
  



 

 

 

 

 

ชุดการสอน 
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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          จ 
จุดประสงค์รายวิชา /สมรรถนะรายวิชา /คำอธิบายรายวิชา     ช 
การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง         ซ 
การกำหนดการเรียนรู ้         ฌ 
การวิเคราะห์หัวข้อหลัก         ญ 
การวิเคราะหเ์นื้อหาวิชา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา    ต 
การวิเคราะห์งานหลัก งานย่อย จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา   ท 
การวิเคราะห์สมรรถนะรายหน่วยการเรียนรู ้       บ 
การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม       ฝ 
การวัดผล และประเมินผล         ฟ 
บูรณาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       ภ 
คู่มือครูชุดการสอนท่ี 2 เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์     1 
โครงการสอนท่ี 2 เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์      5 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2         7 
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์     12 
ลำดับขัน้การเรียนด้วยชุดการสอน        13 
คำแนะนำสำหรับนักเรียน         14 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม         15 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์    16 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์   19 
บัตรความรู้ เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์      20 
บัตรแบบฝึกหัด เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์      39 
บัตรเฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์     40 
บัตรมอบงาน การอภิปราย เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์    42 
แบบประเมนิผล บัตรมอบงาน การอภิปราย เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์   43 
บัตรใบงาน เรื่อง งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์     44 
แบบบันทึกผลบัตรใบงาน        48 
แบบเฉลยบัตรใบงาน        51 
แบบประเมินผลบัตรใบงาน        54 



~ ค ~ 
 

สารบญั (ต่อ) 
 

หน้า 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล       55 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้ากิจกรรมกลุ่ม       56 
แบบประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   57 
ส่ือประกอบการสอน เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์     58 
ส่ือของจริง          64 
บันทึกหลังการสอน         67 
บรรณานุกรม          68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ง ~ 
 

สารบญัรูปภาพ 
 

รูปท่ี           หน้า 
2.1  แสดงตัวอย่างครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์     20 
2.2  แสดงตัวอย่างน้ำมันอเนกประสงค์      21 
2.3  แสดงตัวอย่างน้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์     21 
2.4  แสดงตัวอย่างน้ำยาขจัดคราบยางมะตอย และคราบกาว    22 
2.5  แสดงตัวอย่างน้ำมันทำความสะอาดเครื่องยนต์     22 
2.6  แสดงตัวอย่างหัวเช้ือน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์     23 
2.7  แสดงตัวอย่างน้ำมันทำความสะอาดระบบน้ำมันเช้ือเพลิง หรือหัวเช้ือน้ำมนัเช้ือเพลิง 23 
2.8  แสดงตัวอย่างน้ำยาฉีดเคลือบสายพานเครื่องยนต์     24 
2.9  แสดงตัวอย่างน้ำยากำจัดสนิมในระบบหล่อเย็น     24 
2.10  แสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์     25 
2.11  แสดงตัวอย่างน้ำยาเคลือบเงาเครื่องหนังรถยนต์     25 
2.12  แสดงตัวอย่างน้ำยาล้างรถยนต์       26 
2.13  แสดงตัวอย่างน้ำยาเคลือบเงาสีรถยนต์      26 
2.14  แสดงตัวอย่างน้ำยาเคลือบเงายางรถยนต์      27 
2.15  แสดงตัวอย่างน้ำมันทำความสะอาดเกียร์ธรรมดา และเฟืองท้ายรถยนต์  27 
2.16  แสดงตัวอย่างน้ำมันทำความสะอาดเกียร์อัตโนมัติ และพวงมาลัยเพาเวอร์รถยนต์ 28 
2.17  แสดงตัวอย่างน้ำมันปรับสภาพซีลเกียร์อัตโนมัติรถยนต์    28 
2.18  แสดงตัวอย่างน้ำยาทำความสะอาดอิวาพอเรเตอร์ และกำจัดกล่ินของระบบปรับอากาศ 29 
2.19  แสดงการใช้ครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์ทำความสะอาดอุปกรณ์รถยนต์ 30 
2.20  แสดงการใช้น้ำมันอเนกประสงค์ทำความสะอาดอุปกรณ์รถยนต์   31 
2.21  แสดงการใช้น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์     31 
2.22  แสดงการใช้น้ำยากำจัดสนิมในระบบหล่อเย็น ล้างหม้อน้ำรถยนต์   32 
2.23  แสดงการใช้น้ำยาล้างรถยนต์ ล้างทำความสะอาดรถยนต์    33 
2.24  แสดงการใช้น้ำมันทำความสะอาดเครื่องยนต์ ล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์  34 
2.25  แสดงการใช้หัวเช้ือน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ เติมเพื่อบำรุงรักษาเครื่องยนต์  34 
2.26  แสดงการใช้น้ำยาหล่อเย็น เติมในระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์   35 
2.27  แสดงการใช้น้ำยาฉีดเคลือบสายพาน ฉีดพ่นบำรุงรักษาสายพานเครื่องยนต์  36 
2.28  แสดงการใช้น้ำยาเคลือบเงาเครื่องหนัง เช็ดบำรุงรักษาช้ินส่วนภายในรถยนต์  36 
2.29  แสดงการใช้น้ำยาเคลือบเงาสีรถยนต์ เช็ดเคลือบเงาสีรถยนต์   37 
2.30  แสดงการใช้น้ำยาเช็ดเคลือบเงายาง และกระทะล้อรถยนต์    37 

 
 



~ จ ~ 
 

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 หน่วยท่ี 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 
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จุดประสงค์รายวชิา /สมรรถนะรายวชิา /คำอธิบายรายวชิา 
 

รหัสวิชา  20101-2106      ชื่อวิชา งานบำรุงรักษารถยนต์       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 
 
 
 
 



~ ซ ~ 
 

การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง 
 

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

หน่วย 
ท่ี   

หน่วยการเรียนรู้  (Learning  Unit)/ 
หัวข้อเร่ือง (Topic)  

แหล่งขอ้มูล 

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  การดแูลรักษารถยนต์เบื้องต้น 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  แสดงการวิเคราะหหั์วข้อหลัก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106  
จำนวน 72 ช่ัวโมง 2 หน่วยกิต หน่วยที่ 2 ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 

หัวข้อหลัก (Main  Element) / 
ความรู้หลัก (Main Knowledge) 

หัวขอ้ย่อย  (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 ์
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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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ฑ ~ 
 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 



~ ฒ ~ 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ณ ~ 
 

ตารางที่ 9  แสดงการวิเคราะห์หัวข้อหลัก หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ด ~ 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ต ~ 
 

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 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 



~ ถ ~ 
 

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. การบำรงุรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์ 
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. การประมาณราคาคา่บริการรถยนต์ 
8.1  ความหมายการประมาณราคาค่าบริการ

รถยนต์ 
8.2  องค์ประกอบการประมาณราคาค่าบริการ

รถยนต์ 

 

 
 
 

  

 
 
 

 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 



~ ท ~ 
 

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        
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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
เกยีร์ธรรมดา 

       

3. งานเปล่ียนน้ำมันเกียร์รถยนต์ระบบ
อัตโนมัต ิ

       

5.3  ตรวจ และบริการเพลากลางและเพลาขับรถยนต์ 

1. งานตรวจบริการเพลากลางรถยนต์        

2. งานตรวจบริการนเพลาขับรถยนต์        

5.4  ตรวจ และบริการเฟืองท้ายรถยนต์ 

1. งานตรวจบริการเฟืองท้ายรถยนต์        

2. งานเปล่ียนน้ำมันเฟืองท้ายรถยนต์        
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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        
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การวิเคราะห์สมรรถนะรายหน่วยการเรียนรู้ 
 

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

หน่วย
ท่ี 

ชือ่หน่วยการเรียนรู้ 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 
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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 

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 

คว
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้าใ
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ปใ
ช ้
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ิเค
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 ์
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ังเค
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 ์

กา
รป
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เม

นิค
่า 

เล
ียน

แบ
บ 

ทำ
ได้

ตา
มแ

บบ
 

ทำ
ได้

ถูก
ต้อ

งแ
ม่น

ยำ
 

ทำ
ได้

ต่อ
เนื่

อง
ปร

ะส
าน

กัน
 

ทำ
ได้

อย
่าง

เป
็นธ

รร
มช

าติ
 

รับ
รู ้

ตอ
บส

นอ
ง 

เห
็นค

ุณ
ค่า

 
จัด

ระ
บบ

คุณ
ค่า

 
พัฒ

นา
เป

็น 
พัฒ

นา
เป

็นล
ักษ

ณ
ะนิ

สัย
 

2. ผลิตภณัฑ์บำรุงรักษารถยนต์                 

1.  บอกความหมายผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ใน
การล้างทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ได้ 

                

2.  บอกประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด ท่ีใช้ในการล้างทำความสะอาด
ช้ินส่วนรถยนต์ได้ 

                

3.  บอกความหมายของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
ในการบำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ได้ 

                

4.  บอกประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษาช้ินส่วน
รถยนต์ได้ 

                

5.  อธิบายวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 
ล้างทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ได้
ถูกต้อง 

                

6.  อธิบายวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
บำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ได้ถูกต้อง 

                

7.  อภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
บำรุงรักษารถยนต์ได้ 

                

8.  นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิด
เกี่ยวกับเรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษา
รถยนต์ได้ 
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หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วย/ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย 
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2. ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ (ต่อ)                 

9.  เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
และบำรุงรักษารถยนต์ได้อย่างถูกตอ้ง 
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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                  ซื่อสัตยสุ์จริต  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 และขอ้บังคับในการทำงาน รวมท้ังปฏิบัติกิจกรรม  
    5 ส   
2. จัดให้มีการบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ ตามคู่มือท่ีกำหนดไว้เพื่อ  
    ป้องกันการชำรุดเสียหายขณะปฏิบัติงาน 
3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัยปฏบิัติตามกฎของวิทยาลัยฯ ตรงต่อ 
    เวลา มีความขยันหมั่นเพียร แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ท่ีนอกเหนือ 
    จากการเรียนการสอนให้กับตนเอง ความช่วยเหลือแบ่งปัน ความ 
    เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ และมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการ 
    ปฏิบัติงาน 
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คู่มือครู 
ชุดการสอนที่ 2 

เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 

 คำช้ีแจง  ชุดการสอนท่ี 2 เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่อง
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ การใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาด 
และบำรุงรักษารถยนต์ และปฏิบัติงานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต ์

1. จุดประสงค์ท่ัวไป  
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ 
การใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษา
รถยนต์ มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ตรงต่อเวลา มีความขยันหมั่นเพียร 
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากการเรียนให้กับตนเอง มีความช่วยเหลือแบ่งปัน มีความเอื้อเฟื้อ 
เผ่ือแผ่ และมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.1  บอกความหมายผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการล้างทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ได้ 

 2.2  บอกประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ท่ีใช้ในการล้างทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ได้ 
 2.3  บอกความหมายของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในการบำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ได้ 
 2.4  บอกประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ได้ 
 2.5  อธิบายวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ล้างทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ได้ถูกต้อง 
 2.6  อธิบายวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดบำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ได้ถูกต้อง 
 2.7  อภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนตไ์ด้ 

2.8  นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ได้ 
2.9  เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ได้อย่างถูกตอ้ง 

 2.10  มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีครูผู้สอนสามารถ 
สังเกตเหน็ได้ ในด้านการประหยัด การตรงต่อเวลา ความปลอดภัย ความสนใจใฝ่รู้ และความมรีะเบียบ
วินัย 

3. ส่วนประกอบของชุดการสอนที่ 2 มีดังนี้  
 3.1  คู่มือครูชุดการสอนท่ี 2 เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
 3.2  โครงการสอนชุดการสอนท่ี 2 เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
 3.3  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
 3.4  เอกสารประกอบการเรียนวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
 3.5  คำแนะนำสำหรับนักเรียน 
 3.6  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 3.7  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
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 3.8  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
 3.9  บัตรความรู้ เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
 3.10  บัตรแบบฝึกหัด เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
 3.11  เฉลยบัตรแบบฝึกหัด เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
 3.12  บัตรมอบงาน เรื่อง การอภิปรายเรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
 3.13  แบบประเมินผลบัตรมอบงาน เรื่อง การอภิปรายเรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
 3.14  บัตรใบงาน เรื่อง งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต ์
 3.15  แบบบันทึกผลบัตรใบงาน เรื่อง งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
 3.16  แบบประเมินผลบัตรใบงาน เรื่อง งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
 3.17  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 
 3.18  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 3.19  แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.20  ส่ือประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
 3.21  บันทึกหลังการสอน 
 3.22  บรรณานุกรม 

4. เวลาที่ใช้  
 ใช้เวลาในการสอนจำนวน 4 ช่ัวโมง  

5. การเตรียมการล่วงหน้า  
 ส่ิงท่ีครูต้องเตรียมการล่วงหน้า มีดังนี้  
 5.1  ศึกษาคู่มือครู และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2  
 5.2  ศึกษาชุดการสอนท่ี 2 เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
 5.3  กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
 5.4  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
 5.5  บัตรแบบฝึกหัด เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
 5.6  บัตรมอบงาน เรื่อง การอภิปรายเรื่อง ผลิตภณัฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
 5.7  บัตรใบงาน เรื่อง งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
 5.8  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมรายบุคคล 
 5.9  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 5.10  แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6. สื่อการเรียนการสอน 
 6.1  ส่ือส่ิงพิมพ์ 
  ชุดการสอนท่ี 2 เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
 6.2  ส่ือโสตทัศน์ 
  ส่ือ PowerPoint ประกอบการสอน เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
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6.3  ส่ือของจริง  
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำความสะอาดรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการบำรุงรกัษารถยนต์ 

7. การจัดชั้นเรียนและสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  
 การจัดช้ันเรียนจัดตามปกติสำหรับการสอนทฤษฏีจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย และ

การสอนแบบสาธิต เพื่อให้นักเรียนได้เห็นลักษณะผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำความสะอาดรถยนต์ และ
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน จากนั้นเตรียมผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำ
ความสะอาดรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ และสถานท่ีฝึกปฏิบัติงานให้นักเรียน
ปฏิบัติงานตามบัตรมอบงาน อภิปรายผลการปฏิบัติงานร่วมกัน และปฏิบัติงานตามบัตรใบงาน  

8. ขั้นตอนการใช้ชุดการสอน มีดังนี้  
 8.1  ศึกษาคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ 
 8.2  ศึกษาวิธีการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
 8.1  ศึกษาวิธีการวัดผล และประเมินผล 

9. ขั้นตอนดำเนินการสอน มีดังนี้  
 9.1  ครูแจ้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ข้อตกลงในขณะเรียนและแจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้ ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการเรียนชุดการสอนท่ี 2 เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุง 
รักษารถยนต์ 

9.2  ครูเตรียมผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำความสะอาดรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการบำรุงรักษา
รถยนต์สำหรับการเรียนการสอน และฝึกทักษะตามบัตรใบงาน 
 9.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี้  
   ขั้นที่ 1 ขัน้ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
  ขั้นที่ 2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Motivation) 
  ขั้นที่ 3 ขั้นให้เนื้อหา (Information) 
  ขั้นที่ 4 ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน (Application ) 
  ขั้นที ่5 ขั้นสรุปผล (Progress) 
  ขั้นที่ 6 ขั้นทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
 9.4  ครูอธิบายผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ การใช้ผลิตภัณฑ์ในการ
ทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต ์และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
 9.5  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามบัตรมอบงาน  
 9.6  ครูอธิบายสรุปเนื้อหาและผลการอภิปรายตามบัตรมอบงาน 
 9.7  ครูอธิบายและสาธิตขั้นตอนการฝึกปฏิบัติงานตามบัตรใบงาน 
 9.8  ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนของบัตรใบงาน 
 9.9  ครูควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนให้เป็นไปตามขั้นตอนบัตรใบงานให้ถูกต้อง
หากนักเรียนมีปัญหาขณะปฏิบัติงานจะได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือ 
 9.10  การสรุปบทเรียน และการปฏิบัติงานควรเป็นกิจกรรมร่วมของนักเรียนทุกคนร่วมกันสรุป
บทเรียน และสรุปผลการปฏิบัติงานตามบัตรใบงาน  
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 9.11  สังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างการเรียน และการปฏิบัติงาน 
 9.12  ตรวจผลงานการปฏิบัติงานตามบัตรใบงาน 
 9.13  ให้นักเรียนทำบัตรแบบฝึกหดั 
 9.14  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 
 9.16  สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด หรือให้ไปสืบค้นเพิ่มเติมจากส่ือการเรียน
การสอนต่าง ๆ 

10. วิธีการใช้สื่อการเรียนการสอนชุดการสอนที่ 2 เร่ือง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
  นักเรียนศึกษาวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองจากคู่มือ หรือผู้สอนช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงวิธีการเรียน
ด้วยตนเองโดยใช้ชุดการสอนท่ี 2 เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 

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 2 เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
    12.2.2  บัตรแบบฝึกหัด เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
    12.2.3  แบบประเมินผลบัตรมอบงาน เรื่อง การอภิปรายเรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
    12.2.4  แบบประเมินผลบัตรใบงาน เรื่อง งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
    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 



5 
 

 

 

โครงการสอน หน่วยที่ 2 

ชื่อวิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 สอนคร้ังที่ 2  
ชื่อหน่วย ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ือง 
 1. ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำความสะอาด และบำรุงรักษารถยนต์ 

2. การใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาด และบำรุงรักษารถยนต ์
3. ปฏิบัติตามบัตรมอบงาน 
4. ปฏิบัติตามบัตรใบงาน  

จุดประสงค์การเรียนรู้ รายการสอน 
1. บอกความหมายผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการล้างทำ

ความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ได้ 
 2. บอกประโยชนข์องผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ท่ีใช้
ในการล้างทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ได้ 
 3. บอกความหมายของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการ
บำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ได้ 
 4. บอกประโยชนข์องผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ท่ีใช้
ในการบำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ได้ 
 5. อธิบายวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ล้าง
ทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ได้ถูกต้อง 
 6. อธิบายวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
บำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ได้ถูกต้อง 
 7. อภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษา
รถยนต์ได้ 

8. นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ได้ 

9. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและ
บำรุงรักษารถยนตไ์ด้อย่างถูกตอ้ง 

10. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีครูผู้สอนสามารถ 
สังเกตเหน็ได้ ในด้านการประหยัด การตรงต่อเวลา 
ความปลอดภัย ความสนใจใฝ่รู้ และความมีระเบียบ
วินัย 

1. ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำความสะอาด และ
บำรุงรักษารถยนต์ 

 1.1  ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการล้างทำความ
สะอาดช้ินส่วนรถยนต์ 

 1.2  ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ 
2. การใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาด และ
บำรุงรักษารถยนต์ 

 2.1  การใช้ผลิตภัณฑ์ล้างทำความสะอาด
ช้ินส่วนรถยนต์ 

 2.2  การใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาช้ินส่วน
รถยนต์ 
3. ปฏิบัติตามบัตรมอบงาน 

 3.1  อภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษา
รถยนต์ 
 3.2  นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับ

เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
4. ปฏิบัติงานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษา
รถยนต์ 

วิธีการสอน  บรรยาย  ถาม–ตอบ  สาธิต  แบ่งกลุ่มอภิปราย 



6 
 

 

สื่อการสอน   
1. ส่ือส่ิงพิมพ์  

บัตรความรู้ บัตรมอบงาน บัตรใบงาน  
แบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน 

2. ส่ือโสตทัศน์ 
ส่ือ PowerPoint เรื่อง ผลิตภัณฑ์
บำรุงรักษารถยนต์ 

3. ส่ือของจริง  
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำความสะอาด
รถยนต์ และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการ
บำรุงรักษารถยนต์ 

 

หนังสืออ้างอิง 
    บรรณานุกรมลำดับท่ี 1-9 
 

การประเมนิผล  คะแนนจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  บัตรมอบงาน บัตรใบงาน 
บัตรแบบฝึกหัด แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล/การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์   รหัสวิชา 20101-2106 สอนคร้ังท่ี 2 
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ ชั่วโมงรวม 4 

ชื่อเร่ือง  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวนชั่วโมง 4 

สาระการเรยีนรู ้
1. ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำความสะอาด และบำรุงรักษารถยนต์ 

1.1  ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการล้างทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ 
1.2  ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ 

2. การใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาด และบำรุงรักษารถยนต ์
2.1  การใช้ผลิตภัณฑ์ล้างทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ 
2.2  การใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ 

3. ปฏิบัติตามบัตรมอบงาน 
3.1  อภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
3.2  นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 

4. ปฏิบัติงานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 

สาระสำคัญ 
เมื่อรถยนต์ผ่านการใช้งานจะเกิดการสึกหรอ และเส่ือมสภาพไปตามระยะเวลาท่ีใช้งาน ถ้าหาก

ได้รับการทำความสะอาด และบำรุงรักษา ด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมาให้ใช้งานได้กับช้ินส่วนนั้น ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลังของรถยนต์ ช้ินส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ตัวถังรถยนต์ เบาะ 
พรม ไวนิล ยาง และกระทะล้อ เป็นต้น ก็จะทำให้รถยนต์มีสภาพท่ีน่าใช้งาน มีอายุการใช้งานท่ียาวนานขึ้น 
ช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และประหยัดเวลาในการซ่อมแซม 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
     จุดประสงคท์ั่วไป 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ 
การใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษา
รถยนต์ มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ตรงต่อเวลา มีความขยันหมั่นเพียร 
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากการเรียนให้กับตนเอง มีความช่วยเหลือแบ่งปัน มีความเอื้อเฟื้อ 
เผ่ือแผ่ และมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียน 

1.1  บอกความหมายผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการล้างทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ได้ 
1.2  บอกประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ท่ีใช้ในการล้างทำความสะอาดช้ินส่วน

รถยนต์ได้ 
1.3  บอกความหมายของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการบำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ได้ 
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1.4  บอกประโยชนข์องผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ได้ 
1.5  อธิบายวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ล้างทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ได้ถูกต้อง 
1.6  อธิบายวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดบำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ได้ถูกต้อง 
1.7  อภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ได้ 

2. ด้านทักษะ 
2.1  นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ได้ 
2.2  เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนตไ์ด้อย่างถูกต้อง 

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 

สื่อการเรียนรู ้
 สื่อสิ่งพิมพ ์

1. เอกสารบัตรความรู้ เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์  
2. บัตรมอบงาน เรื่อง การอภิปรายเรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต ์
3. แบบประเมินผลบัตรมอบงาน 
4. บัตรใบงาน เรื่อง งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
5. แบบบันทึกผลบตัรใบงาน 
6. แบบประเมินผลบัตรใบงาน 

 สื่อโสตทัศน์ 
Power point แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต ์

 หุ่นจำลองหรือของจริง 
1. ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำความสะอาดรถยนต์ 
2. ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ (4 ช่ัวโมง) 
ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนหน่วยท่ี 2 เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ (10 นาที) 

 ครูมอบหมายใหน้ักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2 (20 นาที) 
ขั้นสนใจปัญหา (10 นาที) 

ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คำถามนำ ให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุง 
รักษารถยนต์ เช่น ผลิตภัณฑ์ใดบ้างท่ีใช้ทำความสะอาด และบำรุงรักษารถยนต์ มีวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์
อย่างไรในการทำความ สะอาด และบำรุงรักษารถยนต์ 

ขั้นศึกษาข้อมูล (30 นาที) 
1. ครูให้นักเรียนอ่านทำความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับ จากเอกสารประกอบการเรียน 
2. ครูบรรยายเนื้อหาโดยใช้ส่ือ Power Point และส่ือของจริง สอนประกอบการบรรยาย

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาสาระการเรียนรู้เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ และต้ังคำถามสลับ
การบรรยายเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมระหว่างปฏิบัติการสอน เรื่อง ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำ
ความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ การใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ 
และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติตามบัตร
มอบงานเรื่อง อภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 

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 อภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ และบัตรใบงานเรื่อง งานเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ (10 นาที) 

3. นักเรียนเตรียมสถานท่ีและเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อม ก่อนปฏิบัติงานตามบัตร
มอบงานเรื่อง อภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ และบัตรใบงานเรื่อง งานเลือกใช้ 
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ (10 นาที)  

4. นักเรียนปฏิบัติงานบัตรมอบงานเรื่อง อภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
และปฏิบัติงานตามบัตรใบงานเรื่อง งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ พร้อมบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ลงในบัตรบันทึกผลบัตรใบงาน โดยมีครูควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงานของนักเรียนให้เป็นไป
ตามข้ันตอนท่ีถูกต้อง หากนักเรียนมีปัญหาขณะปฏิบัติงานจะได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือ (60 นาที)  

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

ความรู้ความเข้าใจของนักเรียน (20 นาที) 
7. ครูมอบหมายให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ (20 นาที) 
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ขัน้สรุป (10 นาที) 
1. ครูอธิบายสรุปสาระสำคัญ และผลอภิปรายตามบัตรมอบงาน และบัตรใบงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์ 

บำรุงรักษารถยนต์ 
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 2 โดยให้นักเรียนแต่ละคน
ตรวจสอบแบบฝึกหัดด้วยตนเอง เพื่อนักเรียนจะได้ทราบว่าตนเอง ถูก - ผิด อย่างไร และมีจำนวนข้อ
ถูก - ผิด จำนวนเท่าไร (10 นาที) 

3. ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียน (10 นาที) 
4. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาเรื่อง การบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ ไว้ล่วงหน้า

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป (10 นาที) 

กระบวนการวัดผลและประเมินผล 
วิธีวัดผล 

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

อันพึงประสงค์ 
7. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยท่ี 2 เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 

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

แหล่งการเรียนรู้ 
1. ห้องสมุด 
2. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
3. ข้อมลูจากสถานประกอบการ 
4. ข้อมูลจากหนังสือ หรือคู่มือท่ีเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ หรือทบทวนเนื้อหา

จากหนังสืออ่านเสริม และเว็บไซต์จากอินเตอร์เน็ตท่ีห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในเวลาว่าง 
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เอกสารประกอบการเรียน 

วิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ รหัสวิชา 20101-2106 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ 
 
 
 
 

ชุดการสอนที่ 2 
เร่ือง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 

 
 
 
 
 
 

นายเดช  ทองแก้ว 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
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ลำดับขั้นการเรียนด้วยชุดการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับขั้นการเรียนชุดการสอนท่ี 2 เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 

ช้ีแจงกิจกรรมการเรียน 

ทดสอบก่อนเรียน 

กิจกรรมการเรียนรู ้

ปฏิบัติตามบัตรมอบงาน/บัตรใบงาน 

ทดสอบหลังเรียน 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ศึกษาชุดต่อไป 
 

ทำแบบฝึกหัด 

สรุปเนื้อหา 

ผ่านเกณฑ์ 
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 คำแนะนำสำหรับนักเรียน หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังท่ี 2  
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้  
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 14 ข้อ  
2. ศึกษาบัตรความรู้เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
3. ทำบัตรมอบงานเรื่อง การอภิปรายเรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
4. ปฏิบัติตามบัตรใบงานเรื่อง งานตรวจสภาพรถยนต์กระบะก่อนใช้งาน 
5. ทำแบบฝึกหัดเรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
6. ทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 14 ข้อ 
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 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หน่วยที่ 1 
ชือ่วิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังท่ี 1  
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

1. บอกความหมายผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการล้างทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ได้ 
 2. บอกประโยชนข์องผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ท่ีใช้ในการล้างทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ได้ 
 3. บอกความหมายของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการบำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ได้ 
 4. บอกประโยชนข์องผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ท่ีใช้ในการบำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ได้ 
 5. อธิบายวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ล้างทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ได้ถูกต้อง 
 6. อธิบายวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดบำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ได้ถูกต้อง 
 7. อภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ได้ 

8. นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ได้ 
9. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ได้อย่างถูกตอ้ง 
10. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีครูผู้สอนสามารถ 

สังเกตเหน็ได้ ในด้านการประหยัด การตรงต่อเวลา ความปลอดภัย ความสนใจใฝ่รู้ และความมรีะเบียบ
วินัย 
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 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังท่ี 2  
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

คำช้ีแจง ให้ทำเคร่ืองหมาย (×) หน้าข้อที่ถูกที่สดุเพียงข้อเดียว 
1)  ข้อใด บอกความหมายของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการล้างทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ได้ถูกต้องท่ีสุด 

ก. น้ำมัน น้ำยา และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับทำความสะอาดช้ินส่วนของเครื่องยนต์ 
ข. น้ำมัน น้ำยา และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับทำความสะอาดของระบบส่งกำลังรถยนต์ 
ค. น้ำมัน น้ำยา และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับทำความสะอาดช้ินส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ 
ง. น้ำมัน น้ำยา และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับทำความสะอาดช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ 

2)  ข้อใด บอกประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ท่ีใช้ในการล้างทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ได้ถูกต้อง 
ก. น้ำยาอเนกประสงค์ ช่วยละลายคราบยางมะตอยท่ีติดตามตัวถังรถยนต์ 
ข. น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ ช่วยทำให้กระจก มีความใส และสะอาด 
ค. น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ ช่วยละลายคราบยางมะตอยท่ีติดตามกระจกรถ 
ง. น้ำยาขจัดคราบยางมะตอย ช่วยกำจัดสนิมตามร่องเกลียว และช้ินส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ 

3)  ข้อใด คือ ประโยชน์ของน้ำมันอเนกประสงค์ ท่ีใช้ทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ 
ก. ใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมัน 
ข. ใช้ทำความสะอาดช้ินส่วนภายในเครื่องยนต์ 
ค. ช่วยละลายคราบยางมะตอยท่ีติดตามตัวถังรถยนต์ 
ง. กำจัดสนิมตามร่องเกลียว และช้ินส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ 

4)  ข้อใด บอกความหมายของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการบำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ได้ถูกต้องท่ีสุด 
ก. น้ำมัน น้ำยา และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับบำรุงรักษาช้ินส่วนของเครื่องยนต์ 
ข. น้ำมัน น้ำยา และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับบำรุงรักษาของระบบส่งกำลังรถยนต์ 
ค. น้ำมัน น้ำยา และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับบำรุงรักษาช้ินส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ 
ง. น้ำมัน น้ำยา และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับบำรุงรักษาช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ 

5)  ข้อใด บอกประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการบำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ได้ถูกต้อง 
ก. หัวเช้ือน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ ช่วยเพิ่มกำลังอัดให้กับเครื่องยนต์ 
ข. หัวเช้ือน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ ช่วยระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ 
ค. น้ำยาเคลือบเงาสีรถยนต์ ช่วยทำให้ยาง และกระทะล้อรถยนต์มีความเงางาม 
ง. น้ำมันอเนกประสงค์ ช่วยลดอาการเกิดฟองของน้ำมันหล่อล่ืนเฟืองท้ายรถยนต์ 

6)  ข้อใด คือ ประโยชน์ของน้ำยาหล่อเย็น ในการบำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ 
ก. ช่วยระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ 
ข. เพิ่มจุดเดือดของน้ำให้สูงกว่าอุณหภูมิจุดเดือดปกติในเครื่องยนต์ 
ค. ช่วยต้านทานการทำปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับออกซิเจนในเครื่องยนต์ 
ง. กำจัดคราบตะกรัน สนิม และส่ิงสกปรกต่าง ๆ ในระบบน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ 
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7)  ข้อใด เป็นวิธีการใช้น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ท่ีถูกต้อง 
ก. เขย่าขวดน้ำยาให้เกิดฟองก่อนค่อยฉีดพ่นลงบนกระจก 
ข. ฉีดพ่นน้ำยาลงบนผ้าสะอาด แล้วจึงเช็ดกระจกให้สะอาด 
ค. ฉีดพ่นน้ำยาลงบนกระจกให้ท่ัว ใช้ผ้าสะอาด หรือกระดาษหนังสือพิมพ์เช็ดออกให้สะอาด 
ง. ฉีดพ่นน้ำยาลงบนกระจกให้ท่ัว แล้วปล่อยให้แห้งจึงใช้ผ้าสะอาด หรือกระดาษหนังสือพิมพ์

เช็ดออกให้สะอาด 
8)  ข้อใด คือ วิธีการใช้น้ำมันอเนกประสงค์ ทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ท่ีถูกต้อง 

ก. เขย่ากระป๋องน้ำมันก่อนฉีดพ่นอย่างน้อย 5 นาที 
ข. จัดเก็บน้ำมันอเนกประสงค์ให้ห่างไกลจากมือเด็ก 
ค. จัดเก็บน้ำมันอเนกประสงค์ไว้ในท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส 
ง. ต้ังกระปอ๋งให้อยู่ในแนวดิ่ง ใช้มือกดลงบนหัวฉีด ให้น้ำมันฉีดพ่นออกมาบาง ๆ 

9)  ข้อใด เป็นวิธีการใช้น้ำยาฉีดเคลือบสายพานเครื่องยนต์ ถูกต้องท่ีสุด 
ก. ฉีดน้ำยาบริเวณพลูเลย์ในขณะดับเครื่องยนต์ 
ข. ฉีดน้ำยาบริเวณพลูเลย์ในขณะท่ีเครื่องยนต์กำลังหมุน 
ค. ฉีดน้ำยาบริเวณสายพานหน้าท่ีสัมผัสกับพลูเลย์ในขณะดับเครื่องยนต์ 
ง. ฉีดน้ำยาบริเวณสายพานหน้าท่ีสัมผัสกับพลูเลย์ในขณะท่ีเครื่องยนต์กำลังหมุน 

10)  ข้อใด เป็นวิธีการใช้หัวเช้ือน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ท่ีถูกต้อง 
ก. เติมหัวเช้ือน้ำมันหล่อล่ืน หลังเปล่ียนน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ใหม ่
ข. เติมหัวเช้ือน้ำมันหล่อล่ืน หลังติดเครื่องยนต์ท่ีรอบเดินเบาไว้ 10 นาที 
ค. ก่อนเติมหัวเช้ือน้ำมันหล่อล่ืน ต้องเขย่าขวดหัวเช้ือน้ำมันหล่อล่ืนทุกครั้ง  
ง. เติมหัวเช้ือน้ำมันหล่อล่ืน หลังเร่งรอบเครื่องยนต์ท่ี 2,000 รอบ/นาที ไว้ 5 นาที 

11)  ข้อใด อภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ได้ถูกต้องท่ีสุด 
ก. ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ช่วยทำให้รถยนต์มีสภาพสวยงามน่าใช้งาน 
ข. ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ช่วยทำให้รถยนต์สามารถจำนองได้ราคาสูง 
ค. ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ช่วยทำให้รถยนต์สามารถขายต่อได้ราคาสูง 
ง. ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ช่วยทำให้รถยนต์มีสภาพท่ีน่าใช้งาน ช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายใน

การซ่อมแซม 
12)  ข้อใด นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ได้ถูกต้องท่ีสุด 

ก. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมาเพื่อบำรุงรักษาช้ินส่วนเครื่องยนต์ 
ข. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมาเพื่อบำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ท้ังคัน 
ค. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมาเพื่อบำรุงรักษาช้ินส่วนระบบไฟฟ้ารถยนต์ 
ง. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมาเพื่อบำรุงรักษาช้ินส่วนระบบส่งกำลังรถยนต์ 
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13)  ผลิตภัณฑ์ใด ใช้การกำจัดสนิมตามร่องเกลียว และช้ินส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ดีท่ีสุด 
ก. น้ำมันอเนกประสงค์ 
ข. น้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ 
ค. ครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์ 
ง. น้ำยาทำความสะอาดและไล่ความช้ืนบริเวณหน้าสัมผัสของอุปกรณ์ 

14)  ผลิตภัณฑ์ในข้อใด ใช้กำจัดคราบตะกรัน สนิม และส่ิงสกปรกต่าง ๆ ในระบบน้ำหล่อเย็น
เครื่องยนต์ได้ดีท่ีสุด 

ก. น้ำยาหล่อเย็น 
ข. น้ำยาล้างหม้อน้ำ 
ค. น้ำมันอเนกประสงค์ 
ง. ผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างห้องน้ำ 
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 เฉลยแบบทดสอบกอ่นเรียน/หลังเรียน หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังท่ี 2  
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต ์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

1)  ค                
2)  ข                
3)  ง                
4)  ค                
5)  ก 
6)  ข                
7)  ค                
8)  ง               
9)  ง                
10)  ก 
11)  ง             
12)  ข               
13)  ก              
14)  ข              
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บัตรความรู ้
หน่วยที่ 2 เรื่อง ผลิตภัณฑบ์ำรุงรักษารถยนต ์

 
1. ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำความสะอาด และบำรุงรักษารถยนต์ 

หมายถึงน้ำยา น้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีต่าง ๆ  ที่ใช้สำหรับทำความสะอาด 
และบำรุงรักษาช้ินส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลังของรถยนต์ ช้ินส่วน 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในตัวรถ เช่น เบาะ พรม ไวนิล ตลอดจนภายนอกตัวรถ เช่นตัวถังรถ กระจก 
ยาง และกระทะล้อ เป็นต้น 
 1.1  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนรถยนต์  

1.1.1  ครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์ 
    ครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์ เป็นครีมใช้สำหรับเช็ดทำความสะอาดคราบ
สกปรกต่าง ๆ ท่ีเกาะฝังแน่นในช้ินส่วน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์ เช่น คราบน้ำมัน คราบจาระบี 
คราบยางมะตอย และคราบสนิม นอกจากใช้ทำความสะอาดคราบสกปรกต่าง ๆ ในรถยนต์แล้ว  
ยังสามารถใช้เช็ดทำความสะอาดคราบสกปรกในคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือแพทย์  
และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ  
 

 
 

รูปที่ 2.1  แสดงตัวอย่างครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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1.1.2  น้ำมันอเนกประสงค์ 
     น้ำมันอเนกประสงค์ เป็นน้ำมันท่ีใช้สำหรับกัดสนิม ป้องกันการเกิดสนิมท่ีบริเวณตาม
ร่องเกลียว และช้ินส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ นอกจากนี้ยังใช้สำหรับป้องกันความช้ืนท่ีเกิดขึ้นในอุปกรณ์
ไฟฟ้ารถยนต์ เช่น สวิตช์กุญแจ รีเลย์ อีกท้ังยังช่วยหล่อล่ืนช้ินส่วนต่าง ๆ เช่น นัต โบลต์ บู๊ช แบริ่ง  
และบานพับประตูรถยนต์ ช่วยขจัดเสียงดังในสายพานเครื่องยนต์ ช่วยละลายคราบยางมะตอยท่ีติดตาม
บังโคลนรถ หรือตัวถังรถ น้ำมันอเนกประสงค์นี้ไม่เป็นเป็นอันตรายต่อยาง พลาสติก และตัวสีรถ 
 
 

           
รูปที่ 2.2  แสดงตัวอย่างน้ำมันอเนกประสงค์ 

(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
 

1.1.3  น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ 
     น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับทำความสะอาด
ชิ้นส่วนบริเวณที่เป็นกระจก เพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น คราบน้ำมัน เศษแมลง และคราบ
ของฝุ่นละออง ท่ีติดตามกระจกหน้ารถยนต์ กระจกหลังรถยนต์ และกระจกประตูรถยนต์ ให้กระจก
มีความใส สะอาด ทัศนะวิสัยการมองเห็นของผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารดีขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 2.3  แสดงตัวอย่างน้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

http://www.safetymanservice.com/
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1.1.4  น้ำยาขจัดคราบยางมะตอย  
   เป็นสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับขจัดส่ิงสกปรกต่าง ๆ ท่ีเกาะติดอยู่ในสีรถยนต์

เช่น คราบยางมะตอย คราบกาว คราบแมลง และคราบสกปรกอื่น ๆ ซึ่งคราบสกปรกเหล่านี้หากปล่อย
ไว้นานจะเกาะติดแน่น ยากท่ีจะขจัดออกได้ง่าย ถ้าใช้แปรงขัด หรือสารเคมีอื่นท่ีผิดประเภท จะเป็น
อันตรายต่อสี และพื้นผิวของรถยนต์ได้ 
 

 

รูปที่ 2.4  แสดงตัวอย่างน้ำยาขจัดคราบยางมะตอย และคราบกาว 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

 
1.2  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บำรุงรักษาชิ้นส่วนรถยนต์ 

1.2.1  ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 
1.2.1.1  น้ำมันทำความสะอาดเครื่องยนต์ เป็นน้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากน้ำมัน

พื้นฐานธรรมชาติคุณภาพสูง เป็นน้ำมันใสไม่มีสี มีความหนืดต่ำ และคุณสมบัติในการชะล้างสูงสำหรับ
ใช้ในการชะล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ ในขั้นตอนของการเปล่ียนถ่ายน้ำมันหล่อล่ืน ช่วยขจัดคราบ
สกปรกท่ีเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ ช่วยในการหล่อล่ืนเครื่องยนต์ ทำให้ลดการเสียงดังของเครื่องยนต์ได้ 

 

 
 

รูปที่ 2.5  แสดงตัวอย่างน้ำมันทำความสะอาดเครื่องยนต์ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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1.2.1.2  หัวเชื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบำรุงรักษา และ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเครื่องยนต์ ช่วยเพิ่มกำลังอัดให้กับเครื่องยนต์ ช่วยลดความเสียดทาน
ท่ีเกิดขึ้นระหว่างผิวโลหะท่ีเสียดสีกัน ส่งผลให้การหล่อล่ืนของช้ินส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 

 

รูปที่ 2.6  แสดงตัวอย่างหัวเช้ือน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

 
1.2.1.3  น้ำมันทำความสะอาดระบบน้ำมันเช้ือเพลิง หรือบางครั้งเรียกว่า หัวเช้ือน้ำมัน

เช้ือเพลิง เป็นสารเคมี หรือน้ำยาท่ีใช้ทำความสะอาดช้ินส่วน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบน้ำมันเช้ือเพลิง 
เช่น ทำความสะอาดหัวฉีด ป้องกันสนิมในถังน้ำมัน และอุปกรณ์ในระบบจ่ายเชื้อเพลิง ป้องกนัไม่ให้
น้ำมันเช้ือเพลิงผสมกับน้ำ ช่วยลดการเกิดฟองในถังนํ้ามัน จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
เครื่องยนต์ ช่วยให้ประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง และลดควันดำของเครื่องยนต์ 
 

     

รูปที่ 2.7  แสดงตัวอย่างน้ำมันทำความสะอาดระบบน้ำมันเช้ือเพลิง หรือหัวเช้ือน้ำมันเช้ือเพลิง 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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1.2.1.4  น้ำยาฉีดเคลือบสายพานเครื่องยนต์ เป็นสารเคมี หรือน้ำยาที่ใช้ฉีดป้องกัน 
ไม่ให้สายพานล่ืน เพิ่มความฝืดให้กับหน้าสายพาน จึงเพิ่มแรงฉุดให้กับสายพาน มีประสิทธิภาพในการรักษา
สายพานให้ตึงตัวอยู่เสมอ และเคลือบป้องกันสายพานจาก น้ำมัน จาระบี กรด ด่าง หรือน้ำได้ สายพาน
จึงมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานท่ียาวนาน ฝุ่นผงไม่เกาะ สายพานไม่ล่ืน ไม่เกิดเสียงดังจากการ
เสียดสี ใช้ได้ผลดีทุกสภาวะอากาศ สายพานไม่แตกร้าว หรือขาดง่าย จึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่
จะเปล่ียนสายพานบ่อย ๆ 
 

 

รูปที่ 2.8  แสดงตัวอย่างน้ำยาฉีดเคลือบสายพานเครื่องยนต์ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

 
1.2.1.5  น้ำยากำจัดสนิมในระบบหล่อเย็น เป็นสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ท่ีถูกใช้สำหรับ

ทำความสะอาด และกำจัดคราบตะกรัน สนิม และส่ิงสกปรกต่าง ๆ ในระบบน้ำหล่อเย็น เช่น หม้อน้ำ 
และช่องทางน้ำในเครื่องยนต์ ทำให้หม้อน้ำ และช่องทางน้ำในเครื่องยนต์สะอาด การระบายความร้อน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

รูปที่ 2.9  แสดงตัวอย่างน้ำยากำจัดสนิมในระบบหล่อเย็น 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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1.2.1.6  น้ำยาหล่อเย็นในระบบหล่อเย็น เป็นสารเคมี หรือน้ำยาท่ีใช้สำหรับเพิ่มจุดเดือด
ของน้ำให้สูงกว่าอุณหภูมิจุดเดือดปกติ รักษาอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์อย่างเหมาะสม ป้องกัน
การเกิดสนิม และตะกอนในระบบหล่อเย็น ลดการสึกหรอของปั๊มน้ำ วาล์วน้ำ และลดการเกิดฟอง
ของน้ำหล่อเย็นในระบบน้ำหล่อเย็น มีคุณสมบัติรวมตัวกับน้ำได้ดี ไม่เกิดการแยกตัวหลังผสมกับน้ำ 
ไม่ทำปฏิกิริยากับซีลยาง และท่อยางน้ำ ในระบบระบายความร้อน 
 

 

รูปที่ 2.10  แสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

 
1.2.2  น้ำยาเคลือบเงาเครื่องหนัง เป็นสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับเคลือบเงาหนัง 

และบำรุงรักษาผิวของวัสดุประเภทหนังแท้ หนังเทียม ไวนิล ไฟเบอร์ พลาสติก ยาง และไม้ ให้ดูใหม่ 
เป็นมันวาว และล่ืน จึงทำให้ฝุ่นละอองไม่เกาะติด ช่วยเคลือบผิวของวัสดุเพื่อป้องกันการแตกร้าว  
และซีดจางจากการถูกแสงแดด 
 

      

รูปที่ 2.11  แสดงตัวอย่างน้ำยาเคลือบเงาเครื่องหนังรถยนต์  
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

 

 

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


26 
 

 

1.2.3  ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับบำรุงรักษาภายนอกรถยนต์ 
1.2.3.1  น้ำยาล้างรถยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับทำความสะอาดรถยนต์ เมื่อมีการ

ผสมกับน้ำสะอาด จะมีเนื้อเป็นฟองละเอียดนุ่ม มีกล่ินหอม ทำความสะอาดคราบเขม่าควัน คราบน้ำมัน 
และคราบสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่เกาะติดอยู่บริเวณภายนอกของตัวรถยนต์ เวลาล้างจะไม่ทิ้งคราบไว้  
ทำให้ง่ายต่อการล้าง และประหยัด เวลาในการล้าง สีของตัวรถยนต์เมื่อล้างแล้วจะดูสดใส แวววาว
เหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลา 
 

          

รูปที่ 2.12  แสดงตัวอย่างน้ำยาล้างรถยนต์ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

1.2.3.2  น้ำยาเคลือบเงาสีรถยนต์ เป็นสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมาสำหรับ
ทำความสะอาด และขจัดคราบสกปรกต่าง ๆ ใช้ขัดเงา และเคลือบรักษาสีรถยนต์ให้เงางาม โดยไม่ทำให้
สีรถยนต์เสียหาย นอกจากเคลือบเงาสีรถยนต์แล้ว น้ำยานี้ยังสามารถใช้ทำความสะอาด และขัดเงา
เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เคาน์เตอร์ท่ีเคลือบด้วยลามิเนต อุปกรณ์สุขภัณฑ์ กระเบื้องเซรามิก และอะลูมิเนียม
ได้อีกด้วย 

 

 

รูปที่ 2.13  แสดงตัวอย่างน้ำยาเคลือบเงาสีรถยนต์ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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1.2.3.3  น้ำยาเคลือบเงายางรถยนต์ เป็นสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับเคลือบเงา
ของยาง และกระทะล้ออะลูมิเนียมรถยนต์ให้มีสภาพใหม่อยู่ตลอดเวลา และยังป้องกันการเกาะตัว
ของน้ำบริเวณผิวหน้ายาง และกระทะล้อ ทำให้ยาง และกระทะล้อมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น  
ไม่แตกล่อนง่าย 
 

         

รูปที่ 2.14  แสดงตัวอย่างน้ำยาเคลือบเงายางรถยนต์ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

 
1.2.4  ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์ 

1.2.4.1  น้ำมันทำความสะอาดเกียร์ธรรมดา และเฟืองท้ายรถยนต์ เป็นสารเคมี หรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากสารสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูง ใช้สำหรับชะล้างส่ิงสกปรก และส่ิงแปลกปลอมต่าง ๆ 
โดยเฉพาะคราบคาร์บอนที่เกิดจากการเส่ือมสภาพของน้ำมัน เป็นยางเหนียว ซึง่การเปล่ียนถ่ายน้ำมัน
ธรรมดาท่ัวไป ไม่สามารถกำจัดคราบสกปรกดังกล่าวได้ ช่วยทำให้เกียร์ และเฟืองท้ายสะอาด ระบาย
ความร้อนได้ดี ไม่เกิดความร้อนสะสม การเปล่ียนเกียร์ล่ืนไหลไม่สะดุด ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย 
จึงไม่เป็นอันตรายต่อซีล หรือช้ินส่วนท่ีเป็นยาง จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร ์และเฟืองท้ายรถยนต์ได้ 
 

 

รูปที่ 2.15  แสดงตัวอย่างน้ำมันทำความสะอาดเกียร์ธรรมดา และเฟืองท้ายรถยนต์ 
(ท่ีมา : http://www.coronathailand.com) 
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1.2.4.2  น้ำมันทำความสะอาดเกียร์อัตโนมัติ และพวงมาลัยเพาเวอร์ เป็นผลิตภัณฑ์
ท่ีใช้สำหรับชะล้างส่ิงสกปรก และส่ิงแปลกปลอมต่าง ๆ เพราะการเปล่ียนถ่ายน้ำมันเกียร์ และน้ำมัน
พวงมาลัยเพาเวอร์โดยท่ัวไปนั้น ไม่สามารถกำจัดคราบสกปรก และส่ิงแปลกปลอมท่ีฝังตัวอยู่ออกได้หมด 
ส่งผลให้เกิดความร้อนสะสมในระบบ ทำให้เกียร์ และพวงมาลัยเกิดการชำรุดเสียหาย  
 

 

รูปที่ 2.16  แสดงตัวอย่างน้ำมันทำความสะอาดเกียร์อัตโนมัติ และพวงมาลัยเพาเวอร์รถยนต์ 
(ท่ีมา : http://www.valvoline.co.th) 

 
1.2.4.3  น้ำมันปรับสภาพซีลเกียร์อัตโนมัติ เป็นสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับ

ปรับสภาพซีลต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติ ให้มีความยืดหยุ่น และป้องกันการรั่วซึมของน้ำมันเกียร์ 
ทำให้ระบบเกียร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดจนอายุการใช้งานของเกียร์  
 

 

รูปที่ 2.17  แสดงตัวอย่างน้ำมันปรับสภาพซีลเกียร์อัตโนมัติรถยนต์ 
(ท่ีมา : http://www.valvoline.co.th) 
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1.2.5  สารเคมีท่ีใช้สำหรับบำรุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต์ 
1.2.5.1  น้ำยาทำความสะอาดอิวาพอเรเตอร์ เป็นสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับ

กำจัดส่ิงสกปรก เช้ือรา และแบคทีเรียท่ีเกาะอยู่ในบริเวณอิวาพอเรเตอร์ของระบบปรับอากาศรถยนต์ 
ทำให้อิวาพอเรเตอร์สะอาด ปราศจากส่ิงสกปรกต่าง ๆ อากาศท่ีผ่านอิวาพอเรเตอร์ก็สามารถไหลเวียน
ได้ดีขึ้น 

1.2.5.2  น้ำยากำจัดกล่ินของระบบปรับอากาศ เป็นสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับ
กำจัดกล่ินอับช้ืนท่ีไม่พึงประสงค์ ท่ีเกิดขึ้นบริเวณอิวาพอเรเตอร์ ในขณะท่ีระบบปรับอากาศทำงาน  
ทำให้อากาศท่ีหมุนเวียนผ่านอิวาพอเรเตอร์ และภายในห้องโดยสารปราศจากกลิ่นท่ีไม่พึงประสงค์  
อากาศจึงมีความสะอาดสดช่ืน สุขภาพของผู้ขับขี่ และผู้โดยสารดีขึ้น 
 

 

รูปที่ 2.18  แสดงตัวอย่างน้ำยาทำความสะอาดอิวาพอเรเตอร์ และกำจัดกล่ินของระบบปรับอากาศ 
(ท่ีมา : http://www.valvoline.co.th) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

น้ำยาทำความสะอาด 
อิวาพอเรเตอร์ 

น้ำยากำจัดกลิ่นของ 
ระบบปรับอากาศ 
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2. การใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาด และบำรุงรักษารถยนต์ 
 2.1  การใชผ้ลิตภัณฑ์ล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนรถยนต์ 

2.1.1  การใช้ครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์ทำความสะอาดอุปกรณ์รถยนต์  
วิธีการใช้ครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์ทำความสะอาดอุปกรณ์รถยนต์ ให้ใช้ฟองน้ำ 

หรือผ้าสะอาดป้ายครีม เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่เกิดคราบน้ำมัน คราบจาระบี คราบยางมะตอย 
และคราบสนิมบนรถยนต์ เมื่อทำการเช็ดทำความสะอาดแล้ว ใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดทำความสะอาดซ้ำ
อีกครั้งหนึ่ง ก็จะทำให้ช้ินส่วน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์ดูสะอาด และมีความใหม่อยู่เสมอ  
ครีมชนิดนี้นอกจากจะทำความสะอาดได้ ยังมีคุณสมบัติเป็นน้ำยาฆ่าเช้ือโรคได้ พร้อมท้ังไม่เป็นอันตราย
ต่อผิวหนังผู้ใช้อีกด้วย 
 

      

รูปที่ 2.19  แสดงการใช้ครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์ทำความสะอาดอุปกรณ์รถยนต์ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

2.1.2  การใช้น้ำมันอเนกประสงค์ทำความสะอาดอุปกรณ์รถยนต์ 
วิธีการใช้น้ำมันอเนกประสงค์ทำความสะอาดอุปกรณ์รถยนต์ ก่อนท่ีจะทำการใช้ให้เขย่า

กระป๋องน้ำมันอเนกประสงค์ก่อน แล้วจึงเปิดฝาออก ต้ังกระป๋องให้อยู่ในแนวดิ่ง ใช้มือกดลงบนหัวฉีด 
ให้น้ำมันฉีดพ่นออกมาบาง ๆ ไปยังบริเวณท่ีต้องการทำความสะอาด หรือท่ีจะหล่อล่ืน หากบริเวณท่ีจะ
ทำความสะอาด หรือหล่อล่ืนอยู่ลึกมาก ใช้ท่อเล็ก ๆ ท่ีติดมากับกระป๋องเสียบเข้ารูหัวฉีดบนกระป๋อง 
ฉีดพ่นไปยังบริเวณที่ต้องการ เมื่อทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ปิดฝากระป๋องให้เรียบร้อย 
จัดเก็บไว้ในท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส และห่างจากเปลวไฟ 
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รูปที่ 2.20  แสดงการใช้น้ำมันอเนกประสงค์ทำความสะอาดอุปกรณ์รถยนต์  

(ท่ีมา : http://wd40thailand.com) 

2.1.3  การใช้น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ 
วิธีการใช้น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ ให้ฉีดพ่นน้ำยาลงบนกระจกที่ต้องการ

ทำความสะอาดให้ท่ัว ใช้ผ้าแห้งสะอาด หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ เช็ดทำความสะอาด ทำการฉีดพ่น
น้ำยาลงบนกระจกอีกรอบหนึ่ง แล้วเช็ดทำความสะอาดกระจกให้แห้ง เพื่อให้เกิดความสะอาดมากยิ่งขึ้น 
ควรทำความสะอาดกระจกรถยนต์อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อความสะอาด และป้องกันคราบ
ฝังแน่นท่ียากจะล้างออกได้ 
 

 

รูปที่ 2.21  แสดงการใช้น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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2.1.4  การใช้น้ำยากำจัดสนิมในระบบหล่อเย็น ล้างหม้อน้ำรถยนต์ 
เมื่อรถยนต์ผ่านการใช้งานเป็นเวลานาน น้ำหล่อเย็นเสื่อมสภาพ ตกตะกอน หม้อน้ำ

สกปรก และจะเกิดสนิมอุดตันช่องทางเดินของน้ำหล่อเย็น การเปลี่ยนถ่ายน้ำหล่อเย็นคงไม่เพยีงพอ
จำเป็นต้องล้างหม้อน้ำ ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1.4.1  หาถุงพลาสติกมาคลุมปิดทับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีอยู่ใกล้ ๆ หม้อน้ำไว้ 
2.1.4.2  เปิดก๊อกถ่ายน้ำท่ีหม้อน้ำออก เพื่อถ่ายน้ำหล่อเย็นเก่าออกจากหม้อน้ำ หลังจาก 

ถ่ายน้ำแล้วปิดก๊อกถ่ายน้ำ เติมน้ำสะอาดพร้อมน้ำยากำจัดสนิมในระบบหล่อเย็นให้เต็ม ติดเครื่องยนต์
ท้ิงไว้ 10 - 20 นาที 

2.1.4.3  ดับเครื่องยนต์ เปิดก๊อกถ่ายน้ำท่ีหม้อน้ำออกอีกครั้งเพื่อถ่ายน้ำ และน้ำยา
กำจัดสนิมในระบบหล่อเย็นออกทิ้ง  

2.1.4.4  ต่อท่อยางน้ำท่ีต่อมาจากก๊อกน้ำเข้าท่ีหม้อน้ำ เปิดน้ำพร้อมติดเครื่องยนต์
ให้น้ำไหลเวียนในระบบไล่น้ำยากำจัดสนิมในระบบหล่อเย็น สนิม ขี้ตะกรันออกทางด้านล่างหม้อน้ำ 
จนกระท่ังน้ำท่ีถ่ายออกไม่มีสนิม หรือส่ิงสกปรก 

2.1.4.5  ดับเครื่องยนต์ ปิดก๊อกถ่ายน้ำหม้อน้ำ เติมน้ำยาหล่อเย็นอัตราส่วนตามฉลาก
ของผลิตภัณฑ์แนะนำ เติมน้ำสะอาดจนเต็มหม้อน้ำ  

2.1.4.6  ติดเครื่องยนต์ และปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงาน เพื่อให้วาล์วน้ำเปิดจนสุด 
น้ำหล่อเย็นมีการหมุนเวียนตามปกติ เติมน้ำในหม้อน้ำ และถังพักน้ำหล่อเย็นให้ได้ระดับ ปิดฝาหม้อน้ำ 
ตรวจสอบความเรียบร้อย 

 

      

รูปที่ 2.22  แสดงการใช้น้ำยากำจัดสนิมในระบบหล่อเย็น ล้างหม้อน้ำรถยนต์ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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2.1.5  การใช้น้ำยาล้างรถยนต์ ล้างทำความสะอาดรถยนต์ 
2.1.5.1  ใช้น้ำฉีดท่ีตัวถังรถยนต์ เพื่อขจัดเศษฝุ่นละออง คราบสกปรกต่าง ๆ ท่ีติดตาม

ตัวถังรถ จากส่วนบนลงสู่ส่วนล่างของตัวรถ ใต้ท้องรถ ให้ส่ิงสกปรกต่าง ๆ หลุดออกก่อน 
2.1.5.2  ผสมน้ำยาล้างรถยนต์กับน้ำสะอาด ในอัตราส่วนน้ำยา 2 ฝา น้ำสะอาด 3 ลิตร 

ลงในภาชนะท่ีเตรียมไว้  
2.1.5.3  ใช้มือคนให้น้ำยากับน้ำสะอาดผสมกันจนเกิดฟอง  
2.1.5.4  ใช้ผ้าสะอาด หรือฟองน้ำสำหรับล้างรถ จุ่มลงในน้ำยาแล้วเช็ดถูให้ท่ัวตัวรถ  
2.1.5.5  ใช้น้ำสะอาดล้างคราบน้ำยาออกจากตัวรถให้หมด 
2.1.5.6  ใช้ผ้านุ่ม ๆ ท่ีสะอาด เช็ดตัวรถท้ังคันให้แห้งสนิท 

 

      

รูปที่ 2.23  แสดงการใช้น้ำยาล้างรถยนต์ ล้างทำความสะอาดรถยนต์ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

 
2.2  การใชผ้ลิตภัณฑ์บำรุงรักษาชิ้นส่วนรถยนต์ 

2.2.1  การใช้น้ำมันทำความสะอาดเครื่องยนต์ 
2.2.1.1  เติมน้ำมันทำความสะอาดเครื่องยนต์ลงไปในเครื่องยนต์ เพื่อผสมน้ำมันท่ีจะทำ

ความสะอาดกับน้ำมันหล่อล่ืนเก่าในเครื่องยนต์ 
2.2.1.2  สตาร์ทเครื่องยนต์ไว้ท่ีรอบเดินเบา เป็นเวลานานเท่ากับสลากของผลิตภัณฑ์

น้ำมันทำความสะอาดเครื่องยนต์ข้างแกลลอนแนะนำ ในระหว่างนี้ปล่อยเครื่องยนต์เดินเบาไปตามปกติ 
ห้ามเร่งเครื่องโดยเด็ดขาด 

2.2.1.3  เมื่อครบกำหนดเวลาให้ดับเครื่องยนต์ แล้วทำการถ่ายน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ 
และน้ำมันทำความสะอาดเครื่องยนต์ออก ปล่อยให้น้ำมันไหลออกมาจนหมด 

2.2.1.4  ปิดปล๊ักถ่ายน้ำมันให้เรียบร้อย แล้วเติมน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ใหม่ลงไป 
สตาร์ทเครื่องยนต์ เสียงเครื่องยนต์อาจจะดังกว่าปกติในระยะแรก แล้วก็จะค่อย ๆ กลับมาเป็นปกติ 

2.2.1.5  ดับเครื่องยนต์ทิ้งไว้อย่างน้อย 3 นาที ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 
และตรวจสอบความเรียบร้อยท่ัวไป 
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รูปที่ 2.24  แสดงการใช้น้ำมันทำความสะอาดเครื่องยนต์ ล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

2.2.2  การใช้หัวเช้ือน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ บำรุงรักษาเครื่องยนต์ 
2.2.2.1  สตาร์ทเครื่องยนต์ท่ีรอบเดินเบาไว้ ประมาณ 10 นาที แล้วดับเครื่องยนต์ 
2.2.2.2  เขย่าขวดหัวเช้ือน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์  
2.2.2.3  เติมหัวเช้ือน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ ลงในเครื่องยนต์ 
2.2.2.4  สตาร์ทเครื่องยนต์ท่ีรอบเดินเบาอีกครั้ง และปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานเป็นเวลา

ประมาณ 10 นาที  
2.2.2.5  ดับเครื่องยนต์ทิ้งไว้อย่างน้อย 3 นาที ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 

และตรวจสอบความเรียบร้อยท่ัวไป 
 

      

รูปที่ 2.25  แสดงการใช้หัวเช้ือน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ เติมเพื่อบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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2.2.3  การใช้น้ำยาหล่อเย็น เติมในระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ 
การเปลี่ยนถ่ายน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำรถยนต์ควรเปลี่ยนถ่ายประมาณ 2-3 ครั้งต่อปี 

หรือถ้าพบว่าเป็นสนิมควรเปล่ียนถ่ายทันที และควรใช้น้ำยาหล่อเย็นเติมในระบบหล่อเย็น โดยมีข้ันตอน
ปฏิบัติ ดังนี้ 

2.2.3.1  เปิดก๊อกถ่ายน้ำท่ีหม้อน้ำออก เพื่อถ่ายน้ำหล่อเย็นเก่าออกจากหม้อน้ำ ควรเปิด
ฝาหม้อน้ำออกด้วยเพื่อช่วยให้ถ่ายน้ำได้เร็วขึ้น 

2.2.3.2  เมื่อถ่ายน้ำออกหมดให้ปิดก๊อกถ่ายน้ำหม้อน้ำ  
2.2.3.3  เติมน้ำยาหล่อเย็นลงในหม้อน้ำ ในอัตราส่วนตามสลากของผลิตภัณฑ์น้ำยา

หล่อเย็นแนะนำ 
2.2.3.4  เติมน้ำสะอาดลงในหม้อน้ำจนถึงระดับคอหม้อน้ำ 
2.2.3.5  สตาร์ทเครื่องยนต์ และปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงาน เพื่อให้วาล์วน้ำเปิดจนสุด 

น้ำหล่อเย็นมีการหมุนเวียนตามปกติ เติมน้ำในหม้อน้ำ และถังพักน้ำหล่อเย็นให้ได้ระดับ ปิดฝาหม้อน้ำ 
ตรวจสอบความเรียบร้อย 
 

      

รูปที่ 2.26  แสดงการใช้น้ำยาหล่อเย็น เติมในระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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2.2.4  การใช้น้ำยาฉีดเคลือบสายพาน บำรุงรักษาสายพานเครื่องยนต์ 
เมื่อสายพานเครื่องยนต์ผ่านการใช้งาน บริเวณหน้าท่ีสัมผัสกับพลูเลย์จะเริ่มแข็งกรอบ 

เกิดเสียงดังขณะหมุนส่งถ่ายกำลัง เมื่อตรวจสอบแล้วสายพานยังไม่สึกหรอถึงขั้นต้องเปล่ียนเส้นใหม่ 
ก็สามารถท่ีจะบำรุงรักษาสายพานได้ โดยการใช้น้ำยาฉีดเคลือบสายพานบริเวณหน้าท่ีสัมผัสกับพลูเลย์
ในขณะท่ีเครื่องยนต์กำลังหมุนสายพานเพื่อส่งถ่ายกำลัง 
 

      

รูปที่ 2.27  แสดงการใช้น้ำยาฉีดเคลือบสายพาน ฉีดพ่นบำรุงรักษาสายพานเครื่องยนต์ 
(ท่ีมา : http://maservice.lnwshop.com) 

2.2.5  การใช้น้ำยาเคลือบเงาเครื่องหนัง บำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์  
วิธีการใช้น้ำยาเคลือบเงาเครื่องหนัง บำรุงรักษารถยนต์ เขย่าขวดน้ำยาก่อน เทน้ำยา

ลงบนฟองน้ำ หรือผ้านุ่ม ๆ ที่แห้งสะอาด เช็ดถูตามชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายในรถยนต์ เช่น เบาะหุ้มหนัง 
ขอบประตู วงพวงมาลัย และบริเวณท่ีช้ินส่วนทำจากไวนิล ไฟเบอร์ พลาสติก ยาง และไม้ 
 

      

รูปที่ 2.28  แสดงการใช้น้ำยาเคลือบเงาเครื่องหนัง เช็ดบำรุงรักษาช้ินส่วนภายในรถยนต์ 
(ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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2.2.6  การใช้น้ำยาเคลือบเงาสีรถยนต์  
หลังจากทำความสะอาดรถยนต์ และเช็ดรถยนต์ให้แห้งแล้ว เทน้ำยาเคลือบเงาสีรถยนต์

ใส่ฟองน้ำ หรือผ้าสะอาด เช็ดถูบริเวณสีรถยนต์เบา ๆ ให้ท่ัวทั้งคันรถ ท้ิงไว้สักพักให้ใช้ผ้านุ่ม ๆ ท่ีแห้ง
สะอาด เช็ดถูเป็นลักษณะหมุนเป็นวงให้รอบคันรถ จนกระท่ังคราบของน้ำยาหมดหายไป 
 

      

รูปที่ 2.29  แสดงการใช้น้ำยาเคลือบเงาสีรถยนต์ เช็ดเคลือบเงาสีรถยนต์ 
 (ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 

 
2.2.7  การใช้น้ำยาเคลือบเงายางรถยนต์  

หลังจากทำความสะอาดรถยนต์ เทน้ำยาเคลือบเงายางรถยนต์ใส่ฟองน้ำ หรือผ้าสะอาด 
เช็ดถูบริเวณยางรถยนต์ด้านนอกของล้อ และกระทะล้อรถยนต์ จะทำให้ยางดูมีสภาพใหม่อยู่ตลอดเวลา 
 

      

รูปที่ 2.30  แสดงการใช้น้ำยาเช็ดเคลือบเงายาง และกระทะล้อรถยนต์ 
 (ท่ีมา : เดช  ทองแก้ว. 2564) 
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สรุปสาระสำคัญ 

เมื่อรถยนต์ผ่านการใช้งานจะเกิดการสึกหรอ และเส่ือมสภาพไปตามระยะเวลาท่ีใช้งาน ถ้าหาก
ได้รับการทำความสะอาด และบำรุงรักษา ด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมาให้ใช้งานได้กับช้ินส่วนนั้น ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลังของรถยนต์ ช้ินส่วน และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ตัวถังรถยนต์ เบาะ 
พรม ไวนิล ยาง และกระทะล้อ เป็นต้น ก็จะทำให้รถยนต์มีสภาพท่ีน่าใช้งาน มีอายุการใช้งานท่ียาวนานขึ้น
ช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และประหยัดเวลาในการซ่อมแซม  
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 บัตรแบบฝึกหัด หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 2 
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1)  ความหมายของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ทำความสะอาดช้ินส่วนอุปกรณ์รถยนต์ คือ....................................... 
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2)  บอกช่ือ และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ใช้ในการล้างทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ มา 3 ชนิด 

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

3)  ความหมายของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บำรุงรักษาช้ินส่วนอุปกรณ์รถยนต์ คือ............................................ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

4)  บอกช่ือ และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ใช้ในการบำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ มา 5 ชนิด 
1. ……………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
3. ………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
4. …………………………………………..…………………………………………………………..……………………….. 
5. …………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

5)  อธิบายวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ มา 3 ชนิด 
1. ……………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
3. ………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

6)  อธิบายวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ มา 4 ชนิด  
1. ……………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
3. ………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
4. …………………………………………..…………………………………………………………..……………………….. 
5. …………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
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 แนวเฉลยบตัรแบบฝึกหัด หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 2  
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1)  ความหมายของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ทำความสะอาดช้ินส่วนอุปกรณ์รถยนต์ คือ............................ 
   ตอบ  น้ำยา น้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสารเคมีต่าง ๆ ท่ีใช้สำหรับทำความสะอาดช้ินส่วน
ต่าง ๆ ของรถยนต์                                                                                                          . 

2)  บอกช่ือ และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ใช้ในการล้างทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ มา 3 ชนิด 
    ตอบ  1. ครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์ เป็นครีมใช้สำหรับเช็ดทำความสะอาดคราบ
สกปรกต่าง ๆ ท่ีเกาะฝังแน่นในช้ินส่วน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์                                    . 
            2. น้ำมันอเนกประสงค์ เป็นน้ำมันท่ีใช้สำหรับกัดสนิม ป้องกันการเกิดสนิมท่ีบริเวณตามร่อง
เกลียว และช้ินส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์                                                                          . 
            3. น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ใช้สำหรับทำความสะอาด
ช้ินส่วนบริเวณท่ีเป็นกระจก เพื่อกำจัดคราบส่ิงสกปรกต่าง ๆ                                                . 

3)  ความหมายของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บำรุงรักษาช้ินส่วนอุปกรณ์รถยนต์ คือ 
   ตอบ  น้ำยา น้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสารเคมีต่าง ๆ ท่ีใช้สำหรับบำรุงรักษาช้ินส่วนต่าง ๆ 
ของรถยนต์                                                                                                                  . 

4)  บอกช่ือ และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ใช้ในการบำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ มา 5 ชนิด 
    ตอบ  1. หัวเช้ือน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับบำรุงรักษา และเพิ่ม           .
ประสิทธิภาพการทำงานให้กับเครื่องยนต์ ช่วยเพิ่มกำลังอัดให้กับเครื่องยนต์ ช่วยลดความเสียดทานท่ี
เกิดขึ้นระหว่างผิวโลหะท่ีเสียดสีกัน ส่งผลให้การหล่อล่ืนของช้ินส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น                                                                                                           . 
            2. น้ำมันทำความสะอาดระบบน้ำมันเชื้อเพลิง หรือบางครั้งเรียกว่า หัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 
เป็นสารเคมี หรือน้ำยาท่ีใช้ทำความสะอาดช้ินส่วน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบน้ำมันเช้ือเพลิง เช่น ทำ
ความสะอาดหัวฉีด ป้องกันสนิมในถังน้ำมัน และอุปกรณ์ในระบบจ่ายเชื้อเพลิง ป้องกันไม่ให้น้ำมัน
เชื ้อเพลิงผสมกับน้ำ ช่วยลดการเกิดฟองในถังนํ้ามัน จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
เครื่องยนต์ ช่วยให้ประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง และลดควันดำของเครื่องยนต์                                . 
            3. น้ำยาหล่อเย็นในระบบหล่อเย็น เป็นสารเคมี หรือน้ำยาท่ีใช้สำหรับเพิ่มจุดเดือดของน้ำให้สูง
กว่าอุณหภูมิจุดเดือดปกติ รักษาอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์อย่างเหมาะสม ป้องกันการเกิด
สนิม และตะกอนในระบบหล่อเย็น ลดการสึกหรอของปั๊มน้ำ วาล์วน้ำ และลดการเกิดฟองของน้ำ
หล่อเย็นในระบบน้ำหล่อเย็น                                                                                     . 
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            4. น้ำยาเคลือบเงาเครื่องหนัง เป็นสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับเคลือบเงาหนัง และ
บำรุงรักษาผิวของวัสดุประเภทหนังแท้ หนังเทียม ไวนิล ไฟเบอร์ พลาสติก ยาง และไม้ ให้ดูใหม่ เป็น
มันวาว และล่ืน จึงทำให้ฝุ่นละอองไม่เกาะติด ช่วยเคลือบผิวของวัสดุเพื่อป้องกันการแตกร้าว และ
ซีดจางจากการถูกแสงแดด                                                                                       . 
            5. น้ำยาเคลือบเงายางรถยนต์ เป็นสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับเคลือบเงาของยาง 
และกระทะล้ออะลูมิเนียมรถยนต์ให้มีสภาพใหม่อยู่ตลอดเวลา และยังป้องกันการเกาะตัว ของน้ำ
บริเวณผิวหน้ายาง และกระทะล้อ ทำให้ยาง และกระทะล้อมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น  ไม่แตก
ล่อนง่าย                                                                                                             . 

5)  อธิบายวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ มา 3 ชนิด 
    ตอบ  1. การใช้ครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์ทำความสะอาดอุปกรณ์รถยนต์ ให้ใช้ฟองน้ำ หรือ
ผ้าสะอาดป้ายครีม เช็ดทำความสะอาดบริเวณท่ีเกิดคราบน้ำมัน คราบจาระบี คราบยางมะตอย และ
คราบสนิมบนรถยนต์ เมื่อทำการเช็ดทำความสะอาดแล้ว ใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดทำความสะอาดซ้ำอีก
ครั้งหนึ่ง                                                                                                                                           . 
            2. การใช้น้ำมันอเนกประสงค์ทำความสะอาดอุปกรณ์รถยนต์ ก่อนที่จะทำการใช้ให้เขย่า
กระป๋องน้ำมันอเนกประสงค์ก่อน แล้วจึงเปิดฝาออก ต้ังกระป๋องให้อยู่ในแนวดิ่ง ใช้มือกดลงบนหัวฉีด 
ให้น้ำมันฉีดพ่นออกมาบาง ๆ ไปยังบริเวณท่ีต้องการทำความสะอาด หรือท่ีจะหล่อล่ืน หากบริเวณท่ีจะ
ทำความสะอาด หรือหล่อล่ืนอยู่ลึกมาก ใช้ท่อเล็ก ๆ ท่ีติดมากับกระป๋องเสียบเข้ารูหัวฉีดบนกระป๋อง 
ฉีดพ่นไปยังบริเวณท่ีต้องการ                                                                                      . 
            3. การใช้น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ ให้ฉีดพ่นน้ำยาลงบนกระจกที่ต้องการทำ
ความสะอาดให้ทั่ว ใช้ผ้าแห้งสะอาด หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ เช็ดทำความสะอาด ทำการฉีดพ่น
น้ำยาลงบนกระจกอีกรอบหนึ่ง แล้วเช็ดทำความสะอาดกระจกให้แห้ง                                       . 

6)  อธิบายวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ มา 4 ชนิด  
    ตอบ  1. การใช้น้ำยาฉีดเคลือบสายพาน บำรุงรักษาสายพานเครื่องยนต์ โดยใช้น้ำยาฉีดเคลือบ
สายพานบริเวณหน้าท่ีสัมผัสกับพลูเลย์ในขณะท่ีเครื่องยนต์กำลังหมุนสายพานเพื่อส่งถ่ายกำลัง            . 
            2. การใช้น้ำยาเคลือบเงาเครื่องหนัง บำรุงรักษารถยนต์ เขย่าขวดน้ำยาก่อน เทน้ำยาลงบน
ฟองน้ำ หรือผ้านุ่ม ๆ ท่ีแห้งสะอาด เช็ดถูตามช้ินส่วนต่าง ๆ ภายในรถยนต์                               . 
            3. การใช้น้ำยาเคลือบเงาสีรถยนต์ ทำความสะอาดรถยนต์ และเช็ดรถยนต์ให้แห้งแล้ว เท
น้ำยาเคลือบเงาสีรถยนต์ใส่ฟองน้ำ หรือผ้าสะอาด เช็ดถูบริเวณสีรถยนต์เบา ๆ ให้ท่ัวทั้งคันรถ ท้ิงไว้สัก
พักให้ใช้ผ้านุ่ม ๆ ท่ีแห้งสะอาด เช็ดถูเป็นลักษณะหมุนเป็นวงให้รอบคันรถ จนกระท่ังคราบของน้ำยา
หมดหายไป                                                                                                          . 
            4. การใช้น้ำยาเคลือบเงายางรถยนต์ ทำความสะอาดรถยนต์ เทน้ำยาเคลือบเงายางรถยนต์ใส่
ฟองน้ำ หรือผ้าสะอาด เช็ดถูบริเวณยางรถยนต์ด้านนอกของล้อ และกระทะล้อรถยนต์                    . 
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 บัตรมอบงาน 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 หน่วยที่ 2 
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ สอนคร้ังที่ 2  
ชื่อเร่ือง  การอภิปราย เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต ์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. อภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ได้ 
2. นำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ได้ 

ข้อตกลงเบื้องต้น 
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 - 5 คน อภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์จากแนวคิด

ของกลุ่ม 

สื่อการเรียนรู้ 
 สื่อสิ่งพิมพ ์

1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์  
2. บัตรมอบงาน การอภิปราย เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต ์
3. แบบประเมินผล 

 สื่อโสตทัศน์ 
Power point แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการล้างทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ 

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ การใช้ผลิตภัณฑ์ล้างทำความสะอาดช้ินส่วนรถยนต์ และการ
ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาช้ินส่วนรถยนต์ 
 หุ่นจำลองหรือของจริง 

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำความสะอาดรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ 

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

และเลขากลุ่ม 
2. แต่ละกลุ่มอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
3. ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์

ตามแบบประเมินผลบัตรมอบงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนรวมตามแบบประเมินผลบัตรมอบงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
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 แบบประเมินผลบัตรมอบงาน 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 หน่วยที่ 2 
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ สอนคร้ังที่ 2  
ชื่อเร่ือง  การอภิปราย เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

หัวข้ออภิปราย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 

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 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 2 
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ เวลา 1 ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ืองและงาน  งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 

สาระการเรียนรู้ 
เมื่อรถยนต์ผ่านการใช้งานจะเกิดการสึกหรอ และเส่ือมสภาพไปตามระยะเวลาท่ีใช้งาน      

ถ้าหากได้รับการทำความสะอาด และบำรุงรักษา ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้กับ
ชิ้นส่วนนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลังของรถยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
ตัวถังรถยนต์ เบาะ พรม ไวนิล ยาง และกระทะล้อ เป็นต้น ก็จะทำให้รถยนต์มีสภาพท่ีน่าใช้งาน มีอายุ
การใช้งานท่ียาวนานขึ้น ช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และประหยัดเวลาในการซ่อมแซม 

สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 
นักเรียนปฏิบัติงานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
1. สมรรถนะด้านความรู้ (K) 

1.1  นักเรียนอธิบายวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
2. สมรรถนะด้านทักษะ (S) 

2.1  นักเรียนสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 
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 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 2 
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ เวลา 1 ชั่วโมง 

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

จุดประสงค์ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 

1. อธิบายวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
บำรุงรักษารถยนต์ได้ถูกต้อง 

2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
และบำรุงรักษารถยนต์ได้อย่างถูกต้อง 

3. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ี
ครูผู้สอนสามารถ สังเกตเห็นได้ ในด้าน
เวลาเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 
การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความปลอดภัย 
และความมีระเบียบวินัย 
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 บัตรใบงาน (ต่อ) หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 2 
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ เวลา 1 ชั่วโมง 
จุดประสงค์ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 

1. อธิบายวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
บำรุงรักษารถยนต์ได้ถูกต้อง 

2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
และบำรุงรักษารถยนต์ได้อย่างถูกต้อง 

3. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ี
ครูผู้สอนสามารถ สังเกตเห็นได้ ในด้าน
เวลาเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 
การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความปลอดภัย 
และความมีระเบียบวินัย 
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 บัตรใบงาน (ต่อ) หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 2 
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ เวลา 1 ชั่วโมง 
จุดประสงค์ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 

1. อธิบายวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
บำรุงรักษารถยนต์ได้ถูกต้อง 

2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
และบำรุงรักษารถยนต์ได้อย่างถูกต้อง 

3. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ี
ครูผู้สอนสามารถ สังเกตเห็นได้ ในด้าน
เวลาเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 
การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความปลอดภัย 
และความมีระเบียบวินัย 
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 แบบบันทึกผลบตัรใบงาน หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 2 
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ เวลา 1 ชั่วโมง 

ชื่อกลุ่ม                                                                                                           . 

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

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ ชื่อ/คุณลักษณะ 

 

ชื่อ ........................................................................... 

คุณลักษณะ ............................................................... 
................................................................................ 
…………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 

 

ชื่อ ........................................................................... 

คุณลักษณะ ............................................................... 
................................................................................ 
…………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 

 

ชื่อ ........................................................................... 

คุณลักษณะ ............................................................... 
................................................................................ 
…………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
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 แบบบันทึกผลบตัรใบงาน (ต่อ) หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 2 
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ เวลา 1 ชั่วโมง 
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ ชื่อ/คุณลักษณะ 

 

ชื่อ ........................................................................... 

คุณลักษณะ ............................................................... 
................................................................................ 
…………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 

 

ชื่อ ........................................................................... 

คุณลักษณะ ............................................................... 
................................................................................ 
…………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 

 

ชื่อ ........................................................................... 

คุณลักษณะ ............................................................... 
................................................................................ 
…………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 

ชื่อ ........................................................................... 

คุณลักษณะ ............................................................... 
................................................................................ 
…………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
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 แบบบันทึกผลบตัรใบงาน (ต่อ) หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 2 
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ เวลา 1 ชั่วโมง 
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ ชื่อ/คุณลักษณะ 

 

ชื่อ ........................................................................... 

คุณลักษณะ ............................................................... 
................................................................................ 
…………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 

 

ชื่อ ........................................................................... 

คุณลักษณะ ............................................................... 
................................................................................ 
…………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 

 

ชื่อ ........................................................................... 

คุณลักษณะ ............................................................... 
................................................................................ 
…………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
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 แบบเฉลยบตัรใบงาน หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 2 
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ เวลา 1 ชั่วโมง 
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ ชื่อ/คุณลักษณะ 

 

ชื่อ    ครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์           . 

คุณลักษณะ   เป็นครีมใช้สำหรับเช็ดทำความ
สะอาดคราบสกปรกต่าง ๆ ที่เกาะฝังแน่นในชิ้นส่วน 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์ เช่น คราบน้ำมัน 
คราบจาระบ ีคราบยางมะตอย และคราบสนิม     . 

 

ชื่อ    น้ำมันอเนกประสงค์                              . 

คุณลักษณะ  เป็นน้ำมันที่ใช้สำหรับกัดสนิม ป้องกัน
การเกิดสนิมท่ีบริเวณตามร่องเกลียว และช้ินส่วนต่าง ๆ 
ของรถยนต์ นอกจากนี้ยังใช้สำหรับป้องกันความช้ืนท่ี
เกิดขึ้นในอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ และยังช่วยหล่อลื่น
ช้ินส่วนต่าง ๆ                                               .  

 

ชื่อ    น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์            . 

คุณลักษณะ   เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับทำความ
สะอาดชิ้นส่วนบริเวณที่เป็นกระจก เพื่อกำจัดคราบ
ส่ิงสกปรกต่าง ๆ                                          . 

 

ชื่อ    น้ำมันทำความสะอาดเครื่องยนต์               . 

คุณลักษณะ   เป็นน้ำมันใสไม่มีสี มีความหนืดต่ำ 
และคุณสมบัติในการชะล้างสูงสำหรับใช้ในการชะล้าง
ทำความสะอาดเครื่องยนต์ ในขั้นตอนของการเปลี่ยน
ถ่ายน้ำม ันหล่อลื ่น ช่วยขจัดคราบสกปรกที ่ เป็น
อันตรายต่อเครื่องยนต์ ช่วยในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ 
ทำให้ลดการเสียงดังของเครื่องยนต์                      . 
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 แบบเฉลยบตัรใบงาน (ต่อ) หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 2 
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ เวลา 1 ชั่วโมง 
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ ชื่อ/คุณลักษณะ 

 

ชื่อ    น้ำมันทำความสะอาดระบบน้ำมันเช้ือเพลิง    . 

คุณลักษณะ   เป็นสารเคมี หรือน้ำยาที่ใช้ทำความ
สะอาดชิ ้นส่วน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิง เช่น ทำความสะอาดหัวฉีด ป้องกันสนิมใน
ถังน้ำมัน และอุปกรณ์ในระบบจ่ายเช้ือเพลิง           . 

 

ชื่อ    น้ำยาหล่อเย็นในระบบหล่อเย็น                   . 

คุณลักษณะ   เป็นสารเคมี หรือน้ำยาที่ใช้สำหรับเพิ่ม
จุดเดือดของน้ำให้สูงกว่าอุณหภูมิจุดเดือดปกติ รักษา
อุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์อย่างเหมาะสม 
ป้องกันการเกิดสนิม และตะกอนในระบบหล่อเย็น 
ลดการสึกหรอของปั๊มน้ำ วาล์วน้ำ และลดการเกิด
ฟองของน้ำหล่อเย็นในระบบน้ำหล่อเย็น              . 

 

ชื่อ    น้ำยาเคลือบเงาเครื่องหนัง                       . 

คุณลักษณะ   เป็นสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับ
เคลือบเงาหนัง และบำรุงรักษาผิวของวัสดุประเภท
หนังแท้ หนังเทียม ไวนิล ไฟเบอร์ พลาสติก ยาง และ
ไม้ ให้ดูใหม่ เป็นมันวาว และล่ืน จึงทำให้ฝุ่นละออง
ไม่เกาะติด ช่วยเคลือบผิวของวัสดุเพื่อป้องกันการ
แตกร้าว และซีดจางจากการถูกแสงแดด              . 
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 แบบเฉลยบตัรใบงาน (ต่อ) หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 2 
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ เวลา 1 ชั่วโมง 
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ ชื่อ/คุณลักษณะ 

 

ชื่อ    น้ำยาล้างรถยนต์                                  . 

คุณลักษณะ   เป็นสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับ
เคลือบเงาหนัง และบำรุงรักษาผิวของวัสดุประเภท
หนังแท้ หนังเทียม ไวนิล ไฟเบอร์ พลาสติก ยาง และ
ไม้ ให้ดูใหม่ เป็นมันวาว และล่ืน จึงทำให้ฝุ่นละออง
ไม่เกาะติด ช่วยเคลือบผิวของวัสดุเพื่อป้องกันการ
แตกร้าว และซีดจางจากการถูกแสงแดด              . 

 

ชื่อ    น้ำยาเคลือบเงายางรถยนต์                       . 

คุณลักษณะ   เป็นสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับ
เคลือบเงาของยาง และกระทะล้ออะลูมิเนียมรถยนต์
ให้มีสภาพใหม่อยู่ตลอดเวลา และยังป้องกันการเกาะ
ตัวของน้ำบริเวณผิวหน้ายาง และกระทะล้อ ทำให้
ยาง และกระทะล้อมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น 
ไม่แตกล่อนง่าย                                            . 

 

ชื่อ    น้ำมันทำความสะอาดเกียร์อัตโนมัติ           . 

คุณลักษณะ   เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับชะล้างส่ิง
สกปรก และส่ิงแปลกปลอมต่าง ๆ เพราะการเปล่ียน
ถ่ายน้ำม ันเก ียร ์ และน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
โดยทั่วไปนั้น ไม่สามารถกำจัดคราบสกปรก และส่ิง
แปลกปลอมที่ฝังตัวอยู่ออกได้หมด ส่งผลให้เกิดความ
ร้อนสะสมในระบบ ทำให้เกียร์ และพวงมาลัยเกิดการ
ชำรุดเสียหาย                                             . 
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 แบบประเมินผลการปฏบิัตงิาน หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 2 
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

ชื่อเร่ือง  งานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ เวลา 1 ชั่วโมง 

ชื่อกลุ่ม                                                                                                           . 

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

รายการประเมิน 
คะแนน 

หมายเหตุ 
เต็ม ได้ 

1. ผลิตภัณฑ์ท่ี 1 1   
การใหค้ะแนน 

ตอบถูก     = 1 คะแนน 
ตอบผิด     = 0 คะแนน 
 

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

 

2. ผลิตภัณฑ์ท่ี 2 1  
3. ผลิตภัณฑ์ท่ี 3 1  
4. ผลิตภัณฑ์ท่ี 4 1  
5. ผลิตภัณฑ์ท่ี 5 1  
6. ผลิตภัณฑ์ท่ี 6 1  
7. ผลิตภัณฑ์ท่ี 7 1  
8. ผลิตภัณฑ์ท่ี 8 1  
9. ผลิตภัณฑ์ท่ี 9 1  
10. ผลิตภัณฑ์ท่ี 10 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 2 

ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์   รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 2 
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 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 2 

ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์   รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 2 
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 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 2 

ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์   รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 2  
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 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 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 2 
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

1. ครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์ 

 
2. น้ำมันอเนกประสงค์ 

 

 

3. น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ 

 

4. น้ำยาขจัดคราบยางมะตอย และคราบกาว 

 

5. น้ำมันทำความสะอาดเครื่องยนต์ 
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 สื่อของจริง (ต่อ) หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 2 
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

6. หัวเช้ือน้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ 

 

7. น้ำมันทำความสะอาดระบบน้ำมันเช้ือเพลิง 
หรือหัวเช้ือน้ำมนัเช้ือเพลิง 

 

8. น้ำยาฉีดเคลือบสายพานเครื่องยนต์ 

 

9. น้ำยากำจัดสนิมในระบบหล่อเย็น 

 
10. น้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์ 
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 สื่อของจริง (ต่อ) หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 2 
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 ชั่วโมง 

11. น้ำยาเคลือบเงาเครื่องหนังรถยนต์ 

 

12. น้ำยาล้างรถยนต์ 

 

13. น้ำยาเคลือบเงาสีรถยนต์ 

 

14. น้ำยาเคลือบเงายางรถยนต์ 
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 บันทึกหลังการสอนสัปดาหท์ี่ 2 หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา  งานบำรุงรักษารถยนต์  รหัสวิชา  20101-2106 สอนคร้ังที่ 2  
ชื่อหน่วย  ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ 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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บรรณานุกรม 
 

ขนบ  เพชรซ้อน. งานบำรุงรักษารถยนต์. กรุงเทพมหานคร : บริษัทศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด, 
2556. 

นริศ  สุวรรณางกูร. งานบำรุงรักษารถยนต์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด, 
2556. 

ประสานพงษ์  หาเรือนชีพ. งานบำรุงรักษารถยนต์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จำกัด 
(มหาชน),2543. 

ไพฑูรย์  แมลงภู่ทอง และคณะ. งานบำรุงรักษารถยนต์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริม
อาชีวะ, 2547. 

วีระ  ทองประสิทธิ์ และสำรวย  เพ็งอ้น. งานบำรุงรกัษารถยนต์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ศูนย์
ส่งเสริมอาชีวะ, 2551. 

http://maservice.lnwshop.com 
http://wd40thailand.com 
http://www.coronathailand.com 
http://www.valvoline.co.th 

http://wd40thailand.com/
http://www.coronathailand.com/
http://www.valvoline.co.th/


 


