณอํานวยความสะดวก

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางซอมระบบไฟฟารถยนต
ระดับ 3
กลุมเปาหมาย : ชางซอมไฟฟารถยนต ระดับฝมือ หรือมีการศึกษาในระดับปวช. 3
คําสรุป : เปนชางฝมือ ทํางานที่ครอบคลุมสาขางาน ถายโอนทักษะใชกับสภาพแวดลอมใหม ใหคําแนะนําทาง
เทคนิคทํางานเฉพาะไดหลาย ๆ งาน ควบคุมคนงานในกลุมและประสานงานเบื้องตน มีสมรรถนะตาม
ชางซอมระบบไฟฟา ระดับ 2 และมีสมรรถนะเพิ่มในการตรวจซอมอุปกรณปรับอากาศรถยนตและ
ระบบไฟฟาควบคุมการปรับอากาศรถยนต

เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ผานสมรรถะอาชีพในระดับ 2 มาแลว
7025.1 ตรวจซอมอุปกรณปรับอากาศรถยนต
7025.2 ตรวจซอมระบบไฟฟาควบคุมการปรับอากาศรถยนต

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7021.1 บริการเครื่องยนตแกสโซลีน
7021.2 บริการเครื่องยนตดีเซล
7021.3 บริการเครื่องยนตแกส
7031.1 ติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก
7032.1 บริการอุปกรณอํานวยความสะดวก
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางซอมระบบปรับอากาศ
ระดับ 1
กลุมเปาหมาย : ผูชวยชางมีการศึกษา ม.3 หรือกําลังศึกษาอยูในระดับปวช. 1
คําสรุป : เปนผูชวยชาง ทํางานประจํา ตามคําสั่งสามารถเตรียมรางกายและเตรียมงาน พรอมในการปฏิบัติงาน
สรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการคํานึงถึงกฏขอบังคับ สุขภาพ ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอมโดยมีสมรรถนะในการบํารุงรักษาระบบไฟฟารถยนต ระบบปรับอากาศ

เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ระดับ 1

A
D
E

เตรียมรางกายและเตรียมงาน พรอมในการปฏิบัติงาน
สรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ
คํานึงถึงกฏขอบังคับ สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

7012.4 บํารุงรักษาระบบไฟฟารถยนต
7012.5 บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7023.1 บริการระบบไฟฟาของเครื่องยนต
7023.2 บริการระบบไฟสองสวางและสัญญาณ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางซอมระบบปรับอากาศ
ระดับ 2
กลุมเปาหมาย : ผูชวยชางซอมระบบปรับอากาศ ระดับ 1 มีความชํานาญเฉพาะอยาง หรือกําลังศึกษาอยูใน
ระดับปวช.2
คําสรุป : เปนชางกึ่งฝมือ จัดเตรียมตนเองทํากิจกรรมหลากหลาย ตรวจสอบผลผลิตไดบาง ชํานาญงานเฉพาะ
อยาง งานเล็กๆ มีสมรรถนะตามชางซอมระบบปรับอากาศ ระดับ 1 และมีสมรรถนะเพิ่มปฏิบัติงานโดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล คํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมายและตาม
คูมือและมีสมรรถนะในการตรวจซอมระบบไฟฟาสองสวางและสัญญาณและอุปกรณปรับอากาศ
รถยนต
เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ผานสมรรถะอาชีพในระดับ 1 มาแลว
B ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
C ผลการปฏิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมายและตามคูมือ
7024.2 ตรวจซอมระบบไฟฟาสองสวางและสัญญาณ
7025.1 ตรวจซอมอุปกรณปรับอากาศรถยนต

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7023.1 บริการระบบไฟฟาของเครื่องยนต
7023.2 บริการระบบไฟสองสวางและสัญญาณ
7025.2 ตรวจซอมระบบไฟฟาควบคุมการปรับอากาศรถยนต

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางซอมระบบปรับอากาศ
ระดับ 3
กลุมเปาหมาย : ชางซอมระบบปรับอากาศ ระดับ 2 ชางกึ่งฝมือ หรือมีการศึกษาในระดับปวช. 3
คําสรุป : เปนชางฝมือ ทํางานที่ครอบคลุมสาขางาน ถายโอนทักษะใชกับสภาพแวดลอมใหม ใหคําแนะนําทาง
เทคนิคทํางานเฉพาะไดหลายๆ งาน ควบคุมคนงานในกลุมและประสานงานเบื้องตน มีสมรรถนะตาม
ชางซอมระบบปรับอากาศ ระดับ 2 และมีสมรรถนะเพิ่มในการตรวจซอมระบบไฟฟาควบคุมการ

เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ผานสมรรถะอาชีพในระดับ 2 มาแลว
ระดับ 3 7025.2 ตรวจซอมระบบไฟฟาควบคุมการปรับอากาศรถยนต
7024.1 ตรวจซอมระบบไฟฟาของเครื่องยนต

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7021.1 บริการเครื่องยนตแกสโซลีน
7021.2 บริการเครื่องยนตดีเซล
7021.3 บริการเครื่องยนตแกส

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางสีและตัวถังรถยนต
ระดับ 1
กลุมเปาหมาย : ผูชวยชางมีการศึกษา ม. 3 หรือกําลังศึกษาอยูในระดับปวช. 1
คําสรุป : เปนผูชวยชาง ทํางานประจํา ตามคําสั่งสามารถเตรียมรางกายและเตรียมงาน พรอมในการปฏิบัติงาน
สรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการคํานึงถึงกฏขอบังคับ สุขภาพ ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม โดยมีสมรรถนะในการทําความสะอาดตัวถังภายในและภายนอก ขัดมันสี
และเคลือบสี ซอมตัวถังยานยนต

เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ระดับ 1

A
D
E

เตรียมรางกายและเตรียมงาน พรอมในการปฏิบัติงาน
สรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ
คํานึงถึงกฏขอบังคับ สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

7011.1 ทําความสะอาดตัวถังภายในและภายนอก
7011.2 ขัดมันสีและเคลือบสี
7028.1 ซอมตัวถังยานยนต

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7012.4 บํารุงรักษาระบบไฟฟารถยนต
7023.1 บริการระบบไฟฟาของเครื่องยนต
7023.2 บริการระบบไฟสองสวางและสัญญาณ
7031.1 ติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก
7032.1 บริการอุปกรณอํานวยความสะดวก
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางสีและตัวถังรถยนต
ระดับ 2
กลุมเปาหมาย : ผูชวยชางสีและตัวถังรถยนต มีความชํานาญเฉพาะอยาง หรือกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช. 2
คําสรุป : เปนชางกึ่งฝมือ จัดเตรียมตนเองทํากิจกรรมหลากหลาย ตรวจสอบผลผลิตไดบาง ชํานาญงานเฉพาะ
อยาง งานเล็กๆ มีสมรรถนะตามชางสีและตัวถังรถยนต ระดับ 1 และมีสมรรถนะเพิ่มปฏิบัติงานโดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล คํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมายและตาม
คูมือ มีสมรรถนะเพิ่มในการใหบริการระบบไฟสองสวางและสัญญาณและซอมสียานยนต

เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ผานสมรรถะอาชีพในระดับ 1 มาแลว
ระดับ 2
B ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
C ผลการปฏิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมายและตามคูมือ
7023.2 บริการระบบไฟสองสวางและสัญญาณ
7028.2 ซอมสียานยนต

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7023.1 บริการระบบไฟฟาของเครื่องยนต
7031.1 ติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก
7032.1 บริการอุปกรณอํานวยความสะดวก

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางสีและตัวถังรถยนต
ระดับ 3
กลุมเปาหมาย : ชางสีและตัวถังรถยนต ระดับกึ่งฝมือ มีความชํานาญเฉพาะอยาง หรือกําลังศึกษาอยูในระดับ
คําสรุป : เปนชางฝมือ ทํางานที่ครอบคลุมสาขางาน ถายโอนทักษะใชกับสภาพแวดลอมใหม ใหคําแนะนําทาง
เทคนิคทํางานเฉพาะไดหลาย ๆ งาน ควบคุมคนงานในกลุมและประสานงานเบื้องตน มีสมรรถนะ
ตามชางสีและตัวถังรถยนต ระดับ 2 และมีสมรรถนะเพิ่มโดยมีสมรรถนะในการตรวจซอมตัวถังยาน
ยนต และซอมสียานยนตรวมทั้งตรวจซอมระบบไฟฟาสองสวางและสัญญาณ

เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ผานสมรรถะอาชีพในระดับ 2 มาแลว
ระดับ 3 7024.2 ตรวจซอมระบบไฟฟาสองสวางและสัญญาณ
7028.1 ซอมตัวถังยานยนต
7028.2 ซอมสียานยนต

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7023.1 บริการระบบไฟฟาของเครื่องยนต
7023.2 บริการระบบไฟสองสวางและสัญญาณ
7031.1 ติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก
7032.1 บริการอุปกรณอํานวยความสะดวก

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางประดับยนต
ระดับ 1
กลุมเปาหมาย : ผูชวยชางมีการศึกษา ม. 3 หรือกําลังศึกษาอยูในระดับปวช. 1
คําสรุป : เปนผูชวยชาง ทํางานประจํา ตามคําสั่งสามารถเตรียมรางกายและเตรียมงาน พรอมในการปฏิบัติงาน
สรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการคํานึงถึงกฏขอบังคับ สุขภาพ ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม โดยมีสมรรถนะในการทําความสะอาดตัวถังภายในและภายนอก บริการ
อุปกรณอํานวยความสะดวก อุปกรณเพื่อความสวยงาม และอุปกรณเพื่อความปลอดภัย

เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ระดับ 1

A
D
E
7011.1
7032.1
7032.2
7032.3

เตรียมรางกายและเตรียมงาน พรอมในการปฏิบัติงาน
สรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ
คํานึงถึงกฏขอบังคับ สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
ทําความสะอาดตัวถังภายในและภายนอก
บริการอุปกรณอํานวยความสะดวก
บริการอุปกรณเพื่อความสวยงาม
บริการอุปกรณเพื่อความปลอดภัย

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7012.2 บํารุงรักษาระบบเครื่องลาง
7023.2 บริการระบบไฟสองสวางและสัญญาณ
7031.1 ติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก
7031.2 ติดตั้งอุปกรณเพื่อความสวยงาม
7031.3 ติดตั้งอุปกรณเพื่อความปลอดภัย
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางประดับยนต
ระดับ 2
กลุมเปาหมาย : ชางประดับยนต ระดับกึ่งฝมือ มีความชํานาญเฉพาะอยาง หรือกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช. 2
คําสรุป : เปนชางกึ่งฝมือ จัดเตรียมตนเองทํากิจกรรมหลากหลาย ตรวจสอบผลผลิตไดบาง ชํานาญงานเฉพาะอยาง
งานเล็กๆ มีสมรรถนะตามชางประดับยนต ระดับ 1 และมีสมรรถนะเพิ่มปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมายและตามคูมือ มี
สมรรถนะเพิ่มในการตรวจซอมระบบไฟฟาสองสวางและสัญญาณ ติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก
อุปกรณเพื่อความสวยงาม อุปกรณเพื่อความปลอดภัย
เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ผานสมรรถะอาชีพในระดับ 1 มาแลว
ระดับ 2
B ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
C ผลการปฏิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมายและตามคูมือ
7024.2
7031.1
7031.2
7031.3

ตรวจซอมระบบไฟฟาสองสวางและสัญญาณ
ติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก
ติดตั้งอุปกรณเพื่อความสวยงาม
ติดตั้งอุปกรณเพื่อความปลอดภัย

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7023.1 บริการระบบไฟฟาของเครื่องยนต
7023.2 บริการระบบไฟสองสวางและสัญญาณ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางซอมจักรยานยนต
ระดับ 1
กลุมเปาหมาย : ผูชวยชางมีการศึกษา ม. 3 หรือกําลังศึกษาอยูในระดับปวช. 1
คําสรุป : เปนผูชวยชาง ทํางานประจํา ตามคําสั่งสามารถเตรียมรางกายและเตรียมงาน พรอมในการปฏิบัติงาน
สรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการคํานึงถึงกฏขอบังคับ สุขภาพ ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม โดยมีสมรรถนะในการบริการ (จักรยานยนต) เครื่องยนตแกสโซลีน ระบบ
ไฟฟาเครื่องยนตและระบบไฟสองสวางและสัญญาณ

เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ระดับ 1

A
D
E

เตรียมรางกายและเตรียมงาน พรอมในการปฏิบัติงาน
สรางและรักษาสัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ
คํานึงถึงกฏขอบังคับ สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

7021.1 บริการเครื่องยนตแกสโซลีน
7023.1 บริการระบบไฟฟาเครื่องยนต
7023.2 บริการระบบไฟสองสวางและสัญญาณ

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7031.1 ติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก
7031.2 ติดตั้งอุปกรณเพื่อความสวยงาม
7031.3 ติดตั้งอุปกรณเพื่อความปลอดภัย

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางซอมจักรยานยนต
ระดับ 2
กลุมเปาหมาย : ผูชวยชางซอมจักรยานยนต มีความชํานาญเฉพาะอยาง หรือกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช. 2
คําสรุป : เปนชางกึ่งฝมือ จัดเตรียมตนเองทํากิจกรรมหลากหลาย ตรวจสอบผลผลิตไดบาง ชํานาญงานเฉพาะอยาง
งานเล็กๆ มีสมรรถนะตามชางซอมจักรยานยนต ระดับ 1 และมีสมรรถนะเพิ่มปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมายและตามคูมือ มี
สมรรถนะเพิ่มในการตรวจซอมเครื่องยนตแกสโซลีน (จักรยานยนต) ระบบไฟฟาเครื่องยนต ระบบไฟ
สองสวางและสัญญาณ ระบบคลัตช และระบบเกียรยานยนต
เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ผานสมรรถะอาชีพในระดับ 1 มาแลว
ระดับ 2
B ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
C ผลการปฏิบัติงานเสร็จสมบรูณตามเปาหมายและตามคูมือ
7022.1
7024.1
7024.2
7027.1
7027.2

ตรวจซอมเครื่องยนตแกสโซลีน
ตรวจซอมระบบไฟฟาเครื่องยนต
ตรวจซอมระบบไฟสองสวางและสัญญาณ
ตรวจซอมระบบคลัตช
ตรวจซอมระบบเกียรยานยนต

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7026.1 ตรวจซอมระบบรองรับยานยนต
7031.1 ติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก
7031.2 ติดตั้งอุปกรณเพื่อความสวยงาม
7031.3 ติดตั้งอุปกรณเพื่อความปลอดภัย

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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ขอสรุปอาชีพ (วิเคราะหจากกลุมวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต)
ชื่ออาชีพ : ชางซอมจักรยานยนต
ระดับ 3
กลุมเปาหมาย : ชางซอมจักรยานยนต ระดับกึ่งฝมือ มีความชํานาญเฉพาะอยาง หรือมีการศึกษาในระดับ ปวช. 3
คําสรุป : เปนชางฝมือ ทํางานที่ครอบคลุมสาขางาน ถายโอนทักษะใชกับสภาพแวดลอมใหม ใหคําแนะนําทาง
เทคนิคทํางานเฉพาะไดหลายๆ งาน ควบคุมคนงานในกลุมและประสานงานเบื้องตน มีสมรรถนะตาม
ชางซอมจักรยานยนต ระดับ 2 และมีสมรรถนะเพิ่มในการตรวจซอม (จักรยานยนต) ระบบรองยานยนต
ระบบเบรกยานยนต ระบบคลัตช และระบบเกียรยานยนต

เนื้อหา :
สมรรถนะยอยของอาชีพ
ผานสมรรถะอาชีพในระดับ 2 มาแลว
7026.1 ตรวจซอมระบบรองรับยานยนต
7026.3 ตรวจซอมระบบเบรกยานยนต
7027.1 ตรวจซอมระบบคลัตช
7027.2 ตรวจซอมระบบเกียรยานยนต

สมรรถนะเลือก โดยมีสมรรถนะเพิ่มอยางนอย 2 สมรรถนะ
7032.1 บริการอุปกรณอํานวยความสะดวก
7032.2 บริการอุปกรณเพื่อความสวยงาม
7032.3 บริการอุปกรณเพื่อความปลอดภัย

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
701 บํารุงรักษายานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7011 บํารุงรักษาตัวรถและสีรถยนต
หนวยยอย(Element)
7011.1 ทําความสะอาดตัวถังภายในและภายนอก
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณ ลาง ปรับตั้ง ตรวจสภาพ และคูมือการใหบริการยานยนตเตรียมมาครบตามขอกําหนด
หองเครื่องยนต เครื่องยนตไดรับการลาง เช็ดแหง สะอาดและตรวจสอบสภาพชิ้นสวนภายนอกใหอยูใน
ข)
สภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนตามขอกําหนด
ค) หองโดยสารภายในและตัวถังภายนอกรถยนตไดรับการลาง เช็ด แหง สะอาดและตรวจสอบสภาพอุปกรณ
ประกอบอยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนตามขอกําหนด
ง) ลอและยางทุกลอ น้ําลางกระจกไดรับการตรวจสอบและเติมใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขอกําหนด
จ) งานสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัย ของใชในรถเก็บเขาที่และผูใชบริการพึงพอใจ
ขอบเขต (Range Statement)
1) เครื่องปมน้ําแรงดันสูง
2) เครื่องดูดฝุนแบบสุญญกาศ
3) ผลิตภัณฑลางทําความสะอาดที่มีมลพิษต่ํา
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 จัดเตรียม ปรับตั้งเครื่องมืออุปกรณทําความสะอาดและคูมือใหบริการยานยนตครบตามขอกําหนด
ลป. 2 ดูดฝุน ลางหองเครื่อง เครื่องยนต หองโดยสาร ตัวถังภายนอกดวยเครื่องดูดฝุนและเครื่องฉีดน้ําแรงสูง
ลป. 3 ขัด ลาง เช็ดตัวถัง เติมลมยาง น้ําลางกระจก
ลป. 4 บันทึกใบตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการใหบริการ
หลักฐานความรูท่ตี องการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ตี องการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 การใชคูมือใหบริการยานยนต
ลร. 3 วิธีการจําแนกและเลือกใชผลิตภัณฑทําความสะอาดและบริการยานยนต
ลร. 4 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณการทําความสะอาดและบริการยานยนต
ลร. 5 ลําดับขั้นตอนการทําความสะอาดและบริการยานยนต
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการใหบริการ
2 ประเมินขั้นตอนการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
701 บํารุงรักษายานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7011 บํารุงรักษาตัวรถและสีรถยนต
หนวยยอย(Element)
7011.2 ขัดมันสีและเคลือบสี
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณ ขัดมันและเคลือบสี พรอมคูมือการใหบริการเตรียมมาครบตามขอกําหนด
ข) สีรถยนตและอุปกรณไดรับการขัดมันใหอยูในสภาพสวยงามพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ค) สีรถยนตและอุปกรณไดรับการเคลือบใหอยูในสภาพสวยงามพรอมใชงานตามขั้นตอน
ง) งานสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัย ของใชในรถเก็บเขาที่และผูใชบริการพึงพอใจ

ขอบเขต (Range Statement)
1) เครื่องขัดสีแบบขับดวยมอเตอร/แบบใชลม
2) ผลิตภัณฑขัดมันและเคลือบสีตามคูมือรถยนต
3) เครื่องปมน้ําแรงดันสูง
4) เครื่องดูดฝุนแบบสุญญกาศ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 จัดเตรียม ปรับตั้งเครื่องมืออุปกรณทําความสะอาด เครื่องมือขัด เคลือบสีและคูมือใหบริการยานยนตและ
บริการสีของรถยนตครบตามขอกําหนด
ลป. 2 ทําความสะอาดและเช็ดแหงตัวถังรถภายนอกดวยเครื่องดูดฝุนและเครื่องฉีดน้ําแรงสูงพรอมทํางานขั้นตอไป
ลป. 3 ขัดสีรถยนตดวยผลิตภัณฑขัดมันและเคลือบสีตามคูมือรถยนต
ลป. 4 บันทึกใบตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการใหบริการขัดสีรถยนต
หลักฐานความรูท่ตี องการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ตี องการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 การใชคูมือใหบริการขัดสีรถยนต
ลร. 3 จําแนกและเลือกใชผลิตภัณฑขัดมันสีและเคลือบสียานยนต
ลร. 4 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณการขัดมันสีและเคลือบสีรถยนต
ลร. 5 ลําดับขั้นตอนการขัด - เคลือบสีและบริการรถยนต
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการใหบริการ
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
701 บํารุงรักษายานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7012 บํารุงรักษรถยนต
หนวยยอย(Element)
7012.1 บํารุงรักษาเครื่องยนต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องยนตและคูมือการบริการเตรียมครบตามกําหนด
ข) น้ํามันเครื่อง ไสกรองน้ํามันเครื่องไดรับการเปลี่ยนตามกําหนด
ค) ไสกรองอากาศ น้ํากลั่นแบตเตอรี่ น้ําลางกระจก ไดรับการเปลี่ยนหรือเติมตามกําหนด
ง) ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงไดรับการเปลี่ยนหรือเติมตามกําหนด
จ) น้ําหลอเย็นไดรับการเปลี่ยนหรือเติมตามกําหนด
ฉ) สายพานไดรับการปรับตั้งตามมาตรฐานกําหนด
ช) รอบเดินเบาไดรับการปรับตั้งตามมาตรฐานกําหนด
ซ) ระยะฟรีคันเหยียบเบรก คลัตช คันเรงไดรับการปรับตั้งตรงตามมาตรฐานกําหนด
ฌ) งานสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัย ของใชในรถเก็บเขาที่และผูใชบริการพึงพอใจ
ขอบเขต (Range Statement)
1) เครื่องมือ อุปกรณบริการยานยนตเบื้องตน (Hand tools) ตามมาตรฐานยานยนต
2) เครื่องมือวัดรอบ ปรับรอบเดินเบา
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องยนตและคูมือการบริการครบตามขอกําหนด
ลป. 2 เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง ไสกรองน้ํามันเครื่อง ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง ไสกรองอากาศตามขั้นตอนกําหนด
ลป. 3 เติมน้ํากลั่นแบตเตอรี่ น้ําลางกระจก น้ําหลอเย็นตามขั้นตอนกําหนด
ลป. 4 ปรับตั้งสายพาน รอบเดินเบา ระยะฟรีคันเหยียบเบรก คลัตช คันเรงตามมาตรฐานกําหนด
ลป. 5 บันทึกใบตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการใหบริการบํารุงรักษาเครื่องยนต
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements): หรือความรูท่ตี องการ (UPK)
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 วิธีการใช ปรับตั้งและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณการใหบริการยานยนต
ลร. 3 ขั้นตอนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง ไสกรองน้ํามันเครื่อง ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง ไสกรองอากาศ
ลร. 4 ลําดับขั้นตอนการปรับสายพาน รอบเดินเบาและระยะฟรีคันเหยียบ
ลร. 5 เลือกใชผลิตภัณฑใหบริการระบหลอลื่น หลอเย็น กรองอากาศ น้ํากลั่นเหมาะกับยานยนต
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการใหบริการ
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
701 บํารุงรักษายานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7012 บํารุงรักษรถยนต
หนวยยอย(Element)
7012.2 บํารุงรักษาระบบเครื่องลาง
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องลางรถยนตและคูมือการบริการเตรียมครบตามกําหนด
ข) ระบบเบรกไดรับการบํารุงรักษาและปรับตั้งตามมาตรฐานกําหนด
ค) ระบบรองรับไดรับการบํารุงรักษาตามมาตรฐานกําหนด
ง) ลอและยางไดรับการบํารุงรักษาตรงตามมาตรฐานกําหนด
จ) งานสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ

ขอบเขต (Range Statement)
1) เครื่องมือ อุปกรณ วัสดุ บํารุงรักษาระบบเครื่องลางตามมาตรฐานยานยนต
2) เครื่องมืออุปกรณปรับตั้งเบรก
3)
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องลางรถยนตและคูมือการบริการครบตามกําหนด
ลป. 2 บํารุงรักษาและปรับตั้งระบบเบรก ตามมาตรฐานกําหนด
ลป. 3 บํารุงรักษาระบบรองรับ ลอและยางตามมาตรฐานกําหนด
ลป. 4 บันทึกใบตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการบํารุงรักษาระบบเครื่องลาง
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ตี องการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 หลักการเลือกใชวัสดุ อุปกรณการบํารุงรักษาระบบเครื่องลางรถยนต
ลร. 3 ลําดับขั้นตอนการบํารุงรักษาและปรับตั้งระบบเบรก ตามมาตรฐานกําหนด
ลร. 4 ลําดับขั้นตอนการบํารุงรักษาระบบรองรับ ลอและยาง ตามมาตรฐานกําหนด
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการบํารุงรักษาระบบเครื่องลาง
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
701 บํารุงรักษายานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7012 บํารุงรักษรถยนต
หนวยยอย(Element)
7012.3 บํารุงรักษาระบบสงกําลัง
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณปรับตั้ง บํารุงรักษาระบบสงกําลังรถยนตและคูมือการบริการเตรียมครบตามกําหนด
ข) เกียรและเฟองทายไดรับการบํารุงรักษาตามมาตรฐานกําหนด
ค) เพลาขับ - เพลากลางไดรับการบํารุงรักษาตามกําหนด
ง) งานสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุ บํารุงรักษาระบบเกียรและเฟองทาย เพลาขับ เพลากลางตามมาตรฐานยานยนต
2) เครื่องมือเติมน้ํามันเกียรและเฟองทาย
3) เครื่องมืออัดจาระบี
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณปรับตั้ง บํารุงรักษาระบบสงกําลังรถยนตและคูมือการบริการครบตามกําหนด
ลป. 2 บํารุงรักษา ปรับเกียรและเฟองทายใหมีสภาพตามมาตรฐานการใชงานที่กําหนด
ลป. 3 บํารุงรักษา ปรับเพลาขับ - เพลากลางใหมีสภาพตามมาตรฐานการใชงานที่กําหนด
ลป. 4 บันทึกใบตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการบํารุงรักษาเกียร เฟองทาย เพลาขับ และเพลากลาง
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ตี องการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 วิธีการเลือกใชวัสดุอุปกรณการบํารุงรักษาเกียร เฟองทาย เพลาขับ และเพลากลาง
ลร. 3 ลําดับขั้นตอนการบํารุงรักษาเกียร เฟองทาย เพลาขับ และเพลากลางตามขอกําหนด

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการบํารุงรักษาเกียร เฟองทาย เพลาขับ และเพลากลาง
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
701 บํารุงรักษายานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7012 บํารุงรักษรถยนต
หนวยยอย(Element)
7012.4 บํารุงรักษาระบบไฟฟา
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณ บํารุงรักษาระบบไฟฟา เตรียมมาครบตามขอกําหนด
ข) ระบบไฟสองสวาง ไฟสัญญาณ ไดรับการบํารุงรักษาตามมาตรฐานกําหนด
ค) ระบบหัวเผาไดรับการบํารุงรักษาตามมาตรฐานกําหนด
ง) ระบบสตารต ไดรับการบํารุงรักษาตามมาตรฐานกําหนด
จ) งานสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุ บํารุงรักษาระบบประจุไฟ ไฟสองสวาง ไฟสัญญาณ หัวเผาและสตารตตาม
มาตรฐานยานยนต
2) มัลติมิเตอร เครื่องทดสอบการจายกระแสแบตเตอรี่
3) ไฮดรอลิกสยกรถ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ บํารุงรักษาระบบไฟฟาครบตามขอกําหนด
ลป. 2 ตรวจสอบ บํารุงรักษาระบบประจุไฟ ไฟสองสวาง ไฟสัญญาณ หัวเผาและสตารตอยูในมาตรฐานการใชงานที่กํา
ลป. 3 บันทึกใบตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการบํารุงรักษาระบบประจุไฟ ไฟสองสวาง ไฟสัญญาณ หัว
เผาและสตารต
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ตี องการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณการบํารุงรักษาระบบประจุไฟ ไฟสองสวาง ไฟสัญญาณ หัวเผาและส
ลร. 3 ลําดับขั้นตอนการตรวจสอบ บํารุงรักษาระบบประจุไฟ ไฟสองสวาง ไฟสัญญาณ หัวเผาและสตารต

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการบํารุงรักษาระบบประจุไฟ ไฟสองสวาง ไฟสัญญาณ หัวเผาและ
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
701 บํารุงรักษายานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7012 บํารุงรักษรถยนต
หนวยยอย(Element)
7012.5 บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณ บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ เตรียมมาครบตามขอกําหนด
ข) แผงระบายความรอนและพัดลมไดรับการตรวจสอบรอยรั่วและปริมาณการทําความเย็น
ค) งานบํารุงรักษาระบบปรับอากาศสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ (Hand tool) เชน ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบลอก คีม ไขควง ประแจแอล คอนหนา
ออน หนาแข็งเครื่องมือเล็กเฉพาะอยาง เชน คีมถางแหวน
2) เครื่องมือวัด (Measuring tool) เชน ไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิเปอร ฟุตเหล็ก ไดอัลเกจ ฟลเลอรเกจ
3) แมนนิโฟลเกจ เครื่องมือทดสอบรอยรั่วสารทําความเย็น เทอรโมมิเตอร
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ มาครบตามขอกําหนด
ลป. 2 บํารุงรักษาแผงระบายความรอนและพัดลม วงจรเครื่องปรับอากาศอยูในมาตรฐานการใชงานที่กําหนด
ลป. 3 บันทึกใบตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการบํารุงรักษาแผงระบายความรอนและพัดลม
วงจรเครื่องปรับอากาศ
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ตี องการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณการบํารุงรักษาแผงระบายความรอนและพัดลม วงจร
ลร. 3 ลําดับขั้นตอนการบํารุงรักษาแผงระบายความรอนและพัดลม วงจรเครื่องปรับอากาศ
ลร. 4 การเลือกใชวัสดุอุปกรณการบํารุงรักษาแผงระบายความรอนและพัดลม วงจรตามขอกําหนด
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการใหบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7021 บริการเครื่องยนต
หนวยยอย(Element)
7021.1 บริการเครื่องยนตแกสโซลีน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณการถอด วัดตรวจสอบ บริการ ประกอบชิ้นสวนกลไกทางกลและไฟฟาของเครื่องยนต
และคูมือบริการ-ซอมเครื่องยนตแกสโซลีนเตรียมมาครบตามกําหนดการใหบริการ-ซอมเครื่องยนต
ข) ชิ้นสวนกลไก ระบบหลอลื่น กลไกชุดไทมิ่ง ระบบจุดระเบิดเครื่องยนตแกสโซลีนไดรับการถอด วัด
ตรวจสอบ บริการ ประกอบใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ค) อุปกรณระบบระบายความรอน ระบบเชื้อเพลิง ระบบประจุอากาศของเครื่องยนตแกสโซลีนไดรับการถอด
วัดตรวจสอบ บริการ ประกอบตามคูมือบริการ
ง) งานบริการเครื่องยนตสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ
ขอบเขต (Range Statement)
1 ใชเครื่องยนตแกสโซลีนสี่สูบ แบบ OHV และแบบ OHC หรือ เครื่องยนตจักรยานยนต สี่และสองจังหวะ
2 ใชเครื่องมือ (Hand tool) เชน ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบลอก คีม ไขควง ประแจแอล คอนหนา
ออน หนาแข็งเครื่องมือเล็กเฉพาะอยาง เชน คีมถางแหวน อุปกรณรัดแหวนลูกสูบ
3 เครื่องมือวัด ไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิเปอร ฟุตเหล็ก ไดอัลเกจ ฟลเลอรเกจ เทลเลสโคปกเกจ เก
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียม และใชเครื่องมือถอด ประกอบ วัด ตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องยนตตามขอกําหนด
ลป. 2 วางเรียงเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องมือวัดที่ใชแยกจากกันเปนลําดับบนผาปู
ลป. 3 วางเรียงชิ้นสวน อุปกรณกลไก ระบบหลอลื่น กลไกชุดไทมิ่ง ระบบจุดระเบิด ระบบระบายความรอน ระบบ
เชื้อเพลิง ระบบประจุอากาศที่ถอดออกมาเปนลําดับบนผาปู
ลป.4 ถอด วัดตรวจสอบ ประกอบชิ้นสวน อุปกรณกลไก ระบบหลอลื่น กลไกชุดไทมิ่ง ระบบจุดระเบิดระบบ
ระบายความรอน ระบบเชื้อเพลิง ระบบประจุอากาศตามขั้นตอนและขอกําหนด
ลป.5 บันทึกขอมูลรายการตรวจสอบสภาพชิ้นสวน อุปกรณเครื่องยนตดวยเครื่องมือวัดละเอียด
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):หรือความรูท่ตี องการ ; UPK)
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 หลักการทํางานเครื่องยนตแกสโซลีนสี่สูบแบบ OHV และแบบ OHC เบื้องตน หรือเครื่องจักรยานยนต
ลร. 3 หลักการ วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณถอด วัดตรวจสอบ ประกอบกลไกเครื่องยนตแกสโซลีน
ลร. 4 ลําดับขั้นตอนการถอด วัดตรวจสอบ บริการ ประกอบกลไกเครื่องยนตแกสโซลีน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการบริการเครื่องยนตแกสโซลีน
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7021 บริการเครื่องยนต
หนวยยอย(Element)
7021.2 บริการเครื่องยนตดีเซล
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณการถอด วัดตรวจสอบ บริการ ประกอบชิ้นสวนกลไกทางกลของเครื่องยนต และคูมือ
บริการ-ซอมเครื่องยนตดีเซลเตรียมมาครบตามกําหนดการใหบริการ-ซอมเครื่องยนต
ข) ชิ้นสวนกลไก ระบบหลอลื่น กลไกชุดไทมิ่งเครื่องยนตดีเซลไดรับการถอด วัดตรวจสอบ บริการ ประกอบ
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ค) อุปกรณระบบระบายความรอน ระบบเชื้อเพลิง ระบบประจุอากาศของเครื่องยนตดีเซลไดรับการถอด วัด
ตรวจสอบ บริการ ประกอบตามคูมือบริการ
ง) งานบริการเครื่องยนตสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ
ขอบเขต (Range Statement)
1 ใชเครื่องยนตดีเซลสี่สูบ หรือเครื่องยนตดีเซลเล็ก
2 ใชเครื่องมือ (Hand tool) เชน ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบลอก คีม ไขควง ประแจแอล คอนหนา
ออน หนาแข็งเครื่องมือเล็กเฉพาะอยาง เชน คีมถางแหวน อุปกรณรัดแหวนลูกสูบ
3 เครื่องมือวัด ไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิเปอร ฟุตเหล็ก ไดอัลเกจ ฟลเลอรเกจ เทลเลสโคปกเกจ เก
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียม และใชเครื่องมือถอด ประกอบ วัด ตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องยนตตามขอกําหนด
ลป. 2 วางเรียงเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องมือวัดที่ใชแยกจากกันเปนลําดับบนผาปู
ลป. 3 วางเรียงชิ้นสวน อุปกรณกลไก ระบบหลอลื่น กลไกชุดไทมิ่ง ระบบระบายความรอน ระบบเชื้อเพลิง
ระบบประจุอากาศที่ถอดออกมาเปนลําดับบนผาปู
ลป.4 ถอด วัดตรวจสอบ ประกอบชิ้นสวน อุปกรณกลไก ระบบหลอลื่น กลไกชุดไทมิ่ง ระบบระบายความรอน
ระบบเชื้อเพลิง ระบบประจุอากาศตามขั้นตอนและขอกําหนด
ลป.5 บันทึกขอมูลรายการตรวจสอบสภาพชิ้นสวน อุปกรณเครื่องยนตดวยเครื่องมือวัดละเอียด
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):หรือความรูท่ตี องการ ( ; UPK)
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 หลักการทํางานเครื่องยนตดีเซลสี่สูบเบื้องตน
ลร. 3 หลักการ วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณถอด วัดตรวจสอบ ประกอบกลไกเครื่องยนตแกสโซลีน
ลร. 4 ลําดับขั้นตอนการถอด วัดตรวจสอบ บริการ ประกอบกลไกเครื่องยนตแกสโซลีน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการบริการเครื่องยนตดีเซล
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7021 บริการเครื่องยนต
หนวยยอย(Element)
7021.3 บริการเครื่องยนตแกส
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณการถอด วัดตรวจสอบ บริการ ประกอบชิ้นสวนอุปกรณเชื้อเพลิงแกสของเครื่องยนต
และคูมือบริการอุปกรณเชื้อเพลิงแกสเตรียมมาครบตามกําหนดการใหบริการเครื่องยนตใชเชื้อเพลิงแกส
ข) ชิ้นสวนอุปกรณเชื้อเพลิงแกสเครื่องยนตแกสโซลีนไดรับการถอด วัดตรวจสอบ บริการ ประกอบใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ค) ชิ้นสวนอุปกรณเชื้อเพลิงแกสเครื่องยนตแกสโซลีนรวมทั้งระบบไดรับการตรวจสอบความปลอดภัยพรอม
ใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ง) งานบริการเครื่องยนตสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ
ขอบเขต (Range Statement)
1 ใชเครื่องยนตแกสโซลีนสี่สูบ ทอบรรจุแกส LPG อุปกรณปรับควบคุมความดัน(หมอตม)
2 ใชเครื่องมือ (Hand tool) เชน ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบลอก คีม ไขควง ประแจแอล คอนหนา
ออน หนาแข็งเครื่องมือเล็กเฉพาะอยาง ชุดตรวจสอบรอยรั่วแกส
3 เครื่องมือวัด (Measuring tool) เชน ไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิเปอร ฟุตเหล็ก ไดอัลเกจ ฟลเลอรเกจ
เทลเลสโคปกเกจ เกจบลอก
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียม และใชเครื่องมือถอด ประกอบ วัด ตรวจสอบชิ้นสวนอุปกรณแกสรถยนตตามขอกําหนด
ลป. 2 วางเรียงเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องมือวัดที่ใชแยกจากกันเปนลําดับบนผาปู
ลป. 3 วางเรียงชิ้นสวน อุปกรณแกสเชื้อเพลิงรถยนตที่ถอดออกมาเปนลําดับบนผาปู
ลป.4 ถอด วัดตรวจสอบ ประกอบชิ้นสวน อุปกรณแกสเชื้อเพลิงรถยนตตามขั้นตอนและขอกําหนด
ลป.5 บันทึกขอมูลรายการตรวจสอบสภาพชิ้นสวน อุปกรณเครื่องยนตดว ยเครื่องมือวัดละเอียด
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 ชนิด ลักษณะ มาตรฐานและการใชงานวัสดุ อุปกรณที่ใชในระบบแกสรถยนต
ลร. 3 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณสําหรับบริการเครื่องยนตใชแกส
ลร. 4 ขั้นตอนการบริการ ถอด ตรวจสอบ ประกอบอุปกรณที่ใชในระบบแกสรถยนต
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการบริการเครื่องยนตแกส
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7022 ซอมเครื่องยนต
หนวยยอย(Element)
7022.1 ตรวจซอมเครื่องยนตแกสโซลีน
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนกลไกทางกล ไฟฟาและระบบทํางานของ
เครื่องยนต และคูมือซอมเครื่องยนตแกสโซลีนเตรียมมาครบตามกําหนด

ข) ชุดกลไกเครื่องยนต กลไกชุดไทมิ่ง ระบบจุดระเบิด ระบบหลอลื่นเครื่องยนตแกสโซลีนไดรับการวิเคราะหหาขอขัดของ ถอด
ตรวจสอบ เปลี่ยน ประกอบใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ทดสอบการทํางานของระบบและเครื่องยนตที่ซอมตามขั้นตอนที่

ค) ระบบระบายความรอน ระบบเชื้อเพลิง ระบบประจุอากาศของเครื่องยนตแกสโซลีนไดรับการวิเคราะหหาขอขัดของ ถอด
ตรวจสอบ เปลี่ยน ประกอบใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ทดสอบการทํางานของระบบและเครื่องยนตที่ซอมตามขั้นตอนที่

ง) งานบริการเครื่องยนตสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ
ขอบเขต (Range Statement)
1 ใชเครื่องยนตแกสโซลีนสี่สูบ แบบ OHV และแบบ OHC หรือ เครื่องยนตจักรยานยนต สี่และสองจังหวะ
2 ใชเครื่องมือ (Hand tool) เชน ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบลอก คีม ไขควง ประแจแอล คอนหนาออน หนาแข็ง
3

เครื่องมือเล็กเฉพาะอยาง เชน คีมถางแหวน
เครื่องมือวัด (Measuring tool) เชน ไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิเปอร ฟุตเหล็ก ไดอัลเกจ ฟลเลอรเกจ เทลเลสโคปกเกจ
เกจบลอก

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียม และใชเครื่องมือวิเคราะห ถอด ประกอบ วัด ตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องยนตตามขอกําหนด
ลป. 2 วางเรียงเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องมือวัดที่ใชแยกจากกันเปนลําดับบนผาปู
ลป.3 วิเคราะห ตรวจสอบ ทดสอบระบบการทํางานและชิ้นสวนเครื่องยนตที่ขัดของตามขั้นตอนที่กําหนด
ลป.4 วางเรียงชิ้นสวน อุปกรณกลไก ระบบหลอลื่น กลไกชุดไทมิ่ง ระบบจุดระเบิด ระบบระบายความรอน ระบบเชื้อเพลิง ระบบ
ประจุอากาศที่ถอดออกมาเปนลําดับบนผาปู
ลป.5 วิเคราะห วัดตรวจสอบ ทดสอบ ปรับเปลี่ยน ประกอบชิ้นสวน อุปกรณกลไก ระบบหลอลื่น กลไกชุดไทมิ่ง ระบบจุดระเบิด
ระบบระบายความรอน ระบบเชื้อเพลิง ระบบประจุอากาศตามขั้นตอนและขอกําหนด
ลป.6 ทดลอง ทดสอบการทํางานชิ้นสวน อุปกรณและระบบเครื่องยนตดวยเครื่องมือเบื้องตนและเฉพาะ
ลป.7 บันทึกขอมูลรายการตรวจซอมชิ้นสวน อุปกรณและระบบเครื่องยนตดวยเครื่องมือเบื้องตนและเฉพาะ

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):หรือความรูท่ตี องการ ; UPK)
ลร. 1
ลร. 2
ลร. 3
ลร. 4

หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
หลักการทํางานเครื่องยนตแกสโซลีนสี่สูบ แบบ OHV และแบบ OHC หรือเครื่องจักรยานยนต
หลักการ วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ประกอบเครื่องยนต
ลําดับขั้นตอนการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ปรับเปลี่ยน ประกอบชิ้นสวน อุปกรณและระบบของเครื่องยนต

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการตรวจซอมเครื่องยนตแกสโซลีน
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7022 ซอมเครื่องยนต
หนวยยอย(Element)
7022.2 ตรวจซอมเครื่องยนตดีเซล
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
เครื่องมือ อุปกรณการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนกลไกทางกล ไฟฟาและระบบทํางานของ
เครื่องยนต และคูมือซอมเครื่องยนตดีเซลเตรียมมาครบตามกําหนด
ข) ชุดกลไกเครื่องยนต กลไกชุดไทมิ่ง ระบบหลอลื่นเครื่องยนตดีเซลไดรับการวิเคราะหหาขอขัดของ ถอด ตรวจสอบ
เปลี่ยน ประกอบพรอมใช ทดสอบการทํางานของระบบและเครื่องยนตตามขั้นตอนกําหนด
ค) ระบบระบายความรอน ระบบเชื้อเพลิง ระบบประจุอากาศเครื่องยนตดีเซลไดรับการวิเคราะหหาขอขัดของ ถอด
ตรวจสอบ เปลี่ยน ประกอบพรอมใชงาน ทดสอบการทํางานของระบบและเครื่องยนตตามขอกําหนด
ง) งานบริการเครื่องยนตสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ
ก)

ขอบเขต (Range Statement)
1 ใชเครื่องยนตดีเซลสี่สูบ หรือเครื่องยนตเล็กดีเซล
2 ใชเครื่องมือ (Hand tool) เชน ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบลอก คีม ไขควง ประแจแอล คอนหนาออน หนา
แข็งเครื่องมือเล็กเฉพาะอยาง เชน คีมถางแหวน
3 เครื่องมือวัด (Measuring tool) เชน ไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิเปอร ฟุตเหล็ก ไดอัลเกจ ฟลเลอรเกจ เทล
เลสโคปกเกจ เกจบลอก
4 ใชเครื่องมือเฉพาะอยาง

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1
ลป. 2
ลป.3
ลป. 4

เตรียม และใชเครื่องมือวิเคราะห ถอด ประกอบ วัด ตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องยนตตามขอกําหนด
วางเรียงเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องมือวัดที่ใชแยกจากกันเปนลําดับบนผาปู
วิเคราะห ตรวจสอบ ทดสอบระบบการทํางานและชิ้นสวนเครื่องยนตที่ขัดของตามขั้นตอนที่กําหนด
วางเรียงชิ้นสวน อุปกรณกลไก ระบบหลอลื่น กลไกชุดไทมิ่ง ระบบระบายความรอน ระบบเชื้อเพลิง ระบบประจุ
อากาศที่ถอดออกมาเปนลําดับบนผาปู
ลป.5 วิเคราะห วัดตรวจสอบ ทดสอบ ปรับเปลี่ยน ประกอบชิ้นสวน อุปกรณกลไก ระบบหลอลื่น กลไกชุดไทมิ่ง ระบบ
ระบายความรอน ระบบเชื้อเพลิง ระบบประจุอากาศตามขั้นตอนและขอกําหนด
ลป.6 ทดลอง ทดสอบการทํางานชิ้นสวน อุปกรณและระบบเครื่องยนตดวยเครื่องมือเบื้องตนและเฉพาะ
ลป.7 บันทึกขอมูลรายการตรวจซอมชิ้นสวน อุปกรณและระบบเครื่องยนตดวยเครื่องมือเบื้องตนและเฉพาะ

หลักฐานความรูท่ตี องการ (The Knowledge Evidence Requirements):หรือความรูท่ตี องการ ( ; UPK)
ลร. 1
ลร. 2
ลร. 3
ลร. 4

หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
หลักการทํางานเครื่องยนตดีเซลสี่สูบ
หลักการ วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ประกอบกลไกเครื่องยนต
ลําดับขั้นตอนการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ปรับเปลี่ยน ประกอบกลไกเครื่องยนต

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการตรวจซอมเครื่องยนตดีเซล
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7022 ซอมเครื่องยนต
หนวยยอย(Element)
7022.3 ตรวจซอมเครื่องยนตแกส
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)

เครื่องมือ อุปกรณการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนอุปกรณเชื้อเพลิงแกสของเครื่องยนต และ
คูมือซอมอุปกรณเชื้อเพลิงแกสเตรียมมาครบตามกําหนดการ
ข) ชิ้นสวนอุปกรณเชื้อเพลิงแกสเครื่องยนตแกสโซลีนไดรับการวิเคราะหหาขอขัดของ ถอด ตรวจสอบ เปลี่ยน ประกอบ
อยูในสภาพพรอมใชงาน ทดสอบการทํางานของระบบและเครื่องยนตที่ซอมตามขั้นตอนที่กําหนด
ค) ชิ้นสวนอุปกรณเชื้อเพลิงแกสเครื่องยนตแกสโซลีนรวมทั้งระบบไดรับการวิเคราะหหาขอขัดของ ถอด ตรวจสอบ
เปลี่ยน ประกอบใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ทดสอบการทํางานและความปลอดภัยของระบบและเครื่องยนตที่ซอม
ตามขั้นตอนที่กําหนด
ง) งานบริการเครื่องยนตสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ

ขอบเขต (Range Statement)
1 ใชเครื่องยนตแกสโซลีนสี่สูบ ทอบรรจุแกส LPG อุปกรณปรับควบคุมความดัน(หมอตม)
2 ใชเครื่องมือ (Hand tool) เชน ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบลอก คีม ไขควง ประแจแอล คอนหนาออน หนา
แข็ง เครื่องมือเล็กเฉพาะอยาง ชุดตรวจสอบรอยรั่วแกส
3 เครื่องมือวัด (Measuring tool) เชน ไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิเปอร ฟุตเหล็ก ไดอัลเกจ ฟลเลอรเกจ เทล
เลสโคปกเกจ เกจบลอก
4 ใชเครื่องมือเฉพาะอยาง

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1
ลป. 2
ลป.3
ลป.4
ลป.5
ลป.6
ลป.7

เตรียม และใชเครื่องมือวิเคราะห ถอด ประกอบ วัด ตรวจสอบชิ้นสวนอุปกรณแกสรถยนตตามขอกําหนด
วางเรียงเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องมือวัดที่ใชแยกจากกันเปนลําดับบนผาปู
วิเคราะห ตรวจสอบ ทดสอบระบบการทํางานและชิ้นสวนเครื่องยนตที่ขัดของตามขั้นตอนที่กําหนด
วางเรียงชิ้นสวน อุปกรณแกสเชื้อเพลิงรถยนตที่ถอดออกมาเปนลําดับบนผาปู
วิเคราะห วัดตรวจสอบ ทดสอบ ปรับเปลี่ยน ประกอบชิ้นสวน อุปกรณแกสเชื้อเพลิงรถยนตตามขอกําหนด
ทดลอง ทดสอบการทํางานชิ้นสวน อุปกรณและระบบแกสเชื้อเพลิงยนตดวยเครื่องมือเบื้องตนและเฉพาะ
บันทึกขอมูลรายการตรวจซอมชิ้นสวน อุปกรณและระบบแกสเชื้อเพลิงยนตดวยเครื่องมือเบื้องตนและเฉพาะ

หลักฐานความรูท่ตี องการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ตี องการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1
ลร. 2
ลร. 3
ลร. 4

หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ชนิด ลักษณะ มาตรฐานและการใชงานวัสดุ อุปกรณที่ใชในระบบแกสรถยนต
หลักการ วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ประกอบเครื่องยนตใชแกส
ลําดับขั้นตอนการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ปรับเปลี่ยน ประกอบชิ้นสวน อุปกรณและระบบของเครื่องยนตใชแกส

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการตรวจซอมเครื่องยนตแกส
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7022 ติดตั้งและซอมระบบเชื้อเพลิง
หนวยยอย(Element)
7022.4 ตรวจซอมระบบเชื้อเพลิงแกส
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณ ตรวจซอมระบบเชื้อเพลิงแกส คูมือการใหบริการ เตรียมมาครบตามขอกําหนด
ข) อุปกรณ ระบบเชื้อเพลิงแกส ไดรับการบริการ ซอม และตรวจสอบอยูในสภาพเรียบรอยพรอมใชงานตาม
ขั้นตอนที่กําหนด
ค) ตรวจปรับตั้ง ปรับแตงเครื่องยนตใหไดตามคาที่กําหนด
ง) ตรวจซอมสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ
จ)
ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องตรวจซอมระบบเชื้อเพลิงแกส
2) ปรับตั้ง ปรับแตงเครื่องยนต
3)
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 ใบตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการใหบริการ
ลป. 2 ยานยนตที่ผานการใหบริการเชื้อเพลิงแกสตามรายการสั่งงาน
ลป. 3

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ตี องการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 จําแนกและเลือกใชอุปกรณตรวจซอมและบริการยานยนต
ลร. 2 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณตรวจซอมและบริการเชื้อเพลิงแกส
ลร. 3 ลําดับขั้นตอนการตรวจซอมและใหบริการระบบเชื้อเพลิงแกส
ลร. 4 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการติดตั้งอุปกรณ
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7023 บริการระบบไฟฟายานยนต
หนวยยอย(Element)
7023.1 บริการระบบไฟฟาเครื่องยนต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณการถอด วัดตรวจสอบ บริการ ประกอบชิ้นสวนระบบประจุไฟ ระบบสตารตและคูมือ
การบริการเตรียมครบตามขอกําหนด
ข) ชิ้นสวน อุปกรณอัลเทอรเนเตอรและแบตเตอรี่ไดรับการถอด วัดตรวจสอบ บริการ ประกอบใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ชิ้นสวนอุปกรณมอเตอรสตารตและโซลินอยดไดรับการถอด วัดตรวจสอบ บริการ ประกอบใหอยูในสภาพ
ค)
พรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ง) งานบริการระบบประจุไฟ ระบบสตารตสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ
ขอบเขต (Range Statement)
1) เครื่องมือ (Hand tool) เชน ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบลอก คีม ไขควง ประแจแอล คอน หนาออน หนา
แข็งเครื่องมือเล็กเฉพาะอยาง เชน คีมถางแหวน
2) เครื่องมือวัด ไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิเปอร ฟุตเหล็ก ไดอัลเกจ ฟลเลอรเกจ เทลเลสโคปกเกจ เกจบลอก
3) มัลติมิเตอร ไฮโดรมิเตอร ชุดเครื่องมือบริการแบตเตอรี่

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียม และใชเครื่องมือถอด ประกอบ วัด ตรวจสอบระบบประจุไฟ อัลเทอรเนเตอร แบตเตอรี่ และระบบ
สตารต มอเตอรสตารตและโซลินอยดมาตามขอกําหนด
ลป. 2 วางเรียงเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องมือวัดที่ใชแยกจากกันเปนลําดับบนผาปู
ลป. 3 วางเรียงชิ้นสวน อุปกรณระบบประจุไฟ อัลเทอรเนเตอร แบตเตอรี่ และระบบสตารต มอเตอรสตารตและ
โซลินอยดที่ถอดออกมาเปนลําดับบนผาปู
ลป.4 ถอด วัดตรวจสอบ บริการ ประกอบชิ้นสวน อุปกรณระบบประจุไฟ อัลเทอรเนเตอร แบตเตอรี่ และระบบ
สตารต มอเตอรสตารตและโซลินอยดตามขั้นตอนและขอกําหนด
ลป.5 บันทึกขอมูลรายการตรวจสอบสภาพและบริการชิ้นสวน อุปกรณระบบประจุไฟ และระบบสตารต
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 หลักการทํางานของระบบประจุไฟและระบบสตารต
ลร. 3 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณสําหรับบริการระบบประจุไฟและระบบสตารต
ลร. 4 ลําดับขั้นตอนการใหบริการระบบประจุไฟและระบบสตารต
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการบริการระบบประจุไฟและระบบสตารต
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7023 บริการระบบไฟฟายานยนต
หนวยยอย(Element)
7023.2 บริการระบบไฟฟาสองสวางและสัญญาณ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณการถอด วัดตรวจสอบ บริการ ประกอบชิ้นสวนระบบไฟสองสวางและสัญญาณและคูมือ
การบริการเตรียมครบตามขอกําหนด
ข) ชิ้นสวน อุปกรณระบบไฟสองสวางและสัญญาณไดรับการถอด วัดตรวจสอบ บริการ ประกอบใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ค) งานบริการระบบไฟสองสวางและสัญญาณสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ
ขอบเขต (Range Statement)
1) เครื่องมือ (Hand tool) เชน ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบลอก คีม ไขควง ประแจแอล คอน หนา
ออน หนาแข็งเครื่องมือเล็กเฉพาะอยาง เชน คีมถางแหวน
2) เครื่องมือวัด (Measuring tool) เชน ไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิเปอร ฟุตเหล็ก ไดอัลเกจ ฟลเลอรเกจ
เทลเลสโคปกเกจ เกจบลอก
3) มัลติมิเตอร เครื่องตั้งไฟหนารถยนต
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียม และใชเครื่องมือถอด ประกอบ วัด ตรวจสอบระบบไฟสองสวางและสัญญาณมาตามขอกําหนด
ลป. 2 วางเรียงเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องมือวัดที่ใชแยกจากกันเปนลําดับบนผาปู
ลป. 3 วางเรียงชิ้นสวน อุปกรณระบบไฟสองสวางและสัญญาณที่ถอดออกมาเปนลําดับบนผาปู
ลป.4 ถอด วัดตรวจสอบ บริการ ประกอบชิ้นสวน อุปกรณระบบไฟสองสวางและสัญญาณตามขั้นตอนและ
ลป.5 บันทึกขอมูลรายการตรวจสอบสภาพและบริการชิ้นสวน อุปกรณระบบไฟสองสวางและสัญญาณ
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 หลักการทํางานของระบบไฟสองสวางและสัญญาณ
ลร. 3 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณสําหรับบริการระบบไฟสองสวางและสัญญาณ
ลร. 4 ลําดับขั้นตอนการใหบริการระบบไฟสองสวางและสัญญาณ
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการบริการระบบไฟสองสวางและสัญญาณ
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7024 ซอมระบบไฟฟายานยนต
หนวยยอย(Element)
7024.1 ตรวจซอมระบบไฟฟาเครื่องยนต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนระบบไฟจุดระเบิด ระบบควบคุม
การฉีดเชื้อเพลิงและคูมือการซอมเตรียมครบตามขอกําหนด
ข) ชิ้นสวน อุปกรณระบบไฟจุดระเบิด ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงไดรับการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน
ประกอบใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ค) วงจรไฟจุดระเบิด องศาการจุดระเบิดและอุปกรณไดรับการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบใหอยู
ในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ง) ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงแกสโซลีนและอุปกรณไดรับการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบให
อยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
จ) ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงดีเซลนและอุปกรณไดรับการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบใหอยู
ในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ฉ) งานตรวจซอมระบบไฟฟาเครื่องยนตสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ

ขอบเขต (Range Statement)
1) เครื่องมือ (Hand tool) เชน ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบลอก คีม ไขควง ประแจแอล คอน หนาออน หนา
แข็งเครื่องมือเล็กเฉพาะอยาง เชน คีมถางแหวน ไขควงวัดไฟฟา คีมตัดปอกสายไฟฟา
2) เครื่องมือวัด (Measuring tool) เชน ไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิเปอร ฟุตเหล็ก ไดอัลเกจ ฟลเลอรเกจ เทล
เลสโคปกเกจ เกจบลอก
3) มัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป ไทมิงไลต เครื่องวิเคราะหระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียม และใชเครื่องมือวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนระบบไฟจุดระเบิด ระบบควบคุม
การฉีดเชื้อเพลิงและคูมือการซอมเตรียมครบตามขอกําหนด
ลป. 2 วางเรียงเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องมือวัดที่ใชแยกจากกันเปนลําดับบนผาปู
ลป. 3 วางเรียงชิ้นสวน อุปกรณระบบไฟจุดระเบิด ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงที่ถอดออกมาเปนลําดับบนผาปู
ลป.4 วิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนระบบไฟจุดระเบิด ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงตาม
ขั้นตอนและขอกําหนด
ลป.5 วิเคราะห ตรวจซอมวงจรไฟจุดระเบิด ตั้งองศาการจุดระเบิดตามขั้นตอนและขอกําหนด
ลป.6 วิเคราะห ตรวจซอมระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงแกสโซลีนและดีเซลตามขั้นตอนและขอกําหนด
ลป.7 บันทึกขอมูลรายการตรวจซอมระบบไฟจุดระเบิด ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง
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หลักฐานความรูท่ตี องการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 หลักการทํางานของระบบจุดระเบิดและระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
ลร. 3 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณตรวจซอมระบบจุดระเบิดและระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง
ลร. 4 ลําดับขั้นตอนการตรวจซอม และปรับตั้งระบบจุดระเบิดและระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1
2
3
4

ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการตรวจซอม ปรับตั้งระบบจุดระเบิด
ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการตรวจซอมและปรับตั้งระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง
ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7024 ซอมเครื่องยนต
หนวยยอย(Element)
7024.2 ตรวจซอระบบไฟฟาสองสวางและสัญญาณ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนระบบไฟฟาสองสวางและสัญญาณ
พรอมทั้งคูมือการซอมเตรียมครบตามขอกําหนด
ข) ชิ้นสวน อุปกรณระบบไฟฟาสองสวางและสัญญาณไดรับการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบให
อยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ค) วงจรไฟระบบไฟฟาสองสวางและสัญญาณไดรับการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ง) งานตรวจซอมระบบไฟฟาสองสวางและสัญญาณสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ

ขอบเขต (Range Statement)
1) เครื่องมือ (Hand tool) เชน ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบลอก คีม ไขควง ประแจแอล คอน หนาออน หนา
แข็งเครื่องมือเล็กเฉพาะอยาง เชน คีมถางแหวน ไขควงวัดไฟฟา คีมตัดปอกสายไฟฟา
2) เครื่องมือวัด (Measuring tool) เชน ไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิเปอร ฟุตเหล็ก ไดอัลเกจ ฟลเลอรเกจ เทล
เลสโคปกเกจ เกจบลอก
3) มัลติมิเตอร หลอดไฟทดสอบวงจร เครื่องตั้งไฟหนารถยนต

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. เตรียมและใชเครื่องมือ อุปกรณการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนระบบไฟฟาสองสวาง
1 และสัญญาณตามขอกําหนด
ลป. 2 วางเรียงเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องมือวัดที่ใชแยกจากกันเปนลําดับบนผาปู
ลป. 3 วางเรียงชิ้นสวน อุปกรณระบบไฟสองสวางและสัญญาณที่ถอดออกมาเปนลําดับบนผาปู
ลป.4 วิเคราะหถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบ ปรับตั้งชิ้นสวน อุปกรณระบบไฟสองสวางและสัญญาณตาม
ขั้นตอนและขอกําหนด
ลป.5 วิเคราะห ตรวจสอบ ซอมวงจรระบบไฟสองสวางและสัญญาณตามขั้นตอนและขอกําหนด
ลป.6 บันทึกขอมูลรายการตรวจสอบสภาพและบริการชิ้นสวน อุปกรณระบบไฟสองสวางและสัญญาณ

หลักฐานความรูท่ตี องการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 หลักการทํางานของระบบไฟสองสวางและสัญญาณและอุปกรณของระบบ
ลร. 3 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณสําหรับบริการระบบไฟสองสวางและสัญญาณ
ลร. 4 ลําดับขั้นตอนการวิเคราะหถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบ ปรับตั้งชิ้นสวน อุปกรณระบบไฟสองสวางและ
สัญญาณ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)

1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการตรวจซอมระบบไฟฟาสองสวางและสัญญาณ
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึ
งพอใจของผู
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7025 ซอมระบบปรับอากาศยานยนต
หนวยยอย(Element)
7025.1 ตรวจซอมอุปกรณปรับอากาศ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก)

เครื่องมือ อุปกรณการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนระบบปรับอากาศรถยนตและคูมือ
การซอมเตรียมครบตามขอกําหนด
ข) ชิ้นสวน อุปกรณของระบบทอน้ํายา แผงระบายความรอน แผงความเย็นและคอมเพรสเซอรปรับอากาศรถยนต
ไดรับการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ค) วงจรระบบปรับอากาศไดรับการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบและเติมสารทําความเย็นใหอยู
ในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ง) งานตรวจซอมอุปกรณปรับอากาศสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ (Hand tool) เชน ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบลอก คีม ไขควง ประแจแอล คอนหนา
ออน หนาแข็งเครื่องมือเล็กเฉพาะอยาง เชน คีมถางแหวน
2) เครื่องมือวัด (Measuring tool) เชน ไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิเปอร ฟุตเหล็ก ไดอัลเกจ ฟลเลอรเกจ
3) แมนนิโฟลเกจ เครื่องมือทดสอบรอยรั่วสารทําความเย็น เทอรโมมิเตอร
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียมและใชเครื่องมือวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนระบบทอน้ํายา แผงระบายความ
รอน แผงความเย็นและคอมเพรสเซอรปรับอากาศรถยนตและคูมือการซอมตามขอกําหนด
ลป. 2 วางเรียงเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องมือวัดที่ใชแยกจากกันเปนลําดับบนผาปู
ลป. 3 วางเรียงชิ้นสวน อุปกรณระบบปรับอากาศรถยนตที่ถอดออกมาเปนลําดับบนผาปู
ลป.4 วิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวน อุปกรณระบบทอน้ํายา แผงระบายความรอน แผงความ
เย็นและคอมเพรสเซอรใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ลป.5 วิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบวงจรระบบปรับอากาศรถยนตและเติมสารทําความเย็นใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ลป.6 บันทึกขอมูลรายการตรวจซอมระบบไฟจุดระเบิด ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง

หลักฐานความรูท่ตี องการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1
ลร. 2
ลร. 3
ลร. 4

หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
หลักการทํางานของระบบปรับอากาศรถยนต
วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณตรวจซอมระบบปรับอากาศรถยนต
ลําดับขั้นตอนการตรวจซอม และเติมสารทําความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการตรวจซอม ระบบปรับอากาศ
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7025 ซอมระบบปรับอากาศยานยนต
หนวยยอย(Element)
7025.2 ตรวจซอมระบบไฟฟาควบคุมระบบปรับอากาศยานยนต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
เครื่องมือ อุปกรณการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนระบบควบคุมระบบปรับอากาศ
ทางกลและทางไฟฟาและคูมือการซอมเตรียมครบตามขอกําหนด
ข) ชิ้นสวน อุปกรณระบบควบคุมระบบปรับอากาศทางกลและทางไฟฟาไดรับการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม
เปลี่ยน ประกอบใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ค) วงจรไฟฟาควบคุมเครื่องปรับอากาศรถยนตไดรับการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ง) งานตรวจซอมระบบไฟฟาควบคุมระบบปรับอากาศยานยนตสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใ
ก)

ขอบเขต (Range Statement)
1) เครื่องมือ (Hand tool) เชน ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบลอก คีม ไขควง ประแจแอล คอน หนาออน หนา
แข็งเครื่องมือเล็กเฉพาะอยาง เชน คีมถางแหวน ไขควงวัดไฟฟา คีมตัดปอกสายไฟฟา
2) เครื่องมือวัด (Measuring tool) เชน ไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิเปอร ฟุตเหล็ก ไดอัลเกจ ฟลเลอรเกจ เทล
เลสโคปกเกจ
3) มัลติมิเตอร แมนนิโฟลเกจ เครื่องมือทดสอบรอยรั่วสารทําความเย็น เทอรโมมิเตอร

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียม และใชเครื่องมือวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนระบบไฟฟาควบคุมระบบปรับ
อากาศรถยนตและคูมือการซอมเตรียมครบตามขอกําหนด
ลป. 2 วางเรียงเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องมือวัดที่ใชแยกจากกันเปนลําดับบนผาปู
ลป. 3 วางเรียงชิ้นสวน อุปกรณระบบไฟฟาควบคุมระบบปรับอากาศรถยนตที่ถอดออกมาเปนลําดับบนผาปู
ลป.4 วิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนระบบไฟฟาควบคุมระบบปรับอากาศรถยนตตาม
ขั้นตอนและขอกําหนด
ลป.5 บันทึกขอมูลรายการตรวจซอมระบบไฟจุดระเบิด ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง

หลักฐานความรูท่ตี องการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1
ลร. 2
ลร. 3
ลร. 4

หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
หลักการทํางานของระบบควบคุมระบบปรับอากาศรถยนต
วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณตรวจซอมระบบควบคุมระบบปรับอากาศรถยนต
ลําดับขั้นตอนการตรวจซอม และปรับตั้งระบบควบคุมระบบปรับอากาศรถยนต

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการตรวจซอม ระบบควบคุมระบบปรับอากาศรถยนต
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7026 ซอมระบบเครื่องลาง
หนวยยอย(Element)
7026.1 ตรวจซอมระบบรองรับยานยนต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
เครื่องมือ อุปกรณการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนระบบรองรับและคูมือการซอม
เตรียมครบตามขอกําหนด
ชิ้นสวน อุปกรณของแหนบแผน บูชหูแหนบและบูชโตงเตง สปริงขด บูช ลูกหมาก ปกนก โชคอัพ แหนบบิด
ข) (ทอชั่นบาร)ไดรับการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบ ปรับตั้งใหอยูในสภาพพรอมใชงานตาม
ขั้นตอนที่กําหนด

ก)

ลูกปนลอไดรับการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบ ปรับตั้งอัดจาระบีใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
ตามขั้นตอนที่กําหนด
ง) ยางรถยนตไดรับการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ สมดุล จัดสลับลอใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
จ) งานตรวจซอมระบบรองรับยานยนตสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ

ค)

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ (Hand tool) เชน ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบลอก คีม ไขควง ประแจแอล คอนหนาออน หนา
แข็งเครื่องมือเล็กเฉพาะอยาง เชน คีมถางแหวน
2) เครื่องมือวัด (Measuring tool) เชน ไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิเปอร ฟุตเหล็ก ไดอัลเกจ ฟลเลอรเกจ
3) เครื่องมือถวงลอรถยนต ปมลมพรอมอุปกรณควบคุมการจายลม เครื่องอัดจาระบี

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียมและใชเครื่องมือวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนระบบรองรับรถยนตและคูมือการ
ซอมตามขอกําหนด
ลป. 2 วางเรียงเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องมือวัดที่ใชแยกจากกันเปนลําดับบนผาปู
ลป. 3 วางเรียงชิ้นสวน อุปกรณระบบรองรับรถยนตที่ถอดออกมาเปนลําดับบนผาปู
ลป.4 วิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวน อุปกรณแหนบแผน บูชหูแหนบและบูชโตงเตง สปริงขด
บูช ลูกหมาก ปกนก โชคอัพ แหนบบิด (ทอชั่นบาร)ใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขอกําหนด
ลป.5 วิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบลูกปนลอและอัดจาระบีใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่
กําหนด
ลป.6 วิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ สมดุลยางรถยนต จัดสลับลอใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ลป.7 บันทึกขอมูลรายการตรวจซอมระบบรองรับยานยนตและเขียนรายงาน
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หลักฐานความรูท่ตี องการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
หลักการทํางานของระบบรองรับยานยนต แหนบแผน แหนบบิด (ทอชั่นบาร) บูชหูแหนบและบูชโตงเตง สปริงขด
ลร. 2
บูช ลูกหมาก ปกนก โชคอัพ ลอและยางรถยนต
ลร. 3 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณตรวจซอมระบบรองรับยานยนต
ลําดับขั้นตอนการตรวจซอมระบบรองรับยานยนต แหนบแผน แหนบบิด (ทอชั่นบาร) บูชหูแหนบและบูชโตงเตง
ลร. 4
สปริงขด บูช ลูกหมาก ปกนก โชคอัพ ลอและยางรถยนต

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการใหบริการระบบรองรับ
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7026 ซอมระบบเครื่องลาง
หนวยยอย(Element)
7026.2 ตรวจซอมระบบบังคับเลี้ยวและศูนยลอยานยนต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนระบบบังคับเลี้ยวและศูนยลอยาน
ยนตและคูมือการซอมเตรียมครบตามขอกําหนด
ข) ชิ้นสวน อุปกรณของกระปุกพวงมาลัย ชุดพวงมาลัยกําลัง ชุดกานตอบังคับเลี้ยว มุมลอรถยนต ไดรับการวิเคราะห
ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบ ปรับตั้งใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขอกําหนด
ค) มุมลอรถยนตไดรับการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ปรับตั้งอัดจาระบีใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่
ง) งานตรวจซอมระบบรองรับยานยนตสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ (Hand tool) เชน ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบลอก คีม ไขควง ประแจแอล คอนหนาออน หนา
แข็งเครื่องมือเล็กเฉพาะอยาง เชน คีมถางแหวน
2) เครื่องมือวัด (Measuring tool) เชน ไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิเปอร ฟุตเหล็ก ไดอัลเกจ ฟลเลอรเกจ
3) เครื่องมือถวงลอรถยนต ปมลมพรอมอุปกรณควบคุมการจายลม เครื่องอัดจาระบี เครื่องปรับตั้งมุมลอ
4) แทนอัดไฮดรอลิก เครื่องเจียระไนตั้งโตะ

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียมและใชเครื่องมือวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนระบบบังคับเลี้ยวและศูนยลอยาน
ยนตและคูมือการซอมตามขอกําหนด
ลป. 2 วางเรียงเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องมือวัดที่ใชแยกจากกันเปนลําดับบนผาปู
ลป. 3 วางเรียงชิ้นสวน อุปกรณระบบบังคับเลี้ยวและศูนยลอยานยนตที่ถอดออกมาเปนลําดับบนผาปู
ลป.4 วิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวน อุปกรณกระปุกพวงมาลัย ชุดพวงมาลัยกําลัง ชุดกานตอ
บังคับเลี้ยวใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขอกําหนด
ลป.5 วิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบปรับตั้งมุมลอรถยนตใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่
ลป.6 บันทึกขอมูลรายการตรวจซอมระบบรองรับยานยนตและเขียนรายงาน

หลักฐานความรูท่ตี องการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 หลักการทํางานของระบบบังคับเลี้ยว กระปุกพวงมาลัย ชุดพวงมาลัยกําลัง ชุดกานตอบังคับเลี้ยว และศูนยลอยานยนต
ลร. 3 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณตรวจซอมระบบบังคับเลี้ยวและศูนยลอยานยนต
ลร. 4 ลําดับขั้นตอนวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวน อุปกรณระบบบังคับเลี้ยว กระปุกพวงมาลัย
ชุดพวงมาลัยกําลัง ชุดกานตอบังคับเลี้ยว และศูนยลอยานยนต

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการใหบริการระบบบังคับเลี้ยวและศูนยลอยานยนต
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7026 ซอมระบบเครื่องลาง
หนวยยอย(Element)
7026.3 ตรวจซอมระบบเบรกยานยนต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนระบบเบรก เบรกมือ ดรัมเบรก ดิส
เบรก เบรกแบบ ABS และคูมือการซอมเตรียมครบตามขอกําหนด
ข) ชิ้นสวน อุปกรณของระบบเบรก เบรกมือ แมปมเบรก หมอลมเบรก ดรัมเบรก ดิสเบรก เบรกแบบ ABS ไดรับการ
วิเคราะห ถอด ตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบ ปรับตั้งใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขอกําหนด
ค) ระบบเบรก เบรกมือ ดรัมเบรก ดิสเบรก เบรกแบบ ABS ไดรับการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ปรับตั้งไลลมเบรก
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ง) งานตรวจซอมระบบเบรก สําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ (Hand tool) เชน ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบลอก คีม ไขควง ประแจแอล คอนหนาออน หนา
แข็งเครื่องมือเล็กเฉพาะอยาง เชน คีมถางแหวน
2) เครื่องมือวัด (Measuring tool) เชน ไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิเปอร ฟุตเหล็ก ไดอัลเกจ ฟลเลอรเกจ
3) แทนอัดไฮดรอริก เครื่องเจียระไนตั้งโตะ
4) ปมลมพรอมอุปกรณควบคุมการจายลม เครื่องดัดทอบานทอ เครื่องอบผาเบรก เครื่องเจียระไนกามเบรก

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียมและใชเครื่องมือวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนระบบเบรก เบรกมือ แม
ปมเบรก หมอลมเบรก ดรัมเบรก ดิสเบรก เบรกแบบ ABSและคูมือการซอมตามขอกําหนด
ลป. 2 วางเรียงเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องมือวัดที่ใชแยกจากกันเปนลําดับบนผาปู
ลป. 3 วางเรียงชิ้นสวน อุปกรณระบบเบรกที่ถอดออกมาเปนลําดับบนผาปู
ลป.4 วิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวน อุปกรณระบบเบรก เบรกมือ แมปมเบรก หมอ
ลมเบรก ดรัมเบรก ดิสเบรก เบรกแบบ ABSใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขอกําหนด
ลป.5 วิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบปรับตั้งระบบเบรก เบรกมือ ดรัมเบรก ดิสเบรก เบรก
แบบ ABS และไลลมเบรกใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ลป.6 บันทึกขอมูลรายการตรวจซอมระบบเบรกรถยนต
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หลักฐานความรูท่ตี องการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 หลักการทํางานของระบบเบรก เบรกมือ แมปมเบรก หมอลมเบรก ดรัมเบรก ดิสเบรก เบรกแบบ ABS
ลร. 3 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณตรวจซอมระบบเบรก เบรกมือ แมปมเบรก หมอลมเบรก ดรัมเบรก ดิส
เบรก เบรกแบบ ABS
ลร. 4 ลําดับขั้นตอนวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวน อุปกรณระบบเบรก เบรกมือ แมปมเบรก
หมอลมเบรก ดรัมเบรก ดิสเบรก เบรกแบบ ABS

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการใหบริการระบบเบรกยานยนต
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7027 ซอมระบบสงกําลัง
หนวยยอย(Element)
7027.1 ตรวจซอมระบบคลัต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนชุดคลัตซและคูมือการซอม
เตรียมครบตามขอกําหนด
ข) ชิ้นสวน อุปกรณของชุดคลัตซไดรับการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบ ปรับตั้งใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ค) งานตรวจซอมชุดคลัตชสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ
ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ (Hand tool) เชน ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบลอก คีม ไขควง ประแจแอล คอนหนา
ออน หนาแข็งเครื่องมือเล็กเฉพาะอยาง เชน คีมถางแหวน
2) เครื่องมือวัด (Measuring tool) เชน ไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิเปอร ฟุตเหล็ก ไดอัลเกจ ฟลเลอรเกจ
3) ไฮดรอลิกยกรถยนต ปมลมพรอมอุปกรณควบคุมการจายลม เครื่องอัดจาระบี
4) แทนอัดไฮดรอลิก เครื่องเจียระไนตั้งโตะ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียมและใชเครื่องมือวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนชุดคลัตซ แมปมคลัตซ
และคูมือการซอมตามขอกําหนด
ลป. 2 วางเรียงเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องมือวัดที่ใชแยกจากกันเปนลําดับบนผาปู
ลป. 3 วางเรียงชิ้นสวน อุปกรณชุดคลัตซ ที่ถอดออกมาเปนลําดับบนผาปู
ลป.4 วิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบ ปรับตั้งชิ้นสวน อุปกรณชุดคลัตซ แผนคลัตซแมปม
คลัตชใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขอกําหนด
ลป.5 บันทึกขอมูลรายการตรวจซอม ปรับตั้งชุดคลัตชและเขียนรายงานการทํางาน
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 หลักการทํางานของชุดคลัตช
ลร. 3 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณตรวจซอมชุดคลัตช
ลร. 4 ลําดับขั้นตอนวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบ ปรับตั้ง ชิ้นสวน อุปกรณชุดคลัตช แผน
คลัตช แมปมคลัตช
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการตรวจซอมระบบคลัต
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7027 ซอมระบบสงกําลัง
หนวยยอย(Element)
7027.2 ตรวจซอมระบบเกียรยานยนต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนอุปกรณชุดเกี่ยรธรรมดาและ
อุปกรณชุดเกี่ยรอัตโนมัติและคูมือการซอมเตรียมครบตามขอกําหนด
ข) ชิ้นสวน อุปกรณของชุดเฟองเกียรและเฟองทองเหลืองไดรับการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบ
ปรับตั้งใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ค) ชิ้นสวน อุปกรณของชุดเกียรและแผนคลัตชของชุดเกียรอัตโนมัติไดรับการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน
ประกอบ ปรับตั้งใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ง) งานตรวจซอมชุดเกี่ยรธรรมดาและอุปกรณชุดเกี่ยรอัตโนมัติสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึง

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ (Hand tool) เชน ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบลอก คีม ไขควง ประแจแอล คอนหนาออน
หนาแข็งเครื่องมือเล็กเฉพาะอยาง เชน คีมถางแหวน คีมถอดสปริง
2) เครื่องมือวัด (Measuring tool) เชน ไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิเปอร ฟุตเหล็ก ไดอัลเกจ ฟลเลอรเกจ
3) ไฮดรอลิกยกรถยนต ปมลมพรอมอุปกรณควบคุมการจายลม เครื่องอัดจาระบี
4) แทนอัดไฮดรอลิก เครื่องเจียระไนตั้งโตะ อุปกรณกรองน้ํามันเกียร

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียมและใชเครื่องมือวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนอุปกรณชุดเกี่ยรธรรมดาและ
อุปกรณชุดเกี่ยรอัตโนมัติและคูมือการซอมตามขอกําหนด
ลป. 2 วางเรียงเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องมือวัดที่ใชแยกจากกันเปนลําดับบนผาปู
ลป. 3 วางเรียงชิ้นสวน อุปกรณชุดเกี่ยรธรรมดาและชุดเกี่ยรอัตโนมัติที่ถอดออกมาเปนลําดับบนผาปู
ลป.4 วิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบ ปรับตั้งชิ้นสวน อุปกรณชุดเกี่ยรธรรมดาและอุปกรณชุดเกี่ยร
อัตโนมัติใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขอกําหนด
ลป.5 บันทึกขอมูลรายการตรวจซอมปรับตั้งชุดเกี่ยรธรรมดาและชุดเกี่ยรอัตโนมัติและเขียนรายงาน

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1
ลร. 2
ลร. 3
ลร. 4

หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
หลักการทํางานของชุดเกี่ยรธรรมดาและชุดเกี่ยรอัตโนมัติ
วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณตรวจซอมเกี่ยรธรรมดาและชุดเกี่ยรอัตโนมัติ
ลําดับขั้นตอนวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบ ปรับตั้ง ชิ้นสวน อุปกรณชุดเกี่ยรธรรมดาและชุด
เกี่ยรอัตโนมัติ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการตรวจซอมระบบเกียรยานยนต
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7027 ซอมระบบสงกําลัง
หนวยยอย(Element)
7027.3 ตรวจซอมระบบเพลายานยนต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนอุปกรณชุดเพลากลางและขอตอ
เพลาขับลอหนา เพลาทายและคูมือการซอมเตรียมครบตามขอกําหนด
ข) ชิ้นสวน อุปกรณของชุดเพลากลางและขอตอ เพลาขับลอหนา เพลาทายไดรับการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม
เปลี่ยน ประกอบ ปรับตั้งใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ค) ชิ้นสวน อุปกรณของชุดเฟองทายแบบธรรมดาและเฟองทายแบบพิเศษไดรับการวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม
เปลี่ยน ประกอบ ปรับตั้งใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนที่กําหนด
ง) งานตรวจซอมชุดเพลากลางและขอตอ เพลาขับลอหนา เพลาทายและเฟองทายสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัย
และผูใชบริการพึงพอใจ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ (Hand tool) เชน ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบลอก คีม ไขควง ประแจแอล คอนหนาออน
หนาแขงเครื
แข็งเครือ่ งมือเลกเฉพาะอยาง
เล็กเฉพาะอยาง เช
เชนน คีมถางแหวน
ถางแหวน คีมถอดสปรง
ถอดสปริง
2) เครื่องมือวัด (Measuring tool) เชนไมโครมิเตอร เวอรเนียรคาลิเปอร ฟุตเหล็ก ไดอัลเกจ ฟลเลอรเกจ
3) ไฮดรอลิกยกรถยนต ปมลมพรอมอุปกรณควบคุมการจายลม เครื่องอัดจาระบี
4) แทนอัดไฮดรอลิก เครื่องเจียระไนตั้งโตะ อุปกรณกรองน้ํามันเกียร

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียมและใชเครื่องมือวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบชิ้นสวนอุปกรณชุดเพลากลางและขอตอ
เพลาขับลอหนา เพลาทาย ชุดเฟองทายและคูมือการซอมตามขอกําหนด
ลป. 2 วางเรียงเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องมือวัดที่ใชแยกจากกันเปนลําดับบนผาปู
ลป. 3 วางเรียงชิ้นสวน อุปกรณชุดเพลากลางและขอตอ เพลาขับลอหนา เพลาทาย ชุดเฟองทายที่ถอดออกมาเปนลําดับบน
ลป.4 วิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบ ปรับตั้งชิ้นสวน อุปกรณชุดเพลากลางและขอตอ เพลาขับลอหนา
เพลาทาย ชุดเฟองทายใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขอกําหนด
ลป.5 บันทึกขอมูลรายการตรวจซอมปรับตั้งชุดเพลากลาง เพลาขับลอหนา เพลาทาย ชุดเฟองทาย
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หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1
ลร. 2
ลร. 3
ลร. 4

หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
หลักการทํางานของชุดเพลากลางและขอตอ เพลาขับลอหนา เพลาทาย ชุดเฟองทาย
วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณตรวจซอมชุดเพลากลางและขอตอ เพลาขับลอหนา เพลาทาย ชุดเฟองทาย
ลําดับขั้นตอนวิเคราะห ถอด วัดตรวจสอบ ซอม เปลี่ยน ประกอบ ปรับตั้ง ชิ้นสวน อุปกรณชดุ เพลากลางและขอตอ
เพลาขับลอหนา เพลาทาย ชุดเฟองทาย

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการใหบริการตรวจซอมระบบเพลายานยนต
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ

Page 75 of 82

หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7028 ซอมตัวถังและสี
หนวยยอย(Element)
7028.1 ซอมตัวถังยานยนต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณถอด ประกอบ ซอมตัวถังรถยนตและคูมือซอมเตรียมมาครบตามขอกําหนด
ข) ชิ้นสวนทางกล อุปกรณไฟฟาและอุปกรณตกแตงไดรับการถอดและปรับตั้งเขาที่ตามขอกําหนด
ค) ชิ้นสวนตัวถังรถยนตที่ไมใชโครงสรางตัวรถไดรับการถอด ซอมและประกอบเขาที่ตามขอกําหนด
ง) ตัวถังและสวนประกอบรถยนตไดรับการตรวจสอบ ปรับตั้ง ปรับแตงไดแนวและระดับตามขอกําหนด
จ) งานซอมตัวถังรถยนตสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ชุดเครื่องมือซอม เคาะขึ้นรูป ตกแตงตัวถังยานยนต
2) เครื่องเชื่อมจุด เครื่องเชื่อมแกส เครื่องเชื่อมแม็ก
3) เครื่องตัดโลหะ เครื่องพับโลหะ เครื่องเจียระไน เครื่องขัดโลหะ
4) เครื่องมือ อุปกรณถอด ประกอบ อุปกรณไฟฟา กระจกและอุปกรณตกแตงรถยนต
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียม และใชเครื่องมือถอด ประกอบชิ้นสวนทางกล อุปกรณไฟฟาและอุปกรณตกแตงรถ เครื่องมือซอม
ตัวถังรถยนต และคูมือการซอมรถ
ลป. 2 ถอด ซอม ติดตั้งและปรับแตงชิ้นสวนทางกล อุปกรณไฟฟาและอุปกรณตกแตงรถยนต
ลป. 3 ถอด ซอม สรางใหม และประกอบพรอมปรับตั้งชิ้นสวนตัวถังรถยนต
ลป. 4 บันทึกขอมูลรายการตรวจซอมตัวถังรถยนต
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 หลักการและวิธีการซอมตัวถังรถยนต
ลร. 3 ลําดับขั้นตอนการตรวจสอบ ซอมและปรับตั้งตัวถังรถยนต

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการซอมตัวถังยานยนต
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7028 ซอมตัวถังและสี
หนวยยอย(Element)
7028.2 ซอมสียานยนต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณซอมและพนสีตัวถังรถยนตและคูมือซอมเตรียมมาครบตามขอกําหนด
ข) ชิ้นสวนตัวถังรถยนตไดรับการซอมและเตรียมพื้นผิวพรอมจะพนสีตามขอกําหนด
ค) ชิ้นสวนตัวถังรถยนตไดรับการพนสีและขัดเงาสีตามขอกําหนด
ง) งานซอมตัวถังรถยนตสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ

ขอบเขต (Range Statement)
1) เครื่องมือซอมสีรถยนต เครื่องมือพน-ขัดสียานยนต
2) ใชสีโปวพลาสติก สีโปวละเอียด โปวดวยโลหะ ตูอบสีรถยนต
3) ใชสีทับหนาแบบแหงเร็ว สีแหงชา สีอบ
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียม และใชเครื่องมืออุปกรณซอมสี ขัดสีและพนสีตัวถังรถยนต
ลป. 2 ซอม ปรับแตง เตรียมพื้นผิวรถยนตสวนที่ชํารุดเสียหาย
ลป. 3 พนสีและขัดเงาสีและประกอบพรอมปรับตั้งชิ้นสวนตัวถังรถยนต
ลป. 4 บันทึกขอมูลรายการตรวจซอมและพนสีตัวถังรถยนต
หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ตี องการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 จัดเตรียมและเลือกใชวัสดุ อุปกรณสําหรับซอมสีและพนสีรถยนต
ลร. 3 หลักการ วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณการสําหรับซอมสีและพนสีรถยนต
ลร. 4 ขั้นตอน วิธีการซอมสีและพนสีรถยนต
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการซอมสีและพนสีรถยนต
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7029 ตรวจและรับรองสภาพยานยนต
หนวยยอย(Element)
7029.1 ตรวจรับรองสมรรถนะยานยนต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณ ตรวจสมรรถนะยานยนตคูมือเตรียมครบตามขอกําหนดสมรรถนะยานยนต
ข) เครื่องยนตไดรับการตรวจสอบประสิทธิภาพตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก
ค) เบรกรถยนตไดรับการตรวจสอบประสิทธิภาพตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก
ง) ยานยนตไดรับการรับรอง/ไมรับรองประสิทธิภาพตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก
จ) งานสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือวัดระยะเบี่ยงเบนจากแนวตรง (Side Slip)
2) ใชเครื่องทดสอบประสิทธิภาพเบรก
3) ใชเครื่องทดสอบแรงมา แรงบิด
4) ใชเครื่องมือตรวจสอบมลภาวะตามขอกําหนด
หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 จัดเตรียมและใชเครื่องมือ อุปกรณตรวจสมรรถนะยานยนตและคูมือตามขอกําหนด
ลป. 2 ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องยนตและเบรกรถยนตตามขอกําหนดกรมการขนสงทางบก
ลป. 3 บันทึกรายการเตรียมงานและรายงานผลการตรวจสมรรถนะยานยนต

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 ขั้นตอนจัดเตรียมและเลือกใชวัสดุ อุปกรณสําหรับตรวจรับรองสมรรถนะยานยนต
ลร. 2 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณสําหรับตรวจรับรองสมรรถนะยานยนต
ลร. 3 ลําดับขั้นตอนการสําหรับตรวจรับรองสมรรถนะยานยนต
ลร. 4 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการตรวจรับรองสมรรถนะยานยนต
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
702 บริการและซอมยานยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7029 ตรวจและรับรองสภาพยานยนต
หนวยยอย(Element)
7029.2 ตรวจรับรองมาตรฐานมลพิษยานยนต
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณ ตรวจวัดและรับรองมาตรฐานมลพิษยานยนตครบตามขอกําหนด
ข) ระดับมาตรฐานมลพิษยานยนตไดรับการตรวจวัดตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก
ค) ยานยนตไดรับการรับรอง/ไมรับรองระดับมาตรฐานมลพิษตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก
ง) งานสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือ ตรวจสอบมาตรฐานยานยนต
2) ใชเครื่องมือตรวจรับรองมอาตรฐานมลพิษยานยนต

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 จัดเตรียมและใชเครื่องมือ อุปกรณตรวจสมรรถนะยานยนตและคูมือตามขอกําหนด
ลป. 2 ตรวจรับรองระดับมาตรฐานมลพิษยานยนตตามขอกําหนดกรมการขนสงทางบก
ลป. 3 บันทึกรายการเตรียมงานและรายงานผลการตรวจสมรรถนะยานยนต

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 จําแนกและเลือกใชเครื่องมือสําหรับตรวจมาตรฐานมลพิษยานยนต
ลร. 2 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณสําหรับตรวจมาตรฐานมลพิษยานยนต
ลร. 3 ลําดับขั้นตอนการสําหรับตรวจมาตรฐานมลพิษยานยนต
ลร. 4 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานมลพิษยานยนต
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
703 ติดตั้งและบริการประดับยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7031 ติดตั้งประดับยนต
หนวยยอย(Element)
7031.1 ติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณ ติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก เครื่องเสียง เซ็นทรัลล็อก ฯลฯ และคูมือการใหบริการ
เตรียมครบตามขอกําหนด
ข) อุปกรณอํานวยความสะดวกไดรับการติดตั้งและตรวจสอบพรอมใชงานตามขอกําหนด
ค) งานสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือพื้นฐาน (Handtool) ติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียม และใชเครื่องมืออุปกรณ ติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวกรถยนต
ลป. 2 ติดตัง ปรับแตง ตกแตงอุปกรณอํานวยความสะดวกรถยนต
ลป. 3 บันทึกขอมูลรายการติดตั้ง ปรับตั้ง ตกแตงอุปกรณอํานวยความสะดวกรถยนต

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 จัดเตรียมและเลือกใชวัสดุ อุปกรณติดตั้งและบริการรถยนต
ลร. 3 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณติดตั้งและบริการรถยนต
ลร. 4 วิธีการ ขั้นตอนติดตั้งและใหบริการติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการติดตั้งและรายงานผลการใหบริการ
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ

Page 80 of 82

หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
703 ติดตั้งและบริการประดับยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7031 ติดตั้งประดับยนต
หนวยยอย(Element)
7031.2 ติดตั้งอุปกรณเพื่อความสวยงาม
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณ ติดตั้งอุปกรณเพื่อความสวยงาม ฟลมกรองแสง สติกเกอร ฯลฯ และคูมือการใหบริการเตรียม
ครบตามขอกําหนด
ข) อุปกรณเพื่อความสวยงามไดรับการติดตั้งและตรวจสอบเรียบรอยพรอมใชงานตามขอกําหนด
ค) งานสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือติดตั้งอุปกรณเพื่อความสวยงาม

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลป. 1 เตรียม และใชเครื่องมืออุปกรณ ติดตั้งอุปกรณเพื่อความสวยงามรถยนต
ลป. 2 ติดตัง ปรับแตง ตกแตงอุปกรณเพื่อความสวยงามรถยนต
ลป. 3 บันทึกขอมูลรายการติดตั้ง ปรับตั้ง ตกแตงอุปกรณเพื่อความสวยงามรถยนต

หลักฐานความรูที่ตองการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณติดตั้งและบริการยานยนต
ลร. 3 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณติดตั้งอุปกรณเพื่อความสวยงาม
ลร. 4 ลําดับขั้นตอนการติดตั้งและใหบริการติดตั้งอุปกรณเพื่อความสวยงาม
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลกาติดตั้งและรายงานผลการใหบริการ
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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หนวยยอย (Element of Competence)
หนาที่หลัก (Key Function)
703 ติดตั้งและบริการประดับยนต
หนวยสมรรถนะ (Unit)
7031 ติดตั้งประดับยนต
หนวยยอย(Element)
7031.2 ติดตั้งอุปกรณเพื่อความปลอดภัย
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)
ก) เครื่องมือ อุปกรณ ติดตั้งอุปกรณเพื่อความปลอดภัย อุปกรณกันขโมย ฯลฯ และคูมือการใหบริการเตรียมครบ
ตามขอกําหนด
ข) อุปกรณเพื่อความปลอดภัยไดรับการติดตั้งและตรวจสอบเรียบรอยพรอมใชงานตามขอกําหนด
ค) งานสําเร็จตามใบสั่งดวยความปลอดภัยและผูใชบริการพึงพอใจ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใชเครื่องมือติดตั้งอุปกรณเพื่อความปลอดภัย

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements):
ลร. 1 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ลร. 2 จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณติดตั้งและบริการยานยนต
ลร. 3 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณติดตั้งอุปกรณเพื่อความปลอดภัย
ลร. 4 ลําดับขั้นตอนการติดตั้งและใหบริการติดตั้งอุปกรณเพื่อความปลอดภัย
หลักฐานความรูท่ตี องการ (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูที่ตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)
ลร. 1 จัดเตรียมและเลือกใชอุปกรณติดตั้งและบริการยานยนต
ลร. 2 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณติดตั้งอุปกรณเพื่อความปลอดภัย
ลร. 3 ลําดับขั้นตอนการติดตั้งและใหบริการติดตั้งอุปกรณเพื่อความปลอดภัย
ลร. 4 หลักความปลอดภัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element)
1 ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลกาติดตั้งและรายงานผลการใหบริการ
2 ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
3 ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ
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ภาคผนวก

