เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเทคนิครถยนต์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างเทคนิครถยนต์ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างเทคนิครถยนต์ หมายถึง บุคคลที่สามารถให้บริการ
บํารุงรักษารถยนต์ตามระยะทางที่กําหนด ถอด – ประกอบ ตรวจซ่อม วิเคราะห์ วินิจฉัย แก้ไข
ความผิดปกติของระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ ทั้งด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์วิเคราะห์ซึ่งใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
โดยใช้การอ้างอิงจากคู่มือซ่อม ตลอดจนการประเมินราคาซ่อ ม ทํารายงานปัญหาทางเทคนิคและ
ให้คําแนะนํางานซ่อม
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเทคนิครถยนต์ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่สามารถให้บริการบํารุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง
ที่กําหนด ถอด - ประกอบ ตรวจ - เติม ทําความสะอาดชิ้นส่วน เปลี่ยนสารหล่อลื่น ชิ้นส่วน ปรับแต่ง
ตามคู่มือบํารุงรักษารถยนต์ โดยมีหัวหน้าคอยกํากับและให้คําแนะนํา
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง บุคคลที่สามารถถอด - ประกอบ ตรวจสอบความผิดปกติ
ของชิ้นส่วน กลไกของระบบต่าง ๆ ปรับแต่งเครื่องยนต์ กลไก ตามคู่มือซ่อม รวมทั้งตรวจ - ซ่อม
ระบบไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ และวงจรควบคุมต่าง ๆ ด้วยเครื่องวิเคราะห์
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง บุคคลที่สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ วินิจฉัยข้อบกพร่องต่าง ๆ
ในรถยนต์ แก้ไขปัญหา ปรับตั้ง ทดสอบการทํางานของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ รวมถึงการให้คําปรึกษา
ในการปฏิบัติงาน
๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุคคลที่สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัย ปัญหาข้อบกพร่อง
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง แก้ไข ดัดแปลงและทดสอบการทํางานของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ให้คําแนะนํา
ด้านเทคนิคการซ่อมและบริการ ทํารายงานการแก้ปัญหาทางเทคนิค
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถและ ทัศนคติ
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างเทคนิครถยนต์ ให้เป็นดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การให้บริการตามข้อกําหนดในงานบริการรถยนต์
(๑) ความสําคัญของวิสัยทัศน์และพันธกิจ
(๒) ชนิดของผลิตภัณฑ์และอะไหล่รถยนต์
(๓) รหัสของผลิตภัณฑ์และอะไหล่

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

การใช้คู่มือซ่อมและคู่มือปฏิบัติงาน
ระเบียบปฏิบัติของงานบริการรถยนต์
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
สั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อ เครื่ อ งหมายความปลอดภั ย และ

เครื่องหมายเตือนภัย
(๘) ผ้าคลุมและอุปกรณ์ป้องกันชิ้นส่วนรถยนต์
(๙) เครื่องมือซ่อมรถยนต์
(๑๐) กิจกรรม ๕ ส
(๑๑) จรรยาบรรณช่าง
(๑๒) สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
(๑๓) สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาการจ้างงาน
(๑๔) สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายประกันสังคม
(๑๕) การสื่อสารในที่ปฏิบัติงาน
(๑๖) การจัดการการปฏิบัติงานของตัวเอง
๓.๑.๑.๒ การปฏิบัติตามคู่มือซ่อม
(๑) การใช้คู่มือซ่อมและคู่มือปฏิบัติงาน
(๒) สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละอั ก ษรย่ อ ที่ ใ ช้ ใ นคู่ มื อ ซ่ อ มและคู่ มื อ
ปฏิบัติงาน
(๓) ภาษาอังกฤษช่างยนต์
(๔) ข้อมูลการซ่อมจากคอมพิวเตอร์
๓.๑.๑.๓ การรักษาสิ่งแวดล้อม
(๑) ระบบไฟฟ้าโรงงานเบื้องต้น
(๒) ระบบประปาเบื้องต้น
(๓) ระบบลมเบื้องต้น
(๔) สารเคมี สารหล่อลื่นและวัสดุมีพิษที่เกี่ยวข้องกับงาน
ช่างยนต์
(๕) กฎหมายความปลอดภัย กฎหมายสิ่งแวดล้อม และ
ชีวอนามัย
๓.๑.๑.๔ การบํารุงรักษาตามระยะทาง
(๑) ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงและไฟจุดระเบิด
(๒) ระบบประจุไอดีและไอเสีย

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๓) สารหล่อลื่น
(๔) ระบบหล่อลื่น
(๕) ระบบหล่อเย็น
(๖) การตรวจรอยรั่วของระบบหล่อเย็น
(๗) สารเติมในระบบหล่อเย็น
(๘) การตรวจสภาพ เลือกใช้และปรับตั้งสายพาน
(๙) ล้อและยาง
(๑๐) การบํารุงรักษาแบตเตอรี่
(๑๑) ระบบขับเลี้ยว
(๑๒) ระบบส่งกําลัง
(๑๓) ระบบกันสะเทือน
(๑๔) ระบบไฟแสงสว่างเบื้องต้น
(๑๕) ระบบไฟสัญญาณเบื้องต้น
(๑๖) ระบบไฟอํานวยความสะดวกเบื้องต้น
(๑๗) การใช้งานอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น
(๑๘) สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานบริการรถยนต์
(๑๙) การบํารุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง
(๒๐) การใช้คู่มือซ่อมและคู่มือปฏิบัติงาน
๓.๑.๑.๕ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องมือวัด เครื่องมือพิเศษ
ในการบริการรถยนต์
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
๓.๑.๒ ความสามารถ

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและเคมี
เครื่องมือวัดละเอียด
เครื่องมือพิเศษ
เครื่องมืองานบริการยนต์
คณิตศาสตร์ช่างยนต์
ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การปฏิบัติตามคู่มือซ่อม
(๑) หัวข้อรายการซ่อม
(๒) สัญลักษณ์และอักษรย่อ
(๓) การใช้คู่มอื ซ่อม

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๑.๒.๒ การบํารุงรักษาตามระยะทาง
(๑) การบริการเปลี่ยนสารหล่อลื่น
(๒) การบริการระบบกรองต่าง ๆ
(๓) การบริการเปลี่ยนถ่ายสารหล่อเย็น
(๔) การบริ ก ารเปลี่ ย นถ่ า ยน้ํ า มั น พวงมาลั ย เพาเวอร์ แ ละ
น้ํามันเบรก
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

การเปลี่ยนและปรับตั้งสายพานต่าง ๆ
การเปลี่ยนหัวเทียน
การสลับยางและเติมลมยาง
ตรวจบริการแบตเตอรี่
การตรวจสภาพความตึงลูกหมาก และความแน่นของน็อต

สกรูต่าง ๆ
(๑๐) การตรวจสภาพระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
๓.๑.๒.๓ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องมือวัด เครื่องมือพิเศษ
ในงานบริการรถยนต์
(๑) การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและเคมี
(๒) การใช้เครื่องมือวัดละเอียด
(๓) การใช้เครื่องมือพิเศษ
(๔) การใช้เครื่องมืองานบริการรถยนต์
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา การรักษาวินัย
ในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน ความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบและประหยัด
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การปรับแต่งเครื่องยนต์
(๑) ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงและไฟจุดระเบิด
(๒) การใช้ไทม์มิ่งไลท์และเครื่องมือวัดรอบเครื่องยนต์
(๓) การใช้มัลติมิเตอร์
(๔) การใช้เครื่องมือตรวจหัวเทียน
(๕) การใช้เครื่องมือวัดความดันน้ํามันเชื้อเพลิง
(๖) การใช้เครื่องมือวัดกําลังอัดเครื่องยนต์
(๗) การใช้ข้อมูลการซ่อมจากคอมพิวเตอร์
(๘) การปรับแต่งเครื่องยนต์

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๒.๑.๒ การซ่อมแบบเปิดฝาสูบ
(๑) ระบบหล่อลื่น
(๒) ระบบหล่อเย็น
(๓) ระบบไฟฟ้า
(๔) ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงและไฟจุดระเบิด
(๕) ระบบไอดี - ไอเสีย
(๖) วัสดุในการบดวาล์ว
(๗) การใช้ประแจวัดแรงบิด/มุมขัน
(๘) การใช้เครื่องมือบดวาล์ว
(๙) การใช้เครื่องมือวัดกําลังอัดเครื่องยนต์
(๑๐) การใช้ไทม์มิ่งไลท์และเครื่องมือวัดรอบเครื่องยนต์
(๑๑) การซ่อมแบบเปิดฝาสูบ
๓.๒.๑.๓ การโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์
(๑) การใช้ประแจวัดแรงบิด
(๒) การใช้เครื่องมือวัดความตึงสายพาน
(๓) การใช้ไทม์มิ่งไลท์และเครื่องมือวัดรอบเครื่องยนต์
(๔) การใช้เครื่องมือวัดความดันน้ํามันเครื่อง
(๕) การใช้เครื่องมือวัดความดันหม้อน้ํา
(๖) การโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์
๓.๒.๑.๔ การซ่อมและบริการระบบคลัตซ์
(๑) ระบบคลัตซ์
(๒) การซ่อมและบริการคลัตซ์
๓.๒.๑.๕ การซ่อมและบริการเกียร์ธรรมดา
(๑) ระบบเกียร์ธรรมดา
(๒) ประเภทของน้ํามันเกียร์ธรรมดา
(๓) การซ่อมและบริการเกียร์ธรรมดา
๓.๒.๑.๖ การบริการเกียร์อัตโนมัติ
(๑) ระบบเกียร์อัตโนมัติ
(๒) ประเภทของน้ํามันเกียร์อัตโนมัติ
(๓) การบริการเกียร์อัตโนมัติ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๒.๑.๗ การซ่อมและบริการเฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหน้า/ล้อหลัง
(๑) ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง
(๒) ประเภทของน้ํามันเฟืองท้าย
(๓) แท่นยึดเฟืองท้าย
(๔) การซ่อมและบริการเฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหน้า/ล้อหลัง
๓.๒.๑.๘ การซ่อมและบริการเพลาขับล้อหน้า/ล้อหลัง
(๑) ระบบเพลาขับ
(๒) จารบีเพลาขับ
(๓) การซ่อมและบริการเพลาขับ
๓.๒.๑.๙ การซ่อมและบริการเพลากลาง
(๑) ระบบเพลากลาง
(๒) การซ่อมและบริการเพลากลาง
๓.๒.๑.๑๐ การบริการล้อและยาง
(๑) ชนิดยางรถยนต์
(๒) ประเภทกระทะล้อ
(๓) เครื่องถอดหรือใส่ยาง
(๔) การใช้เครื่องสมดุลล้อ
(๕) การซ่อมและบริการล้อและยาง
๓.๒.๑.๑๑ การซ่อมและบริการระบบกันสะเทือน
(๑) ระบบกันสะเทือน
(๒) การใช้เครื่องมือดูดแบบต่าง ๆ
(๓) การใช้เครื่องมือถอดคอยล์สปริง
(๔) การซ่อมและบริการระบบกันสะเทือน
๓.๒.๑.๑๒ การซ่อมและบริการระบบขับเลี้ยว
(๑) ระบบขับเลี้ยว
(๒) การใช้เครื่องมือดูดแบบต่าง ๆ
(๓) ประเภทของน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร์
(๔) การซ่อมและบริการระบบขับเลี้ยว
๓.๒.๑.๑๓ การซ่อมและบริการระบบเบรก
(๑) ระบบเบรก
(๒) การใช้เครื่องมือไล่ลมเบรก
(๓) เครื่องมือถอดและประกอบเบรก

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

๓.๒.๑.๑๔

๓.๒.๑.๑๕

๓.๒.๑.๑๖
๓.๒.๑.๑๗

หน้า ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๔) จารบีเบรก
(๕) น้ํามันเบรก
(๖) การซ่อมและบริการระบบเบรก
การซ่อมและบริการมอเตอร์สตาร์ท/อัลเทอเนเตอร์
(๑) มอเตอร์สตาร์ท/อัลเทอเนเตอร์
(๒) การใช้เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่
(๓) การใช้เครื่องมือวัดไฟชาร์จ
(๔) การซ่อมและบริการมอเตอร์สตาร์ท/อัลเทอเนเตอร์
การซ่อมและบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์
(๑) ระบบอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์
(๒) การใช้เครื่องมือตรวจปัญหาระบบอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์
(๓) การซ่อมและบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์
การซ่อมและบริการระบบไฟฟ้ารถยนต์
(๑) ระบบไฟฟ้ารถยนต์
(๒) การใช้เครื่องมือตรวจสอบปัญหาระบบไฟฟ้ารถยนต์
การซ่อมและบริการระบบปรับอากาศ
(๑) ระบบปรับอากาศรถยนต์
(๒) การใช้เครื่องฟื้นฟูสภาพสารทําความเย็น (Refrigerant

Recovering Machine)
(๓)
(๔)
(๕)
๓.๒.๒ ความสามารถ

การใช้เครื่องมือทดสอบการรั่วของสารทําความเย็น
ประเภทของน้ํามันคอมเพรสเซอร์
ประเภทสารทําความเย็น
ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การปรับแต่งเครื่องยนต์
(๑) การตั้งวาล์วไอดี - ไอเสีย
(๒) การตรวจสภาพคอยล์จุดระเบิด หัวเทียน และสายหัวเทียน
(๓) การตรวจวัดกําลังอัดเครื่องยนต์
(๔) การตรวจวัดความดันน้ํามันเชื้อเพลิง
(๕) การตรวจและปรับตั้งระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล
(๖) การตรวจสภาพและปรับตั้งไทม์มิ่งไฟจุดระเบิดเครื่องยนต์
(๗) การตรวจและปรับตั้งความเร็วรอบเดินเบาของเครื่องยนต์

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๒.๒.๒ การซ่อมแบบเปิดฝาสูบ
(๑) การถอดหรือประกอบอุปกรณ์ร่วมที่เกี่ยวข้องของเครื่องยนต์
(๒) การถ่ายหรือเติมน้ําหล่อเย็นและน้ํามันเครื่อง
(๓) การถอดหรือประกอบขั้วแบตเตอรี่
(๔) การถอดหรือประกอบท่อน้ํามันเชื้อเพลิง
(๕) การถอดหรือประกอบชุดสายไฟ
(๖) การถอดหรือประกอบท่อร่วมไอดี ไอเสีย
(๗) การถอดหรือประกอบท่อน้ํา
(๘) การถอดหรือประกอบชุดกลไกไทม์มิ่ง
(๙) การถอดหรือประกอบฝาสูบ
(๑๐) การถอดหรือประกอบชุดวาล์วออกจากฝาสูบ
(๑๑) การบดวาล์ว
(๑๒) การปรับแต่งเครื่องยนต์ตามคู่มือซ่อม
๓.๒.๒.๓ การโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์
(๑) การถอดหรือประกอบอุปกรณ์ร่วมของเครื่องยนต์
(๒) การถอดหรือประกอบเครื่องยนต์ออกจากตัวรถ
(๓) การถอดหรือประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์
(๔) การตรวจสภาพ วัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์
(๕) การปรั บ ตั้ ง การทํ า งานและทดสอบสมรรถนะของ
เครื่องยนต์หลังโอเวอร์ฮอล
๓.๒.๒.๔ การซ่อมและบริการระบบคลัตซ์
(๑) การถอดหรือประกอบอุปกรณ์ร่วมระบบคลัตซ์
(๒) การถอดหรือประกอบเกียร์ออกจากตัวรถ
(๓) การถอดหรือประกอบชุดคลัตซ์
(๔) การตรวจและเปลี่ยนชุดคลัตซ์
(๕) การทดสอบและปรับตั้งคลัตซ์
๓.๒.๒.๕ การซ่อมและบริการเกียร์ธรรมดา
(๑) การถอดหรือประกอบอุปกรณ์ร่วมชุดเกียร์
(๒) การถอดหรือประกอบเกียร์ออกจากตัวรถ
(๓) การถอดหรือประกอบชิ้นส่วนเกียร์
(๔) ทดสอบและปรับตั้งการทํางานของเกียร์

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๒.๒.๖ การบริการเกียร์อัตโนมัติ
(๑) การเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์อัตโนมัติ
(๒) การตรวจ ปรับตั้งกลไกคันเกียร์
๓.๒.๒.๗ การซ่อมและบริการเฟืองท้ายขับเคลื่อนล้อหน้าหรือล้อหลัง
(๑) การถอดหรือประกอบอุปกรณ์ร่วม
(๒) การถอดหรือประกอบชุดเฟืองท้าย
(๓) การถอดหรือประกอบชิ้นส่วนเฟืองท้าย
(๔) การตรวจวัดชิ้นส่วนเฟืองท้าย
(๕) การปรับตั้งชิ้นส่วนเฟืองท้าย
๓.๒.๒.๘ การซ่อมและบริการเพลาขับล้อหน้าหรือล้อหลัง
(๑) การถอดหรือประกอบล้อ
(๒) การถอดหรือประกอบอุปกรณ์ร่วม
(๓) การถอดหรือประกอบเพลาขับ
๓.๒.๒.๙ การซ่อมและบริการเพลากลาง
(๑) การถอดหรือประกอบอุปกรณ์ร่วม
(๒) การถอดหรือประกอบเพลากลาง
(๓) การตรวจกากบาทเพลากลาง
๓.๒.๒.๑๐ การบริการล้อและยาง
(๑) การถอดหรือประกอบล้อ
(๒) การตรวจสภาพกระทะล้อและยาง
(๓) การถอดหรือประกอบยาง
(๔) การถ่วงล้อ
(๕) การติดตั้งล้อเข้ากับดุมล้อ
๓.๒.๒.๑๑ การซ่อมและบริการระบบกันสะเทือน
(๑) การถอดหรือประกอบอุปกรณ์ร่วม
(๒) การตรวจหรือเปลี่ยนช็อคอับ
(๓) การตรวจหรือเปลี่ยนคอยล์สปริง ทอร์ชั่นบาร์แหนบ
(๔) การตรวจหรือเปลี่ยนปีกนก
(๕) การตรวจหรือเปลี่ยนชุดกันโคลง
๓.๒.๒.๑๒ การซ่อมและบริการระบบขับเลี้ยว
(๑) การถอดหรือประกอบอุปกรณ์ร่วม
(๒) การถอดหรือติดตั้งกระปุกพวงมาลัยเข้ากับตัวรถ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๓) การถอดหรือประกอบชิ้นส่วนกระปุกพวงมาลัย
(๔) การถอดหรื อ ติ ด ตั้ ง ชุ ด ปั๊ ม พวงมาลั ย เพาเวอร์ เ ข้ า กั บ
เครื่องยนต์
(๕) การถอดหรือประกอบชิ้นส่วนชุดปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์
(๖) การทดสอบการทํางานของกระปุกพวงมาลัย
๓.๒.๒.๑๓ การซ่อมและบริการระบบเบรก
(๑) การถอดหรือประกอบอุปกรณ์ร่วม
(๒) การตรวจ เปลี่ยนผ้าเบรก
(๓) การตรวจ เปลี่ยนชุดกระบอกเบรกที่ล้อ
(๔) การเปลี่ยนจานเบรก
(๕) การตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนแม่ปั๊มเบรก
(๖) การตรวจ เปลี่ยนหม้อลมเบรกและปั๊มสุญญากาศ
(๗) การตรวจท่อทางเดินน้ํามันเบรก พร้อมชุดวาล์วแบ่ง
ความดันน้ํามันเบรก
(๘) การไล่ลมเบรก
(๙) การทดสอบการทํางานของระบบเบรก
๓.๒.๒.๑๔ การซ่อมและบริการมอเตอร์สตาร์ทและอัลเทอเนเตอร์
(๑) การถอดหรือประกอบมอเตอร์สตาร์ทและอัลเทอเนเตอร์
ออกจากเครื่องยนต์
(๒) การถอดหรื อ ประกอบชิ้ น ส่ ว นมอเตอร์ ส ตาร์ ท และ
อัลเทอเนเตอร์
(๓) การตรวจสอบชิ้นส่วนของมอเตอร์สตาร์ทและอัลเทอเนเตอร์
(๔) การทดสอบการทํางานของมอเตอร์สตาร์ทและอัลเทอเนเตอร์
๓.๒.๒.๑๕ การซ่อมและบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์
(๑) การใช้เครื่องมือตรวจสอบปัญหา
(๒) การตรวจรหัสปัญหาที่ได้จากเครื่องมือตรวจสอบปัญหา
ตามคู่มือ
(๓) การแก้ไขปัญหาและเปลี่ยนชิ้นส่วนตามรหัสปัญหาตามคู่มือ
๓.๒.๒.๑๖ การซ่อมและบริการระบบไฟฟ้ารถยนต์
(๑) การตรวจการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
(๒) การแก้ไขปัญหาและเปลี่ยนชิ้นส่วนตามคู่มือซ่อม
(๓) การทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๒.๒.๑๗ การซ่อมและบริการระบบปรับอากาศ
(๑) การตรวจการทํางานของระบบปรับอากาศ
(๒) การแก้ไขปัญหาและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายตามคู่มือซ่อม
(๓) การตรวจ ดูด และเติมสารทําความเย็นตามค่ากําหนด
(๔) การทดสอบการทํางานของระบบปรับอากาศ
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา การรักษาวินัย
ในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน ความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบและประหยัด
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การซ่อมเกียร์อัตโนมัติ
(๑) ระบบเกียร์อัตโนมัติ
(๒) การใช้เครื่องมือทดสอบเกียร์อัตโนมัติ
(๓) การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์
๓.๓.๑.๒ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์
(๑) การวิ เ คราะห์ วิ นิ จ ฉั ย ข้ อ ขั ด ข้ อ งและการแก้ ไ ข
ระบบประจุอากาศและคายไอเสีย
(๒) การวิ เ คราะห์ วิ นิ จ ฉั ยข้ อขั ด ข้ องและการแก้ ไข
ระบบจุดระเบิด
(๓) การวิ เ คราะห์ วิ นิ จ ฉั ย ข้ อ ขั ด ข้ อ งและการแก้ ไ ข
ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) การวิ เ คราะห์ วิ นิ จ ฉั ย ข้ อ ขั ด ข้ อ งและการแก้ ไ ข
ระบบหล่อลื่น
(๕) การวิ เ คราะห์ วิ นิ จ ฉั ย ข้ อ ขั ด ข้ อ งและการแก้ ไ ข
ระบบหล่อเย็น
(๖) การวิเคราะห์ วินิจฉัยข้อขัดข้องและการแก้ไขของชิ้นส่วน
และกลไกเครื่องยนต์
(๗) การวิ เ คราะห์ วิ นิ จ ฉั ย ข้ อ ขั ด ข้ อ งและการแก้ ไ ข
ของระบบอิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์
(๘) การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์
(๙) การขับรถยนต์เพื่อทดสอบ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๓.๑.๓ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบส่งกําลัง
(๑) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของคลัตช์
(๒) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของเกียร์ธรรมดา
(๓) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของเกียร์อัตโนมัติ
(๔) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของเพลาขับเคลื่อน
ล้อหน้า
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของเพลากลาง
การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของเฟืองท้าย
การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของเพลาข้าง
การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของทรานสเฟอร์เกียร์
การวิ เคราะห์ วิ นิ จฉั ย ข้อ ขั ดข้ อ งของชุ ด ขับเคลื่ อ น

ล้อหน้า (Front Diff)
(๑๐) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของ
ชุดล็อกล้อหน้า
(๑๑) การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาระบบส่งกําลังรถยนต์
(Diagnosis Device)
(๑๒) การขับรถยนต์เพื่อทดสอบ
๓.๓.๑.๔ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบเบรก
(๑) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของแม่ปั๊มเบรก
(๒) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของหม้อลมเบรก
(๓) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของชุดเบรกแบบดิสก์เบรก
(๔) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของชุดเบรกแบบดรัมเบรก
(๕) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของเบรกมือ
(๖) การวิ เ คราะห์ วิ นิ จ ฉั ย ข้ อ ขั ด ข้ อ งของระบบป้ อ งกั น
ล้อล็อก (ABS), ระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเบรก (EBA), ระบบกระจายแรงเบรก (EBD)
(๗) การวิ เ คราะห์ วิ นิ จ ฉั ย ข้ อ ขั ด ข้ อ งของระบบควบคุ ม
เสถียรภาพการขับขี่ (ESP)
(๘) การใช้ เ ครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ปั ญ หาของระบบเบรก
(Diagnosis Device)
(๙) การขับรถยนต์เพื่อทดสอบ
(๑๐) การวิ เ คราะห์ ร ะบบป้ อ งกั น ล้ อ ขั บ เคลื่ อ นหมุ น ฟรี
(Traction Control)

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๓.๑.๕ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบกันสะเทือน ล้อและยาง
(๑) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของระบบกันสะเทือนหน้า
(๒) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของระบบกันสะเทือนหลัง
(๓) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของล้อและยาง
(๔) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของลูกปืนล้อ
(๕) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของระบบกันสะเทือน
แบบอิเล็กทรอนิกส์
(๖) การใช้เครื่องมือตรวจสอบปัญหาของระบบกันสะเทือน
ล้อและยาง (Diagnosis Device)
(๗) การขับรถยนต์เพื่อทดสอบ
๓.๓.๑.๖ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบขับเลี้ยว
(๑) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของระบบขับเลี้ยว
(๒) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของพวงมาลัยเพาเวอร์
แบบไฮดรอลิกส์
(๓) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของพวงมาลัยเพาเวอร์
แบบไฟฟ้า
(๔) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของศูนย์ล้อรถยนต์
(๕) การใช้เครื่องตั้งศูนย์ล้อรถยนต์
๓.๓.๑.๗ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบสตาร์ทและประจุไฟ
(๑) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของระบบสตาร์ท
(๒) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของระบบประจุไฟ
(๓) การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์
(๔) การขับรถยนต์เพื่อทดสอบ
๓.๓.๑.๘ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้ารถยนต์
(๑) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของระบบไฟแสงสว่าง
(๒) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของระบบไฟสัญญาณ
(๓) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของระบบไฟอํานวย
ความสะดวก
(๔) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องของระบบไฟอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัย
(๕) การใช้ เ ครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ปั ญ หาไฟฟ้ า รถยนต์
(Diagnosis Device)

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๓.๑.๙ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบปรับอากาศ
(๑) การวิ เ คราะห์ วิ นิ จ ฉั ย ข้ อ ขั ด ข้ อ งและการแก้ ไ ข
ชุดควบคุมการทํางานของระบบปรับอากาศ
(๒) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องและแก้ไขระบบวงจร
สารทําความเย็น
(๓) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อขัดข้องและแก้ไขชุดกระจาย
และปรับทิศทางอากาศ
(๔) การวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อ ขัดข้องและแก้ไขอุปกรณ์
ในระบบปรับอากาศ
(๕) การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์
(๖) การขับรถยนต์เพื่อทดสอบ
๓.๓.๑.๑๐ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา ถุงลมและเข็มขัดนิรภัย
(๑) การตรวจสภาพด้วยสายตา
(๒) ตรวจระบบไฟเตือนการทํางาน
(๓) วิเคราะห์วินิจฉัยข้อขัดข้องของระบบ
๓.๓.๑.๑๑ การประเมินราคาซ่อมและบริการ
(๑) การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสถานประกอบกิจการ
(๒) การใช้คู่มือปฏิบัติงานและคู่มืออะไหล่
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การซ่อมเกียร์อัตโนมัติ
(๑) การถอดหรือประกอบอุปกรณ์ร่วม
(๒) การถอดหรือติดตั้งเกียร์เข้ากับตัวรถได้
(๓) การถอดหรือประกอบชิ้นส่วนเกียร์อัตโนมัติ
(๔) การตรวจชิ้นส่วนเกียร์อัตโนมัติ
(๕) การปรับตั้งและทดสอบการทํางานของเกียร์อัตโนมัติ
๓.๓.๒.๒ การวินิจฉัยแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์
(๑) การสอบถามอาการหรือยืนยันอาการ
(๒) การตรวจอาการปัญหาของเครื่องยนต์
(๓) การวิเคราะห์ และวินิจฉัยข้อขัดข้อง

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๓.๒.๓ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบส่งกําลัง
(๑) การสอบถามอาการหรือยืนยันอาการ
(๒) การตรวจอาการปัญหาของระบบส่งกําลัง
(๓) วิเคราะห์ และวินิจฉัยข้อขัดข้อง
๓.๓.๒.๔ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบเบรก
(๑) การสอบถามอาการหรือยืนยันอาการ
(๒) การตรวจอาการปัญหาของระบบเบรก
(๓) การวิเคราะห์ และวินิจฉัยข้อขัดข้อง
๓.๓.๒.๕ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบกันสะเทือน ล้อและยาง
(๑) การสอบถามอาการหรือยืนยันอาการ
(๒) การตรวจอาการปัญหาของระบบกันสะเทือน ล้อและยาง
(๓) การวิเคราะห์ และวินิจฉัยข้อขัดข้อง
๓.๓.๒.๖ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบขับเลี้ยว
(๑) การสอบถามอาการหรือยืนยันอาการ
(๒) การตรวจอาการปัญหาของระบบขับเลี้ยว
(๓) การวิเคราะห์ และวินิจฉัยข้อขัดข้อง
๓.๓.๒.๗ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบสตาร์ทและประจุไฟ
(๑) การสอบถามอาการหรือยืนยันอาการ
(๒) การตรวจอาการปัญหาของระบบสตาร์ทและประจุไฟ
(๓) การวิเคราะห์ และวินิจฉัยข้อขัดข้อง
๓.๓.๒.๘ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้ารถยนต์
(๑) การสอบถามอาการหรือยืนยันอาการ
(๒) การตรวจอาการปัญหาของระบบสตาร์ทและประจุไฟ
(๓) การวิเคราะห์ และวินิจฉัยข้อขัดข้อง
๓.๓.๒.๙ การวินจิ ฉัยและแก้ไขปัญหาระบบปรับอากาศ
(๑) การสอบถามอาการหรือยืนยันอาการ
(๒) การตรวจอาการปัญหาของระบบปรับอากาศ
(๓) การวิเคราะห์ และวินิจฉัยข้อขัดข้อง
๓.๓.๑.๑๐ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา ถุงลมและเข็มขัดนิรภัย
(๑) การตรวจสภาพด้วยสายตา
(๒) ตรวจระบบไฟเตือนการทํางาน
(๓) การวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อขัดข้องของระบบ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๓.๒.๑๑ การประเมินราคาซ่อมและบริการ
(๑) การตรวจความเสียหาย
(๒) การตรวจรายการอะไหล่
(๓) การประเมินค่าแรงและราคาอะไหล่
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา การรักษาวินัย
ในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน ความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ และประหยัด
๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๔.๑.๑ การวินิจฉัยเทคโนโลยีรถยนต์ชั้นสูง
(๑) เทคนิคการสอบถามปัญหาขั้นสูงและค้นหาประวัติการซ่อม
(๒) เทคนิคการแก้และวิเคราะห์ปัญหาขั้นสูงโดยใช้คู่มือซ่อม
(๓) เทคนิคการขับรถทดสอบปัญหาขั้นสูงของรถยนต์
(๔) ผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบกิจการ
๓.๔.๑.๒ การทํารายงานการแก้ปญ
ั หาทางเทคนิค
(๑) การเขียนรายงานการแก้ปัญหาเทคนิค
(๒) การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (Internet Intranet
e - mail)
๓.๔.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การวินิจฉัยเทคโนโลยีรถยนต์ชั้นสูง
(๑) การตรวจสอบปัญหาตามลูกค้าแจ้ง
(๒) การค้นหาสาเหตุของปัญหา
(๓) การระบุข้อขัดข้องและแก้ไขปัญหา
๓.๔.๒.๒ การทํารายงานการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
(๑) การเขียนชื่อเรื่องของปัญหา
(๒) การเขียนรายการปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง
(๓) การเขียนสาเหตุของปัญหาที่ตรวจพบ
(๔) การเขียนวิธีการแก้ไขปัญหา
(๕) การเขียนข้อเสนอแนะในการให้บริการ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา การรักษาวินัย
ในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน ความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ และประหยัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

