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คำนำ 
 

 ชุดการสอนวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นชุดการสอน
สำหรับประกอบการจัดการเรียนการสอน ตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบาย
รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  

ชุดการสอนวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 ประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียน  
หน่วยท่ี 1 หลักการบำรุงรักษารถยนต์ หน่วยท่ี 2 ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ หน่วยท่ี 3 การบำรุงรักษา
ระบบเครื่องยนต์ หน่วยท่ี 4 การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถยนต์ หน่วยท่ี 5 การบำรุงรักษาระบบส่งกำลัง
รถยนต์ หน่วยท่ี 6 การบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ หน่วยท่ี 7 การล้างทำความสะอาดรถยนต์ 
และหน่วยที่ 8 การประมาณราคาค่าบริการรถยนต์  

เอกสารชุดการสอนเล่มนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารตำรา ผู้เช่ียวชาญ
ท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับเอกสารตำราท่ีเกี่ยวกับรายวิชางานบำรุงรักษารถยนต์
และประสบการณ์จากการทำงานในบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์จำกัด เป็นเวลา 8 ปี ของผู้สอน เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ง่ายต่อการศึกษา และทำความเข้าใจให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์นำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งวา่ ชุดการสอนวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ เล่มนี้คงเกิดประโยชน์
แก่ครูผู้สอน นักเรียน ต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และผู้สนใจท่ีจะนำไปประกอบอาชีพ 
หรือศึกษาต่อ ขอขอบคุณผู้ท่ีเป็นเจ้าของตำรา หนังสือ วารสาร และเว็บไซด์ต่าง ๆ ท่ีผู้เรียบเรียงนำมา
ประกอบการอ้างอิง กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า 
ขอบคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีได้ให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือ และขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุก ๆ คน
ท่ีเป็นกำลังใจให้การเขียนเรียบเรียงชุดการสอนนี้จนสำเร็จเป็นรูปเล่มขึ้นได้  
 

เดช  ทองแก้ว 
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สารบญั 
 

หน้า 
คำนำ           ก 
สารบัญ           ข 
สารบัญรูปภาพ          ง 
สารบัญตาราง          ช 
จุดประสงค์รายวิชา /สมรรถนะรายวิชา /คำอธิบายรายวิชา     ฌ 
การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง         ญ 
การกำหนดการเรียนรู ้         ฎ 
การวิเคราะห์หัวข้อหลัก         ฏ 
การวิเคราะหเ์นื้อหาวิชา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา    ท 
การวิเคราะห์งานหลัก งานย่อย จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา   น 
การวิเคราะห์สมรรถนะรายหน่วยการเรียนรู ้       ผ 
การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม       ฟ 
การวัดผล และประเมินผล         ม 
บูรณาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       ย 
คู่มือครูชุดการสอนท่ี 1 เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์     1 
โครงการสอนท่ี 1 เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์      6 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1         8 
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์     14 
ลำดับขั้นการเรียนด้วยชุดการสอน        15 
คำแนะนำสำหรับนักเรียน         16 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม         17 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์    18 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์   22 
บัตรความรู้ เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์      23 
บัตรแบบฝึกหัด เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์      61 
บัตรเฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์     64 
บัตรมอบงาน การอภิปราย เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์     69 
แบบประเมนิผล บัตรมอบงาน การอภิปราย เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์   70 
บัตรใบงาน เรื่อง งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะกอ่นใช้งาน     71 
บัตรขั้นตอนปฏิบัติงานงาน        74 
แบบบันทึกผลบัตรใบงาน        91 
แบบประเมินผลบัตรใบงาน        94 
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สารบญั (ต่อ) 
 

หน้า 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล       95 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้ากิจกรรมกลุ่ม       96 
แบบประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   97 
ส่ือประกอบการสอน เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์     98 
ส่ือของจริง          109 
บันทึกหลังการสอน         112 
บรรณานุกรม          113 
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สารบญัรูปภาพ 
 

รูปท่ี           หน้า 
1.1  แสดงพื้นท่ีปฏิบัติงานท่ีสะอาด และเป็นระเบียบ     28 
1.2  แสดงชุดปฏิบัติงานท่ีเหมาะกับการสวมใส่บำรุงรักษารถยนต์    29 
1.3  แสดงตัวอย่างรองเท้านิรภัยเหมาะสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน    29 
1.4  แสดงตัวอย่างถุงมือปฏิบัติงาน       30 
1.5  แสดงป้ายท่ีติดไว้ในสถานท่ีห้ามสูบบุหรี่      31 
1.6  แสดงตัวอย่างเวอร์เนียร์คาลิเปอร์แบบสเกลเล่ือน     31 
1.7  แสดงตัวอย่างเวอร์เนียร์คาลิเปอร์แบบดิจิตอล     32 
1.8  แสดงการอ่านค่าบนสเกลหลักของเวอร์เนียร์คาร์ลิเปอร์    32 
1.9  แสดงการอ่านค่าบนสเกลเล่ือนของเวอร์เนียร์คาร์ลิเปอร์    32 
1.10  แสดงตัวอย่างการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาร์ลิเปอร์แบบสเกลเล่ือน   33 
1.11  แสดงตัวอย่างไมโครมิเตอร์วัดนอกแบบสเกลหมุน     33 
1.12  แสดงตัวอย่างไมโครมิเตอร์วัดนอกแบบดิจิตอล     34 
1.13  แสดงตัวอย่างไมโครมิเตอร์วัดในแบบสเกลหมุน     34 
1.14  แสดงตัวอย่างไมโครมิเตอร์วัดในแบบดิจิตอล     34 
1.15  แสดงตัวอย่างไมโครมิเตอร์วัดลึกแบบสเกลหมุน     35 
1.16  แสดงตัวอย่างไมโครมิเตอร์วัดลึกแบบดิจิตอล     35 
1.17  แสดงการอ่านค่าไมโครมิเตอร์วัดนอกแบบสเกลหมุน    35 
1.18  แสดงตัวอย่างการอ่านค่าไมโครมิเตอร์วัดนอกแบบสเกลหมุน   36 
1.19  แสดงโครงสร้างของไดอัลเกจ       36 
1.20  แสดงส่วนประกอบหน้าปัดของไดอัลเกจ      37 
1.21  แสดงหน้าปัดไดอัลเกจแบบดิจิตอล      37 
1.22  แสดงตัวอย่างการอ่านค่าไดอัลเกจ      38 
1.23  แสดงบอร์เกจ หรือเกจวัดกระบอกสูบท้ังชุด     38 
1.24  แสดงฟิลเลอร์เกจวัดระยะห่างล้ินเครื่องยนต์     39 
1.25  แสดงตัวอย่างมัลติมิเตอร์แบบเข็มช้ี      39 
1.26  แสดงตัวอย่างมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล      40 
1.27  แสดงตัวอย่างประแจปากตาย 2 ปาก      40 
1.28  แสดงตัวอย่างประแจแหวน       41 
1.29  แสดงตัวอย่างประแจปากผสม       41 
1.30  แสดงตัวอย่างประแจแหวนหัวผ่า      41 
1.31  แสดงตัวอย่างประแจเล่ือน หรือประแจปากขยาย     42 
1.32  แสดงตัวอย่างประแจแอลหกเหล่ียม      42 



~ จ ~ 
 

สารบญัรูปภาพ (ตอ่) 
 

รูปท่ี           หน้า 
1.33  แสดงส่วนประกอบของชุดบล็อกท้ังกล่อง     43 
1.34  แสดงตัวอย่างด้ามขันทอร์ก หรือด้ามวัดค่าแรงขันแบบพรีเซ็ต   43 
1.35  แสดงตัวอย่างด้ามขันทอร์ก หรือด้ามวัดค่าแรงขันแบบหน้าปัด   44 
1.36  แสดงตัวอย่างด้ามขันทอร์ก หรือด้ามวัดค่าแรงขันแบบเข็มช้ี   44 
1.37  แสดงตัวอย่างไขควงแบน และไขควงหัวส่ีแฉก     44 
1.38  แสดงตัวอย่างคีมเล่ือน หรอืคีมปากขยาย      45 
1.39  แสดงตัวอย่างคีมย้ำหางปลา หรือคีมปอกสายไฟ     45 
1.40  แสดงตัวอย่างคีมปากแหลม หรือคีมปากจ้ิงจก     45 
1.41  แสดงตัวอย่างคีมล็อก        46 
1.42  แสดงตัวอย่างค้อนหัวกลม       46 
1.43  แสดงตัวอย่างค้อนทองเหลือง       46 
1.44  แสดงตัวอย่างค้อนพลาสติก       47 
1.45  แสดงตัวอย่างค้อนยาง        47 
1.46  แสดงตัวอย่างลิฟต์ยกรถ 2 เสา      47 
1.47  แสดงตัวอย่างแม่แรงประจำรถ       48 
1.48  แสดงตัวอย่างแม่แรงตะเฆ่       48 
1.49  แสดงตัวอย่างสแตนด์รอง       49 
1.50  แสดงตัวอย่างประแจขันนัตล้อ       49 
1.51  แสดงตัวอย่างเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ     50 
1.52  แสดงตัวอย่างมอเตอร์ลม หรือบล็อกลม      50 
1.53  แสดงตัวอย่างผ้าคลุมบังโคลนรถ      51 
1.54  แสดงตัวอย่างไฟฉายส่องสว่าง       51 
1.55  แสดงตัวอย่างถาดรอง และผ้าเช็ดมือ      52 
1.56  แสดงการตรวจสอบความเรียบร้อยนอกตัวรถยนต์    52 
1.57  แสดงการตรวจสอบการเปิด ปิดประตูรถท้ังด้านใน และด้านนอกตัวรถ  53 
1.58  แสดงการตรวจสอบการเปิด ปิดฝากระโปรงท้ายรถยนต์    53 
1.59  แสดงอุปกรณ์ภายในรถยนต์       53 
1.60  แสดงการตรวจสอบการทำงานของเบาะนั่งรถยนต์    54 
1.61  แสดงการตรวจสอบการทำงานของเข็มขัดนิรภัย     54 
1.62  แสดงการตรวจระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์และระดับน้ำท่ีถังพักน้ำยาฉีดล้างกระจก 54 
1.63  แสดงตรวจการรั่วของน้ำมันหล่อล่ืน และการบุบ การเสียหายของอ่างเครื่อง  55 

ใต้เครื่องยนต์ 
1.64  แสดงการตรวจการรั่วของน้ำหล่อเย็นบริเวณตะเข็บล่างหม้อน้ำ และท่อยางน้ำตัวล่าง 55 



~ ฉ ~ 
 

สารบญัรูปภาพ (ตอ่) 
 

รูปท่ี           หน้า 
1.65  แสดงการตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์    56 
1.66  แสดงการตรวจระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์     56 
1.67  แสดงการตรวจระดับน้ำกล่ันแบตเตอรี่      57 
1.68  แสดงการตรวจระดับน้ำมันเบรก และน้ำมันคลัตช์ท่ีกระปุกน้ำมัน   57 
1.69  แสดงการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ     58 
1.70  แสดงระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ท่ีถังพักน้ำมัน    58 
1.71  แสดงการตรวจสภาพสึกหรอ และความตึงของของสายพานเครื่องยนต์  59 
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สารบญัตาราง 
 

ตารางท่ี           หน้า 
1  แสดงการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต       ญ 

2  แสดงการกำหนดการเรียนรู้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต       ฎ 

3  แสดงการวิเคราะห์หัวข้อหลัก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต หน่วยที่ 1 หลักการบำรุงรักษารถยนต ์  ฏ 

4  แสดงการวิเคราะห์หัวข้อหลัก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต หน่วยที่ 2 ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์  ฐ 

5  แสดงการวิเคราะห์หัวข้อหลัก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต หน่วยที่ 3 การบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์  ฑ 

6  แสดงการวิเคราะห์หัวข้อหลัก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต หน่วยท่ี 4 การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถยนต์  ฒ 

7  แสดงการวิเคราะห์หัวข้อหลัก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต หน่วยท่ี 5 การบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์ ณ 

8  แสดงการวิเคราะห์หัวข้อหลัก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต หน่วยท่ี 6 การบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ ด 

9  แสดงการวิเคราะห์หัวข้อหลัก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหสัวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต หน่วยที่ 7 การล้างทำความสะอาดรถยนต์  ต 

10  แสดงการวิเคราะห์หัวข้อหลัก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562     
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต หน่วยท่ี 8 การประมาณราคาค่าบริการรถยนต์ ถ 
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สารบญัตาราง  (ต่อ) 
 

ตารางท่ี           หน้า 
11  แสดงการวิเคราะห์เนื้อหาวิชา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชา 
งานบำรุงรักษารถยนต ์รหัสวิชา 20101-2106 จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต ท 

12  แสดงการวิเคราะห์งานหลัก งานย่อย จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
ช่ือวิชางานบำรุง รักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 จำนวน 72 ช่ัวโมง  
2 หน่วยกิต         น 

13  แสดงการวิเคราะห์สมรรถนะรายหน่วยการเรยีนรู้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรกัษารถยนต์  
รหัสวิชา 20101-2106 จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต    ผ 

14  แสดงการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์  
รหัสวิชา 20101-2106 จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต    ฟ 

15  แสดงการบูรณาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์  
รหสัวิชา 20101-2106 จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต    ร 

1.1  แสดงการตรวจรถยนต์เสริมสำหรับรถยนต์ท่ีใช้งานหนัก    23 
1.2  แสดงการบริการ และการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะท่ีกำหนด   25 
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จุดประสงค์รายวชิา /สมรรถนะรายวชิา /คำอธิบายรายวชิา 
 

รหัสวิชา  20101-2106      ชื่อวิชา งานบำรุงรักษารถยนต ์      ท-ป-น   1-3-2 
หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562   ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   
สาขาวิชา  ช่างยนต์     สาขางาน ยานยนต์ 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้ 
 1.  เข้าใจหลักการตรวจสภาพ และบำรุงรักษารถยนต์  
 2.  สามารถบริการ บำรุงรักษา ประมาณราคาค่าบริการ  
 3.  มีกิจนิสัยท่ีดีในการทำงาน รับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัย 
และรักษาสภาพแวดล้อม  
 
สมรรถนะรายวิชา  
 1.  แสดงความรู้เกีย่วกับหลักการบำรุงรักษารถยนต์ตามคู่มือ  
 2.  เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการล้างและการบํารุงรักษารถยนต์  
 3.  บริการทําความสะอาดส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์ 
 4.  ตรวจสภาพ บํารุงรักษารถยนต์ตามคู่มือ 
 
คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสภาพทั่วไป การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงรักษารถยนต์ 
การบริการระบบไฟสัญญาณและแสงสว่าง ระบบระบายความร้อน ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ 
นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันเฟืองท้าย นํ้ามันเบรก คลัตช์ นํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ กรองอากาศ กรองเช้ือเพลิง 
สายพาน แบตเตอรี่ ระบบรองรับนํ้าหนัก ล้างทําความสะอาดรถยนต์ด้วยสารเคมีต่าง ๆ รถยนต์ 
การประมาณราคาค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คำอธิบายรายวิชา จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2562 สาขาวิชาช่างยนต์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
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การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง 
 

ตารางที่ 1  แสดงการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต 

หน่วย 
ท่ี   

หน่วยการเรียนรู้  (Learning  Unit)/ 
หัวข้อเร่ือง (Topic)  

แหล่งข้อมูล 

A B C D E 

1 หลักการบำรุงรักษารถยนต์      
2 ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์      
3 การบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์      
4 การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถยนต์      
5 การบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์      

6 การบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์      
7 การล้างทำความสะอาดรถยนต์      
8 การประมาณราคาค่าบริการรถยนต์      

หมายเหตุ A  :  คำอธิบายรายวิชา 
  B  :  ผู้เช่ียวชาญ 
  C  :  ผู้ชำนาญงาน 
  D  :  ประสบการณ์ของครูผู้สอน 
  E  :  เอกสาร/ตำรา/คู่มือ 
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การกำหนดการเรียนรู ้
 

ตารางที่ 2  แสดงการกำหนดการเรียนรู้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ ชั่วโมงรวม 
1 หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 - 4 4 
2 ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 2 5 - 8 4 
3 การบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ 3 - 7 9 - 28 20 
4 การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถยนต์ 8 - 10 29 - 40 12 
5 การบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์ 11 - 12 41 - 48 8 
6 การบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ 13 - 15 49 - 60 12 
7 การล้างทำความสะอาดรถยนต์ 16 61 - 64 4 
8 การประมาณราคาค่าบริการรถยนต์ 17 65 - 68 4 
- สอบปลายภาคเรียน 18 69-72 4 

รวม 18 72 72 
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การวิเคราะห์หัวข้อหลัก 
 

ตารางที่ 3  แสดงการวิเคราะห์หัวข้อหลัก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต หน่วยที่ 1 หลักการบำรุงรักษารถยนต ์

หัวขอ้หลัก (Main  Element) / 
ความรู้หลัก (Main Knowledge) 

หัวข้อย่อย  (Element) /  
ความรู้ย่อย (Knowledge) 

1.1  หลักสำคัญในการบำรุงรักษารถยนต์ 
 

1.1.1  จุดประสงค์การบำรุงรักษารถยนต์ 
1.1.2  การบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะท่ีกำหนด 
1.1.3  ความปลอดภัยในการบำรุงรักษารถยนต์ 

1.2  เครื่องมือบำรุงรักษารถยนต์ 1.2.1  เครื่องมือวัดละเอียด 
1.2.2  เครื่องมือประจำตัวช่าง 
1.2.3  เครื่องมือท่ัวไป 

1.3  การตรวจสภาพรถยนต์ 1.3.1  จุดประสงค์การตรวจสภาพรถยนต์ 
1.3.2  หลักการตรวจสภาพรถยนต์ 

1.4  การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 1.4.1  การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 
1.5  ปฏิบัติตามบัตรมอบงาน 1.5.1  อภิปรายเกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษา

รถยนต์ 
1.5.2  นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับ

เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
1.6  ปฏิบัติตามบัตรใบงาน 1.6.1  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 
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ตารางที ่4  แสดงการวิเคราะห์หัวข้อหลัก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต หน่วยที่ 2 ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 

หัวข้อหลัก (Main  Element) / 
ความรู้หลัก (Main Knowledge) 

หัวข้อย่อย  (Element) /  
ความรู้ย่อย (Knowledge) 

2.1  ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำความสะอาด และ
บำรุงรักษารถยนต์ 

2.1.1  ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการล้างทำความสะอาด
ช้ินส่วนรถยนต์ 

2.1.2  ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ 
2.2  การใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาด 

และบำรุงรักษารถยนต์ 
2.2.1  การใช้ผลิตภัณฑ์ล้างทำความสะอาดช้ินส่วน

รถยนต์ 
2.2.2  การใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ 

2.3  ปฏิบัติตามบัตรมอบงาน 2.3.1  อภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษา
รถยนต์ 

2.3.2  นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่อง ผลิตภณัฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 

2.4  ปฏิบัติตามบัตรใบงาน 2.4.1  งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ฑ ~ 
 

ตารางที่ 5  แสดงการวิเคราะห์หัวข้อหลัก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต หน่วยท่ี 3 การบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ 

หัวข้อหลัก (Main  Element) / 
ความรู้หลัก (Main Knowledge) 

หัวข้อย่อย  (Element) /  
ความรู้ย่อย (Knowledge) 

3.1  งานบริการระบบระบายความร้อน
เครื่องยนต์  

3.1.1  การระบายความร้อนเครื่องยนต์ 
3.1.2  การตรวจ และบริการระบบระบายความ

รอ้น เครื่องยนต์ 
3.2  งานบริการระบบหล่อล่ืนเครื่องยนต์ 3.2.1  การหล่อล่ืนเครื่องยนต์ 

3.2.2  การตรวจ และบริการระบบหล่อล่ืน
เครื่องยนต์ 

3.3  งานบริการกรองอากาศเครื่องยนต์ 3.3.1  กรองอากาศเครื่องยนต์ 
3.3.2  การตรวจ และบริการกรองอากาศ

เครื่องยนต์ 
3.4  งานบริการกรองเช้ือเพลิงเครื่องยนต์ 3.4.1  กรองเช้ือเพลิงเครื่องยนต์ 

3.4.2  การตรวจ และบริการกรองเช้ือเพลิง
เครื่องยนต์ 

3.5  งานบริการสายพานเครื่องยนต์ 3.5.1  สายพานเครื่องยนต์ 
3.5.2  การตรวจ และบริการสายพานเครื่องยนต์ 

3.6  ปฏิบัติตามบตัรมอบงาน 3.6.1  อภิปรายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบ
เครื่องยนต์ 

3.6.2  นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกีย่วกับ
เรื่อง การบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ 

3.7  ปฏิบติัตามบัตรใบงาน 3.7.1  งานตรวจบรกิารหม้อน้ำรถยนต์ 
3.7.2  งานเปล่ียนน้ำมันหล่อล่ืน และกรองน้ำมัน 

หล่อล่ืนเครื่องยนต์ 
3.7.3  งานทำความสะอาดกรองอากาศเครื่องยนต์

แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด และเปล่ียนกรอง
อากาศเครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอนเรล 

3.7.4  งานทำความสะอาดกรองเช้ือเพลิง
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด และ
เปล่ียนกรองเช้ือเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลระบบ
คอมมอนเรล 

3.7.5  งานเปล่ียนสายพานหน้าเครื่องยนต์ 

 



~ ฒ ~ 
 

ตารางที่ 6  แสดงการวิเคราะห์หัวข้อหลัก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต หน่วยท่ี 4 การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถยนต์ 

หัวข้อหลัก (Main  Element) / 
ความรู้หลัก (Main Knowledge) 

หัวข้อย่อย  (Element) /  
ความรู้ย่อย (Knowledge) 

4.1  งานบริการแบตเตอรี่รถยนต์ 4.1.1  แบตเตอรี่รถยนต์ 
4.1.2  การตรวจ และบริการแบตเตอรี่รถยนต์ 

4.2  งานบริการระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 4.2.1  ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
4.2.2  การตรวจ และบริการระบบไฟแสงสว่าง

รถยนต์ 
4.3  งานบริการระบบไฟสัญญาณรถยนต์ 4.3.1  ระบบไฟสัญญาณรถยนต์ 

4.3.2  การตรวจ และบริการระบบไฟสัญญาณ
รถยนต์ 

4.4  งานบริการระบบไฟอำนวยความสะดวก
รถยนต์ 

4.4.1  ระบบไฟอำนวยความสะดวกรถยนต์ 
4.4.2  การตรวจ และบริการระบบไฟอำนวยความ

สะดวกรถยนต์ 
4.5  ปฏิบัติตามบัตรมอบงาน 4.5.1  อภิปรายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบไฟฟา้

รถยนต์ 
4.5.2  นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับ

เรื่อง การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถยนต์ 
4.6  ปฏิบัติตามบัตรใบงาน 4.6.1  งานตรวจบรกิารแบตเตอรี่รถยนต์ 

4.6.2  งานตรวจบรกิารระบบไฟแสงสว่างและ
ไฟสัญญาณรถยนต์ 

4.6.3  งานตรวจบรกิารระบบไฟอำนวยความ
สะดวกรถยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ณ ~ 
 

ตารางที่ 7  แสดงการวิเคราะห์หัวข้อหลัก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต หน่วยท่ี 5 การบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์ 

หัวข้อหลัก (Main  Element) / 
ความรู้หลัก (Main Knowledge) 

หัวข้อย่อย  (Element) /  
ความรู้ย่อย (Knowledge) 

5.1  งานบริการคลัตช์รถยนต์  5.1.1  คลัตช์รถยนต์ 
5.1.2  น้ำมันคลัตช์รถยนต์ 
5.1.3  การตรวจ และบริการคลัตช์รถยนต์ 

5.2  งานบริการเกียร์รถยนต์ 5.2.1  เกียร์รถยนต์ 
5.2.2  น้ำมันเกียร์รถยนต์ 
5.2.3  การตรวจ และบริการเกียร์รถยนต์ 

5.3  งานบริการเพลากลางและเพลาขับรถยนต์ 5.3.1  เพลากลางรถยนต์และเพลาขับรถยนต์ 
5.3.2  การตรวจ และบริการเพลากลางและเพลา

ขับรถยนต์ 
5.4  งานบริการเฟืองท้ายรถยนต์ 5.4.1  เฟืองท้ายรถยนต์ 

5.4.2  น้ำมันเฟืองท้ายรถยนต์ 
5.4.3  การตรวจ และบริการเฟืองท้ายรถยนต์ 

5.5  ปฏิบัติตามบตัรมอบงาน 5.5.1  อภิปรายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบส่ง
กำลังรถยนต์ 

5.5.2  นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกีย่วกับ
เรื่อง การบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์ 

5.6  ปฏิบติัตามบัตรใบงาน 5.6.1  งานตรวจบรกิารช้ินส่วนระบบส่งกำลัง
รถยนต์ 

5.6.2  งานเปล่ียนวัสดุหล่อล่ืนระบบส่งกำลัง
รถยนต์ 

 
 

 

 

 

 

 

 



~ ด ~ 
 

ตารางที่ 8  แสดงการวิเคราะห์หัวข้อหลัก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหสัวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต หน่วยท่ี 6 การบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ 

หัวข้อหลัก (Main  Element) / 
ความรู้หลัก (Main Knowledge) 

หัวข้อย่อย  (Element) /  
ความรู้ย่อย (Knowledge) 

6.1  งานบริการระบบบังคับเล้ียวรถยนต์ 6.1.1  ระบบบังคับเล้ียวรถยนต์ 
6.1.2  น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์รถยนต์ 
6.1.3  การตรวจ และบริการระบบบังคับเล้ียว

รถยนต์ 
6.2  งานบริการระบบรองรับน้ำหนักรถยนต์ 6.2.1  ระบบรองรับน้ำหนักรถยนต์ 

6.2.2  การตรวจ และบริการระบบรองรับน้ำหนัก
รถยนต์ 

6.3  งานบริการระบบเบรกรถยนต์ 6.3.1  ระบบเบรกรถยนต์ 
6.3.2  น้ำมันเบรกรถยนต์ 
6.3.3  การตรวจ และบริการระบบเบรกรถยนต์ 

6.4  ปฏิบัติตามบัตรมอบงาน 6.4.1  อภิปรายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบช่วง
ล่างรถยนต์ 

6.4.2  นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่อง การบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ 

6.5  ปฏิบัติตามบตัรใบงาน 6.5.1  งานตรวจบรกิารช้ินส่วนระบบบังคับเล้ียว 
และเปล่ียนน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์รถยนต์ 

6.5.2  งานตรวจบรกิารช้ินส่วนระบบรองรับ
น้ำหนักรถยนต์  

6.5.3  งานตรวจบริการกระทะล้อ และยางรถยนต์ 
6.5.4  งานตรวจบรกิารช้ินส่วนระบบเบรก และ

เปล่ียนน้ำมันเบรกรถยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ต ~ 
 

ตารางที่ 9  แสดงการวิเคราะห์หัวข้อหลัก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต หน่วยท่ี 7 การล้างทำความสะอาดรถยนต์ 

หัวข้อหลัก (Main  Element) / 
ความรู้หลัก (Main Knowledge) 

หัวข้อย่อย  (Element) /  
ความรู้ย่อย (Knowledge) 

7.1  หลักสำคัญในการทำความสะอาดรถยนต์ 7.1.1  ความหมายของการทำความสะอาดรถยนต์ 
7.1.2  ประโยชน์ของการทำความสะอาดรถยนต์ 

7.2  อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับทำ
ความสะอาดรถยนต์ 

7.2.1  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำความสะอาดรถยนต์ 
7.2.2  ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำความสะอาด

รถยนต์ 
7.3  งานบริการทำความสะอาดรถยนต์ 7.3.1  การทำความสะอาดภายนอกรถยนต์ 

7.3.2  การทำความสะอาดภายในรถยนต์ 
7.4  ปฏิบติัตามบตัรมอบงาน 7.4.1  อภิปรายเกี่ยวกับการล้างทำความสะอาด

รถยนต์ 
7.4.2  นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับ

เรื่อง การล้างทำความสะอาดรถยนต์ 
7.5  ปฏิบติัตามบัตรใบงาน 7.5.1  งานล้างทำความสะอาดรถยนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ถ ~ 
 

ตารางที ่10  แสดงการวิเคราะห์หัวข้อหลัก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหสัวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต หน่วยที ่8 การประมาณราคาค่าบริการรถยนต์ 

หัวข้อหลัก (Main  Element) / 
ความรู้หลัก (Main Knowledge) 

หัวข้อย่อย  (Element) /  
ความรู้ย่อย (Knowledge) 

8.1  ความหมายการประมาณราคาค่าบริการ 
       รถยนต์ 

8.1.1  ความหมายการประมาณราคาค่าบริการ
รถยนต์ 

8.2  องค์ประกอบการประมาณราคาค่าบริการ
รถยนต์ 

8.2.1  ราคาต้นทุน 
8.2.2  กำไร 
8.2.3  ราคาค่าบริการ 

8.3  ปฏิบัติตามบัตรมอบงาน 8.4.1  อภิปรายเกี่ยวกับการประมาณราคา
ค่าบริการรถยนต์ 

8.4.2  นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่อง การประมาณราคาค่าบริการรถยนต์ 

8.4  ปฏิบัติตามบัตรใบงาน 8.4.1  คำนวณราคาค่าบริการรถยนต์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ท ~ 
 

การวิเคราะห์เนื้อหาวชิา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวชิา 
 

ตารางที ่11  แสดงการวิเคราะห์เนื้อหาวิชา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา หลักสูตรประกาศนยีบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต ์
รหัสวิชา 20101-2106 จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต 

หน่วย
การ

เรียนรู้ 
ที่ 

 
หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อหลัก 

จุดประสงค์ 
รายวิชา สมรรถนะรายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 

1. หลักการบำรงุรักษารถยนต์ 
1.1  หลักสำคัญในการบำรุงรักษารถยนต์ 
1.2  เครื่องมือบำรุงรักษารถยนต์ 
1.3  การตรวจสภาพรถยนต์ 
1.4  การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

2. ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
2.1  ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำความสะอาด และ

บำรุงรักษารถยนต์ 
2.2  การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำความ

สะอาด และบำรุงรักษารถยนต์ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

3. 
 
 

การบำรุงรักษาระบบเคร่ืองยนต์ 
3.1  งานบริการระบบระบายความร้อน

เครื่องยนต์ 
3.2  งานบริการระบบหล่อล่ืนเครื่องยนต์ 
3.3  งานบริการกรองอากาศเครื่องยนต์ 
3.4  งานบริการกรองเช้ือเพลิงเครื่องยนต์ 
3.5  งานบริการสายพานเครื่องยนต์ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

4. การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถยนต์ 
4.1  งานบริการแบตเตอรีร่ถยนต์ 
4.2  งานบริการระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
4.3  งานบริการระบบไฟสัญญาณรถยนต์ 
4.4  งานบริการระบบไฟอำนวยความสะดวก

รถยนต์ 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 



~ ธ ~ 
 

ตารางที ่11  แสดงการวิเคราะหเ์นื้อหาวิชา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ 
รหัสวิชา 20101-2106 จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต (ต่อ)  

หน่วย
การ

เรียนรู้ 
ที่ 

 
หน่วยการเรียนรู้/หัวขอ้หลัก 

จุดประสงค์ 
รายวิชา สมรรถนะรายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 

5. การบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์ 
5.1  งานบริการคลัตช์รถยนต์  
5.2  งานบริการเกียร์รถยนต์ 
5.3  งานบริการเพลากลางและเพลาขับรถยนต์ 
5.4  งานบริการเฟืองท้ายรถยนต์ 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

6. การบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ 
6.1  งานบริการระบบบังคับเล้ียวรถยนต์ 
6.2  งานบริการระบบรองรับน้ำหนักรถยนต์ 
6.3  งานบริการระบบเบรกรถยนต์ 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

  

 
 
 

7. การล้างทำความสะอาดรถยนต์ 
7.1  หลักสำคัญในการทำความสะอาดรถยนต์ 
7.2  อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับทำ

ความสะอาดรถยนต์ 
7.3  งานบริการทำความสะอาดรถยนต์ 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

8. การประมาณราคาค่าบริการรถยนต์ 
8.1  ความหมายการประมาณราคาค่าบริการ

รถยนต์ 
8.2  องค์ประกอบการประมาณราคาค่าบริการ

รถยนต์ 

 

 
 
 

  

 
 
 

 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 



~ น ~ 
 

การวิเคราะห์งานหลักและงานย่อย 
 

ตารางที ่12  แสดงการวิเคราะห์งานหลัก งานย่อย จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุง 
รักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต 

หน่วย
การ

เรียนรู้ 
ที่ 

 
หน่วยการเรียนรู้/งานหลัก/งานย่อย 

จุดประสงค์ 
รายวิชา สมรรถนะรายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 

1. หลักการบำรงุรักษารถยนต์ 
1.1  ตรวจสภาพท่ัวไปและการบำรุงรักษารถยนต์ 

งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน        
2. ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 

2.1  ใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาด และบำรุงรักษารถยนต ์
งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต ์        

3. การบำรุงรักษาระบบเคร่ืองยนต์ 
3.1  ตรวจ และบริการระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ 

งานตรวจบริการหม้อนำ้รถยนต์        
3.2  ตรวจ และบริการระบบหล่อล่ืนเครื่องยนต์ 

งานเปล่ียนน้ำมันหล่อล่ืน และกรอง
น้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ 

       

3.3  ตรวจ และบริการกรองอากาศเครื่องยนต์ 
1. งานทำความสะอาดกรองอากาศ

เครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด  
       

2. งานเปล่ียนกรองอากาศเครื่องยนต์
ดีเซลระบบคอมมอนเรล 

       

3.4  ตรวจ และบริการกรองเช้ือเพลิงเครื่องยนต์ 
1. งานทำความสะอาดกรองเช้ือเพลิง

เครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 
       

2. งานเปล่ียนกรองเช้ือเพลิงเครื่องยนต์
ดีเซลระบบคอมมอนเรล 

       

3.5  ตรวจ และบริการสายพานเครื่องยนต์ 
งานเปล่ียนสายพานหน้าเครื่องยนต์        

 



~ บ ~ 
 

ตารางที ่12  แสดงการวิเคราะห์งานหลัก งานย่อย จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุง 
รักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต (ต่อ) 

หน่วย
การ

เรียนรู้ 
ที่ 

 
หน่วยการเรียนรู้/งานหลัก/งานย่อย 

จุดประสงค์ 
รายวิชา สมรรถนะรายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 

4. การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถยนต์ 
4.1  ตรวจ และบริการแบตเตอรี่รถยนต์ 

งานตรวจบริการแบตเตอรี่รถยนต์        
4.2  ตรวจ และบริการระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 

งานตรวจบริการระบบไฟแสงสว่างรถยนต์        

4.3  ตรวจ และบริการระบบไฟสัญญาณรถยนต์ 
งานตรวจบริการระบบไฟสัญญาณรถยนต์        

4.4  ตรวจ และบริการระบบไฟอำนวยความสะดวกรถยนต์ 
งานตรวจบริการระบบไฟอำนวยความ

สะดวกรถยนต์ 
       

5. การบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์ 
5.1  ตรวจ และบริการคลัตช์รถยนต์ 

1. งานตรวจบริการคลัตช์รถยนต์        

2. งานเปล่ียนน้ำมันคลัตช์รถยนต์        

5.2  ตรวจ และบริการเกียร์รถยนต์ 

1. งานตรวจบริการเกียร์รถยนต์        

2. งานเปล่ียนน้ำมันเกียร์รถยนต์ระบบ
เกียร์ธรรมดา 

       

3. งานเปล่ียนน้ำมันเกียร์รถยนต์ระบบ
อัตโนมัต ิ

       

5.3  ตรวจ และบริการเพลากลางและเพลาขับรถยนต์ 

1. งานตรวจบริการเพลากลางรถยนต์        

2. งานตรวจบริการนเพลาขับรถยนต์        

5.4  ตรวจ และบริการเฟืองท้ายรถยนต์ 

1. งานตรวจบริการเฟืองท้ายรถยนต์        

2. งานเปล่ียนน้ำมันเฟืองท้ายรถยนต์        

 
 



~ ป ~ 
 

ตารางที ่12  แสดงการวิเคราะห์งานหลัก งานย่อย จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุง 
รักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต (ต่อ) 

หน่วย
การ

เรียนรู้ 
ที่ 

 
หน่วยการเรียนรู้/งานหลัก/งานย่อย 

จุดประสงค์ 
รายวิชา สมรรถนะรายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 

6. การบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ 
6.1  ตรวจ และบริการระบบบังคับเล้ียวรถยนต์ 

1. งานตรวจบริการช้ินส่วนระบบบังคับ
เล้ียวรถยนต์ 

       

2. งานเปล่ียนน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
รถยนต์ 

       

6.2  ตรวจ และบริการระบบรองรับน้ำหนักรถยนต์ 
1. งานตรวจบริการช้ินส่วนระบบรองรับ

น้ำหนักรถยนต์ 
       

2. งานตรวจบริการกระทะล้อ และยาง
รถยนต์ 

       

6.3  ตรวจ และบริการระบบเบรกรถยนต์ 
1. งานตรวจบริการช้ินส่วนระบบเบรก 

รถยนต์ 
       

2. งานเปล่ียนน้ำมันเบรกรถยนต์        

7. การล้างทำความสะอาดรถยนต์ 

7.1  ล้างทำความสะอาดรถยนต์ 

งานล้างทำความสะอาดรถยนต์        

8. การประมาณราคาค่าบริการรถยนต์ 

8.1  ประมาณราคาค่าบริการรถยนต์ 

คำนวณราคาค่าบริการรถยนต์        

 
 

 

 

 

 



~ ผ ~ 
 

การวิเคราะห์สมรรถนะรายหน่วยการเรียนรู้ 
 

ตารางที ่13  แสดงการวิเคราะห์สมรรถนะรายหน่วยการเรียนรู้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรกัษารถยนต์ รหัสวิชา 
20101-2106 จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สมรรถนะประจำหน่วย 

1. 

 

 
 
 

หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
 
 
 
 
 

1.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักสำคัญในการบำรุงรักษา
รถยนต์ เครื่องมือบำรุงรักษารถยนต์ การตรวจ
สภาพรถยนต์ และการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 

1.2  อภิปรายเกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
1.3  ตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 

2. ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต ์ 2.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำความ
สะอาด และบำรุงรักษารถยนต์ 

2.2  อภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต ์
2.3  เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 

3. การบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ 3.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบระบาย
ความร้อนเครื่องยนต์ ระบบหล่อล่ืนเครื่องยนต์ 
กรองอากาศเครื่องยนต์ กรองเช้ือเพลิงเครื่องยนต์ 
และสายพานเครือ่งยนต์ 

3.2  อภิปรายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ 
3.3  ตรวจบรกิารหม้อน้ำรถยนต์ 
3.4  เปล่ียนน้ำมันหล่อล่ืน และกรองน้ำมันหล่อล่ืน

เครื่องยนต์ 
3.5  ทำความสะอาดกรองอากาศเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

ระบบหัวฉีด และเปล่ียนกรองอากาศเครื่องยนต์
ดีเซลระบบคอมมอนเรล 

3.6  ทำความสะอาดกรองเช้ือเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ระบบหัวฉีด และเปล่ียนกรองเช้ือเพลิงเครื่องยนต์
ดีเซลระบบคอมมอนเรล 

3.7  เปล่ียนสายพานหน้าเครื่องยนต์ 

 
 
 



~ ฝ ~ 
 

ตารางที ่13  แสดงการวิเคราะห์สมรรถนะรายหน่วยการเรียนรู้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรกัษารถยนต์ รหัสวิชา 
20101-2106 จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต (ต่อ) 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สมรรถนะประจำหน่วย 

4. 

 

 
 
 

การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถยนต์ 
 
 
 
 

4.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาแบตเตอรี่
รถยนต์ ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ ระบบไฟสัญญาณ
รถยนต์ และระบบไฟอำนวยความสะดวกรถยนต์ 

4.2  อภิปรายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถยนต์ 
4.3  ตรวจบรกิารแบตเตอรี่รถยนต์ 
4.4  ตรวจบรกิารระบบไฟแสงสว่าง และไฟสัญญาณ

รถยนต์ 
4.5  ตรวจบรกิารระบบไฟอำนวยความสะดวกรถยนต์ 

5. การบำรุงรักษาระบบส่งกำลัง
รถยนต์ 

5.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาคลัตช์รถยนต์ 
เกียร์รถยนต์ เพลากลางรถยนต์ เพลาขับรถยนต์ 
และเฟืองท้ายรถยนต์ 

5.2  อภิปรายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบส่งกำลัง
รถยนต์ 

5.3  ตรวจบรกิารช้ินส่วนระบบส่งกำลังรถยนต์ 
5.4  เปล่ียนวัสดุหล่อล่ืนระบบส่งกำลังรถยนต์ 

6. การบำรุงรักษาระบบช่วงล่าง
รถยนต์ 

6.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบบังคับ
เล้ียวรถยนต์ ระบบรองรับน้ำหนักรถยนต์ และ
ระบบเบรกรถยนต์  

6.2  อภิปรายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบช่วงล่าง
รถยนต์ 

6.3  ตรวจบรกิารช้ินส่วนระบบบังคับเล้ียว และเปล่ียน
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์รถยนต์ 

6.4  ตรวจบรกิารช้ินส่วนระบบรองรับน้ำหนักรถยนต์ 
6.5  ตรวจบริการกระทะล้อ และยางรถยนต์ 
6.6  ตรวจบรกิารช้ินส่วนระบบเบรก และเปล่ียนน้ำมัน

เบรกรถยนต์ 
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ตารางที ่13  แสดงการวิเคราะห์สมรรถนะรายหน่วยการเรียนรู้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรกัษารถยนต์ รหัสวิชา 
20101-2106 จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต (ต่อ) 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สมรรถนะประจำหน่วย 

7. 

 

 
 
 

การล้างทำความสะอาดรถยนต์ 
 
 
 

7.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักสำคัญในการทำความ
สะอาดรถยนต์ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับ
ทำความสะอาดรถยนต์ และหลักการทำความ
สะอาดรถยนต์ 

7.2  อภิปรายเกี่ยวกับการล้างทำความสะอาดรถยนต์ 
7.3  ล้างทำความสะอาดรถยนต์ 

8. การประมาณราคาค่าบริการ
รถยนต์ 

8.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการประมาณราคา
ค่าบริการรถยนต์ 

8.2  อภปิรายเกี่ยวกับการประมาณราคาค่าบริการรถยนต์ 
8.3  คำนวณราคาค่าบริการรถยนต์ 
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การวิเคราะห์วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

ตารางที ่14  แสดงการวิเคราะหว์ัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2562  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต  

หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วย/ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย 
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1. หลักการบำรุงรักษารถยนต์                 

1. บอกจุดประสงค์การบำรุงรักษา
รถยนต์ได้ 

                

2. อธิบายหลักการบำรุงรักษารถยนต์
ตามระยะท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 

                

3. บอกข้อควรปฏิบติัเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 

                

4. บอกช่ือของเครือ่งมือวัดละเอียดแต่
ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 

                

5. บอกหน้าท่ีของเครื่องมือวัดละเอียด
แต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์
ได้ 

                

6. บอกช่ือของเครื่องมือประจำตัวช่าง
แต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์
ได้ 

                

7. บอกหน้าท่ีของเครื่องมือประจำตัว
ช่างแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษา
รถยนต์ได้ 

                

8. บอกช่ือของเครื่องมือท่ัวไปแต่ละชนิด 
ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 

                

9. บอกหน้าท่ีของเครื่องมือท่ัวไปแต่ละ
ชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้   
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ตารางที ่14  แสดงการวิเคราะหว์ัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2562  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต (ต่อ) 

หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วย/ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ระดับพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย 
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สัย
 

1. การบำรงุรักษารถยนต์ (ต่อ)                 

10. บอกจุดประสงค์การตรวจสภาพ
รถยนต์ได้ 

                

11. อธิบายหลักการตรวจสภาพรถยนต์
ได้ถูกต้อง 

                

12. อธิบายวิธีการดูแลรักษารถยนต์
เบ้ืองต้นได้ถูกต้อง 

                

13. อภิปรายเกี่ยวกับหลักการ
บำรุงรักษารถยนต์ได้ 

                

14. นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิด
เกี่ยวกับเรื่อง หลักการบำรุงรักษา
รถยนต์ได้ 

                

15. อธิบายวิธีการตรวจสภาพรถยนต์
กระบะก่อนใช้งานได้ถูกต้อง 

                

16. บอกข้อควรระวังในการตรวจสภาพ
รถยนต์กระบะก่อนใช้งานได้ 

                

17. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสภาพ
รถยนต์กระบะก่อนใช้งานได้ถูกต้อง 

                

18. ปฏิบัติงานตรวจสภาพรถยนต์
กระบะก่อนใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

                

 

 

 

http://https/chobrod.com/tips-car-care/how-to-take-care-of-your-car-by-yourself-636
http://https/chobrod.com/tips-car-care/how-to-take-care-of-your-car-by-yourself-636
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การวัดผล และประเมินผล 
 

รหัสวิชา  20101-2106      ชือ่วิชา งานบำรุงรักษารถยนต ์      ท-ป-น   1-3-2 
หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562   ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   
สาขาวิชา  ช่างยนต์     สาขางาน ยานยนต์ 

 1. สัดส่วนคะแนนในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
1.  คะแนนจิตพิสัย   20 คะแนน 
2.  คะแนนย่อยช่วงท่ี 1   25 คะแนน 
3.  คะแนนย่อยช่วงท่ี 2   25 คะแนน 
4.  คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์  30 คะแนน 

                                รวม   100    คะแนน 
2. การประเมินผล 

       กำหนดค่าระดับคะแนน  ตามเกณฑ์ดังนี้ 
        คะแนนร้อยละ          80 - 100                    ได้เกรด     4 
        คะแนนร้อยละ            75 - 79                    ได้เกรด     3.5 
        คะแนนร้อยละ            70 - 74                    ได้เกรด     3 
        คะแนนร้อยละ            65 - 69                    ได้เกรด     2.5 
        คะแนนร้อยละ            60 - 64                    ได้เกรด     2 
        คะแนนร้อยละ            55 - 59                    ได้เกรด     1.5 
        คะแนนร้อยละ            50 - 54                    ได้เกรด     1 
        คะแนนร้อยละ             0 - 49                     ได้เกรด     0 
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บูรณาปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รหัสวิชา  20101-2106      ชื่อวิชา งานบำรุงรักษารถยนต์       ท-ป-น   1-3-2 
หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562   ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   
สาขาวิชา  ช่างยนต์     สาขางาน ยานยนต์ 

 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ทางสายกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ความรู้          คุณธรรม 
      รอบรู้  รอบครอบ  ระมัดระวัง                  ซื่อสัตย์สุจริต  ขยันอดทน  สติปัญญา แบ่งปัน 
 
 
 
 
 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
 สมดุล/ม่ันคง/ยั่งยืน/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

พอประมาณ 

มีเหตุผล 

นำไปสู ่

มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
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ตารางที่ 15  แสดงการบูรณาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 
20101-2106 จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต 

กิจกรรมท่ีส่งเสริม และสอดแทรกในการเรยีนการสอน 
1. ความพอประมาณ 
องค์ประกอบปรัชญา ลักษณะกิจกรรมสนององค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านความพอประมาณ 

 
กิจกรรมท่ีให้นักเรียนรู้จักความพอประมาณ เช่น 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษารถยนต์ตามคู่มือ  
2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการล้างและการบํารุงรักษารถยนต์  
3. บริการทําความสะอาดส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์ 
4. ตรวจสภาพ บํารุงรักษารถยนต์ตามคู่มือ 

2. ความมีเหตุผล 

องค์ประกอบปรัชญา ลักษณะกิจกรรมสนององค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านความมีเหตุผล 

 
1. หาเหตุผลว่าความปลอดภัยในการทำงาน มีความสำคัญ และจำเปน็ 
    ต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานอย่างไร 
2. หาเหตุผลว่าการตรวจสภาพรถยนต์ มีความสำคัญ และจำเป็น 
    ต่อรถยนต์ ต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ขับขีร่ถยนต์อยา่งไร 
3. หาเหตุผลว่าการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น มีความสำคัญ และจำเป็น 
    ต่อรถยนต์ ต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ขับขีร่ถยนต์อย่างไร 
4. หาเหตุผลว่าผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ มีความสำคัญ และจำเป็นต่อ

รถยนต์ อย่างไร 
5. หาเหตุผลว่าการบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ มีความสำคัญ และจำเป็น

ต่อรถยนต์อย่างไร 
6. หาเหตุผลว่าการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถยนต์ มีความสำคัญ และ

จำเป็นต่อรถยนต์อย่างไร 
7. หาเหตุผลว่าการบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์ มีความสำคัญ และ

จำเป็นต่อรถยนต์อยา่งไร 
8. หาเหตุผลว่าการบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ มีความสำคัญ และ

จำเป็นต่อรถยนต์ ต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ขับขี่รถยนต์อย่างไร 
9. หาเหตุผลว่าการล้างทำความสะอาดรถยนต์ มีความสำคัญ และจำเป็น

ต่อรถยนต์อยา่งไร 
10. หาเหตุผลว่าการประมาณราคาค่าบริการรถยนต์ มีความสำคัญ และ

จำเป็นต่อธุรกิจการบริการรถยนต์อย่างไร 
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3. ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

องค์ประกอบปรัชญา ลักษณะกิจกรรมสนององคป์ระกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านความมีภูมิคุ้มกันท่ีดี กิจกรรมท่ีให้นักเรียนรู้จักความมีภูมิคุ้มกันท่ีดี เช่น 

1. กำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับในการทำงาน รวมท้ังปฏิบัติกิจกรรม  
    5 ส   
2. จัดให้มีการบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ ตามคู่มือท่ีกำหนดไว้เพื่อ  
    ป้องกันการชำรุดเสียหายขณะปฏิบัติงาน 
3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัยปฏบิัติตามกฎของวิทยาลัยฯ ตรงต่อ 
    เวลา มีความขยันหมั่นเพียร แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ท่ีนอกเหนือ 
    จากการเรียนการสอนใหก้ับตนเอง ความช่วยเหลือแบ่งปัน ความ 
    เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ และมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการ 
    ปฏิบัติงาน 

 

 



1 
 

คู่มือครู 
ชุดการสอนที่ 1 

เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต ์

 คำชี้แจง  ชุดการสอนท่ี 1 เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องหลักสำคัญ
ในการบำรุงรักษารถยนต์ เครื่องมือบำรุงรักษารถยนต์ การตรวจสภาพท่ัวไปรถยนต์ การดูแลรักษา
รถยนต์เบ้ืองต้น และปฏิบัติงานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 

1. จุดประสงค์ท่ัวไป  
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสำคัญในการบำรุงรักษารถยนต์ เครื่องมือบำรุงรักษารถยนต์ 
การตรวจสภาพรถยนต์ และการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของวิทยาลัยฯ ตรงต่อเวลา มีความขยันหมั่นเพียร แสวงหาความรู้เพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากการเรียน
ให้กับตนเอง มีความช่วยเหลือแบ่งปัน มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และมีความตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.1  บอกจุดประสงค์การบำรุงรักษารถยนต์ได้ 

 2.2  อธิบายหลักการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 
 2.3  บอกข้อควรปฏิบติัเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
 2.4  บอกช่ือของเครื่องมือวัดละเอียดแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
 2.5  บอกหน้าท่ีของเครือ่งมือวัดละเอียดแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
 2.6  บอกช่ือของเครื่องมือประจำตัวชา่งแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
 2.7  บอกหน้าท่ีของเครือ่งมือประจำตัวช่างแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 

2.8  บอกช่ือของเครื่องมือท่ัวไปแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
2.9  บอกหน้าท่ีของเครื่องมือท่ัวไปแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
2.10  บอกจุดประสงค์การตรวจสภาพรถยนต์ได้ 
2.11  อธิบายหลักการตรวจสภาพรถยนต์ได้ถูกต้อง 
2.12  อธิบายวิธีการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นได้ถูกต้อง 
2.13  อภิปรายเกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
2.14  นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 

 2.15  อธิบายวิธีการตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งานได้ถูกต้อง 
 2.16  บอกข้อควรระวังในการตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งานได้ 
 2.17  ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งานได้ถูกต้อง 

2.18  ปฏิบัติงานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
 2.19  มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีครูผู้สอนสามารถ 
สังเกตเหน็ได้ ในด้านการประหยัด การตรงต่อเวลา ความปลอดภัย ความสนใจใฝ่รู้ และความมรีะเบียบ
วินัย 

http://https/chobrod.com/tips-car-care/how-to-take-care-of-your-car-by-yourself-636
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3. ส่วนประกอบของชุดการสอนที่ 1 มีดังนี้  
 3.1  คู่มือครูชุดการสอนท่ี 1 เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
 3.2  โครงการสอนชุดการสอนท่ี 1 เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
 3.3  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
 3.4  เอกสารประกอบการเรียนวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
 3.5  คำแนะนำสำหรับนักเรียน 
 3.6  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 3.7  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
 3.8  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
 3.9  บัตรความรู้ เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
 3.10  บัตรแบบฝึกหัด เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
 3.11  เฉลยบัตรแบบฝึกหัด เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
 3.12  บัตรมอบงาน เรื่อง การอภิปรายเรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
 3.13  แบบประเมินผลบัตรมอบงาน เรื่อง การอภิปรายเรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
 3.14  บัตรใบงานท่ี 1 เรื่อง งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 
 3.15  แบบบันทึกผลบัตรใบงานท่ี 1 เรื่อง งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 
 3.16  แบบประเมินผลบัตรใบงานท่ี 1 เรื่อง งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 
 3.17  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 
 3.18  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 3.19  แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.20  ส่ือประกอบการเรียนการสอน เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
 3.21  บันทึกหลังการสอน 
  3.22  บรรณานุกรม 

4. เวลาที่ใช้  
 ใช้เวลาในการสอนจำนวน 4 ช่ัวโมง  

5. การเตรียมการล่วงหน้า  
 ส่ิงท่ีครูต้องเตรียมการล่วงหน้า มีดังนี้  
 5.1  ศึกษาคู่มือครู และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2  
 5.2  ศึกษาชุดการสอนท่ี 1 เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
 5.3  กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
 5.4  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์  
 5.5  บัตรแบบฝึกหัด เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์  
 5.6  บัตรมอบงาน เรื่อง การอภิปรายเรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
 5.7  บัตรใบงานท่ี 1 เรื่อง งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 
 5.8  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมรายบุคคล 



3 
 

 5.9  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 5.10  แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6. สื่อการเรียนการสอน 
 6.1  ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  ชุดการสอนท่ี 1 เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์  
 6.2  ส่ือโสตทัศน์ 
  ส่ือ PowerPoint ประกอบการสอน เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์  

6.3  ส่ือของจริง  
ชุดปฏิบัติงาน รองเท้าปฏิบัติงาน ถุงมือปฏิบัติงาน พื้นท่ีปฏิบัติงาน เครื่องมือวัดละเอียดช่างยนต์ 

เครื่องมือประจำตัวช่าง เครื่องมือท่ัวไป รถยนต์ฝึกหัด และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตาม
บัตรใบงาน 

7. การจัดชั้นเรียนและสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  
 การจัดช้ันเรียนจัดตามปกติสำหรับการสอนทฤษฏีจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย และการสอน
แบบสาธิต เพื่อให้นักเรียนได้เหน็ลักษณะและรูปร่างของชุดปฏิบัติงาน รองเท้าปฏิบัติงาน ถุงมือปฏิบัติงาน 
พื้นท่ีปฏิบัติงานท่ีเหมาะกับการปฏิบัติงานบำรุงรักษารถยนต์ เครื่องมือวัดละเอียด เครื่องมือประจำตัวช่าง 
และเครื่องมือท่ัวไป เข้าใจหลักการตรวจสภาพของรถยนต์ และการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นก่อนลงมือ
ปฏิบัติงาน จากนั้นเตรียมรถฝึกหัด เครื่องมือประจำตัวช่าง เครื่องมือท่ัวไป และสถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน
ให้นักเรียนปฏิบัติงานตามบัตรมอบงาน อภิปรายผลการปฏิบัติงานร่วมกัน และปฏิบัติงานตามบัตร
ใบงาน  

8. ขั้นตอนการใช้ชุดการสอน มีดังนี้  
 8.1  ศึกษาคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ 
 8.2  ศึกษาวิธีการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
 8.1  ศึกษาวิธีการวัดผล และประเมินผล 

9. ขั้นตอนดำเนินการสอน มีดังนี้  
 9.1  ครูแจ้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ข้อตกลงในขณะเรียนและแจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้ ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการเรียนชุดการสอนท่ี 1 เรื่อง หลักการบำรุงรักษา
รถยนต์ 
 9.2  ครูเตรียมรถฝึกหัด เครื่องมือประจำตัวช่าง เครื่องมือท่ัวไปสำหรับการเรียนการสอนและฝึกทักษะ
ตามบัตรใบงาน 
 9.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี้  
   ขั้นที่ 1 ขัน้ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
  ขั้นที่ 2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
  ขั้นที่ 3 ขั้นให้เนื้อหา (Information) 
  ขั้นที่ 4 ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน (Application ) 



4 
 

  ขั้นที ่5 ขั้นสรุปผล (Progress) 
  ขั้นที่ 6 ขั้นทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
 9.4  ครูอธิบายหลักสำคัญในการบำรุงรักษารถยนต์ เครื่องมือบำรุงรักษารถยนต์ การตรวจสภาพ
ท่ัวไปรถยนต์ และการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 
 9.5  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามบัตรมอบงาน  
 9.6  ครูอธิบายสรุปเนื้อหาและผลการอภิปรายตามบัตรมอบงาน 
 9.7  ครูอธิบายและสาธิตขั้นตอนการฝึกปฏิบัติงานตามบัตรใบงาน 
 9.8  ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนของบัตรใบงาน 
 9.9  ครูควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนให้เป็นไปตามขั้นตอนบัตรใบงานให้ถูกต้อง
หากนักเรียนมีปัญหาขณะปฏิบัติงานจะได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือ 
 9.10  การสรุปบทเรียน และการปฏิบัติงานควรเป็นกิจกรรมร่วมของนักเรียนทุกคนร่วมกันสรุป
บทเรียน และสรุปผลการปฏิบัติงานตามบัตรใบงาน  
 9.11  สังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างการเรียน และการปฏิบัติงาน 
 9.12  ตรวจผลงานการปฏิบัติงานตามบัตรใบงาน 
 9.13  ให้นักเรียนทำบัตรแบบฝึกหดั 
 9.14  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 
 9.16  สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด หรือให้ไปสืบค้นเพิ่มเติมจากส่ือการเรียน
การสอนต่าง ๆ 

10. วิธีการใช้สื่อการเรียนการสอนชุดการสอนที่ 1 เร่ือง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
  นักเรียนศึกษาวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองจากคู่มือ หรือผู้สอนช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงวิธีการเรียน
ด้วยตนเองโดยใช้ชุดการสอนท่ี 1 เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 

11. บทบาทของนักเรียน มีดังนี้  
  11.1  ปฏิบัติตามคำแนะนำของครู 
  11.2  ทำกิจกรรมตามท่ีมอบหมาย และร่วมอภิปราย 
  11.3  ปฏิบัติตามบัตรใบงาน 
  11.4  ส่งงานให้ตรงตามเวลาท่ีกำหนด 

12. การวัดและประเมินผล มีดังนี้ 
  12.1  วิธีวัดผล มีดังนี้ 
     12.1.1  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล/รายกลุ่มระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน 
     12.1.2  ตรวจผลประเมินจากบัตรมอบงาน 
     12.1.3  ตรวจผลการปฏิบัติงานตามบัตรใบงาน และบัตรแบบฝึกหัด 
     12.1.4  ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
  12.2  เครื่องมือวัดผล มีดังนี้  
    12.2.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน ชุดการสอนท่ี 1 เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
    12.2.2  บัตรแบบฝึกหัด เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 



5 
 

    12.2.3  แบบประเมินผลบตัรมอบงาน เรื่อง การอภิปรายเรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
    12.2.4  แบบประเมินผลบัตรใบงาน เรื่อง งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 
    12.2.5  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 
    12.2.6  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายกลุ่ม 
    12.2.7  แบบประเมนิคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  12.3  เกณฑ์การประเมินผล มีดังนี้ 
    12.3.1  ได้คะแนนพฤติกรรมระหว่างการเรียน และการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
    12.3.2  ได้คะแนนรวมจากการประเมินผลบัตรมอบงานไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 
    12.3.3  ได้คะแนนจากการประเมนิผลบัตรใบงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
    12.3.4  ได้คะแนนจากการทำบัตรแบบฝึกหัด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
    12.3.5  ได้คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
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โครงการสอน หน่วยที่ 1 

ชื่อวิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 สอนคร้ังที่ 1  
ชื่อหน่วย หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ือง 
 1. หลักสำคัญในการบำรุงรักษารถยนต์ 

2. เครื่องมือบำรุงรักษารถยนต์ 
3. การตรวจสภาพรถยนต์ 
4. การดแูลรักษารถยนต์เบ้ืองต้น 
5. ปฏิบัติตามบัตรมอบงาน 
6. ปฏิบัติตามบัตรใบงาน  

จุดประสงค์การเรียนรู้ รายการสอน 
1. บอกจุดประสงค์การบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
2. อธิบายหลักการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะท่ี

กำหนดได้ถูกต้อง 
3. บอกข้อควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
4. บอกช่ือของเครื่องมือวัดละเอียดแต่ละชนิด ท่ี

ใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
5. บอกหน้าท่ีของเครื่องมือวดัละเอียดแต่ละชนิด 

ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
6. บอกช่ือของเครื่องมือประจำตัวช่างแต่ละชนิด 

ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
7. บอกหน้าท่ีของเครื่องมือประจำตัวช่างแต่ละ

ชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
8.  บอกช่ือของเครื่องมือท่ัวไปแต่ละชนิด ท่ีใช้ใน

การบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
9.  บอกหน้าท่ีของเครื่องมือท่ัวไปแต่ละชนิด ท่ี

ใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
10. บอกจุดประสงค์การตรวจสภาพรถยนต์ได้ 
11. อธิบายหลักการตรวจสภาพรถยนต์ได้ถูกต้อง 
12. อธิบายวิธีการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นได้

ถูกต้อง 
13. อภิปรายเกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
14. นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง 

หลักการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 

1. หลักสำคัญในการบำรุงรักษารถยนต์ 
 1.1  จุดประสงค์การบำรุงรักษารถยนต์ 
 1.2  การบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะท่ี  

กำหนด 
 1.3  ความปลอดภัยในการบำรุงรักษารถยนต์ 

2. เครื่องมือบำรุงรักษารถยนต์ 
 2.1  เครื่องมือวัดละเอียด 
 2.2  เครื่องมือประจำตัวช่าง 
 2.3  เครื่องมือท่ัวไป 

3. การตรวจสภาพรถยนต์ 
 3.1  จุดประสงค์การตรวจสภาพรถยนต์ 
 3.2  หลักการตรวจสภาพรถยนต์ 

4. การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 
5. ปฏิบัติตามบัตรมอบงาน 

 5.1  อภิปรายเกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษา
รถยนต์ 

 5.2  นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 

6. ปฏิบัติงานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อน
ใช้งาน 

 

http://https/chobrod.com/tips-car-care/how-to-take-care-of-your-car-by-yourself-636
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จุดประสงค์การเรียนรู้ รายการสอน 
15. อธิบายวิธีการตรวจสภาพรถยนต์กระบะ

ก่อนใช้งานได้ถูกต้อง 
16. บอกข้อควรระวังในการตรวจสภาพรถยนต์

กระบะก่อนใช้งานได้ 
17. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสภาพรถยนต์

กระบะก่อนใช้งานได้ถูกต้อง 
18. ปฏิบัติงานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้

งานได้อย่างถูกต้อง 
19. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีครูผู้สอนสามารถ 
สังเกตเห็นได้ ในด้านการประหยัด การตรงต่อเวลา 
ความปลอดภัย ความสนใจใฝ่รู้ และความมีระเบียบ
วินัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการสอน  บรรยาย  ถาม–ตอบ  สาธิต  แบ่งกลุ่มอภิปราย 

สื่อการสอน   
1. ส่ือส่ิงพิมพ์  

บัตรความรู้ บัตรมอบงาน บัตรใบงาน  
แบบฝึกหัด  แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน 

2. ส่ือโสตทัศน์ 
ส่ือ PowerPoint เรื่อง หลักการ
บำรุงรักษารถยนต์ 

3. ส่ือของจริง  
ชุดปฏิบัติงาน รองเท้าปฏิบัติงาน ถุงมือ
ปฏิบัติงาน พื้นท่ีปฏิบัติงาน เครื่องมือวัด
ละเอียด เครื่องมือประจำตัวช่าง เครื่องมือ
ท่ัวไป และรถยนต์ฝึกหัด 

หนังสืออ้างอิง 
    บรรณานุกรมลำดับท่ี 1-13 
 

การประเมนิผล  คะแนนจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  บัตรมอบงาน บัตรใบงาน 
บัตรแบบฝึกหัด แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล/การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์   รหัสวิชา 20101-2106 สอนคร้ังท่ี 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ ชั่วโมงรวม 4 

ชื่อเร่ือง  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวนชั่วโมง 4 

สาระการเรยีนรู ้
     1. หลักสำคัญในการบำรุงรักษารถยนต์ 

 1.1  จุดประสงค์การบำรงุรักษารถยนต์ 
 1.2  การบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะท่ีกำหนด 
 1.3  ความปลอดภัยในการบำรุงรักษารถยนต์ 

2. เครื่องมือบำรุงรักษารถยนต์ 
 2.1  เครื่องมือวัดละเอียด 
 2.2  เครื่องมือประจำตัวช่าง 
 2.3  เครื่องมือท่ัวไป 

3. การตรวจสภาพรถยนต์ 
 3.1  จุดประสงค์การตรวจสภาพรถยนต์ 
 3.2  หลักการตรวจสภาพรถยนต์ 

4. การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 
5. ปฏิบัติตามบัตรมอบงาน 

 5.1  อภิปรายเกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
 5.2  นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 

6. ปฏิบัติงานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 

สาระสำคัญ 
ปัจจุบันคงต้องยอมรับว่ารถยนต์กลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์

ไปเสียแล้ว แทบจะทุกครอบครัวต่างมีรถยนต์ใช้ อย่างน้อยก็หนึ่งคัน หรือหากมีฐานะหน่อยอาจ จะมี
หลายคัน แม้บางครอบครัวอาจจะยังไม่มีรถยนต์ใช้แต่ก็คงมีความหวังว่าซักวันหนึ่งจะต้องหารถยนต์
มาไว้ใช้งานซักคัน และเมื่อมีรถยนต์ใช้แล้วคงต้องศึกษาวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษารถยนต์ให้ใช้
งานได้คุ้มค่ากับเงินท่ีต้องจ่ายไป หากว่ารู้จักการใช้งาน และบำรุงรักษารถยนต์อย่างถูกวิธีก็จะช่วยใน
การประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องหมดไปกับการดูแลรถยนต์ และอาการเสียของรถบางอาการท่ีไม่หนัก
มากนัก หากศึกษาหาความรู้ไว้บ้างอาจจะแก้ไขได้เองโดยท่ีไม่ต้องพึ่งพาอู่ซ่อม หรือศูนย์บริการเลยก็ได้ 
เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
     จุดประสงคท์ั่วไป 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสำคัญในการบำรุงรักษารถยนต์ เครื่องมือบำรุงรักษารถยนต์ 
การตรวจสภาพรถยนต์ และการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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ของวิทยาลัยฯ ตรงต่อเวลา มีความขยันหมั่นเพียร แสวงหาความรู้เพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากการเรียน
ให้กับตนเอง มีความช่วยเหลือแบ่งปัน มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และมีความตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียน 

1.1  บอกจุดประสงค์การบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
1.2  อธิบายหลักการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะท่ีกำหนดได้ถูกตอ้ง 
1.3  บอกข้อควรปฏิบติัเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
1.4  บอกช่ือของเครื่องมือวัดละเอียดแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
1.5  บอกหน้าท่ีของเครื่องมอืวัดละเอียดแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
1.6  บอกช่ือของเครื่องมือประจำตัวชา่งแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
1.7  บอกหน้าท่ีของเครื่องมอืประจำตัวช่างแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
1.8  บอกช่ือของเครื่องมือท่ัวไปแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
1.9  บอกหน้าท่ีของเครื่องมือท่ัวไปแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
1.10  บอกจุดประสงค์การตรวจสภาพรถยนต์ได้ 
1.11  อธิบายหลักการตรวจสภาพรถยนต์ได้ถูกต้อง 
1.12  อธิบายวิธีการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นได้ถกูต้อง 
1.13  อภิปรายเกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
1.14  อธิบายวิธีการตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งานได้ถูกต้อง 
1.15  บอกข้อควรระวังในการตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งานได้ 

2. ด้านทักษะ 
2.1  นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
2.2  ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งานได้ถูกต้อง 
2.3  ปฏิบัติงานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
               มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีครูผู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ตามคุณลักษณะ ดังนี้ 

3.1  การประหยัด ใช้วัสดุถูกต้อง และปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน 
3.2  การตรงต่อเวลา ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตรงตามเวลาท่ีนัดหมายสม่ำเสมอ 
3.3  ความปลอดภัย ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังละเอียดรอบคอบ 
3.4  ความสนใจใฝ่รู้ ซักถามปัญหาข้อสงสัย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
3.5  ความมีระเบียบวินัย แต่งกายถูกระเบียบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามข้อบังคับ และ

ข้อตกลงต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
 
 
 

http://https/chobrod.com/tips-car-care/how-to-take-care-of-your-car-by-yourself-636
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สื่อการเรียนรู ้
 สื่อสิ่งพิมพ ์

1. เอกสารบัตรความรู้ เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์  
2. บัตรมอบงาน เรื่อง การอภิปรายเรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
3. แบบประเมินผลบัตรมอบงาน 
4. บัตรใบงาน เรื่อง งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 
5. แบบบันทึกผลบัตรใบงาน 
6. แบบประเมินผลบัตรใบงาน 

 สื่อโสตทัศน์ 
Power point แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสำคัญในการบำรุงรักษารถยนต์ เครื่องมือบำรุงรักษา

รถยนต์ การตรวจสภาพรถยนต์ และการดูแลรักษารถยนต์เบ้ืองต้น 
 หุ่นจำลองหรือของจริง 

1. ชุดปฏิบัติงาน รองเท้าปฏิบัติงาน และถุงมือปฏิบัติงาน 
2. เครื่องมือวัดละเอียด เครื่องมือประจำตัวช่าง และเครื่องมือท่ัวไป 
3. รถยนต์ฝึกหัด 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ (4 ช่ัวโมง) 
ครูอภิปรายขอบข่ายของสาระการเรียนรู้วิชางานบำรุงรักษารถยนต์ จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหาในบทเรียนวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ วิธีการวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู้ ในวิชางาน
บำรุงรักษารถยนต์ (10 นาที) 
 ครูมอบหมายใหน้ักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 (20 นาที) 

ขั้นสนใจปัญหา (10 นาที) 
ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คำถามนำ ใหน้ักเรียนช่วยกันตอบคำถาม เรื่อง หลักการบำรุงรักษา

รถยนต์ เช่น  
1. ทำไมจึงต้องทำการบำรุงรักษารถยนต์  
2. ความปลอดภัยในการบำรุงรักษารถยนต์ มีผลดีต่อรถยนต์และผู้ขับขีอ่ย่างไรบ้าง  
3. เครื่องมือบำรุงรักษารถยนต์ แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
4. ทำไมต้องมีการตรวจสภาพรถยนต์ การตรวจสภาพรถยนต์มีหลักการตรวจอย่างไร 
5. การดูแลรักษารถยนต์เบ้ืองต้น มีหลักการดูแลอย่างไร 

ขั้นศึกษาข้อมูล (30 นาที) 
1. ครูให้นักเรียนอ่านทำความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษารถยนต์ จากเอกสาร

ประกอบการเรียน 
2. ครูบรรยายเนื้อหาโดยใช้ส่ือ Power Point และส่ือของจริง สอนประกอบการบรรยาย

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาสาระการเรียนรู้เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ และต้ังคำถามสลับ
การบรรยายเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมระหว่างปฏิบัติการสอน เรื่อง หลักสำคัญในการบำรุงรักษา
รถยนต์ เครื่องมือบำรุงรักษารถยนต์ การตรวจสภาพรถยนต์ และการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 

http://https/chobrod.com/tips-car-care/how-to-take-care-of-your-car-by-yourself-636
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เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติตามบัตรมอบงานเรื่อง อภิปรายเกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษา
รถยนต์ 

3. ครูใหน้ักเรียนศึกษาลำดับข้ันตอนการปฏิบัติงานจากบัตรใบงาน และคำช้ีแจงให้เข้าใจ 
4. ครูอธิบายข้ันตอน และวิธีการปฏิบัติงานตามบัตรใบงาน 

ขั้นพยายาม (2 ช่ัวโมง) 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนให้มีกลุ่มละประมาณ 3 - 5 คน ตามความเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน

ท่ีมีต่อ 1 ห้องเรียน โดยคละจำนวนคนเรียนเก่ง ปานกลาง และเรียนอ่อน โดยดูจากผลการทดสอบ
ก่อนเรียน ใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการ ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามบัตร
มอบงานเรื่อง อภิปรายเกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษารถยนต์ และบัตรใบงานเรื่อง ปฏิบัติงานตรวจสภาพ
รถยนต์กระบะก่อนใช้งาน (10 นาที) 

3. นักเรียนเตรียมสถานท่ีและเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อม ก่อนปฏิบัติงานตามบัตร
มอบงานเรื่อง อภิปรายเกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษารถยนต์ และบัตรใบงานเรื่อง ปฏิบัติงานตรวจสภาพ
รถยนต์กระบะก่อนใช้งาน (10 นาที)  

4. นักเรียนปฏิบัติงานบัตรมอบงานเรื่อง อภิปรายเกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
และปฏิบัติงานตามบัตรใบงานเรื่อง ปฏิบัติงานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน พร้อมบันทึกผล
การปฏิบัติงานลงในบัตรบันทึกผลบัตรใบงาน โดยมคีรูควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงานของนกัเรียน
ให้เปน็ไปตามข้ันตอนท่ีถูกต้อง หากนักเรียนมีปัญหาขณะปฏิบัติงานจะได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือ (60 
นาที)  

5. ครูมอบหมายใหตั้วแทนกลุ่มนักเรียนนำเสนอผลการอภิปรายของกลุ่ม (10 นาที) 
6. ครูมอบหมายให้นักเรียนทำบัตรแบบฝึกหัดเรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อทบทวน

ความรู้ความเข้าใจของนักเรียน (20 นาที) 
7. ครูมอบหมายให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ (20 

นาที) 
ขั้นสรุป (10 นาที) 

1. ครูอธิบายสรุปสาระสำคัญ และผลอภิปรายตามบัตรมอบงาน และบัตรใบงานเรื่อง 
หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 

2. นักเรียนทุกคนสรุปเนื้อหาสาระสำคัญส่งครู 
3. ครู และนักเรียนร่วมกันสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมท้ังเสนอแนะแนวทาง 

แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตามบัตรมอบงาน และบัตรใบงาน 
ขั้นประเมินผล (40 นาที) 

1. ครู และนักเรียนร่วมกันเฉลย และตรวจการปฏิบัติงาน ในบัตรบันทึกผลบัตรใบงานโดยให้
นักเรียนแต่ละคน ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพื่อผู้เรียนจะได้ทราบว่าตนเอง ถูก-ผิด อย่างไร 
(10 นาที) 

2. ครู และนักเรียนร่วมกันเฉลย และตรวจแบบฝึกหัดหน่วยท่ี 1 โดยให้นักเรียนแต่ละคน
ตรวจสอบแบบฝึกหัดด้วยตนเอง เพื่อนักเรียนจะได้ทราบว่าตนเอง ถูก - ผิด อย่างไร และมีจำนวนข้อ
ถูก - ผิด จำนวนเท่าไร (10 นาที) 
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3. ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียน (10 นาที) 
4. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาเรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ ไว้ล่วงหน้าเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป (10 นาที) 

กระบวนการวัดผลและประเมินผล 
วิธีวัดผล 

1. ตรวจการปฏิบัติงานตามบัตรมอบงาน การอภิปรายเรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
2. สังเกต และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินผลบัตรใบงานรายบุคคล 
3. ตรวจแบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียนท่ี 1 เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
4. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 
5. สังเกตพฤติกรรมการเข้ากิจกรรมกลุ่ม 
6. สังเกต และประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
7. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยท่ี 1 เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 

เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบประเมินผลบัตรมอบงาน การอภิปรายเรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
2. แบบประเมินผลบัตรใบงาน เรื่อง ปฏิบัติงานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 
3. แบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียนท่ี 1 เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต ์
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 
5. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้ากิจกรรมกลุ่ม 
6. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7. แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยท่ี 1 เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต ์

เกณฑ์การประเมินผล 
1. นักเรียนได้คะแนนรวมจากการประเมินผลบัตรมอบงานไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 
2. นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินผลบัตรใบงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
3. นักเรียนได้คะแนนจากการทำบัตรแบบฝึกหัด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
4. นักเรียนได้คะแนนพฤติกรรมระหว่างการเรียน และการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
5. นักเรียนได้คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
6. นักเรียนได้คะแนนพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

แหล่งการเรียนรู ้
1. ห้องสมุด 
2. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
3. ข้อมูลจากสถานประกอบการ 
4. ข้อมูลจากหนังสือ หรือคู่มือท่ีเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์ 
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กิจกรรมเสนอแนะ 
ให้นักเรียนสืบค้นขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสำคัญในการบำรุงรักษารถยนต์ เครื่องมือบำรุง 

รักษารถยนต์ การตรวจสภาพรถยนต์ และการดูแลรักษารถยนต์เบ้ืองต้น หรือทบทวนเนื้อหาจากหนังสือ
อ่านเสริม และเว็บไซต์จากอินเตอร์เน็ตท่ีห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในเวลาว่าง 
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เอกสารประกอบการเรียน 

วิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ 
 
 
 
 

ชุดการสอนที่ 1 
เร่ือง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 

 
 
 
 
 
 

นายเดช  ทองแก้ว 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
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ลำดับขั้นการเรียนด้วยชุดการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับขั้นการเรียนชุดการสอนท่ี 1 เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์  

ช้ีแจงกิจกรรมการเรียน 

ทดสอบก่อนเรียน 

กิจกรรมการเรียนรู ้

ปฏิบัติตามบัตรมอบงาน/บัตรใบงาน 

ทดสอบหลังเรียน 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ศึกษาชุดต่อไป 
 

ทำแบบฝึกหัด 

สรุปเนื้อหา 

ผ่านเกณฑ์ 
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 คำแนะนำสำหรับนักเรียน หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังท่ี 1  
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้  
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 21 ข้อ  
2. ศึกษาบัตรความรู้เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
3. ทำบัตรมอบงานเรื่อง การอภิปรายเรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
4. ปฏิบัติตามบัตรใบงานเรื่อง งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 
5. ทำแบบฝึกหัดเรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
6. ทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 21 ข้อ 
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 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หน่วยที่ 1 
ชือ่วิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังท่ี 1  
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

1. บอกจุดประสงค์การบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
2. อธิบายหลักการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 
3. บอกข้อควรปฏิบติัเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
4. บอกช่ือของเครื่องมือวัดละเอียดแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
5. บอกหน้าท่ีของเครื่องมือวดัละเอียดแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
6. บอกช่ือของเครื่องมือประจำตัวช่างแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
7. บอกหน้าท่ีของเครื่องมือประจำตัวช่างแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
8. บอกช่ือของเครื่องมือท่ัวไปแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
9. บอกหน้าท่ีของเครื่องมือท่ัวไปแต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
10. บอกจุดประสงค์การตรวจสภาพรถยนต์ได้ 
11. อธิบายหลักการตรวจสภาพรถยนต์ได้ถูกต้อง 
12. อธิบายวิธีการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นได้ถูกต้อง 
13. อภิปรายเกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
14. นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
15. อธิบายวิธีการตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งานได้ถูกต้อง 
16. บอกข้อควรระวังในการตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งานได้ 
17. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งานได้ถูกต้อง 
18. ปฏิบัติงานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
19. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีครูผู้สอนสามารถ 

สังเกตเห็นได้ ในด้านการประหยัด การตรงต่อเวลา ความปลอดภัย ความสนใจใฝ่รู้ และความมรีะเบียบ
วินัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://https/chobrod.com/tips-car-care/how-to-take-care-of-your-car-by-yourself-636
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 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังท่ี 1  
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

คำช้ีแจง ให้ทำเคร่ืองหมาย (×) หน้าข้อที่ถูกที่สดุเพียงข้อเดียว 
1)  บอกจุดประสงค์การบำรุงรักษารถยนต์ได้ถูกต้องท่ีสุด 

ก. เพื่อทำใหร้ถยนต์ดูสวยงามน่าขับขี่อยู่เสมอ  
ข. เพื่อช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ 
ค. เพื่อช่วยให้รถยนต์สามารถจำนองหรือขายต่อได้ราคาสูง 
ง. เพื่อป้องกันการสึกหรอของรถยนต์และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถยนต์ 

2)  การบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะกำหนด ยึดหลักการกำหนดอย่างไร 
ก. กำหนดตามเวลา 
ข. กำหนดตามระยะทาง 
ค. กำหนดอย่างไรก็ได้แล้วแต่สะดวก 
ง. กำหนดได้ท้ังระยะทาง และเวลาร่วมกัน 

3)  สัญลักษณ์ R ท่ีกำหนดในตารางแสดงการบำรุงรักษารถยนต์ เป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติอะไร 
ก. ปรับแต่ง 
ข. เปล่ียนช้ินส่วน 
ค. ตรวจสอบแก้ไข 
ง. ขันนัต และโบลต์ตามข้อกำหนด 

4)  ข้อใด คือข้อควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต ์
ก. เลือกสวมชุดปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ และราคาแพง 
ข. ศึกษา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
ค. เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ท่ีเป็นยี่ห้อราคาแพง 
ง. กำจัดน้ำมันเช้ือเพลิง หรือน้ำมันหล่อล่ืนท่ีไม่ใช้แล้วลงในท่อระบายน้ำ 

5)  ข้อใด เป็นการเลือกชุดปฏิบัติงาน ท่ีจะทำให้เกิดความปลอดภัยในการบำรุงรักษารถยนต์ 
ก. เลือกชุดท่ีทำมาจากวัสดุราคาแพง 
ข. เลือกชุดท่ีส่ังทำกรณีพิเศษ นำเข้าจากต่างประเทศ 
ค. เลือกชุดท่ีมีความทนทาน และเข้ากับรูปร่างได้พอดี 
ง. เลือกชุดท่ีมีเข็ดขัด สายคาด กระดุม อยู่ภายนอกของชุด 

6)  ข้อใด คือข้อควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ในการซ่อมบำรุงรักษา
รถยนต์ 

ก. ไม่ไว้ผมยาว หรือสวมใส่เครื่องประดับขณะปฏิบัติงาน 
ข. เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ท่ีได้คุณภาพ 
ค. ศึกษา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
ง. ไม่กำจัดน้ำมันเช้ือเพลิง หรือน้ำมันหล่อล่ืนท่ีไม่ใช้แล้วลงในท่อระบายน้ำ 
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7)  เครื่องมือวัดละเอียดชนิดใด ใช้วัดระยะห่างล้ินเครื่องยนต์ 
ก. ไดอัลเกจ 
ข. ฟิลเลอร์เกจ 
ค. ไมโครมิเตอร์ 
ง. เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 

8)  ไดอัลเกจ เป็นเครื่องมือวัดละเอียดท่ีมีความสำคัญในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์อย่างไร  
ก. วัดการโก่งตัวของเพลาลูกเบ้ียว 
ข. ใช้วัดระยะช่องว่างปากแหวนลูกสูบ 
ค. ใช้ทำการวัดความโตภายในของกระบอกสูบเครื่องยนต์ 
ง. ใช้วัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า 

9)  เครื่องมือประจำตัวช่างในข้อใด ท่ีใช้สำหรับขัน หรือคลายนัตล็อกแป๊บ ได้ดีท่ีสุด 
ก. ประแจเล่ือน 
ข. ประแจปากตาย 
ค. ประแจปากผสม 
ง. ประแจแหวนหัวผ่า 

10)  ด้ามขันทอร์กหรือด้ามวัดค่าแรงขัน เป็นเครื่องมือประจำตัวช่างท่ีมคีวามสำคัญในการซ่อมบำรุง 
รักษารถยนต์อย่างไร  

ก. ใช้ขันกับงานท่ีสามารถขันปรับมุมได้ 
ข. ใช้ขันกับงานรู หรือพื้นท่ีแคบ ๆ ท่ีอยู่ลึกได้ 
ค. ใช้ขันนัต และโบลต์ให้มีค่าแรงขันเท่ากันทุกตัว 
ง. สามารถหมุนฟรีในทิศทางตรงกันข้ามกับท่ีกำลังขัน หรือคลายอยู่ 

11)  เครื่องมือท่ัวไปท่ีใช้สำหรับขันเข้า หรือคลายออก ของนัต และโบลต์ได้รวดเร็วขึ้นมีช่ือเรียกว่าอะไร 
ก. ประแจกระบอก 
ข. มอเตอร์ลม หรือบล็อกลม 
ค. ด้ามขันปรับมุม หรือด้ามขันยาว 
ง. ด้ามขันทอร์ก หรือด้ามวัดค่าแรงขัน 

12)  ข้อใด คือ หน้าท่ีของผ้าคลุมบังโคลนรถ ท่ีใช้ในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์   
ก. ป้องกันฝุ่นละอองเกาะติดบริเวณตัวถังรถ 
ข. ป้องกันความสกปรกท่ีจะเป้ือนชุดปฏิบัติงาน 
ค. ป้องกันความร้อนจากรถยนต์ขณะปฏิบัติงาน 
ง. ป้องกันคราบสกปรก และการเกิดรอยขีดข่วนสีรถยนต์ 

13)  ข้อใด บอกจุดประสงค์การตรวจสภาพรถยนต์ได้ถูกต้องท่ีสุด 
ก. เพื่อให้รถยนต์ดูสวยงามน่าขับขี่อยู่เสมอ 

ข. เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
ค. เพื่อให้รถยนต์สามารถนำไปต่อภาษีประจำปีได้ 
ง. เพื่อให้รถยนต์สามารถจำนองหรือขายต่อได้ราคาสูง 
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14)  ข้อใด อธิบายหลักการตรวจสภาพรถยนต์ท่ัวไปได้ถูกต้อง 
ก. การตรวจสภาพรถยนต์ต้องทำการตรวจสภาพให้ครอบคลุมท้ังตัวรถ 
ข. การตรวจสภาพรถยนต์ควรตรวจในส่วนท่ีจำเป็นเท่านั้น เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่าย 
ค. การตรวจสภาพรถยนต์ควรตรวจในหัวข้อท่ีจำเป็นต้องนำไปประกอบต่อภาษีประจำปเีท่านั้น 
ง. การตรวจสภาพรถยนต์ควรตรวจสภาพเฉพาะช้ินส่วนท่ีอยู่ภายในห้องเครื่องยนต์ และภาย

รอบนอกรถยนต์เท่านั้น 
15)  ข้อใด อธิบายวิธีการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นด้วยตนเองได้ถูกต้อง 

ก. ใช้ค้อนปอนด์เคาะรอบยาง เพื่อตรวจสอบความดันของลมยาง 
ข. เปิดฝาหม้อน้ำหลังจากดับเครื่องยนต์แล้ว เพื่อตรวจเติมน้ำหล่อเย็น 
ค. จอดรถยนต์ในพื้นท่ีราบเรียบ ตรวจระดับน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ขณะท่ีเครื่องยนต์อยู่ท่ีรอบ

เดินเบา 
ง. จอดรถยนต์ในพื้นท่ีราบเรียบ ตรวจระดับน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์หลังจากดับเครื่องยนต์แล้ว

อย่างน้อย 3 นาที 
16)  ข้อใด อภิปรายเกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษารถยนต์ได้ถูกต้องท่ีสุด 

ก. การปฏิบัติท่ีทำให้รถยนต์ สามารถขับข่ีได้อย่างปลอดภัย 
ข. การปฏิบัติท่ีทำให้รถยนต์ สามารถจำนองหรือขายต่อในราคาสูง 
ค. การปฏิบัติท่ีทำให้รถยนต์ สามารถคงความสวยงามตลอดอายุการใช้งาน 
ง. การปฏิบัติท่ีทำให้รถยนต์ สามารถใช้งานได้ตามความประสงค์ของเจ้าของรถ 

17)  ข้อใด นำเสนอแนวคิดหลักการบำรุงรักษามาใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ได้ถูกต้อง 
ก. หลักการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข 
ข. หลักการบำรุงรักษาตามสภาพ 
ค. หลักการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 
ง. หลักการบำรุงรักษาเชิงจินตนการ 

18)  ข้อใด อธิบายวิธีการตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งานได้ถูกต้องท่ีสุด 
ก. ตรวจสอบการเปิดฝาท้ายรถ ใช้ลูกกุญแจรถเสียบเข้าไปแล้วบิดหมุนเปิดได้เลย 
ข. ตรวจสอบการเปิดฝาท้ายรถ ใช้มือกดฝาท้ายเข้าไปก่อน แล้วใช้มืออีกข้างดึงคันดึงเปิดฝาท้าย

รถออก 
ค. ตรวจสอบการเปิดฝาท้ายรถ ใช้ลูกกุญแจรถเสียบเข้าไป แล้วใช้มืออีกข้างกดฝาท้ายก่อนจึงบิด

หมุนลูกกุญแจเปิด 
ง. ตรวจสอบการเปิดฝาท้ายรถ ใช้มือดึงคันดึงเปิดฝาท้ายรถได้เลย เนื่องจากรถกระบะไม่มีตัว

ปลดล็อกด้วยลูกกุญแจ 
 
 
 
 

http://https/chobrod.com/tips-car-care/how-to-take-care-of-your-car-by-yourself-636
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19)  ข้อใดเป็นข้อควรระวัง และข้อควรปฏิบัติ เมื่อจำเป็นต้องตรวจระดับน้ำหล่อเย็นขณะเครื่องยนต์
ร้อน ในการตรวจสภาพรถยนต์ 

ก. สวมถุงมือป้องกันความร้อน แล้วเปิดฝาหม้อน้ำออกตรวจระดับน้ำ 
ข. สวมหน้ากากป้องกันความร้อน แล้วเปิดฝาหม้อน้ำออกตรวจระดับน้ำ 
ค. สวมชุดปฏิบัติงานท่ีทนความร้อน แล้วเปิดฝาหม้อน้ำออกตรวจระดับน้ำ 
ง. ใช้ผ้าหนา ๆ รองมือ และหมุนฝาหม้อน้ำออกช้า ๆ เพื่อลดความดันของน้ำตรวจระดับน้ำ 

20)  ข้อใด เป็นการใช้เครื่องมือตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งานท่ีถูกต้อง  
ก. ใช้ค้อนปอนด์เคาะรอบยางเพื่อตรวจสอบความดันของลมยาง 
ข. ใช้ด้ามขันทอร์กหรือด้ามวัดค่าแรงขันตรวจสอบค่าแรงขันนัตล้อ 
ค. ใช้มือขยับหมุนกากบาท เพื่อตรวจสอบการหลวมคลอนของลูกปืนกากบาทเพลากลาง 
ง. ใช้มือหมุนล้อ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของลูกปืนล้อ และการติดของลูกสูบกระบอกเบรก 

21)  ข้อใด เป็นการปฏิบัติงานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งานท่ีถูกต้อง 
ก. ตรวจสอบความดันของลมยาง โดยใช้ค้อนปอนด์เคาะรอบยาง 
ข. ตรวจความตึงของสายพานเครื่องยนต์ โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดสายพานบริเวณพลูเลย์สายพาน 
ค. ตรวจสอบการเปิดฝาท้ายรถยนต์ โดยใช้มือกดฝาท้ายเข้าไปก่อนแล้วใช้มืออีกข้างดึงคันดึง

เปิดฝาท้ายรถออก 
ง. ตรวจระดับน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ โดยจอดรถยนต์ในพื้นท่ีราบเรียบ ทำการตรวจวัดขณะท่ี

เครื่องยนต์อยู่ท่ีรอบเดินเบา 
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 เฉลยแบบทดสอบกอ่นเรียน/หลังเรียน หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังท่ี 1  
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

1)  ง                
2)  ง                
3)  ข                
4)  ข                
5)  ค 
6)  ก                
7)  ข                
8)  ก               
9)  ง                
10)  ค 
11)  ข             
12)  ง               
13)  ค              
14)  ก              
15)  ง 
16)  ง             
17)  ค               
18)  ข              
19)  ง              
20)  ข 
21)  ค             
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บัตรความรู ้
หน่วยที่ 1 เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต ์

 
  

1. หลักสำคัญในการบำรุงรักษารถยนต์ 
 1.1  จุดประสงคก์ารบำรุงรักษารถยนต์  

1.1.1  ลดการสึกหรอ รถยนต์ท่ีใช้งานหนักจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นพิเศษ 
แต่ถ้าขาดการบำรุงรักษาท่ีดี ก็จะทำให้อายุการใช้งานของรถนั้นส้ันลง ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการลดปัญหา
การสึกหรอ และยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ ผู้ใช้รถยนต์ต้องจัดการบำรุงรักษา เพื่อเป็นการป้องกัน
โดยการกำหนดเป็นระยะเวลา หรือระยะทางในการบำรุงรักษารถยนต์แต่ละครั้ง โดยคำนึงถึงสภาพ
การใช้งานของรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งบางครั้งจำเป็นจะต้องบำรุงรักษาเร็วกว่ากำหนดดังแสดงในตารางท่ี 1.1 

ตารางที่ 1.1  แสดงการตรวจรถยนต์เสริมสำหรับรถยนต์ท่ีใช้งานหนัก 

1.  เม่ือขับขี่บนถนนขรุขระหรือเต็มไปด้วยโคลน 
    1.1  ตรวจสอบผ้าเบรก และดรัมเบรก (เบรกหลัง) ทุก ๆ 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน 
    1.2  ตรวจสอบผ้าเบรก และดิสก์เบรก (เบรกหน้า) ทุก ๆ 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน 
    1.3  ตรวจสอบท่อทางน้ำมันเบรก เริ่มต้นท่ี 1,000 กิโลเมตรแรก จากนั้น   

ทุก ๆ 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน 
    1.4  ตรวจสอบลูกหมาก และยางกันฝุ่น ทุก ๆ 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน 
    1.5  ตรวจสอบยางกันฝุ่นเพลาขับ ทุก ๆ 10,000 กิโลเมตร หรือ 12 เดือน 
    1.6  ตรวจสอบพวงมาลัย ข้อต่อ และน้ำมัน 
          กระปุกพวงมาลัย 

ทุก ๆ 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน 
 

    1.7  เปล่ียนจารบีของลูกปืนล้อหลัง ทุก ๆ 20,000 กิโลเมตร หรือ 12 เดือน 
    1.8  ตรวจสอบระบบรองรับหน้า-หลัง ทุก ๆ 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน 
    1.9  ขันโบลต์ นัตของตัวถัง และช่วงล่างให้แน่น ทุก ๆ 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน 
2.  การขับขี่บนถนนที่มีฝุ่นมาก 
    2.1  เปล่ียนน้ำมันเครื่อง ทุก ๆ 5,000 กิโลเมตรหรือ 6 เดือน 
    2.2  เปล่ียนไส้กรองน้ำมันเครื่อง ทุก ๆ 5,000 กิโลเมตรหรือ 6 เดือน 
    2.3  ตรวจสอบไส้กรองอากาศ   ทุก ๆ 5,000 กิโลเมตร  
    2.4  ตรวจสอบผ้าเบรก และดรัมเบรก (เบรกหลัง) ทุก ๆ 10,000 กิโลเมตรหรือ 6 เดือน 
    2.5  ตรวจสอบผ้าเบรก และดิสก์เบรก (เบรกหน้า) ทุก ๆ 5,000 กิโลเมตรหรือ 3 เดือน 
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1.1.2  ประหยัดค่าใช้จ่าย การบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนดจะสามารถช่วยลดปัญหา
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และประหยัดเวลาในการซ่อมแซมท่ีเกิดขึ้นจากการไม่ตรวจสภาพ และไม่บำรุง 
รักษาสภาพการใช้งานของรถยนต์ 

1.1.3  เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถยนต์ ถ้ารถยนต์ขาดการบำรุงรักษา ประสิทธิภาพของงาน
ท่ีได้ก็จะลดลง เนื่องจากต้องมาสูญเสียเวลาไปกับการซ่อมแซมรถยนต์ ดังนั้นการบำรุงรักษารถยนต์
ตามกำหนดเวลา จะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ให้กับผู้ใช้รถ เป็นการรักษาประสิทธิภาพของรถยนต์
ให้มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน 

1.2  การบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะที่กำหนด 
การบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะท่ีกำหนดมีจุดประสงค์ เพื่อให้รถยนต์มีสภาพพร้อมท่ีใช้งาน

ดีมากท่ีสุด และยังช่วยป้องกันการชำรุดเสียหาย ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกท้ังยังทำให้เกิดความมั่นใจ
ของผู้ใช้ต่อสภาพของรถยนต์ท่ีมีความปลอดภัยสูง 

ดังนั้นผู้ผลิตรถยนต์จึงได้กำหนดเป็นตารางการบำรุงรักษา ลงในคู่มือการใช้รถยนต์สำหรับ
ผู้ใช้รถ ซึ่งในตารางนั้นจะกำหนดหัวข้อการบำรุงรักษาตามระยะทาง และเวลาในการบริการช้ินส่วนต่าง ๆ 
ให้ตรงตามสภาพการใช้งาน และภูมิอากาศเป็นหลัก เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใช้รถยนต์ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
มีหัวข้อให้ผู้ขับขี่ได้ปฏิบัติ ดังนี้ 

1.2.1  ช่วงกำหนดเวลา หรือระยะทางในการบริการ เป็นช่วงกำหนดจากระยะทางท่ีหน้าปัด
รถยนต์ หรือช่วงเวลาท่ีได้รับบริการล่าสุด ตัวอย่าง เช่น รถยนต์มีการเปล่ียนน้ำมันเครื่องท่ี 10,000 
กิโลเมตร หรือ 6 เดือน นั่นหมายถึงจะต้องเปล่ียนน้ำมันเครื่องอีก 6 เดือนถัดไป ถึงแม้จะขับรถยนต์
ไปได้ระยะทางประมาณ 8,000 กิโลเมตรก็ตาม หรืออาจต้องเปล่ียนน้ำมันเครื่องท่ี 4 เดือนเมื่อขับรถยนต์
ได้ระยะทาง 10,000 กิโลเมตร ขึ้นอยู่ว่าอย่างใดจะถึงก่อนกันระหว่างเวลากับระยะทาง 

1.2.2  หัวข้อการบำรุงรักษา เป็นหัวข้อท่ีแสดงถึงช้ินส่วนของรถยนต์ท่ีจะต้องทำการบำรุงรักษา
ตามระยะท่ีกำหนด เช่น ตรวจเช็ค ปรับแต่ง ระยะห่างของล้ินไอดี-ไอเสีย ท่ี 40,000 กิโลเมตร หรือ
ระยะเวลา 24 เดือน 
   1.2.3  หัวข้อแสดงการดำเนินการในการบำรุงรักษา สัญลักษณ์ท่ีกำหนดในตารางเป็นหัวข้อท่ี
ต้องปฏิบัติตามเมื่อรถยนต์ผ่านการใช้งานถึงระยะทางท่ีกำหนด หรือครบช่วงเวลาท่ีกำหนดการบริการ 
สัญลักษณ์ท่ีกำหนดในตารางท่ี 1.2 มีคำเต็มของข้อกำหนดในการปฏิบัติ ดังนี้ 
      Tighten (T) =  ขันนัต หรือโบลต์ตามข้อกำหนด 
      Replace (R) =  เปล่ียนช้ินส่วน 
      Inspect (I) =  ตรวจสอบแก้ไข 
      Adjust (A) =  ปรับแต่ง 
      Lubricate (L) =  ทำการหล่อล่ืน 
      การอ่านตีความสัญลักษณ์ท่ีกำหนดในตารางท่ี 1.2 เช่น ในรายการท่ี 1.9 ไส้กรองอากาศ 
สัญลักษณ์ R ในช่อง 40 หมายถึงให้เปล่ียนไส้กรองอากาศ เมื่อรถวิ่งได้ระยะทาง 40,000 กิโลเมตร 
หรือให้เปล่ียนไส้กรองอากาศ เมื่อครบระยะเวลา 24 เดือน ขึ้นอยู่กับว่าอย่างใดจะถึงก่อน 
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ตารางที่ 1.2  แสดงการบริการ และการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะท่ีกำหนด  

ระยะบริการ 
(แล้วแต่อยา่งไหนจะถึงก่อน) 

X 1,000 กม. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
เดือน 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

1.  เคร่ืองยนต์           
    1.1  น้ำมันเครื่อง R R R R R R R R R R 
    1.2  กรองน้ำมันเครื่อง - R - R - R - R - R 
    1.3  การรั่วซึม และความสกปรกของน้ำมันเครื่อง I I I I I I I I I I 
    1.4  รอบหมุนเดินเบา และการเร่งเครื่อง I I I I I I I I I I 
    1.5  ความตึง และการเสียหายของสายพาน I I I I I I I I I I 
    1.6  ระบบไอเสีย I  I I I I I I I I I 
    1.7  ความเสียหายอุดตันของท่อยาง แป๊บในห้อง 
          เครื่องยนต์ 

I I I I I I I I I I 

    1.8  ระยะห่างลิ้นไอดี-ไอเสีย - - - A - - - A - - 
    1.9  ไส้กรองอากาศ I I I R I I I R I I 
    1.10  กรองน้ำมันเชื้อเพลิง เปลี่ยนใหม่เมื่อไฟเตือนบนแผงหน้าปัดติด 
    1.11  ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมันเชื้อเพลิง  - - I - - - I - - 
    1.12  ความเข้มข้นของน้ำหล่อเย็น I I I I I I I I I I 
    1.13  น้ำในระบบหล่อเย็น เปลี่ยนใหม่ทุก ๆ 2 ปี 
    1.14  การรั่วซึมของน้ำในระบบหล่อเย็น I I I I I I I I I I 
2.  คลัตช์           
    2.1  น้ำมันคลัตช์ I I I I I I I I I I 
    2.2  ระยะฟรี และช่วงเหยียบของคันเหยียบคลัตช์ I I I I I I I I I I 
3.  เกียร์           
    3.1  น้ำมันเกียร์ธรรมดา R I - R - I - R - I 
    3.2  น้ำมันเกียร์สโลว์สำหรับเกียร์ธรรมดา 
          (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) 

R I - R - I - R - I 

    3.3  การรั่วซึมของน้ำมันเกียร์ I I I I I I I I I I 
    3.4  การหลวมของกลไกควบคุมเกียร์ - I - I - I - I - I 
    3.5  น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ รุ่น JR405E - I - I - I - I - I 
    3.6  น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ รุ่น AW30-40LE - - - I - - - I - - 
    3.7  น้ำมันเกียร์สโลว์สำหรับเกียร์อัตโนมัติ 
          (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) 

R I - R - I - R - I 

4.  เพลากลาง           
    4.1  การหลวมของข้อต่อต่าง ๆ  I I I I I I I I I I 
    4.2  การสึกหรอของกาบาทและจำปาเพลากลาง I I I I I I I I I I 
    4.3  ปลอกเลื่อน และจำปาเพลากลาง  
          (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) 

L L L L L L L L L L 
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ตารางที่ 1.2  แสดงการบริการ และการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะท่ีกำหนด (ต่อ) 

ระยะบริการ 
(แล้วแต่อยา่งไหนจะถึงก่อน) 

X 1,000 กม. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
เดือน 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

5.  เพลาหน้าและเพลาท้าย           
    5.1  น้ำมันเฟืองท้ายลูกหน้า และลูกหลัง R I - R - I - R - I 
    5.2  การรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย I I I I I I I I I I 
    5.3  น้ำมันเกียร์ของระบบ SHIFT-ON-THE-FLY - I - I - I - I - I 
    5.4  ความเสียหายของยางกันฝุ่นเพลาขับ  
          (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) 

- I - I - I - I - I 

    5.5  การคด หรือความเสียหายของเพลา และเสื้อเพลา - I - I - I - I - I 
6.  ระบบบังคับเลี้ยว           
    6.1  น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ I I I R I I I R I I 
    6.2  การรั่วซึมของน้ำมันพวงมาลัย I I I I I I I I I I 
    6.3  การหลวม หรือความเสียหายของระบบ 
          บังคับเลี้ยว 

I I I I I I I I I I 

    6.4  ท่อน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ I I I I I I I I I I 
    6.5  ระยะฟรีพวงมาลัย I  I I I I I I I I I 
    6.6  การทำงานของระบบบังคับเลี้ยว I  I I I I I I I I I 
    6.7  วงเลี้ยวทั้งเลี้ยวซ้าย และเลี้ยวขวา - I - I - I - I - I 
    6.8  ศูนย์ล้อ - I - I - I - I - I 
    6.9  การรั่วซึมของน้ำมัน หรือความเสียหายของ 
          ลูกหมาก 

I I I I I I I I I I 

    6.10  ความเสียหายของยางหุ้มลูกหมาก I I I I I I I I I I 
7.  เบรกเท้า           
    7.1  น้ำมันเบรก - I - I - I - I - I 
    7.2  การรั่วซึมของน้ำมันเบรกทั้งระบบ I I I I I I I I I I 
    7.3  การทำงานของระบบเบรก I I I I I I I I I I 
    7.4  การสึกหรอของผ้าเบรก และจานเบรกของ  
          ดิสก์เบรกล้อหน้า 

I I I I I I I I I I 

    7.5  การสึกหรอของผ้าเบรก และกระทะเบรก 
          ของดรัมเบรกล้อหลัง 

I I I I I I I I I I 

    7.6  ระยะฟรี และช่วงเหยียบของคันเหยียบเบรก I I I I I I I I I I 
    7.7  การหลวมของข้อต่อ หรือความเสียหายของ  
          แป๊บเบรก และสายอ่อนเบรก 

I I I I I I I I I I 
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ตารางที่ 1.2  แสดงการบริการ และการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะท่ีกำหนด (ต่อ) 

ระยะบริการ 
(แล้วแต่อยา่งไหนจะถึงก่อน) 

X 1,000 กม. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
เดือน 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

8.  เบรกมือ           
    8.1  การทำงานของเบรกมือ I I I I I I I I I I 
    8.2  ระยะดึงคันเบรกมือ I I I I I I I I I I 
    8.3  การหลวม หรือความเสียหายของสายเบรกมือ 
          และปลอกสายเบรกมือ 

I 
 

I I I I I I I I I 

    8.4  การสึกหรอ หรือความเสียหายของเข้ียวล็อก  
          คันเบรกมือ 

I I I I I I I I I I 

9.  ระบบกันสะเทือน (ระบบรองรับน้ำหนัก)           
    9.1  ความเสียหายของแหนบ/คอยล์/ทอร์ชั่นบาร์ I I I I I I I I I I 
    9.2  การหลวม หรือความเสียหายของสาแหรก  
          แหนบ, เต้าแหนบ 

I I I I I I I I I I 

    9.3  โตงเตงแหนบ และหูแหนบ I I I I I I I I I I 
    9.4  การรั่วซึมของน้ำมันโช้กอัพ I I I I I I I I I I 
    9.5.  การหลวมของหูโช้กอัพ I I I I I I I I I I 
    9.6  การสึกหรอ หรือการหลวมของลูกยาง I I I I I I I I I I 
    9.7  การทรุด และการเสียศูนย์ของแหนบ - I - I - I - I - I 
    9.8  ความเสียหายของยางหุ้มลูกหมาก I I I I I I I I I I 
10.  ล้อ           
      10.1  นัตล้อ T T T T T T T T T T 
      10.2  ความเสียหายของกระทะล้อ I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  
      10.3  จาระบีลูกปืนล้อหน้า-ดุมล้อหน้า - - R - - R - - R - 
      10.4  การหลวมของลูกปืนล้อหน้า-ล้อหลัง I I I I I I I I I I 
      10.5  ความดันลมยาง,และความเสียหายของยาง I I I I I I I I I I 
      10.6  สลับยาง ตามความต้องการ 
11.  อื่น ๆ           
      11.1  โบลต์-นัต ช่วงล่าง และตัวถัง I I I I I I I I I I 
      11.2  การทำงานของเข็มขัดนิรภัย I I I I I I I I I I 
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1.3  ความปลอดภัยในการบำรุงรักษารถยนต์ 
ความปลอดภัยในระหว่างทำการบำรุงรักษารถยนต์ ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังในการทำงาน

อย่างเคร่งครัด เพื่อให้รู้ถึงหลักการทำงานท่ีปลอดภัย หลีกเล่ียงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ซึ่งเป็นผลมาจาก
ทัศนคติท่ีไม่ถูกต้อง ขาดความรู้ความชำนาญ และมีสภาพร่างกายท่ีไม่เหมาะสมกับงาน หากไม่แน่ใจ
เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน หรือไม่แน่ใจในการวิเคราะห์ตรวจสอบ 
ให้ปรึกษาปัญหาเหล่านั้นกับผู้ควบคุมงาน หรือผู้ชำนาญ โดยไม่ควรตัดสินใจด้วยตนเองหากไม่มี
ความมั่นใจ 

ดังนั้น ในขณะท่ีทำการบำรุงรักษารถยนต์ จึงควรปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย
ตามหัวข้อ ดังนี้ 

1.3.1  พื้นท่ีปฏิบัติงาน  
1.3.1.1  รักษาความสะอาดของพื้นท่ีปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา หลังจากเสร็จการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือจะต้องจัดให้เข้าท่ีเดิมอย่างเรียบร้อย 
1.3.1.2  โต๊ะปฏิบัติงานต้องสะอาดตลอดเวลา ไม่ควรท้ิงอะไหล่เก่าไว้เรี่ยราด ควรจัดท้ิง

ในภาชนะ หรือพื้นท่ีท่ีกำหนด 
1.3.1.3  รถซ่อม ควรจอดในท่ีกำหนดให้อย่างเหมาะสม เพื่อท่ีใหไ้ม่กีดขวางการจราจร

ภายในท่ีปฏิบัติงาน 
1.3.1.4  อย่าวางหรือทิ้งสิ่งของต่าง ๆ แม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วขณะบนทางผ่าน ทางเข้า

หรือประตู เพราะเป็นการกีดขวางการสัญจรของคน หรือรถยนต์ได้ 
1.3.1.5  อย่าวางเครื่องมือ และช้ินส่วนอะไหล่บนพื้น ควรวางบนโต๊ะปฏิบัติงานแทน

เพื่อหลีกเล่ียงการเหยียบ และเป็นการฝึกกิจนิสัยให้เป็นผู้มีความเป็นระเบียบ 
1.3.1.6  ทำความสะอาดคราบน้ำมัน หรือจาระบีในทันทีที่หก เพื่อป้องกันการลื่นล้ม

และความสกปรกจากการเหยียบของผู้ปฏิบัติงาน 
 

      
รูปที่ 1.1  แสดงพื้นท่ีปฏิบัติงานท่ีสะอาด และเป็นระเบียบ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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สาบปิดกระดุม 

1.3.2  ชุดปฏิบัติงาน ควรปฏิบัติ และเลือกชุดปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
1.3.2.1  เลือกชุดปฏิบัติงานท่ีมีความทนทาน และเข้ากับรูปร่างได้พอดี เพื่อสะดวก

ต่อการปฏิบัติงาน หลีกเล่ียงชุดท่ีมีเข็ดขัด สายคาด กระดุม ซึ่งจะสามารถขูดขีดทำให้รถยนต์เป็นรอย
ชำรุดเสียหายในขณะปฏิบัติงานได้ 

1.3.2.2  ควรสวมใส่ชุดปฏิบัติงานท่ีสะอาด เพื่อท่ีขณะปฏิบัติงานน้ำมัน และส่ิงสกปรก
บนเส้ือผ้า จะได้ไม่ทำความสกปรกให้กับรถยนต์ 

   
รูปที่ 1.2  แสดงชุดปฏิบัติงานท่ีเหมาะกับการสวมใส่บำรุงรักษารถยนต์ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
 

1.3.3  รองเท้าปฏิบัติงาน 
เลือกสวมใส่รองเท้าให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ถ้าหากใส่รองเท้าแตะ หรือรองเท้า

แบบอื่น ๆ อาจโดนส่ิงของ หรือวัตถุตกหล่นใส่ทำให้เกิดอันตรายต่อเท้า และสามารถเกิดการล่ืนล้ม
ขณะเดินผ่านพื้นเปียก ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ควรเลือกรองเท้านิรภัยซึ่งมีแผ่นเหล็ก
หรือผิวแข็งหุ้มท่ีหัวรองเท้า มีขอบพื้นท่ีหนาป้องกันการล่ืนล้ม ควรเลือกรองเท้าท่ีมีขนาดพอดีกับเท้า
ไม่แน่นหรือหลวมเกินไป 

 
รูปที่ 1.3  แสดงตัวอย่างรองเท้านิรภัยเหมาะสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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1.3.4  ถุงมือปฏิบัติงาน 
ควรสวมถุงมือในการปฏิบัติงานขณะท่ียกของหนัก ถอดท่อไอเสีย และสัมผัสจับช้ินงาน

ท่ีร้อน แต่ถ้างานบำรุงรักษารถยนต์ท่ัวไปอาจไม่จำเป็นต้องใช้ เพราะลักษณะงานบางอย่างอาจทำให้
ปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า และเป็นอันตรายผู้สวมใส่ พร้อมท้ังเกิดความสกปรกท่ีถุงมือไปเปรอะเปื้อน
แก่ตัวรถยนต์ได้ ยกเว้นว่าเป็นกฎระบุต้องสวมใส่ถุงมือขณะปฏิบัติงาน เช่น การเจาะ การเจียระไน 
หรือการเช่ือมโลหะ เป็นต้น 
 

 
รูปที่ 1.4  แสดงตัวอย่างถุงมือปฏิบัติงาน 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
 

1.3.5  ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
1.3.5.1  ศึกษา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของอู่ซ่อม หรือศูนย์บริการรถยนต์ 
1.3.5.2  ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องยนต์จากคู่มือ  และปฏิบัติตาม

ข้อแนะนำในคู่มือนั้นอย่างเคร่งครัด 
1.3.5.3  ไม่ไว้ผมยาว หรือสวมใส่เครื่องประดับขณะปฏิบัติงาน เพราะอาจเป็นสาเหตุ

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
1.3.5.4  ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง ถ้าพบว่าชำรุดทำการแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมท่ีจะใช้งาน
ได้ทันที 

1.3.5.5  ไม่หยอกล้อเล่นกันในขณะปฏิบัติงาน ไม่วิ่ง ไม่โยนส่ิงของ หรือเครื่องมือให้กัน 
เพราะอาจทำให้ความผิดพลาด และเกิดอุบัติเหตุได้ 

1.3.5.6  มีสภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมในการปฏิบัติงาน เช่น ไม่อยู่ระหว่างเจ็บป่วย 
รับประทานยาท่ีทำให้ง่วง อาการอดนอน ใจลอย เพราะส่ิงเหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

1.3.5.7  ใช้เครื่องมือให้ถูกกับงาน เช่น เลือกประแจให้ตรงกับขนาดหัวนัต หรือโบลต์
ท่ีจะขัน ไม่ใช้ไขควงตอกแทนสกัด เพราะจะทำให้ปากไขควงชำรุดได้ 

1.3.5.8  อย่ากำจัดน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีไม่ใช้แล้วลงในท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุของไฟ
ท่ีจะไหม้ข้ึนในระบบระบายน้ำได้ ท่ีถูกต้องควรบรรจุลงในถังเฉพาะ หรือภาชนะท่ีเหมาะสม 
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1.3.5.9  ไม่ใช้เครื่องมือไฟฟ้าในพื้นท่ีเปียกน้ำ เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดูด ไม่ทำให้เกิด
ประกายไฟในตำแหน่งท่ีมีเช้ือเพลิง และตำแหน่งท่ีแบตเตอรี่กำลังประจุไฟอยู่ เพราะแก๊สท่ีเกิดจาก
การประจุไฟอาจลุกไหม้ข้ึนได้ 

1.3.5.10  อย่าสูบบุหรี่ ยกเว้นในสถานท่ีท่ีกำหนดให้ และต้องดับก้นบุหรี่ให้สนิท และ
ท้ิงไว้ในท่ีเข่ียบุหรี่ 
 

 
 

รูปที่ 1.5  แสดงป้ายท่ีติดไว้ในสถานท่ีห้ามสูบบุหรี่ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

 
 

2. เครื่องมือบำรุงรักษารถยนต์ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้ 

2.1  เคร่ืองมือวัดละเอียด 
2.1.1  เวอร์เนียร์คาลิเปอร์  

เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ เป็นเครื่องมือวัดแบบมีขีดมาตรา มีความละเอียดมากกว่าบรรทัดเหล็ก 
สามารถวัดระยะความโตภายนอก ระยะความโตภายใน และระยะความลึก วัดได้ท้ังระบบเมตริก 
หน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร และระบบอังกฤษ หน่วยวัดเป็นนิ้ว 
 

    
รูปที่ 1.6  แสดงตัวอย่างเวอร์เนียร์คาลิเปอร์แบบสเกลเล่ือน 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

ปากวัดใน 

ปากวัดนอก สเกลเลื่อน 
สเกลหลัก 

ปุ่มล็อก 

ก้านวัดลึก 
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รูปที่ 1.7  แสดงตัวอย่างเวอร์เนียร์คาลิเปอร์แบบดิจิตอล 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

วิธีการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ แบบสเกลเล่ือนระบบเมตริก ความละเอียด 0.05 มม. 
(1/20 มม.) 

1)  การอ่านค่าบนสเกลหลัก มีวิธีการอ่านคือ 1 ช่องบนสเกลหลักจะมีค่าเท่ากับ1 
มม. ดังแสดงในรูปท่ี 1.8 
 

 
 

รูปที่ 1.8  แสดงการอ่านค่าบนสเกลหลักของเวอร์เนียร์คาร์ลิเปอร์ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

 

2)  การอ่านค่าบนสเกลเล่ือน มีวิธีการอ่านคือ 1 ช่องบนสเกลเล่ือนจะมีค่าเท่ากับ 
0.05 มม. ดังแสดงในรูปท่ี 1.9 
 

 
 

รูปที่ 1.9  แสดงการอ่านค่าบนสเกลเล่ือนของเวอร์เนียร์คาร์ลิเปอร์ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

 

0.10    0.30 
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3)  การอ่านค่าท้ังบนสเกลหลัก และสเกลเล่ือน มีวิธีการอ่านคือ สังเกตเลข 0 
ท่ีสเกลเล่ือนว่าตรง หรือเลยขีดใดบนสเกลหลักให้อ่านค่านั้นก่อน และดูขีดท่ีสเกลเล่ือนว่าขีดใดท่ีตรง
กับขีดบนสเกลหลักอ่านค่าท่ีได้ และนำค่าท่ีอ่านได้บนสเกลหลักบวกกับค่าท่ีอ่านได้บนสเกลเล่ือน  
 ตัวอย่างที่ 1.1  การอ่านค่าจากเวอร์เนียร์คาร์ลิเปอร์แบบสเกลเล่ือน 
 
 

 
 

รูปที่ 1.10  แสดงตัวอย่างการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาร์ลิเปอร์แบบสเกลเล่ือน 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

 

(1)  ค่าท่ีอ่านได้บนสเกลหลัก = 18.00 มม. 
(2)  ค่าท่ีอ่านได้บนสเกลเล่ือน = 0.40 มม. 
(3)  นำค่าท่ีอ่านได้ท้ังหมดมารวมกัน 18.00 มม.+ 0.40 มม. = 18.40 มม. 

การอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ แบบดิจิตอล วิธีการ และขั้นตอนการวัดเหมือนกับ 
เวอร์เนียร์คาลิเปอร์แบบสเกลเล่ือน แต่ค่าท่ีได้จากการวัดจะอ่านง่ายกว่า สามารถอ่านจากตัวเลขบนหน้าปัด
ของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ได้เลย 

2.1.2  ไมโครมิเตอร์  
ไมโครมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดละเอียดท่ีมีความละเอียดมากกว่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 

สามารถวัดได้ท้ังระบบเมตริก และระบบอังกฤษ ไมโครมิเตอร์มีหลายชนิด เช่น ไมโครมิเตอร์วดันอก 
ไมโครมิเตอร์วัดใน และไมโครมิเตอร์วัดลึก  
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.11  แสดงตัวอย่างไมโครมิเตอร์วัดนอกแบบสเกลหมุน 
 (ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

แกนรับ แกนวัด 
ปลอกหมุน ปุ่มล็อก สเกลปลอกหมุน ปลอกหมุนกระทบเลื่อน 

สเกลหลัก 

โครงไมโครมิเตอร ์
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รูปที่ 1.12  แสดงตัวอย่างไมโครมิเตอร์วัดนอกแบบดิจิตอล 
(ท่ีมา : http://www.neotools1.com) 

 

 

 

รูปที่ 1.13  แสดงตัวอย่างไมโครมิเตอร์วัดในแบบสเกลหมุน 
(ท่ีมา : http://www.neotools1.com) 

 
 

 

รูปที่ 1.14  แสดงตัวอย่างไมโครมิเตอร์วัดในแบบดิจิตอล 
(ท่ีมา : http://www.tools.in.th) 

 
 
 
 

http://www.neotools1.com/
http://www.neotools1.com/
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รูปที่ 1.15  แสดงตัวอย่างไมโครมิเตอร์วัดลึกแบบสเกลหมุน 

(ท่ีมา : http://www.nanasupplier.com) 
 

 
รูปที่ 1.16  แสดงตัวอย่างไมโครมิเตอร์วัดลึกแบบดิจิตอล 

(ท่ีมา : http://www.nanasupplier.com) 

วิธีการอ่านค่าไมโครมิเตอร์วัดนอกแบบสเกลหมุนระบบเมตริก 0.01 มม. (1/100) มม. 
1)  การอ่านค่าบนสเกลหลัก จะแบ่งออกเป็นขีดโดยแต่ละขีดจะมีระยะห่างเท่ากับ 

0.5 มม. (ขีดด้านบนจะมีระยะห่างเท่ากับ 1 มม.) การอ่านค่าต้องพิจารณาจากตำแหน่งของปลอกหมุน
ดังแสดงในรูปท่ี 1.17  

2)  การอ่านค่าบนสเกลปลอกหมุน จะแบ่งขีดไว้จำนวน 50 ขีดซึ่งมีระยะห่าง
ระหว่างขีดเท่ากับ 0.01 มม.การอ่านค่าท่ีสเกลปลอกหมุนให้พิจารณาจากเส้นแบ่งกลางของสเกลหลัก
ซึ่งจะตรงกับเส้นสเกลบนปลอกหมุน ดังแสดงในรูปท่ี 1.17 

 
 

รูปที่ 1.17  แสดงการอ่านค่าไมโครมิเตอร์วัดนอกแบบสเกลหมุน  
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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 ตัวอย่างที่ 1.2  การอ่านค่าจากไมโครมิเตอร์วัดนอกแบบสเกลหมุน 

 
 

รูปที่ 1.18  แสดงตัวอย่างการอ่านค่าไมโครมิเตอร์วัดนอกแบบสเกลหมุน 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

 

(1)  อ่านค่าบนสเกลหลัก = 14.50 มม. 
(2)  อ่านค่าบนสเกลปลอกหมุน = 0.15 มม. 
(3)  นำค่าท่ีอ่านได้มารวมกัน 14.50 มม. + 0.15 มม. = 14.65 มม. 

การอ่านค่าไมโครมิเตอร์วัดใน ไมโครมิเตอร์วัดลึก มีวิธีการ และขั้นตอนการวัดเหมือนกับ
ไมโครมิเตอร์วัดนอก สำหรับไมโครมิเตอร์แบบดิจิตอล ค่าท่ีได้จากการวัดจะอ่านง่ายกว่า สามารถอ่าน
จากตัวเลขบนหน้าปัดของไมโครมิเตอร์ได้เลย 

2.1.3  ไดอัลเกจ  
ไดอัลเกจ เป็นเครื่องมือวัดแบบเล่ือนได้ท่ีมีขีดมาตรา ใช้เป็นเครื่องมือวัดอเนกประสงค์ 

ใช้วัดการโก่งตัวของฝาสูบ การโก่งตัวของเพลาลูกเบี้ยว การคดตัวของจานเบรก มีหลักการทำงานคือ 
เมื่อปลายสัมผัสของแกนวัดสัมผัสผิวงาน จะดันแกนวัดเคล่ือนท่ีส่งกำลังผ่านชุดเฟืองต่อไปยังเข็มยาว
ท่ีแสดงอยู่บนหน้าปัดนาฬิกา ทำให้สามารถอ่านค่าได้ เมื่อเข็มยาวหมุน 1 ขีดจะมีค่าเท่ากับ 0.01 มิลลิเมตร 
ถ้าหมุนครบ 1 รอบ มีค่าเท่ากับ 1 มิลลิเมตร หรือเข็มส้ันในวงเล็กจะหมุนไป 1 ขีด  
 

 
รูปที่ 1.19  แสดงโครงสร้างของไดอัลเกจ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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รูปที่ 1.20  แสดงส่วนประกอบหน้าปัดของไดอัลเกจ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

 
 

 
รูปที่ 1.21  แสดงหน้าปัดไดอัลเกจแบบดิจิตอล 

(ท่ีมา : http://ecatalog.mitutoyo.com) 
 

  
 

แกนวัด 
 

ปลายหัววัด 
 

สเกลหน้าปัด 
 

เข็มวัดสั้น 
 

เข็มวัดยาว 
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 ตัวอย่างที่ 1.3  การอ่านค่าไดอัลเกจแบบหน้าปัดสเกล 

 
รูปที่ 1.22  แสดงตัวอย่างการอ่านค่าไดอัลเกจ  

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
 

(1)  อ่านค่าบนสเกลเข็มส้ัน = 1.00  มม. 
(2)  อ่านค่าบนสเกลเข็มยาว = 0.66 มม. 
(3)  นำค่าท่ีอ่านได้มารวมกัน 1.00 มม. + 0.66 มม. = 1.66 มม. 

การอ่านค่าไดอัลเกจแบบดิจิตอล มีวิธีการ และขั้นตอนการวัดเหมือนกับไดอัลเกจ 
แบบสเกลหน้าปัด แต่ค่าท่ีได้จากการวัดจะอ่านง่ายกว่า สามารถอ่านจากตัวเลขบนหน้าปัดของไดอัลเกจ
ได้เลย 

2.1.4  บอร์เกจ หรือเกจวัดกระบอกสูบ  
เครื่องมือวัดนี้ใช้นาฬิกาวัดต่อท่ีด้านบน แต่ต่อแกนวัดเข้ากับขาวัดในลักษณะตัวทีกลับข้าง 

ใช้ทำการวัดความโตภายในของกระบอกสูบเครื่องยนต์ ใช้ร่วมกับไมโครมิเตอร์วัดนอก และเวอร์เนียร์
คาลิเปอร์ 

 
รูปที่ 1.23  แสดงบอร์เกจ หรือเกจวัดกระบอกสูบท้ังชุด 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

ขาวัด 

แกนวัด 

นาฬิกาวัด 
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มัลติมิเตอร์แบบเข็มชี้ 

2.1.5  ฟิลเลอร์เกจ  
ฟิลเลอร์เกจ เป็นเครื่องมือวัดลักษณะเป็นแผ่น แต่ละแผ่นมีค่าความหนาต่างกัน 

สามารถวัดได้ท้ังหน่วยมิลลิเมตร และหน่วยนิ้ว ใช้วัดระยะห่างล้ินเครื่องยนต์ ระยะช่องว่างปากแหวน
ลูกสูบ และระยะช่องว่างระหว่างแหวนกับลูกสูบ  
 

 
รูปที่ 1.24  แสดงฟิลเลอร์เกจวัดระยะห่างล้ินเครื่องยนต์ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
 

2.1.6  มัลติมิเตอร์   
มัลติมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้าท่ีจำเป็นในการตรวจสอบวงจรไฟฟ้า

ในรถยนต์ ซึ่งสามารถวัดแรงดันไฟฟ้า วัดกระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้าใน ตัวเดียวกันได้ 
ปัจจุบันมัลติมิเตอร์มีท้ังแบบเข็มช้ี และแบบดิจิตอลให้เลือกใช้ 
 

   
รูปที่ 1.25  แสดงตัวอย่างมัลติมิเตอร์แบบเข็มช้ี  

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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รูปที่ 1.26  แสดงตัวอย่างมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

2.2  เคร่ืองมือประจำตัวช่าง 
2.2.1  ประแจ  

ประแจ เป็นเครื่องมือหลักในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ใช้สำหรับขัน หรือคลายนัต 
และโบลต์ ประแจสามารถแบ่งตามรูปร่าง และลักษณะการใช้งาน ดังนี้ 

2.2.1.1  ประแจปากตาย เหมาะสมสำหรับงานในพื้นท่ีแคบ ๆ ใช้แรงขันไม่มากนัก 
เพราะปากประแจจะสัมผัสกับนัต หรือโบลต์เพียงสองด้าน มีท้ังระบบมิลลิเมตร และระบบนิ้ว ใน 1 ตัว
มีปาก 2 ขนาด เช่น 12 และ 14 มิลลิเมตร เป็นต้น 

 
รูปที่ 1.27  แสดงตัวอย่างประแจปากตาย 2 ปาก 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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2.2.1.2  ประแจแหวน ใช้สำหรับขัน หรือคลายงานทั่วไป 1 ตัวมี 2 ขนาด ภายในหัว
ประแจมีเหล่ียมอยู่ 12 เหล่ียม จึงสามารถยึดนัต หรือโบลต์ได้แน่น ใช้แรงขันได้มากกว่าประแจปากตาย 
หน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร และหน่วยวัดเป็นนิ้ว เหมือนกับประแจปากตาย 
 

 
รูปที่ 1.28  แสดงตัวอย่างประแจแหวน 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

2.2.1.3  ประแจปากผสม  เป็นการรวมเอาประแจปากตาย และประแจแหวนเข้าด้วยกัน 
โดยข้างหนึ่งเป็นประแจปากตายอีกข้างหนึ่งเป็นประแจแหวน ท้ังสองข้างมีขนาดเท่ากัน สามารถวัด
หน่วยเป็นมิลลิเมตร และวัดหน่วยเป็นนิ้วได้ 

 
รูปที่ 1.29  แสดงตัวอย่างประแจปากผสม 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
 

2.2.1.4  ประแจแหวนหัวผ่า มีลักษณะคล้ายประแจแหวนแต่จะผ่าหัวออก ใช้สำหรับ
ขันหรือคลายนัตล็อกแป๊บต่าง ๆ โดยประแจชนิดนี้จะมีพื้นท่ีสัมผัสนัตมากกว่าประแจปากตาย 

 
รูปที่ 1.30  แสดงตัวอย่างประแจแหวนหัวผ่า 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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2.2.1.5  ประแจเล่ือน หรือประแจปากขยาย ปากประแจเล่ือนมีลักษณะคล้ายกับประแจ
ปากตาย แต่สามารถเล่ือนปรับระยะห่างของปากได้ตามขนาดของนัต หรือโบลต์ โดยการหมุน สกรปูรับต้ัง 
ใช้กับงานท่ีต้องการแรงขันไม่มากนัก 

 
รูปที่ 1.31  แสดงตัวอย่างประแจเล่ือน หรือประแจปากขยาย 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

2.2.1.6  ประแจแอลหกเหล่ียม มีลักษณะเป็นแท่งหกเหล่ียมโดยตลอด แล้วโค้งเป็นรูป
ตัวแอล ขนาดประแจจะมีขนาดเท่ากับหน้าหกเหล่ียมโดยตลอด ใช้สำหรับขัน หรือคลายโบลต์ท่ีมีหัว
เป็นรูหกเหล่ียม 

 
รูปที่ 1.32  แสดงตัวอย่างประแจแอลหกเหล่ียม 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

2.2.2  ชุดบล็อก ประกอบด้วยลูกบล็อก ด้ามขัน และข้อต่อ มาเป็นชุดในกล่องเดียวกัน แต่ละตัว
มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.2.2.1  ประแจกระบอกหรือลูกบล็อก เป็นประแจท่ีใช้กับข้อต่อ และด้ามขันต่าง ๆ 
โดยสามารถใช้แรงขันได้มาก ขันได้แน่น มีท้ังแบบส้ัน และยาว หัวภายใน 6 เหล่ียมและ 12 เหล่ียม 
มีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร และหน่วยวัดเป็นนิ้ว 

2.2.2.2  ด้ามขันปรับมุม หรือด้ามขันยาว ใช้กับงานท่ีมีมุมต่างจาก 90๐ ด้ามขันนี้สามารถ
พับเป็นมุมได้ 

2.2.2.3  ด้ามขันเล่ือน หรือด้ามขันธรรมดา ด้ามขันแบบนี้สามารถเล่ือนหัวต่อลูกบล็อก
ไป - มาบนด้ามขันได้ และเปล่ียนไปตามสภาพของงานได้ 
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2.2.2.4  ด้ามขันทางเดียว สามารถหมุนฟรีในทิศทางตรงกันข้ามกับท่ีกำลังขันหรือคลาย 
ทำให้สะดวกในการขันหรือคลาย ไม่ควรใช้ขันนัตหรือโบลต์ให้แน่นเกินไป เพราะจะทำให้ด้ามขันชำรุด
เสียหายได้ 

2.2.2.5  ข้อต่อแข็งส้ัน ใช้กับงานรู หรือพื้นท่ีแคบ  ๆท่ีอยู่ลึกไม่มากนัก และงานขันท่ัวไป 
2.2.2.6  ข้อต่อแข็งยาว ใช้กับงานรู หรือพื้นท่ีแคบ ๆ ท่ีอยู่ลึก และงานขันท่ัวไป 
2.2.2.7  ข้อต่ออ่อน ใช้กับงานท่ีสามารถขันปรับมุมได้ 

 
รูปที่ 1.33  แสดงส่วนประกอบของชุดบล็อกท้ังกล่อง  

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
 

2.2.3  ด้ามขันทอร์ก หรือ ด้ามวัดค่าแรงขัน ใช้สำหรับขันนัต และโบลต์ให้มีค่าแรงขันเท่า ๆ กัน
ทุกตัว ในปัจจุบันมีด้านขันทอร์กแบบหน้าปัด ด้ามขันทอร์กแบบพรีเซ็ต และด้ามขันทอร์กแบบเข็มช้ี 

 
รูปที่ 1.34  แสดงตัวอย่างด้ามขันทอร์ก หรือด้ามวัดค่าแรงขันแบบพรีเซ็ต 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
 

ด้ามขันทางเดียว 

ด้ามขันยาว 

ด้ามต่อสั้น 
ด้ามต่อแข็งยาว 

ข้อต่ออ่อน 
ด้ามขันเลื่อน 

ลูกบล็อก 
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รูปที่ 1.35  แสดงตัวอย่างด้ามขันทอร์ก หรือด้ามวัดค่าแรงขันแบบหน้าปัด 

(ท่ีมา : http://i00.i.aliimg.com) 
 

 

 

รูปที่ 1.36  แสดงตัวอย่างด้ามขันทอร์ก หรือด้ามวัดค่าแรงขันแบบเข็มช้ี 
(ท่ีมา : http://topicstock.pantip.com) 

2.2.4  ไขควง ใช้สำหรับขัน หรือคลายสกรู แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ไขควงแบนใช้สำหรับสกรูหัวผ่า 
และไขควงหัวส่ีแฉกใช้สำหรับสกรูหัวส่ีแฉก ขนาดของไขควงมักนิยมบอกตามความยาวเป็นมิลลิเมตร 
และนิ้ว การเลือกใช้ควรให้ขนาดไขควงเหมาะสมกับความกว้าง ความยาวของหัวสกรู วางตำแหน่งไขควง
ให้ต้ังฉากกับงาน การขันหรือคลายต้องกดไขควงให้แน่น อย่าให้เกิดการล่ืนไถล เพราะจะทำให้หัวสกรู
ชำรุด หรือผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บได้ 

 
รูปที่ 1.37  แสดงตัวอย่างไขควงแบน และไขควงหัวส่ีแฉก 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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2.2.5  คีม เป็นเครื่องมือสำหรับจับ ตัด ช้ินงานท่ัว ๆ ไป ประกอบด้วย 
2.2.5.1  คีมเล่ือน หรือคีมปากขยาย สามารถปรับความกว้างของปากได้ 2 ตำแหน่ง 

ขึ้นอยู่กับขนาดของช้ินงานท่ีจับ ปากคีมสามารถใช้หนีบจับและดึงได้ บริเวณคอคีมสามารถตัดสายไฟ
เส้นเล็ก ๆ ได้ 

 
รูปที่ 1.38  แสดงตัวอย่างคีมเล่ือน หรือคีมปากขยาย 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
 

2.2.5.2  คีมย้ำหางปลา หรือคีมปอกสายไฟ ใช้สำหรับย้ำหางปลาแบบกลมท้ังตัวผู้
และตัวเมีย ใช้ย้ำหางปลาแบบแบนท้ังตัวผู้และตัวเมียเข้ากับสายไฟ สามารถตัดหรือปอกสายไฟได้ 
แต่ห้ามใช้ตัดสปริง เพราะจะทำให้ขอบปากคีมชำรุดเสียหายได้ 

 
รูปที่ 1.39  แสดงตัวอย่างคีมย้ำหางปลา หรือคีมปอกสายไฟ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
 

2.2.5.3  คีมปากแหลม หรือคีมปากจ้ิงจก ปากของคีมจะมีลักษณะเล็กเรียวยาว ทำให้
สามารถใช้งานในท่ีแคบได้ 

 
รูปที่ 1.40  แสดงตัวอย่างคีมปากแหลม หรือคีมปากจ้ิงจก 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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2.2.5.4  คีมล็อก ใช้จับช้ินงานให้แน่น ใช้คู่กับประแจในการขันยึด สามารถปรับความกว้าง
ของปากได้โดยการหมุนของเกลียวที่ปลายด้ามเกลียว 

 
รูปที่ 1.41  แสดงตัวอย่างคีมล็อก 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
 

2.2.6  ค้อน ใช้ตอกช้ินงานเข้า-ออก เวลาถอดประกอบช้ินส่วนท่ัวไป ประกอบด้วย 
2.2.6.1  ค้อนหัวกลม หัวค้อนทำจากเหล็กแข็ง ใช้กับงานตอกท่ัวไป งานท่ีต้องใช้แรงมาก 

และช้ินงานไม่เสียหายเนื่องจากแรงกระทำจากค้อนมาก ๆ เช่น ตอกนำศูนย์ ย้ำหมุด ตอกสกัด  

 
รูปที่ 1.42  แสดงตัวอย่างค้อนหัวกลม 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
 

2.2.6.2  ค้อนทองเหลือง หัวค้อนทำจากทองเหลือง ใช้เคาะงานท่ีไม่ต้องการให้บุบสลาย 
เช่น เคาะส่งช้ินงานเข้า - ออก  

 
รูปที่ 1.43  แสดงตัวอย่างค้อนทองเหลือง 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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2.2.6.3  ค้อนพลาสติก หัวค้อนทำจากพลาสติก ใช้เคาะช้ินส่วนเข้า - ออก โดยช้ินส่วน
ไม่เกิดการเสียหาย 

 
รูปที่ 1.44  แสดงตัวอย่างค้อนพลาสติก 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

2.2.6.4  ค้อนยาง หัวค้อนทำมาจากยาง ใช้เคาะเวลาถอด ประกอบช้ินส่วนท่ีบอบบาง 
หรือช้ินส่วนท่ีทำจากอะลูมิเนียม 

 
รูปที่ 1.45  แสดงตัวอย่างค้อนยาง 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

2.3  เคร่ืองมือทั่วไป 
2.3.1  ลิฟต์ยกรถ เป็นเครื่องมือใช้สำหรับยกรถให้สูงขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

สามารถเข้าไปตรวจสภาพท่ัวไป และปฏิบัติงานใต้ท้องรถยนต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มีส่วนประกอบ
ท่ีสำคัญคือ มีเสารับน้ำหนักจำนวน 2 ต้น แขนลิฟต์รับน้ำหนักรถสามารถปรับเล่ือนความยาว กางมุมแขน 
และปรับหมุนระดับความสูงของแป้นเกลียวรับน้ำหนักท่ีปลายแขนลิฟต์จำนวน 4 แขน 

 

 
รูปที่ 1.46  แสดงตัวอย่างลิฟต์ยกรถ 2 เสา 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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2.3.2  แม่แรง ใช้กับงานยกรถยนต์ในกรณีต้องการซ่อมตรวจสอบช่วงล่าง หรือเปล่ียนยางรถ
ประกอบด้วย 

2.3.2.1  แม่แรงประจำรถ มีขนาดเล็ก นิยมพกพาไว้กับตัวรถ ใช้ยกรถในกรณีฉุกเฉิน
เพื่อเปล่ียนยางเมื่อยางรั่ว หรือชำรุด  

 
รูปที่ 1.47  แสดงตัวอย่างแม่แรงประจำรถ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
 

2.3.2.2  แม่แรงตะเฆ่ มีขนาดปานกลางถึงใหญ่ ใช้ยกรถตามอู่ซ่อม หรือศูนย์บริการ 
เมื่อต้องการเปล่ียนยาง หรือตรวจซ่อมช่วงล่าง 
 

 
รูปที่ 1.48  แสดงตัวอย่างแม่แรงตะเฆ่ 

  (ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564)  
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2.3.3  สแตนด์รอง สามารถปรับระดับความสูงได้ ใช้ค้ำรองน้ำหนักของรถหลังจากใช้แม่แรง
ยกรถข้ึนแล้ว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเปล่ียนยาง หรือตรวจซ่อมช่วงล่างของรถยนต์ 

 
รูปที่ 1.49  แสดงตัวอย่างสแตนด์รอง 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
 

2.3.4  ประแจขันนัตล้อ เป็นประแจเฉพาะใช้ขันและคลายนัตล้อเมื่อต้องการเปล่ียนหรือยาง 
แต่ถ้าเป็นการเปล่ียนภายในอู่ซ่อม หรือศูนย์บริการอาจใช้ประแจกระบอกแทนก็ได้ 

 
รูปที่ 1.50  แสดงตัวอย่างประแจขันนัตล้อ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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2.3.5  เครื่องอัดอากาศ เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเพิ่มความดันให้กับอากาศ แล้วสามารถส่งผ่าน
อากาศท่ีถูกอัดนี้ไปยังสถานท่ีท่ีจะใช้งาน เช่น เครื่องมือท่ีขับด้วยกำลังลม เครื่องมือฉีดพ่นของเหลว 
เครื่องสูบลม และเครื่องอัดจารบี 
 

 
รูปที่ 1.51  แสดงตัวอย่างเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
 

2.3.6  มอเตอร์ลมหรือบล็อกลม เป็นเครื่องมือท่ีใช้ความดันของลมมาทำการผลักแกนเพลา
ของมอเตอร์ลมให้หมุน โดยสามารถปรับหรือควบคุมแรงหมุน และทิศทางการหมุนของเพลาได้  
มอเตอร์ลมนี้ช่วยเพิ่มความสะดวกในการขันเข้าหรือคลายออกของนัตและโบลต์ได้รวดเร็วขึ้น ปัจจุบัน
มีใช้ท่ัวไปตามอู่ซ่อมหรือศูนย์บริการรถยนต์ 

 

 
รูปที่ 1.52  แสดงตัวอย่างมอเตอร์ลม หรือบล็อกลม 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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2.3.7  ผ้าคลุมบังโคลนรถ เป็นอุปกรณ์ป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนจากหัวเข็มขัด คราบสกปรก
จากการปฏิบัติงาน หรือสารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อตัวถังรถ โดยท่ัวไปมีขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร 
ความยาว 100 เซนติเมตร ทำมาจากผ้าใบมีคุณสมบัติเหนียว ทนทาน ทำความสะอาดง่าย ส่วนบน
มีแถบแม่เหล็กสอดอยู่ภายในชายด้านบน เพื่อเอาไว้เกาะติดกับตัวถังรถ ปัจจุบันนิยมใช้ในอู่ซ่อมรถยนต์ 
และศูนย์บริการรถยนต์ท่ัวไป 

 

 
รูปที่ 1.53  แสดงตัวอย่างผ้าคลุมบังโคลนรถ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
 

2.3.8  ไฟฉาย เป็นอุปกรณ์เสริมในการตรวจสภาพรถยนต์ ใช้ส่องในบริเวณท่ีแสงสว่างไม่เพียงพอ 
เช่น การตรวจสอบช้ินส่วนใต้ฝากระโปรงหน้ารถ การตรวจสอบช้ินส่วนใต้ท้องรถ เป็นต้น 

 
รูปที่ 1.54  แสดงตัวอย่างไฟฉายส่องสว่าง 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

2.3.9  ถาดรองและผ้าเช็คมือ ถาดรองเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้รองน้ำมัน หรือช้ินส่วนท่ีมีขนาดเล็ก 
ทำมาจากสแตนเลสหรืออะลูมิเนียม ผ้าเช็ดมือเป็นอุปกรณ์เสริมใช้ทำความสะอาดช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ัวไป 
ควรทำมาจากผ้าด้ายดิบ ไม่เป็นขวย เนื้อไม่หยาบกระด้างมากเกินไป มีคุณสมบัติในการดูดซับได้ดี 
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รูปที่ 1.55  แสดงตัวอย่างถาดรอง และผ้าเช็ดมือ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

 
3. การตรวจสภาพรถยนต์ 
 3.1  จุดประสงค์การตรวจสภาพรถยนต์  

รถยนต์ท่ีผ่านการใช้งานย่อมเกิดการชำรุดสึกหรอไปตามสภาวะการใช้งานท่ีแตกต่างกัน  
เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพการใช้งานปกติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ขับขี่และผู้ใช้งาน พร้อมทั้งช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา และช่วยลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการใช้งานในท้องถนน จึงต้อง 
มีการตรวจสภาพหาจุดชำรุดบกพร่อง จะได้ทำการซ่อมแซม เปล่ียนช้ินส่วน หรือแค่บำรุงรักษาเท่านั้น  

3.2  หลักการตรวจสภาพรถยนต์ 
ในการตรวจสภาพควรทำการตรวจสภาพรถยนต์ให้ครอบคลุมทั้งตัวรถ ไม่ว่าจะเป็นตรวจ

ภายนอกตัวรถ ตรวจภายในตัวรถ ตรวจใต้ฝากระโปรงหน้ารถ หรือแม้แต่ใต้ท้องรถยนต์ก็ต้องทำการตรวจ 
ให้ตัวรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

3.2.1  การตรวจสภาพภายนอกรถยนต์ ตรวจสอบตัวถังด้านนอกรอบ ๆ ตัวรถ ตรวจสอบ
การเป็นสนิม รอยผุ รอยขีดข่วนของพื้นผิวตัวถัง ความบิดงอ ความผิดปกติของช้ินส่วนต่าง ๆ ตรวจการปิด 
เปิด ล็อก หรือปลดล็อกของประตูรถยนต์ ตรวจการปิด เปิด ล็อก หรือปลดล็อกฝากระโปรงหน้าและ
หลังของรถ ตรวจการทำงานของฝาปิดถังน้ำมันเช้ือเพลิง และตรวจการทำงานของฝาท้าย (รถกระบะ)  

 
รูปที่ 1.56  แสดงการตรวจสอบความเรียบร้อยนอกตัวรถยนต์ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

http://www.safetymanservice.com/
http://www.safetymanservice.com/


53 
 

      
รูปที่ 1.57  แสดงการตรวจสอบการเปิด ปิดประตูรถท้ังด้านใน และด้านนอกตัวรถ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

      
รูปที่ 1.58  แสดงการตรวจสอบการเปิด ปิดฝากระโปรงท้ายรถยนต์ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

3.2.2  การตรวจสภาพภายในรถยนต์ เป็นการตรวจความเรียบร้อยทั่วไปของอุปกรณ์ภายใน
ตัวรถ ตรวจการปรับเอน เล่ือนเข้า ออกของเบาะนั่ง ตรวจการล็อกและปลดล็อกของเข็มขัดนิรภัย  
ตรวจสอบการหลวมคลอน และระยะฟรีของวงพวงมาลัย ตรวจสอบระยะดึงของเบรกมือ ตรวจสอบ
ระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรก และคลัตช์ 

 
รูปที่ 1.59  แสดงอุปกรณ์ภายในรถยนต์ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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รูปที่ 1.60  แสดงการตรวจสอบการทำงานของเบาะนั่งรถยนต์ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

      
รูปที่ 1.61  แสดงการตรวจสอบการทำงานของเข็มขัดนิรภัย 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

3.2.3  การตรวจสภาพใต้ฝากระโปรงหน้ารถยนต์ เป็นการตรวจระดับและสภาพน้ำมันหล่อล่ืน
เครื่องยนต์ ตรวจระดับและสภาพน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ตรวจระดับและสภาพน้ำหล่อเย็น ตรวจระดับ
น้ำยาฉีดล้างกระจก ตรวจระดับและสภาพน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ ตรวจระดับและสภาพน้ำมันเบรก 
ตรวจระดับและสภาพน้ำมันคลัตช์ ตรวจสภาพหม้อน้ำและท่อยางน้ำตัวบน ตรวจสภาพและความตึง
ของสายพานเครื่องยนต์ และตรวจระดับน้ำยาของแบตเตอรี่ 

      
รูปที่ 1.62  แสดงการตรวจระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์และระดับน้ำท่ีถังพักน้ำยาฉีดล้างกระจก 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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3.2.4  การตรวจสภาพใต้ท้องรถยนต์ เป็นการตรวจการรั่วของน้ำมันหล่อล่ืนใต้เครื่องยนต์ 
การบุบ การเสียหายของอ่างน้ำมันเครื่อง ตรวจสภาพหม้อน้ำและท่อยางน้ำตัวล่าง ตรวจท่อน้ำมัน
และกระบอกคลัตช์ล่าง ตรวจการรั่วและระดับน้ำมันเกียร์ ตรวจการหลวมคลอนของลูกปืนกากบาท
เพลากลาง ตรวจระดับน้ำมันเฟืองท้าย ตรวจการรั่วและหลวมคลอนหน้าแปลนเฟืองท้าย ตรวจสภาพ
ของช็อกอัพแอบซอร์บเบอร์ ตรวจสภาพของกระทะล้อและยางรถยนต์ ตรวจการรั่วของน้ำมันเบรก 
น้ำมันพวงมาลัย และจาระบีลูกปืนล้อ ตรวจการสึกหรอของลูกปืนล้อรถยนต์ การติดของลูกสูบ
กระบอกเบรก ตรวจสภาพของท่อและยางยึดท่อไอเสีย และตรวจการสึกหรอของชิ้นส่วนทั่วไป
ของระบบรองรับน้ำหนักของรถยนต์ 
 

 
รูปที่ 1.63  แสดงตรวจการรั่วของน้ำมันหล่อล่ืน และการบุบ การเสียหายของอ่างเครื่องใต้เครื่องยนต์ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

 
รูปที่ 1.64  แสดงการตรวจการรั่วของน้ำหล่อเย็นบริเวณตะเข็บล่างหม้อน้ำ และท่อยางน้ำตัวล่าง 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
 

 
 

ตะเข็บล่างของหม้อน้ำ 
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ระดับ “MAX” 

ระดับ “MIN” 

4. การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 
 การดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ยืดอายุการใช้งานของรถ สามารถดูแลและ
ตรวจเช็คได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาอู่ซ่อมรถหรือศูนย์บริการ ดังนี้ 

4.1  ระดับน้ำมันหล่อลื่นเคร่ืองยนต์ 
การตรวจระดับน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ ดึงก้านเหล็กวัดระดับน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ออกมา

ทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาด แล้วสอดเข้าไปในตำแหน่งเดิม และดึงออกมาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบระดับ
ของน้ำมันหล่อล่ืน ระดับน้ำมันต้องอยู่ระหว่าง “L (ต่ำสุด)” และ “F (เต็ม)” ถ้าระดับน้ำมันต่ำกว่า “L” 
ให้ทำการเติมจนได้ระดับ “F” ด้วยน้ำมันหล่อล่ืนท่ีมีคุณสมบัติตามกำหนดของเครื่องยนต์ 

 
รูปที่ 1.65  แสดงการตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

4.2  ระดับน้ำหล่อเย็นเคร่ืองยนต์ 
การตรวจระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำรถยนต์ โดยการเปิดฝาหม้อน้ำดูสภาพ และสีของน้ำ

ในขณะท่ีเครื่องยนต์ยังไม่ทำงาน อุณหภูมิน้ำยังต่ำ และตรวจสอบสภาพน้ำท่ีถังพักน้ำหล่อเย็น ถ้าน้ำ
มีสีแดงสนิมให้ทำการเปล่ียนใหม่ แต่ถ้าสภาพน้ำหล่อเย็นปกติให้ตรวจระดับน้ำ ระดับน้ำต้องอยู่ระหว่าง 
“MIN” และ “MAX” ถ้าระดับน้ำไม่ได้ตามกำหนดให้ทำการเติมให้ได้ตามระดับ 

      
รูปที่ 1.66  แสดงการตรวจระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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ระดับ “MAX” 

ระดับ “MAX” 

4.3  ระดับน้ำกลั่นแบตเตอร่ี 
ควรตรวจเช็กระดับน้ำกล่ันแบตเตอรี่ ให้อยู่ในตำแหน่ง UPPER/LEVEL และไม่ควรเติมเกิน 

กว่าระดับ UPPER/LEVEL เพราะถ้าเติมมากเกินไป น้ำยาอิเลคโทรไลท์ซึ่งเป็นสารละลายกรดซัลฟูริค 
จะเจือจางทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง นอกจากนี้น้ำยาอิเลคโทรไลท์อาจจะกระเด็นออกทาง 
รูระบายไอ และไปกัดกร่อนช้ินส่วนต่าง ๆ ในห้องเครื่องยนต์ได้ 

 
รูปที่ 1.67  แสดงการตรวจระดับน้ำกล่ันแบตเตอรี่ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

4.4  ระดับน้ำมันเบรก และน้ำมันคลัตช์ 
ระดับน้ำมันเบรก และน้ำมันคลัตช์ท่ีกระปุกน้ำมันต้องอยู่ระหว่าง “MIN” และ “MAX” 

ถ้าน้ำมันต่ำกว่าระดับให้เติมน้ำมันคุณสมบัติตามคู่มือกำหนดให้ได้ระดับ “MAX” แต่ถ้าน้ำมันมีสีดำ 
หรือสกปรกมากให้ทำการเปล่ียนใหม่ 
 

 
รูปที่ 1.68  แสดงการตรวจระดับน้ำมันเบรก และน้ำมันคลัตช์ท่ีกระปุกน้ำมัน 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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ระดับ “MAX” 
ระดับ “MIN” 

4.5  ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ 
การตรวจระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ติดเครื่องยนต์ ให้อุณหภูมิของน้ำมันเกียร์สูงขึ้นจนถึง

อุณหภูมิใช้งานปกติ ดึงก้านเหล็กวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกมาทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาด แล้วสอด
เหล็กวัดระดับน้ำมันเกียร์เข้าไปในตำแหน่งเดิม และดึงออกมาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบระดับของนำ้มัน
เกียร์ ระดับน้ำมันต้องอยู่ในขอบเขตของเหล็กวัดช่วงร้อน (HOT) ถ้าระดับน้ำมันไม่ได้ตามกำหนดให้
ทำการดับเครื่องยนต์ แล้วทำการเติมน้ำมันเกียร์มาตรฐานตามคู่มือการใช้รถ ติดเครื่องยนต์ตรวจสอบ
ระดับน้ำมันอีกครั้ง 

      
รูปที่ 1.69  แสดงการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

4.6  ระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ 
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ระดับน้ำมันที่ถังพักต้องอยู่ระหว่างขีด “MIN” และ “MAX” 

ถ้าระดับน้ำมันต่ำกว่าขีดกำหนดให้เติมน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ชนิด และมาตรฐานตามคู่มือการใช้รถ
กำหนดให้ได้ระดับ “MAX” แต่ถ้าน้ำมันมีสีดำ หรือสกปรกมากให้ทำการเปล่ียนใหม่ 
 

    
รูปที่ 1.70  แสดงระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ท่ีถังพักน้ำมัน 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

 

ระดับน้ำมัน
เกียร์อัตโนมัติ 

http://www.safetymanservice.com/
http://www.safetymanservice.com/
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4.7  สายพานเคร่ืองยนต์ 
ตรวจดูรอยแตก รอยร้าว การสึกหรอของสายพาน สายพานต้องไม่จมลงต่ำกว่าขอบของพูลเลย์

มากเกินไป ความตึงของสายพานต้องไม่ตึง หรือหย่อนเกินไป ตรวจสอบโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดลง
บริเวณตรงกลางสายพานระหว่างพลูเลย์ท้ังสองข้าง สายพานท่ีมีความตึงปกติจะหย่อนลงไปประมาณ 
5-10 มิลลิเมตร หรือตามคู่มือเฉพาะเครื่องยนต์นั้นกำหนด 

 
รูปที่ 1.71  แสดงการตรวจสภาพสึกหรอ และความตึงของของสายพานเครื่องยนต์ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

4.8  ตรวจสภาพของกระทะล้อ และยาง 
4.8.1  ตรวจสภาพการแตกร้าวของกระทะล้อ และหมุนล้อเร็ว ๆ เพื่อตรวจสอบการบิดเบ้ียว

ของกระทะล้อ ถ้าพบการแตกร้าว และบิดเบ้ียว ให้ทำการซ่อมแซมแก้ไข หรือเปล่ียนใหม่เมื่อจำเป็น  
4.8.2  ตรวจสภาพการบวมของยาง ลักษณะการสึกหรอของดอกยาง โดยการหมุนล้อดูสภาพ

การบวมของยาง ลักษณะการสึกหรอของดอกยางทุกจุด ถ้าพบการบวมของยาง และการสึกหรอของ
ดอกยาง ให้ทำการเปล่ียนยางใหม่ 

4.8.3  ตรวจสอบค่าความดันของลมยาง ค่าความดันลมยางล้อหน้าซ้าย-ขวาต้องมีความดัน
เท่ากัน และค่าความดันลมยางล้อหลังซ้าย-ขวาต้องมีความดันเท่ากัน ถ้าไม่เท่ากันเติมลมยางให้มีความดัน
เท่ากันตามคู่มือกำหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.safetymanservice.com/
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สรุปสาระสำคัญ 

 เพื่อให้รถยนต์ท่ีใช้ในการขับขี่มีสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ทนทาน จึงจำเป็นต้องได้รับ
การบำรุงรักษาแบบป้องกัน เช่น การล้างรถ การเคลือบขัดสีรถ การตรวจสภาพยาง การตรวจ
และบริการน้ำหม้อน้ำ การบริการแบตเตอรี่ การบริการน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย 
การบริการระบบบังคับเล้ียว การบริการระบบเบรก การบริการระบบรองรับน้ำหนัก การบริการระบบ
ไฟฟ้ารถยนต์ การบริการเหล่านี้ล้วนแต่ช่วยยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ท่ีใช้ขับขี่ให้ยาวขึ้น ให้สามารถ
ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยขึ้น ซึ่งการบริการเหล่านี้จะเลือกทำตามความเหมาะสมของอายุ และสภาวะ
การใช้งาน เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุก 1 เดือน ทุก 3 เดือน และทุกปี หรือตามกำหนดระยะทาง 
การบำรุงรักษาแบบป้องกัน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าท่ีจะปล่อยให้ชำรุดแล้วจึงซ่อม 

ในอู่ซ่อม หรือศูนย์บริการรถยนต์ประกอบด้วยเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ 
ส่ิงท่ีต้องคำนึงถึงอันดับแรก คือ ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุท่ีทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่
เกิดจากความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ใช้เครื่องมือเครื่องจักรผิดวิธี แต่งกายไม่เหมาะสม  
เครื่องมือเครื่องจักรชำรุด ความปลอดภัยนับได้ว่าเป็นหัวใจของการทำงาน ผู้ท่ีปฏิบัติงานได้ดีจำเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยอยู่เสมอ ผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับอันตรายจากการทำงาน
ส่วนใหญ่มักขาดความเอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัย จึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น
จึงจำเป็นท่ีจะต้องเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยโดยเคร่งครัด แล้วจะปลอดภัยจากอันตราย
หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ 
 ในการบำรุงรักษารถยนต์ต้องใช้เครื่องมือในการตรวจ และบริการระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ 
จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ และวิธีการใช้ของเครื่องมือแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องมือวัดละเอียด เครื่องมือประจำตัวช่าง และเครื่องมือท่ัวไป นอกจากการท่ีรถยนต์ได้รับ
การบำรุงรักษาแล้ว การใช้เครื่องมือท่ีถูกหลักการยังก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็จะไม่ชำรุดเสียหาย ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือจัดหาใหม่ 
เครื่องมือ และอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ยาวนาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้มากขึ้น 
 การตรวจสภาพรถยนต์ใช้เวลาในการตรวจไม่มากนักก่อนท่ีจะใช้งาน หรือก่อนเดินทางไกล 
ในการตรวจสภาพควรตรวจให้ครอบคลุมท้ังหมดของตัวรถ ซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจภายนอก
รถยนต์ การตรวจภายในรถยนต์ การตรวจใต้ฝากระโปรงหน้ารถยนต์ และการตรวจใต้ท้องรถยนต์ 
 การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น เป็นการดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ยืดอายุ
การใช้งานของรถ สามารถดูแลและตรวจเช็คได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาอู่ซ่อมรถหรือศูนย์บริการ 
ซึ่งมีจุดตำแหน่งที่ต้องตรวจเช็ค คือ ระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ระดับน้ำหล่อเย็น ระดับน้ำกล่ัน
แบตเตอรี่ ระดับน้ำมันเบรก และน้ำมันคลัตช์ ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ สายพานเครื่องยนต์ และ
สภาพของล้อและยางรถยนต์ เป็นต้น 
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 บัตรแบบฝึกหัด หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1)  จุดประสงค์การบำรุงรักษารถยนต์ คือ........................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2)  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ มีการกำหนดอย่างไร............................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3)  การบำรุงรักษารถยนต์ท่ีจะทำให้เกิดความปลอดภัย มีข้อควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4)  บอกช่ือและหน้าท่ีเครื่องมือวัดละเอียด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ มา 5 ชนิด 
1. ……………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
3. ………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
4. …………………………………………..…………………………………………………………..……………………….. 
5. …………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

5)  บอกช่ือและหน้าท่ีเครื่องมือประจำตัวช่าง ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ มา 5 ชนิด 
1. ……………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
3. ………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
4. …………………………………………..…………………………………………………………..……………………….. 
5. …………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

6)  บอกช่ือและหน้าท่ีเครื่องมือท่ัวไป ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ มา 5 ชนิด 
1. ……………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
3. ………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
4. …………………………………………..…………………………………………………………..……………………….. 
5. …………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

7)  จุดประสงค์การตรวจสภาพรถยนต์ คือ .......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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8)  การตรวจสภาพรถยนต์ มีหลักการตรวจอย่างไร 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
9)  อธิบายวิธีการดูแลรักษารถยนต์เบ้ืองต้น มา 3 จุดตำแหน่ง 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10)  อธิบายวิธีการตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน มาพอเข้าใจ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

11) ข้อควรระวัง ในการตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
12)  บอกช่ือและหน้าท่ีของเครื่องมือ และอุปกรณ์ตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน มา 5 ชนิด 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

13)  อธิบายข้ันตอนการตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน มาพอเข้าใจ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

http://https/chobrod.com/tips-car-care/how-to-take-care-of-your-car-by-yourself-636
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5. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. ……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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 แนวเฉลยบตัรแบบฝึกหัด หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1  
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1)  จุดประสงค์การบำรุงรักษารถยนต์ คือ...................................................................................... 
   ตอบ  ลดการสึกหรอ  ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถยนต์                     .     

2)  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ มีการกำหนดอย่างไร 
.   ตอบ  กำหนดตามช่วงเวลา หรือระยะทางในการบริการ เป็นช่วงกำหนดจากระยะทางท่ี หน้าปัด
รถยนต์ หรือช่วงเวลาท่ีได้รับบริการล่าสุด ขึ้นอยู่ว่าอย่างใด อย่างหนึ่งจะถึงก่อน                       . 

3)  การบำรุงรักษารถยนต์ท่ีจะทำให้เกิดความปลอดภัย มีข้อควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
    ตอบ  ศึกษา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของอู่ซ่อม หรือศูนย์บริการรถยนต์ ศึกษาวิธีการใช้      .
เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องยนต์จากคู่มือ และปฏิบัติตามข้อแนะนำในคู่มือนั้นอย่างเคร่งครัด ไม่ไว้ผม
ยาว หรือสวมใส่เครื่องประดับขณะปฏิบัติงาน  ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ ว่าอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง ถ้าพบว่าชำรุดให้ทำการแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์พร้อมท่ีจะใช้งานเสมอ ไม่หยอกล้อเล่นกันในขณะปฏิบัติงาน ไม่วิ่ง ไม่โยนส่ิงของ หรือ
เครื่องมือให้กัน เพราะอาจทำให้ความผิดพลาด และเกิดอุบัติเหตุได้                                       . 

4)  บอกช่ือและหน้าท่ีเครื่องมือวัดละเอียด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ มา 5 ชนิด 
    ตอบ  1. เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ใช้วัดระยะความโตภายนอก ระยะความโตภายใน และระยะความลึก 
ของช้ินส่วนต่าง ๆ ในรถยนต์                                                                                     . 
            2. ไมโครมิเตอร์ ใช้วัดขนาดความโตภายนอก ความโตภายใน และระยะความลึกของช้ินส่วน
ต่าง ๆ ในรถยนต์ เช่น ความโตลูกสูบ ความหนาของแผ่นชิม เป็นต้น                                      . 
            3. ไดอัลเกจ ใช้เป็นเครื่องมือวัดอเนกประสงค์ ใช้วัดการโก่งตัวของฝาสูบ การโก่งตัวของ
เพลาลูกเบี้ยว การคดตัวของจานเบรกรถยนต์                                                                 . 
            4. บอร์เกจ หรือเกจวัดกระบอกสูบ ใช้ทำการวัดความโตภายในของกระบอกสูบเครื่องยนต์ 
ใช้ร่วมกับไมโครมิเตอร์วัดนอก และเวอร์เนียร์คาลิเปอร์                                                      . 
            5. ฟิลเลอร์เกจ ใช้วัดระยะห่างล้ินเครื่องยนต์ ระยะช่องว่างปากแหวนลูกสูบ และระยะ    .
ช่องว่างระหว่างแหวนกับลูกสูบ                                                                                  . 

5)  บอกช่ือและหน้าท่ีเครื่องมือประจำตัวช่าง ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ มา 5 ชนิด 
    ตอบ  1. ประแจปากตาย เหมาะสมสำหรับงานในพื้นท่ีแคบ ๆ ใช้แรงขันไม่มากนัก เพราะปาก
ประแจจะสัมผัสกับนัต หรือโบลต์เพียงสองด้าน มีท้ังระบบมิลลิเมตร และระบบนิ้ว ใน 1 ตัวมีปาก 2 
ขนาด เช่น 12 และ 14 มิลลิเมตร เป็นต้น                                                                     . 
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            2. ไขควง ใช้สำหรับขัน หรือคลายสกรู แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ไขควงแบนใช้สำหรับสกรูหัวผ่า 
และไขควงหัวส่ีแฉกใช้สำหรับสกรูหัวส่ีแฉก                                                                    . 
            3. คีมเล่ือน หรือคีมปากขยาย สามารถปรับความกว้างของปากได้ 2 ตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของช้ินงานท่ีจับ ปากคีมสามารถใช้หนีบจับและดึงได้ บริเวณคอคีมสามารถตัดสายไฟเส้นเล็ก ๆ ได้  
            4. ค้อนหัวกลม หัวค้อนทำจากเหล็กแข็ง ใช้กับงานตอกท่ัวไป งานท่ีต้องใช้แรงมาก และ      .
ช้ินงานไม่เสียหายเนื่องจากแรงกระทำจากค้อนมาก ๆ เช่น ตอกนำศูนย์ ย้ำหมุด ตอกสกัด             . 
            5. ประแจกระบอก เป็นประแจท่ีใช้กับข้อต่อ และด้ามขัน ในลักษณะต่าง ๆ โดยสามารถ
ใช้แรงขันได้มาก ขันได้แน่น มีท้ังแบบส้ัน และยาว หัวภายใน 6 เหล่ียมและ 12 เหล่ียม มีหน่วยวัดเป็น
มิลลิเมตร และหน่วยวัดเป็นนิ้ว.                                                                                  . 

6)  บอกช่ือและหน้าท่ีเครื่องมือท่ัวไป ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ มา 5 ชนิด 
    ตอบ  1. ลิฟต์ยกรถ เป็นเครื่องมือใช้สำหรับยกรถให้สูงขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
สามารถเข้าไปตรวจสภาพท่ัวไป และปฏิบัติงานใต้ท้องรถยนต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น                  . 
            2. แม่แรงตะเฆ่ มีขนาดปานกลางถึงใหญ่ ใช้ยกรถตามอู่ซ่อม หรือศูนย์บริการ เมื่อ       .
ต้องการเปล่ียนยาง หรือตรวจซ่อมช่วงล่าง                                                                     . 
            3. เครื่องอัดอากาศ เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเพิ่มความดันให้กับอากาศ แล้วสามารถส่งผ่าน
อากาศท่ีถูกอัดนี้ไปยังสถานท่ีท่ีจะใช้งาน เช่น เครื่องมือท่ีขับด้วยกำลังลม เครื่องมือฉีดพ่นของเหลว 
เครื่องสูบลม และเครื่องอัดจารบี                                                                                . 
            4. มอเตอร์ลม หรือบล็อกลม เป็นเครื่องมือท่ีใช้ความดันของลมมาทำการผลักแกนเพลา
ของมอเตอร์ลมให้หมุน โดยสามารถปรับหรือควบคุมแรงหมุน และทิศทางการหมุนของเพลาได้ 
มอเตอร์ลมนี้ช่วยเพิ่มความสะดวกในการขันเข้าหรือคลายออกของนัตและโบลต์ได้รวดเร็วขึ้น ปัจจุบัน
มีใช้ท่ัวไปตามอู่ซ่อมหรือศูนย์บริการรถยนต์                                                                    . 
            5. ผ้าคลุมบังโคลนรถ เป็นอุปกรณ์ป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนจากหัวเข็มขัด คราบสกปรก
จากการปฏิบัติงาน หรือสารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อตัวถังรถ                                                   .  

7)  จุดประสงค์การตรวจสภาพรถยนต์ คือ   
   ตอบ  เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพการใช้งานปกติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ขับขี่และผู้ใช้งาน พร้อม
ท้ังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา และช่วยลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการใช้งานในท้องถนน  .     

8)  การตรวจสภาพรถยนต์ มีหลักการตรวจอย่างไร 
.   ตอบ  ทำการตรวจสภาพรถยนต์ให้ครอบคลุมท้ังตัวรถ ไม่ว่าจะเป็นตรวจภายนอกตัวรถ ตรวจ
ภายในตัวรถ ตรวจใต้ฝากระโปรงหน้ารถ และตรวจใต้ท้องรถยนต์                                             . 

9)  อธิบายวิธีการดูแลรักษารถยนต์เบ้ืองต้น มา 3 จุดตำแหน่ง 
    ตอบ  1. ตรวจระดับน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ ดึงก้านเหล็กวัดระดับน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์       .
ออกมาทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาด แล้วสอดเข้าไปในตำแหน่งเดิม และดึงออกมาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบ
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ระดับของน้ำมันหล่อล่ืน ระดับน้ำมันต้องอยู่ระหว่าง “L (ต่ำสุด)” และ “F (เต็ม)” ถ้าระดับน้ำมันต่ำกว่า 
“L” ให้ทำการเติมจนได้ระดับ “F” ด้วยน้ำมันหล่อล่ืนท่ีมีคุณสมบัติตามกำหนดของเครื่องยนต์       . 
            2. ตรวจระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ติดเครื่องยนต์ ให้อุณหภูมิของน้ำมันเกียร์สูงขึ้น      .
จนถึงอุณหภูมิใช้งานปกติ ดึงก้านเหล็กวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกมาทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาด 
แล้วสอดเหล็กวัดระดับน้ำมันเกียร์เข้าไปในตำแหน่งเดิม และดึงออกมาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบระดับ
ของน้ำมันเกียร์ ระดับน้ำมันต้องอยู่ในขอบเขตของเหล็กวัดช่วงร้อน (HOT) ถ้าระดับน้ำมันไม่ได้ตาม
กำหนดให้ทำการดับเครื่องยนต์ แล้วทำการเติมน้ำมันเกียร์มาตรฐานตามคู่มือการใช้รถ ติดเครื่องยนต์
ตรวจสอบระดับน้ำมันอีกครั้ง                                                                                    . 
           3. ตรวจระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำรถยนต์ โดยการเปิดฝาหม้อน้ำดูสภาพ และสีของน้ำใน
ขณะท่ีเครื่องยนต์ยังไม่ทำงาน อุณหภูมิน้ำยังต่ำ และตรวจสอบสภาพน้ำท่ีถังพักน้ำหล่อเย็น ถ้าน้ำมีสี
แดงสนิมให้ทำการเปล่ียนใหม่ แต่ถ้าสภาพน้ำหล่อเย็นปกติให้ตรวจระดับน้ำ ระดับน้ำต้องอยู่ระหว่าง 
“MIN” และ “MAX” ถ้าระดับน้ำไม่ได้ตามกำหนดให้ทำการเติมให้ได้ตามระดับ                         . 

10)  อธิบายวิธีการตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน มาพอเข้าใจ 
    ตอบ  การตรวจสภาพรถยนต์ใช้เวลาในการตรวจไม่มากนักก่อนท่ีจะใช้งาน หรือก่อนเดิน
ทางไกล ในการตรวจสภาพควรตรวจให้ครอบคลุมท้ังหมดของตัวรถ ซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจ
ภายนอกรถยนต์ การตรวจภายในรถยนต์ การตรวจใต้ฝากระโปรงหน้ารถยนต์ และการตรวจใต้ท้อง
รถยนต์                                                                                                             . 

11) ข้อควรระวัง ในการตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 
    ตอบ  1. อย่าคลาย หรือเปิดฝาหม้อน้ำในขณะท่ีเครื่องยนต์ร้อนจัด อาจถูกน้ำร้อนลวกได้         . 
            2. น้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์เป็นพิษห้ามกลืนเข้าไป และสามารถติดไฟได้ ควรหลีกเล่ียง     .
ไม่ให้สัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน เช่น ท่อไอเสีย เพราะอาจระเบิดลุกไหม้ได้                                     . 
           3. ให้ระมัดระวังเมื่อเติมน้ำมันเบรก หรือน้ำมันคลัตช์ เนื่องจากน้ำมันมีพิษเป็น         .
อันตรายต่อผิวหนัง และดวงตา รวมไปถึงสีรถ เพราะน้ำมันเบรกจะกัดสีรถยนต์ให้ด่าง และลอกได้     . 
          4. ให้ระมัดระวังในการเติมน้ำกล่ันในแบตเตอรี่ เพราะสารละลายในแบตเตอรี่เป็นอันตราย
ต่อระบบหายใจ และผิวหนังได้                                                                                   . 

12)  บอกช่ือและหน้าท่ีของเครื่องมือ และอุปกรณ์ตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน มา 5 ชนิด 
  ตอบ  1. ด้ามขันทอร์ก หรือด้ามวัดค่าแรงขัน ใช้ตรวจสอบค่าแรงขันของนัตล้อ                       .  
         2. สปริงเกจและบรรทัดเหล็ก ใช้ตรวจสอบสภาพ และความตึงของสายพานเครื่องยนต์       . 
         3. เกจวัดความดัน ใช้ตรวจสอบค่าความดันของลมยางรถยนต์                                   . 
        4. ลิฟต์ยกรถ ใช้สำหรับยกรถให้สูงขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถเข้าไป
ตรวจสภาพท่ัวไป และปฏิบัติงานใต้ท้องรถยนต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น                                   . 
        5. เครื่องอัดอากาศ เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเพิ่มความดันให้กับลมยางรถยนต์                     . 
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10)  อธิบายข้ันตอนการตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน มาพอเข้าใจ 
  ตอบ  1. นำรถฝึกหัดเข้าลิฟต์ จอดในตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างหน้า - หลัง และซ้าย - ขวาของลิฟต์ 
         2. ตรวจสอบตัวถังด้านนอกรอบ ๆ ตัวรถ โดยการตรวจสอบการเป็นสนิม รอยผุ รอยขีดข่วน
ของพื้นผิวตัวถัง ความบิดงอ ความผิดปกติของช้ินส่วนต่าง ๆ ตรวจสอบการปิด-เปิดประตูรถยนต์ 
ท้ังด้านนอก และจากด้านในของตัวรถ                                                                        . 
         3. ตรวจสอบการปิด-เปิดฝากระโปรงหน้า ตรวจสอบการปิด-เปิดฝาปิดถังน้ำมันเช้ือเพลิง 
ตรวจสอบการปิด-เปิดฝากระบะท้าย ตรวจสอบค่าแรงขันของนัตล้อ ด้วยการใช้ด้ามขันทอร์ก หรือ
ด้ามวัดค่าแรงขัน                                                                                                  . 
        4. ตรวจสอบการทำงานของเบาะนั่ง ตรวจเช็คความเรียบร้อย และการทำงานของเข็มขัด
นิรภัย ตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์กำจัดฝ้ากระจก
หลัง ตรวจสอบการทำงานของวิทยุ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ปัดน้ำฝนรถยนต์ ตรวจสอบการ
ทำงานของกระจกมองข้างไฟฟ้า ตรวจสอบการทำงานของกระจกประตูไฟฟ้า                            .   
        5. ตรวจสอบการทำงานของไฟหรี่หน้า ไฟท้าย และไฟส่องป้ายทะเบียนรถ ตรวจสอบการ
ทำงานของไฟหน้า หรือไฟใหญ่ ตรวจสอบการทำงานของไฟตัดหมอก ตรวจสอบการทำงานของไฟ
ส่องสว่างภายในห้องโดยสาร ตรวจสอบการทำงานของสัญญาณไฟเล้ียว ตรวจสอบการทำงาน         .
ไฟสัญญาณฉุกเฉิน ตรวจสอบการทำงานของสัญญาณไฟเบรก ตรวจสอบการทำงานของสัญญาณไฟ
ถอย ตรวจสอบการทำงานของแตรรถยนต์ ตรวจสอบการหลวมคลอนของพวงมาลัยรถยนต์        . 
ตรวจสอบระยะฟรีของพวงมาลัยรถยนต์ ตรวจสอบระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกและแป้นเหยียบ
คลัตช์รถยนต์ และตรวจสอบระยะดึงของเบรกมือรถยนต์                                                . 
        6. เปิดฝากระโปรงหน้ารถ ตรวจสอบสภาพ และระดับน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ ตรวจสอบ
สภาพ และระดับน้ำหล่อเย็น ตรวจสอบระดับน้ำยาฉีดล้างกระจก ตรวจสอบสภาพ และระดับน้ำมัน
พวงมาลัยเพาเวอร์ ตรวจสอบสภาพ และระดับน้ำมันเบรก น้ำมันคลัตช์ ตรวจสอบหม้อน้ำ และท่อ
ยางน้ำตัวบน ตรวจสอบสภาพ และความตึงของสายพาน ตรวจสอบระดับน้ำกล่ันแบตเตอรี่ ความถ่วง 
จำเพาะน้ำยาแบตเตอรี่ วัดแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ และขั้วสายไฟ                                            . 
        7. ขึ้นลิฟต์ยกรถให้ได้ระดับตำแหน่งท่ีเหมาะสำหรับการปฏิบัติงาน ตรวจการรั่วของ           .
น้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ ตรวจการรั่วของน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ตรวจการรั่วของน้ำมันคลัตช์ ตรวจ
ระดับ และการรั่วของน้ำมันเกียร์ ตรวจสอบการหลวมคลอนของลูกปืนกากบาทเพลากลาง ตรวจ
ระดับ และการรั่วของน้ำมันเฟืองท้าย ตรวจการรั่วน้ำมัน และการสึกหรอของยางรอง ช็อกอัพแอบ
ซอร์บเบอร์                                                                                                         . 
        8. ตรวจการสึกหรอช้ินส่วนของระบบรองรบัน้ำหนักรถยนต์ เช่น ยางเหล็กกันโคลง ยางเหล็ก
ค้ำยัน (เหล็กหนวดกุ้ง) บู๊ชปีกนกตัวบน ตัวล่าง การสึกหรอของบู๊ช และยางหูแหนบ ตรวจสอบการสึก
หรอ และการหลวมคลอนของลูกปืนล้อ ตรวจสอบความผิดปกติของลูกปืนล้อ และการติดของลูกสูบ
กระบอกเบรก ตรวจสภาพการบิดเบ้ียว การแตกร้าวของกระทะล้อ ตรวจสอบการบวมของยาง และ
การสึกหรอของดอกยาง ตรวจสอบค่าความดันของลมยาง ทุกล้อ                                         . 
        9. ตรวจการรั่วของน้ำมันพวงมาลัยรถยนต์แบบเฟืองบรรทัด (แร็คแอนด์พีเนียน) ตรวจการ
หลวมคลอนของกากบาทแกนพวงมาลัย ตรวจสอบการหลวมคลอนของลูกหมากปีกนก ตรวจสอบการ



68 
 

 

หลวมคลอนของลูกหมากคันชัก คันส่ง ตรวจการรั่วของน้ำมันเบรกรถยนต์ ตรวจการรั่วซึมของจาระบี
ลูกปืนล้อ ตรวจการผุกร่อนแตกร้าวของท่อไอเสีย และการฉีกขาดของยางยึดท่อไอเสีย         . 
ตรวจสอบการหลวมคลอน และการเสียหายของช้ินส่วนท่ัวไปบริเวณช่วงล่างรถยนต์                    .  
       10. ลงลิฟต์ให้สุด และนำรถออกจากลิฟต์                                                             . 
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 บัตรมอบงาน 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 หน่วยที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ สอนคร้ังที่ 1  
ชื่อเร่ือง  การอภิปราย เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  อภิปรายเกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 
2.  นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ได้ 

ข้อตกลงเบื้องต้น 
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 - 5 คน อภิปรายเกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษารถยนต์จากแนวคิด

ของกลุ่ม 

สื่อการเรียนรู้ 
 สื่อสิ่งพิมพ ์

1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์  
2. บัตรมอบงาน การอภิปราย เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต ์
3. แบบประเมินผล 

 สื่อโสตทัศน์ 
Power point แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสำคัญในการบำรุงรักษารถยนต์ เครื่องมือบำรุงรักษา

รถยนต์ การตรวจสภาพรถยนต์ และการดูแลรักษารถยนต์เบ้ืองต้น 
 หุ่นจำลองหรือของจริง 

1. ชุดปฏิบัติงาน รองเท้าปฏิบัติงาน และถุงมือปฏิบัติงาน 
2. เครื่องมือวัดละเอียด เครื่องมือประจำตัวช่าง และเครื่องมือท่ัวไป 
3. รถยนต์ฝึกหัด 

ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนอัตรา 1:3:1 โดยคละคนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ให้นักเรียนเลือกประธาน

และเลขากลุ่ม 
2. แต่ละกลุ่มอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 
3. ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ตาม

แบบประเมินผลบัตรมอบงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนรวมตามแบบประเมินผลบัตรมอบงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
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 แบบประเมินผลบัตรมอบงาน 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 หน่วยที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ สอนคร้ังที่ 1  
ชื่อเร่ือง  การอภิปราย เรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

หัวข้ออภิปราย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ 

ชื่อกลุ่ม                                                                                                           . 

สมาชิกกลุ่ม    1.                                          .   2.                                               . 

                   3.                                          .   4.                                               . 

                   5.                                          . 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม ผลคะแนน หมายเหตุ 
1. การแบ่งหน้าท่ี   
2. ความรับผิดชอบ 
3. การอภิปรายกลุ่ม 
4. การทำงานเป็นทีม 
5. ความพร้อมในการนำเสนอ 
6.  การแสดงความคิดเห็น 
7. ความชัดเจนในการนำเสนอ 
8. การตอบข้อซักถาม 
9. การแต่งกาย บุคลิกภาพ 
10. การสรุปประเด็นสำคัญ 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 

การใหค้ะแนน 
ดีเย่ียม               9 - 10 
ดีมาก                8 
ปานกลาง (ผ่าน)   7  
พอใช้                6 
ปรับปรุง            1 – 5 

ผลคะแนน 
ดีเย่ียม               90 - 100 
ดีมาก                80 - 89 
ปานกลาง (ผ่าน)   70 - 79 
ปรับปรุง            60 - 69 
ปรับปรุงเร่งด่วน   ต่ำกว่า 60 
 
 

รวม 100   
 

ลงช่ือ.........................................ครูผู้ประเมิน  
                                                       (นายเดช  ทองแก้ว) 

.                                                                            /               /            . 
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 บัตรใบงาน  หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ืองและงาน  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 

สาระการเรียนรู้ 
รถยนต์ที่ผ่านการใช้งานย่อมเกิดการชำรุดสึกหรอไปตามสภาวะการใช้งานที่แตกต่างกัน 

เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพการใช้งานปกติ จึงต้องมีการตรวจสภาพหาจุดชำรุดบกพร่อง จะได้ทำการ
ซ่อมแซม เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือแค่บำรุงรักษาเท่านั้น ในการตรวจสภาพควรทำการตรวจสภาพ
รถยนต์ให้ครอบคลุมทั้งตัวรถ ไม่ว่าจะเป็นตรวจภายนอกตัวรถ ตรวจภายในตัวรถ ตรวจใต้ฝา
กระโปรงหน้ารถ หรือแม้แต่ใต้ท้องรถยนต์ก็ต้องทำการตรวจ ให้ตัวรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้
งาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู ้ขับขี่ และผู้ใช้งาน พร้อมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
บำรุงรักษา และช่วยลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการใช้งานในท้องถนน  

สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 
นักเรียนปฏิบัติงานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 
1. สมรรถนะด้านความรู้ (K) 

1.1  นักเรียนอธิบายวิธีการตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 
1.2  นักเรียนบอกข้อควรระวัง ในการตรวจสภาพรถยนต์กระบะกอ่นใช้งาน  

2. สมรรถนะด้านทักษะ (S) 
2.1  นักเรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 
2.2  นักเรียนปฏิบัติงานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 

3. สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
               นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามคุณลักษณะ ดังนี้ 

3.1  เวลาเรียน เข้าเรียนในช้ันเรียน และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามกำหนด  
3.2  การตรงต่อเวลา ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตรงตามเวลาท่ีนัดหมายสม่ำเสมอ 
3.3  ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จตามท่ีกำหนด 
3.4  การประหยัด ใช้วัสดุถูกต้อง และปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน 
3.5  ความสนใจใฝ่รู้ ซักถามปัญหาข้อสงสัย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
3.6  ความปลอดภัย ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังละเอียดรอบคอบ 
3.7  ความมีระเบียบวินัย แต่งกายถูกระเบียบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามข้อบังคับ 

และข้อตกลงต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
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 บัตรใบงาน (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 

คำช้ีแจง 
1.  แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานเป็นกลุ่มละประมาณ 3 - 5 คน 
2.  ศึกษาลำดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน จากบัตรใบงาน 
3.  ปฏิบัติงานตามบัตรใบงานเรื่อง งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 
4.  บันทึกการปฏิบัติงานลงในแบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

จุดประสงค์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

1. อธิบายวิธีการตรวจสภาพรถยนต์
กระบะก่อนใช้งานได้ถูกต้อง 

2. บอกข้อควรระวัง ในการตรวจสภาพ
รถยนต์กระบะก่อนใช้งานได้ 

3. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ตรวจสภาพ
รถยนต์กระบะก่อนใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

4. ปฏิบัติงานตรวจสภาพรถยนต์
กระบะก่อนใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ี
ครูผู้สอนสามารถ สังเกตเห็นได้ ในด้าน
เวลาเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 
การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความปลอดภัย 
และความมีระเบียบวินัย 
 

1. รถยนต์ฝึกหัด 

 
2. ลิฟต์ยกรถชนิด 2 เสา 
 

 
3. เครื่องอัดอากาศพร้อมสาย
ลม 

 
4. เกจวัดลมยางและหัวเติม
ลม 

 
5. ชุดบล็อก 

 
6. ด้ามวัดค่าแรงขัน 
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 บัตรใบงาน (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 
จุดประสงค์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

 7. ถุงมือปฏิบัติงาน 

 
8. ผ้าคลุมบังโคลนรถ 

 
9. ไฟฉายส่องสว่าง 

 
10. ผ้าเช็คมือ 
 

 
11. ประแจแหวน 

 
12. สปริงเกจ 

 
13. บรรทัดเหล็ก 
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 บัตรขั้นตอนการปฏิบตัิงาน หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาพประกอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

1. นำรถฝึกหัดเข้าลิฟต์ จอดในตำแหน่งกึ่งกลาง
ระหว่างหน้า-หลัง และซ้าย-ขวาของลิฟต์ 

 

2. เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ 
 

 

3. ตรวจสอบตัวถังด้านนอกรอบ ๆ ตัวรถ โดยการ
ตรวจสอบการเป็นสนิม รอยผุ รอยขีดข่วนของพื้นผิว
ตัวถัง ความบิดงอ ความผิดปกติของช้ินส่วนต่าง ๆ 

 

4. ตรวจสอบการปิด-เปิดประตูรถยนต์ ท้ังด้านนอก
และจากด้านในของตัวรถ 
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 บัตรขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาพประกอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

5. ตรวจสอบการทำงานของกุญแจรถท้ังแบบรีโมต
คอนโทรล และแบบธรรมดา 

 

6. ตรวจสอบการปิด-เปิดฝากระโปรงหน้า 

 

7. ตรวจสอบการปิด-เปิดฝาปิดถังน้ำมันเช้ือเพลิง 

 

8. ตรวจสอบการปิด-เปิดฝากระบะท้าย 
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 บัตรขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาพประกอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

9. ตรวจสอบค่าแรงขันของนัตล้อ ด้วยการใช้ด้ามขัน
ทอร์ก หรือด้ามวัดค่าแรงขัน 

 

10. ตรวจสอบการทำงานของเบาะนั่ง โดยการปรับ
ระดับ การเลื่อนของรางเลื่อนเบาะ ทั้งการล็อก  และ
การปลดล็อก  
 

 

11. ตรวจเช็คความเรียบร้อย และการทำงานของเข็มขัด
นิรภัย โดยการล็อก และปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย 

 

12. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 
โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์ ตรวจการทำงานของตัว
ปรับอุณหภูมิ ตรวจการทำงานของความเร็วรอบพัดลม 
ตรวจการทำงานของตัวควบคุมการไหลของอากาศ 
และตรวจการทำงานของตัวควบคุมอากาศเข้า 
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 บัตรขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาพประกอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

13. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์กำจัดฝ้ากระจกหลัง 
โดยการหมุนสวิตช์จุดระเบิดให้อยู่ในตำแหน่ง “ON” 
กดสวิตช์กำจัดฝ้า ไฟเตือนการทำงานจะติดขึ้น และ
ดับลงเมื่อฝ้าหมดไปจากกระจกหลัง 
 

 

14. ตรวจสอบการทำงานของวิทยุ โดยการหมุนสวิตช์
จุดระเบิดให้อยู่ในตำแหน่ง “ON” กดสวิตช์การทำงาน
ของวิทยุ ตรวจสอบฟังก์ชันต่าง ๆ ของวิทยุ ปรับความถี่
ของคล่ืน และปรับความดังของเสียงวิทยุ 

 

15. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ฉีดน้ำล้าง
กระจกรถยนต์ โดยการหมุนสวิตช์จุดระเบิดให้อยู่ใน
ตำแหน่ง “ON” กดปุ่มสวิตช์ฉีดน้ำล้างกระจกที่ปลาย
สวิตช์ปัดน้ำฝน  
 

 

16. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ปัดน้ำฝนรถยนต์ 
โดยการหมุนสวิตช์จุดระเบิดให้อยู่ในตำแหน่ง “ON” 
หมุนสวิตช์ปัดน้ำฝน ความเร็วของใบปัดน้ำฝนจะต้อง
เปลี่ยนแปลงไปตามตำแหน่งในการปรับของสวิตช์ปัด
น้ำฝน 
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 บัตรขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาพประกอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

17. ตรวจสอบการทำงานของกระจกมองข้างไฟฟ้า 
โดยการหมุนสวิตช์จุดระเบิดให้อยู่ในตำแหน่ง “ON” 
กดสวิตช์ควบคุมการทำงานของกระจกมองข้างไฟฟ้า 
ในลักษณะแหงนขึ้น - ลง และหุบเข้า - ออก 
 

 

18. ตรวจสอบการทำงานของกระจกประตูไฟฟ้า 
โดยการหมุนสวิตช์จุดระเบิดให้อยู่ในตำแหน่ง “ON” 
กดสวิตช์ควบคุมการทำงานของกระจกประตูไฟฟ้า 
ในลักษณะเล่ือนขึ้น - ลง  

 

19. ตรวจสอบการทำงานของไฟหรี่หน้า ไฟท้าย และ
ไฟส่องป้ายทะเบียนรถ โดยหมุนก้านสวิตช์ไฟหน้า 
ไป 1 ตำแหน่ง แล้วหยุด ไฟหรี่หน้า ไฟท้าย และไฟส่อง
ป้ายทะเบียนรถจะติดสว่างพร้อมกัน 

 

20. ตรวจสอบการทำงานของไฟหน้า หรือไฟใหญ่  
โดยหมุนก้านสวิตช์ไฟหน้า ไป 2 ตำแหน่ง ไฟหน้าจะติด
สว่างพร้อมกัน ท้ังหลอดซ้าย และหลอดขวา ตรวจสอบ
การทำงานของไฟหน้าสูง ไฟหน้าต่ำ โดยการยกก้าน
สวิตช์ไฟหน้าขึ้น – ลง 
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 บัตรขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาพประกอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

21. ตรวจสอบการทำงานของไฟตัดหมอก โดยหมุน
ก้านสวิตช์ไฟหน้า ไป 1 ตำแหน่ง แล้วหมุนสวิตช์
ไฟตัดหมอกในตำแหน่งเปิด ไฟตัดหมอกทั้งสองหลอด
ซ้าย – ขวาบริเวณด้านหน้ารถจะติดสว่างพร้อมกัน 

 

22. ตรวจสอบการทำงานของไฟส่องสว่างภายในหอ้ง
โดยสาร โดยการโยกสวิตช์ไฟเก๋งไปยังตำแหน่ง “OFF” 
หลอดไฟเก๋งจะดับ เมื่อโยกสวิตช์ไปยังตำแหน่ง “ON” 
หลอดไฟจะสว่าง และเมื่อโยกสวิตช์ไปยังตำแหน่ง 
“DOOR” หลอดไฟเก๋งจะติดสว่างเมื่อเปิดประตู ไฟจะ
ดับเมื่อปิดประตู  

 

23. ตรวจสอบการทำงานของสัญญาณไฟเล้ียว โดยการ 
หมุนสวิตช์จุดระเบิดไปยังตำแหน่ง “ON” ผลักก้าน
สวิตช์ไฟเล้ียวไปข้างหน้า และข้างหลัง สัญญาณไฟ
เล้ียวท่ีหน้าปัดรถ และหลอดไฟเล้ียวข้างซ้าย ข้างขวา 
ท้ังหลอดหน้า หลอดหลังจะกะพริบพร้อมกนั  

 

24. ตรวจสอบการทำงานไฟสัญญาณฉุกเฉิน โดยการ
กดปุ่มปิด – เปิดไฟสัญญาณฉุกเฉิน ในตำแหน่ง “ON” 
สัญญาณไฟเล้ียวท่ีหน้าปัดรถ และหลอดไฟเล้ียวข้างซ้าย 
ข้างขวาท้ังหลอดหน้า หลอดหลังจะกะพริบพร้อมกนั  
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 บัตรขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาพประกอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

25. ตรวจสอบการทำงานของสัญญาณไฟเบรก โดยใช้
เท้าข้างขวาเหยียบลงบนแป้นเหยียบเบรก สวิตช์ไฟเบรก
จะต่อวงจร ทำให้หลอดไฟเบรกด้านท้ายรถยนต์ติดสว่าง
พร้อมกันท้ังหลอดซ้าย – ขวา 

 

26. ตรวจสอบการทำงานของสัญญาณไฟถอย โดยการ
หมุนสวิตช์จุดระเบิดไปยังตำแหน่ง “ON” เข้าเกียร์
รถยนต์ในตำแหน่ง “R” สวิตช์ไฟถอยจะต่อวงจร ทำให้
หลอดไฟถอยด้านท้ายรถยนต์ ติดสว่างพร้อมกันท้ังสอง
หลอดซ้าย – ขวา 

 

27. ตรวจสอบการทำงานของแตรรถยนต์ โดยการกด
สวิตช์แตรท่ีแป้นพวงมาลัย 

 

28. ตรวจสอบการหลวมคลอนของพวงมาลัยรถยนต์ 
โดยการหมุนพวงมาลัยให้ล้อตรงขยับพวงมาลัย  
ขึ้น-ลง ตามแนวด่ิงของแกนพวงมาลัย 
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 บัตรขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาพประกอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

29. ตรวจสอบระยะฟรีของพวงมาลัยรถยนต์ โดยการ
หมุนพวงมาลัยให้ล้อตรง และหมุนพวงมาลัยไป - มา
เบา ๆ 

 

30. ตรวจสอบระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกรถยนต์ 
โดยการใช้นิ้วมือกดแป้นเหยียบลงค่อย ๆ จนกระท่ัง
เริ่มรู้สึกว่ามีแรงต้าน 

 

31. ตรวจสอบระยะฟรีของแป้นเหยียบคลัตช์รถยนต์ 
โดยการใช้นิ้วมือกดแป้นเหยียบลงค่อย ๆ จนกระท่ัง
เริ่มรู้สึกว่ามีแรงต้าน 

 

32. ตรวจสอบระยะดึงของเบรกมือรถยนต์ โดยการ 
ดึงเบรกมือช้า ๆ จนสุด (ประมาณ 30 kg) นับ
จำนวนแกร็กในขณะดึง 
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 บัตรขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาพประกอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

33. เปิดฝากระโปรงหน้ารถ นำผ้าคลุมบังโคลนรถ 
วางคลุมด้านข้างของตัวรถ และด้านหน้าของตัวรถ 
โดยให้ด้านแถบแม่เหล็กของผ้าคลุมบังโคลนอยู่
ด้านบน ให้แนบชิดกับตัวถังรถ 

 

34. ตรวจสอบสภาพ และระดับน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ 
โดยการดึงก้านเหล็กวัดระดับน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์
ออกมาทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาด แล้วสอดเข้าไปใน
ตำแหน่งเดิม และดึงออกมาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบสภาพ 
และระดับของน้ำมันหล่อล่ืน 

 

35. ตรวจสอบสภาพ และระดับน้ำหล่อเย็น โดยการ
เปิดฝาหม้อน้ำดูในขณะเครื่องยนต์ยังไม่ ร้อน  และ
ตรวจสอบระดับน้ำท่ีถังพักน้ำหล่อเย็นด้วย 

 

36. ตรวจสอบระดับน้ำยาฉีดล้างกระจก โดยการเปิด 
ฝาถังพักดูระดับน้ำ 

 
 
 



83 
 

 

 บัตรขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาพประกอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

37. ตรวจสอบสภาพ และระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ 
ท่ีกระปุกพักน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ 

 

38. ตรวจสอบสภาพ และระดับน้ำมันเบรก น้ำมันคลัตช์ 
ท่ีกระปุกน้ำมันเบรก และน้ำมันคลัตช์ 

 

39. ตรวจสอบหม้อน้ำ และท่อยางน้ำตัวบน 

 

40. ตรวจสอบสภาพ และความตึงของสายพาน โดยใช้
สปริงเกจดึงสายพานลงด้วยน้ำหนัก 10 kg แล้ววัด
ระยะหย่อนของสายพานด้วยบรรทัดเหล็ก 

 
 
 



84 
 

 

 บัตรขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาพประกอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

41. ตรวจสอบระดับน้ำกล่ันแบตเตอรี่ ความถ่วง 
จำเพาะน้ำยาแบตเตอรี่ วัดแรงเคลื่อนแบตเตอรี่ และ
ขั้วสายไฟ  

 

42. ขึ้นลิฟต์ยกรถให้ได้ระดับตำแหน่งท่ีเหมาะสำหรับ      
การปฏิบัติงาน 

 

43. ตรวจการรั่วของน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ บริเวณ
รอบอ่างเครื่อง ฐานกรองเครื่อง บริเวณซีลเพลาข้อเหวี่ยง
หน้า-หลัง และบริเวณปล๊ักถ่ายน้ำมันหล่อล่ืน 

 

44. ตรวจการรั่วของน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ บริเวณ 
ตะเข็บล่างของหม้อน้ำ และท่อยางน้ำตัวล่าง 
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 บัตรขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาพประกอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

45. ตรวจการรั่วของน้ำมันคลัตช์ บริเวณข้อต่อ ท่อน้ำมัน 
และกระบอกคลัตช์ล่าง 

 

46. ตรวจระดับ และการรั่วของน้ำมันเกียร์ บริเวณ
เส้ือเกียร์ หน้าเกียร์ และท้ายเกียร์ 
 

 

47. ตรวจสอบการหลวมคลอนของลูกปืนกากบาท
เพลากลาง 

 

48. ตรวจระดับ และการรั่วของน้ำมันเฟืองท้าย 
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 บัตรขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาพประกอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

49. ตรวจการรั่วน้ำมัน และการสึกหรอของยางรอง 
ช็อกอัพแอบซอร์บเบอร์ 

 

50. ตรวจการสึกหรอช้ินส่วนของระบบรองรับน้ำหนัก      
รถยนต์ เช่น ยางเหล็กกันโคลง ยางเหล็กค้ำยัน (เหล็ก
หนวดกุ้ง) บู๊ชปีกนกตัวบน ตัวล่าง การสึกหรอของบู๊ช 
และยางหูแหนบ 

 

51. ตรวจสอบการสึกหรอ และการหลวมคลอนของ
ลูกปืนล้อ โดยการโยกล้อเข้า - ออกในทิศทางแนวดิ่ง
กับตัวรถ 

 

52. ตรวจสอบความผิดปกติของลูกปืนล้อ และการติด
ของลูกสูบกระบอกเบรก โดยการหมุนล้อตรวจสอบ 
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 บัตรขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาพประกอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

53. ตรวจสภาพการบิดเบี้ยว การแตกร้าวของกระทะล้อ       
โดยการหมุนล้อตรวจสอบ 

 

54. ตรวจสอบการบวมของยาง และการสึกหรอของ
ดอกยาง โดยการหมุนล้อตรวจสอบทุกจุด 

 

55. ตรวจสอบค่าความดันของลมยาง ทุกล้อ 

 

56. ตรวจการรั่วของน้ำมันพวงมาลัยรถยนต์แบบเฟือง
บรรทัด (แร็คแอนด์พีเนียน) 
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 บัตรขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาพประกอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

57. ตรวจการหลวมคลอนของกากบาทแกนพวงมาลัย 

 

58. ตรวจสอบการหลวมคลอนของลูกหมากปีกนก 
โดยการโยกล้อหน้าเข้า - ออกในทิศทางแนวด่ิงกับ
ตัวรถ 

 

59. ตรวจสอบการหลวมคลอนของลูกหมากคันชัก 
คันส่ง โดยการโยกล้อหน้าเข้า-ออกในทิศทางขนานกับ
ตัวรถ 

 

60. ตรวจการรั่วของน้ำมันเบรกรถยนต์ 
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 บัตรขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาพประกอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

61. ตรวจการรั่วซึมของจาระบีลูกปืนล้อ 

 

62. ตรวจการผุกร่อนแตกร้าวของท่อไอเสีย และการ
ฉีกขาดของยางยึดท่อไอเสีย 

 

63. ตรวจสอบการหลวมคลอน และการเสียหายของ
ช้ินส่วนท่ัวไปบริเวณช่วงล่างรถยนต์ 

 

64. ลงลิฟต์ยกรถ นำรถฝึกหัดออกจากลิฟต์  
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 บัตรขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาพประกอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

65. ทำความสะอาดพื้นที่ พร้อมเก็บเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ 

ข้อควรระวัง 
        1. อย่าคลาย หรือเปิดฝาหม้อน้ำในขณะท่ีเครื่องยนต์ร้อนจัด อาจถูกน้ำร้อนลวกได้ 
        2. น้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์เป็นพิษห้ามกลืนเข้าไป และสามารถติดไฟได้ ควรหลีกเล่ียงไม่ให้ 
            สัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน เช่น ท่อไอเสีย เพราะอาจระเบิดลุกไหม้ได้ 
        3. ให้ระมัดระวังเมื่อเติมน้ำมันเบรก หรือน้ำมันคลัตช์ เนื่องจากน้ำมันมีพิษเป็นอันตราย

ต่อผิวหนัง และดวงตา รวมไปถึงสีรถ เพราะน้ำมันเบรกจะกัดสีรถยนต์ให้ด่าง และลอกได้ 
        4. ให้ระมัดระวังในการเติมน้ำกล่ันในแบตเตอรี่ เพราะสารละลายในแบตเตอรี่เป็นอันตราย 
            ต่อระบบหายใจ และผิวหนังได้ 

ข้อเสนอแนะ 
        1. ถ้าจำเป็นต้องเปิดฝาหม้อน้ำในขณะเครื่องยนต์ร้อน ให้ใช้ผ้าหนา ๆ รองมือ และหมุน

ฝาหม้อน้ำออกช้า ๆ 
        2. ถ้าน้ำยาหล่อเย็นสัมผัสดวงตา และผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีเป็นเวลา

อย่างน้อย 15 นาที ถ้ากลืนเข้าไปทำให้อาเจียนออกมา แล้วรีบพบแพทย์ 
        3. ถ้าผิวหนัง หรือดวงตา รวมไปถึงสีรถสัมผัสน้ำมันเบรกให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก

ทันที ถ้าสีรถด่างให้ใช้ยาขัดแต่งสีรถ 
        4. ควรสวมแว่นตาป้องกันเมื่อทำงานใกล้แบตเตอรี่ 
        5. ถ้าน้ำกรดเข้าตา หรือโดนผิวหนังให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วรีบพบแพทย์ทันที 
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 แบบบันทึกผลบตัรใบงาน หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 

ชื่อกลุ่ม                                                                                                           . 

สมาชิกกลุ่ม    1.                                          .   2.                                               . 
                   3.                                          .   4.                                               . 
                   5.                                          . 

รถยนต์กระบะที่เข้าตรวจสภาพยี่ห้อ............................................ รุ่น .............................................. 

ประเภทการตรวจ ผลการตรวจ 
ความเรียบร้อยนอกรถยนต์  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ประตูรถยนต์  ปิด-เปิดปกติ    ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ฝากระโปรงหน้า  ปิด-เปิดปกติ    ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ฝาปิดถังน้ำมันเช้ือเพลิง  ปิด-เปิดปกติ    ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ฝาท้ายรถ  ปิด-เปิดปกติ    ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ค่าแรงขันนัตล้อ  แรงขันปกติ     ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ความเรียบร้อยในตัวรถยนต์  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
เบาะนั่ง  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
เข็มขัดนิรภัย  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
เครื่องปรับอากาศ  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
กำจัดฝ้ากระจกหลัง  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
วิทยุรถยนต ์  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
อุปกรณ์ฉีดน้ำล้างกระจก  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
อุปกรณ์ปัดน้ำฝน  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
กระจกมองข้างไฟฟ้า  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
กระจกประตูไฟฟ้า  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
กระจกประตูไฟฟ้า  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ไฟหรี่ และไฟส่องป้าย  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ไฟหน้า หรือไฟใหญ ่  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ไฟตัดหมอก  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ไฟเก๋ง  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ไฟเล้ียว และไฟฉุกเฉิน  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
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 แบบบันทึกผลบตัรใบงาน (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 
ประเภทการตรวจ ผลการตรวจ 

ไฟเบรก  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ไฟถอย  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
แตรรถยนต์  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
การหลวมคลอนของ
พวงมาลัย 

 ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 

ระยะฟรีพวงมาลัย  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ระยะฟรีแป้นเหยียบเบรก  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ระยะฟรีแป้นเหยียบคลัตช์  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ระยะดึงเบรกมือ  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ระดับ และสภาพ
น้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ 

 ได้ระดับ         ขาดต้องเติม 
 สภาพใหม่       สภาพเก่าสกปรก 

ระดับและสภาพน้ำหล่อเย็น  ได้ระดับ         ขาดต้องเติม      สะอาด      สกปรก 
ระดับน้ำยาฉีดล้างกระจก  ได้ระดับ         ขาดต้องเติม 
ความตึงสายพาน  ตึงตามค่ากำหนด        ตึงมากเกินไป       หย่อนเกินไป 
แบตเตอรี่  ขั้วขันแน่น      ขั้วหลวม      ขั้วสะอาด      ขั้วสกปรก 
ระดับน้ำยาแบตเตอรี่  ได้ระดับ         ขาดต้องเติมน้ำกล่ัน 
การรั่วของน้ำมันหล่อล่ืนใต้
เครื่องยนต์ 

 ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 

การบุบ การเสียหายของอ่าง
เครื่อง 

 ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 

หม้อน้ำและท่อยางน้ำตัวล่าง  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ท่อน้ำมันและกระบอกคลัตช์
ล่าง 

 ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 

ระดับและสภาพน้ำมันเกียร์  ได้ระดับ         ขาดต้องเติม      สะอาด      สกปรก 
การรั่วของน้ำมันเกียร ์  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ลูกปืนกากบาทเพลากลาง  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ระดับและสภาพน้ำมันเฟืองท้าย  ได้ระดับ         ขาดต้องเติม      สะอาด      สกปรก 
การรั่วและหลวมคลอนหน้า
แปลนเฟืองท้าย 

 ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
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 แบบบันทึกผลบตัรใบงาน (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 
ประเภทการตรวจ ผลการตรวจ 

ช็อกอัพแอบซอร์บเบอร์  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ช้ินส่วนของระบบรองรับ
น้ำหนักรถยนต์ 

 ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 

ลูกปืนล้อรถยนต์  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
สภาพวงล้อรถยนต์  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ตรวจการติดของลูกสูบ
กระบอกเบรก 

 ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 

สภาพยางรถยนต์  ยางดี/ใหม่     ยางบวม     ดอกยางสึกบริเวณ................ 
ความดันลมยาง  ได้ตามค่ากำหนด      ลมยางอ่อน       ลมยางแข็งเกินไป 
การรั่วของน้ำมันพวงมาลัย  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
กากบาทแกนพวงมาลัย  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ลูกหมากปีกนกรถยนต์  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ลูกหมากคันชัก คันส่ง  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
การรั่วของน้ำมันเบรก  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
การรั่วซึมของจาระบีลูกปืนล้อ  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ท่อไอเสียและยางยึดท่อ  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 
ช้ินส่วนท่ัวไปช่วงล่างรถยนต์  ปกติ             ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………….. 

                            …………………………………………………………….. 
                            …………………………………………………………….. 
                            …………………………………………………………….. 
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 แบบประเมินผลการปฏบิัตงิาน หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน เวลา 1 ชั่วโมง 

ชื่อกลุ่ม                                                                                                           . 

สมาชิกกลุ่ม    1.                                          .   2.                                               . 
                   3.                                          .   4.                                               . 
                   5.                                          . 

รายการประเมิน 
คะแนน 

หมายเหตุ 
เต็ม ได้ 

1. การเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ 1   
การใหค้ะแนน 

ทำการปฏิบัติ     = 1 คะแนน 
ไม่ทำการปฏิบัติ  = 0 คะแนน 
 

ผลคะแนน (ร้อยละ) 
ดีเย่ียม               90 - 100 
ดีมาก                80  
ปานกลาง (ผ่าน)   70  
ปรับปรุง            60  
ปรับปรุงเร่งด่วน   ต่ำกว่า 60 
 

 

2. ใช้เครื่องมือถูกต้องกับลักษณะงาน 1  
3. ปฏิบัติงานตามลำดับข้ันตอนท่ีกำหนด 1  
4. ปฏิบัติงานครบทุกลำดับขั้นตอน 1  
5. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลากำหนด 1  
6. บันทึกผลการปฏิบัติงานถูกต้อง 1  
7. มีการวางแผนลำดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 1  
8. ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ และพื้นท่ีปฏิบัติงาน 1  
9. มีการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ตัวรถ
เช่น วางผ้าคลุมบังโคลนรถ เมื่อสีรถสัมผัสน้ำมัน
เบรกรีบล้างด้วยน้ำสะอาด ฯลฯ 

1  

10. มีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น  
ในการขึ้น และลงลิฟต์ยกรถทุกครั้งมีการแจ้งเตือน
บุคคลท่ีอยู่ใกล้เคียง มีการล็อกลิฟต์ทุกครั้งก่อนเข้า
ทำการปฏิบัติงาน ใช้ผ้าหนา ๆ รองมือ และหมุนฝา
หม้อน้ำออกช้า ๆ เมื่อเปิดฝาหม้อน้ำ  

1  

รวม 10  
คิดเป็นร้อยละ 100  

เกณฑ์ประเมิน : คะแนนท่ีได้ต้องไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ถึงจะผ่านการประเมิน  
ถ้าคะแนนท่ีได้รวมไม่ถึงร้อยละ 70 จะต้องทำการฝึกปฏิบัติใหม่ 

เกณฑ์การตัดสิน     ผ่านการประเมิน      ไม่ผ่านการประเมิน 

ลงช่ือ.........................................นักเรียนผู้ร่วมประเมิน        ลงช่ือ.........................................ครูผู้สอน  
    (...........................................)                                            (นายเดช  ทองแก้ว) 
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ลงช่ือ.........................................ครูผู้สอน  
                                                       (นายเดช  ทองแก้ว) 

 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบคุคล หน่วยที่ 1 

ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์   รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ที ่

             
          พฤติกรรม 

 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล 

คว
าม

สน
ใจ

ใฝ่
รู ้

มน
ุษย

สัม
พัน

ธ ์
คว

าม
รัก

สา
มัค

คี 
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 
คว

าม
อด

กล
ั้น 

รว
ม 

หมายเหต ุ

4 4 4 4 4 20 

1        ความสนใจใฝ่รู ้
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2        
3        
4        มนุษยสัมพันธ์  

- การช่วยเหลือผู้อืน่ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อืน่ การให้ความ
ร่วมมือกับผู้อื่น  

5        
6        
7        
8        ความรักสามัคคี  

-  การไม่ทะเลาะวิวาท ไมส่ร้าง
ความเดือดร้อนกับสังคม 

9        
10        
11        ความรับผิดชอบ  

-  ปฏิบัติงานด้วยความต้ังใจ 
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ
ตามกำหนด  

12        
13        
14        
15        ความอดกลั้น  

- มีสติและสามารถควบคุมอารมณ์
ได้ดี 

16        
17        
18        เกณฑ์การให้คะแนน 

4  =  ปฏิบัติทุกครั้งอย่างสมำ่เสมอ 
3  =  ปฏิบัติได้เกือบทุกครั้ง 
2  =  ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 
1  =  ปฏิบัติครั้งเดียว  

19        
20        
21        
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 แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม หน่วยที่ 1 

ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์   รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ท่ี 

             
          พฤติกรรม 

 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล 

คว
าม

เช
ื่อมั่

นใ
นต

นเ
อง

 
มน

ุษย
สัม

พัน
ธ ์

คว
าม

รัก
สา

มัค
คี 

คว
าม

คิด
ริเริ่

มร้
าง

สร
รค

์ 
คว

าม
อด

กล
ั้น 

รว
ม 

หมายเหตุ 

4 4 4 4 4 20 

1        ความเช่ือมั่นในตนเอง  
- กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล 
2        
3        
4        มนุษยสัมพันธ์  

- การช่วยเหลือผู้อืน่ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อืน่ การให้ความ
ร่วมมือกับผู้อื่น  

5        
6        
7        
8        ความรักสามัคคี  

-  การไม่ทะเลาะวิวาท ไมส่ร้าง
ความเดือดร้อนกับสังคม 

9        
10        
11        ความคิดริเริม่สร้างสรรค์  

-  คิดสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม มีความคิด
หลากหลายในการแก้ปัญหา 

12        
13        
14        
15        ความอดกลั้น  

- มีสติและสามารถควบคุมอารมณ์
ได้ดี 

16        
17        

18        เกณฑ์การให้คะแนน 
4  =  ปฏิบัติทุกครั้งอย่างสมำ่เสมอ 
3  =  ปฏิบัติได้เกือบทุกครั้ง 
2  =  ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 
1  =  ปฏิบัติครั้งเดียว  

19        
20        
21        

ลงช่ือ.........................................ครูผู้สอน  
                                                       (นายเดช  ทองแก้ว) 
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 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หน่วยที่ 1 

ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์   รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1  
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ท่ี 

             
          พฤติกรรม 

 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล 

กา
รป

ระ
หย

ัด 
กา

รต
รง

ต่อ
เว

ลา
 

คว
าม

ปล
อด

ภัย
 

คว
าม

สน
ใจ

ใฝ
่รู้ 

  ค
วา

มมี
ระ

เบ
ียบ

วิน
ัย 

รว
ม 

หมายเหตุ 

4 4 4 4 4 20 

1        การประหยัด 
- ใช้วัสดุถูกต้อง และปริมาณท่ี 
   เหมาะสมกับงาน 

2        
3        
4        การตรงต่อเวลา 

- ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตรง
ตามเวลาท่ีนัดหมายสม่ำเสมอ  

5        
6        
7        ความปลอดภัย 

- ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
ละเอียดรอบคอบ 

8        
9        
10        ความสนใจใฝ่รู้ 

- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

11        
12        
13        ความมีระเบียบวินัย 

- แต่งกายตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ  
และข้อตกลงต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ 

14        
15        
16        เกณฑ์การให้คะแนน 

4  =  ปฏิบัติทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอ 
3  =  ปฏิบัติได้เกือบทุกครั้ง 
2  =  ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 
1  =  ปฏิบัติครั้งเดียว 

17        
18        
19        
20        

 
ลงช่ือ.........................................ครูผู้สอน  

                                                       (นายเดช  ทองแก้ว) 
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 สื่อของจริง  หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

1. รถยนต์ฝึกหัด 

 
2. ลิฟต์ยกรถชนิด 2 เสา 

 

 

3. เครื่องอัดอากาศพร้อมสายลม 

 

4. เกจวัดลมยางและหัวเติมลม 

 

5. ชุดบล็อก 
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 สื่อของจริง (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

6. ด้ามวัดค่าแรงขัน 

 

7. ถุงมือปฏิบัติงาน 

 

8. ผ้าคลุมบังโคลนรถ 

 

9. ไฟฉายส่องสว่าง 

 
10. ผ้าเช็คมือ 
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 สื่อของจริง (ต่อ) หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

11. ประแจแหวน 

 

12. สปริงเกจ 

 

13. บรรทัดเหล็ก 
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 บันทึกหลังการสอนสัปดาหท์ี่ 1 หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 1  
ชื่อหน่วย  หลักการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

วัน........................  ท่ี...........  เดือน.......................... พ.ศ. ................... 
สรุปผลการปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้แต่ละหัวข้อ ดังนี้ 

ผลการเรียนของผู้เรียน ผลการสอนของครู 

1)  ข้อสรุปหลังการสอน 

1.1  จำนวนผู้เรียนท่ีผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ประจำหน่วย ตามเกณฑ์การประเมินผลผู้เรียน 
กลุ่มผู้เรียน  ................................. 
เข้าเรียน  ................................    ผ่านเกณฑ์ ........................... 
คิดเป็นร้อยละ  ............................ 

1.2  การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1)  สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  
  ครบตามเนื้อหา  
  ไม่ครบ เนื่องจาก ……………………………… 

      …........................................................... 
2)  ระยะเวลาตามกำหนด  

  พอเพียง  
  ไม่พอเพียง ควรปรับปรุง 
…………….................................................  

3)  ส่ืออุปกรณ์ท่ีใช้ตามกำหนด  

  มีความเหมาะสม  
  ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุง 
….........................................................  

4)  กิจกรรมการสอนท่ีจัดตามกำหนด  

  มีความเหมาะสม  
  ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุง 
…...........................................................  

5)  วิธีการและเครื่องมือวัดผลประเมินผล  

  มีความเหมาะสม  
  ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุง 

..............................................................  
6)  อื่น ๆ ............................................................ 

………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 

พฤติกรรม 

เกณฑ์การประเมิน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ควร
ปรับ
ปรุง 

1. ความสนใจใฝ่รู้       
2. มีมนุษยสัมพันธ์       
3. มีวินัย       
4. มีความรับผิดชอบ       
5. มารยาทไทย       
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์      
7. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
8. อื่น ๆ..............................      

3)  ปัญหาท่ีพบ ………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………… 

4)  แนวทางแกไข ................................................................. 
 ...................................................................................... 

ลงช่ือ.............................................ครูผู้สอน  
(นายเดช  ทองแก้ว) 

........../................../............ 

ลงช่ือ......................................หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  
(นายเดช  ทองแก้ว) 

........../................../............ 
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ไพฑูรย์  แมลงภู่ทอง และคณะ. งานบำรุงรักษารถยนต์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริม

อาชีวะ, 2547. 
วีระ  ทองประสิทธิ์ และสำรวย  เพ็งอ้น. งานบำรุงรกัษารถยนต์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ศูนย์
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