
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางซอมเครื่องยนตดเีซล๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางซอมเครื่องยนตดีเซล โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางซอมเครื่องยนตดีเซล หมายถึง ผูที่มีความรู 

ความสามารถดานเทคนิคการตรวจซอม วิเคราะห ปรับแตงและบํารุงรักษาเครื่องยนตดีเซลทุก
ประเภทไดอยางถูกตองและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของผูผลติกาํหนด 

 
ขอ ๒  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางซอมเครื่องยนตดีเซล แบง

ออกเปน ๓ ระดับ 
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ชางที่มีความรู ความสามารถระดับพื้นฐาน การตัดสินใจ

ปานกลางมีหัวหนางานชวยแนะนําหรือตัดสินใจ หรือคอยตรวจสอบในเรื่องสําคัญเมื่อจําเปน 
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ชางที่มีความรู ความสามารถสูง ใชเครื่องมือและอุปกรณ

ไดดี การตัดสินใจสูงกวาชางระดับ ๑ ตองการคําแนะนําบาง คุณภาพงานสูงกวาชางระดับ ๑ 
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ชางที่มีความรู ทักษะสูงข้ันวินิจฉัยได ตัดสินใจแกปญหา

ใหคําปรึกษาชวยเหลือแกผูรวมงาน ประยุกตใชความรู ความสามารถกับเทคโนโลยีสมัยใหมได 
 
ขอ ๓  ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและ

ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางซอมเครื่องยนตดีเซล ใหเปนดังนี้ 
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก 
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๑.๑ ความปลอดภัย 
(๑) ความปลอดภัยในการทํางาน ดานบุคคล ดานสถานที่และ

ส่ิงแวดลอม 
(๒) ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือกลที่

เก่ียวของ 
(๓) ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาเบื้องตน 
(๔) ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี 
(๕) การใชอุปกรณดับเพลิงชนิดตาง ๆ 
(๖) การปฐมพยาบาล 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๗๙ ง/หนา ๔๘/๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๑.๒ คณิตศาสตรชาง 
(๑) การบวก ลบ คูณ หาร 
(๒) การคํานวณอัตราสวนรอยละ 
(๓) การคํานวณตัวเลขทศนิยม 

๓.๑.๓ การเขียนแบบ 
(๑) สามารถอานและเขาใจความหมายจากแบบภาพฉาย 
(๒) สามารถอานและเขาใจแบบวงจรไฟฟาอยางงาย 

๓.๑.๔ วิทยาศาสตรประยุกต 
(๑) คุณสมบัติที่สําคัญของน้ํามันดีเซล 
(๒) การหลอล่ืนและคุณสมบัติที่สําคัญของสารหลอล่ืน 
(๓) การเพิ่มคุณภาพในน้ํามันหลอล่ืน 
(๔) การหลอเย็นและคุณสมบัติที่สําคัญของสารหลอเย็น 
(๕) การเลือกใชทอยาง ทอทองแดง และทออะลูมิเนียมใน

เครื่องยนตดีเซล 
(๖) การเลือกใชวัสดุในการเชื่อมตอ เชน ขอตอทอ ฯลฯ 

๓.๑.๕ เครื่องมือพ้ืนฐานชาง 
(๑) เครื่องมือทั่วไป เชน คอน ตะไบ เล่ือย สกัด คีม ประแจ ไข

ควง ฯลฯ 
(๒) เครื่องมือกล เชน เครื่องเจาะ หินเจียระไน เครื่องมือลม 

ฯลฯ 
๓.๑.๖ สวนประกอบของเครื่องยนตดีเซล 

(๑) หนาที่ สวนประกอบ หลักการทํางานของเครื่องยนตดีเซล 
(๒) ชนิดของหองเผาไหมในเครื่องยนตดีเซล 

๓.๑.๗ สวนประกอบของระบบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๑) หนาที่ สวนประกอบ หลักการทํางานของระบบฉีดน้ํามัน

เช้ือเพลิง 
(๒) ชนิดและการเลือกใชกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) การไลลมในระบบ 
(๔) การตรวจสอบการทํางานของหัวฉีด 
(๕) การปรับตั้งองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

๓.๑.๘ ระบบระบายความรอน 
(๑) หนาที่ สวนประกอบ หลักการทํางานของระบบระบายความ

รอน 
(๒) การตรวจสอบการทํางานระบบระบายความรอน 

๓.๑.๙ ระบบหลอล่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) หนาที่ สวนประกอบ หลักการทํางานของระบบหลอล่ืน 
(๒) การตรวจสอบการทํางานของระบบหลอล่ืน 

๓.๑.๑๐ ระบบไอดีและระบบไอเสีย 
(๑) หนาที่ สวนประกอบ หลักการทํางานของระบบไอดีและไอ

เสีย 
(๒) ชนิดและการบํารุงรักษากรองอากาศ 
(๓) ชนิดของหมอเก็บเสียง 

๓.๑.๑๑ ระบบไฟฟา 
(๑) กฎของโอหม 
(๒) วงจรไฟฟา 
(๓) แบตเตอรี่ 

๓.๑.๑๒ เกจวัดตาง ๆ ที่แผงหนาปด 
(๑) หนาที่ สวนประกอบ หลักการทํางานของเกจวัดตาง ๆ ที่

แผงหนาปด 
(๒) ความหมายของเกจวัดตาง ๆ ที่แผงหนาปด 

๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ดังตอไปนี้ 

๓.๒.๑ ความปลอดภัยและการปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน 
(๑) การใชชุดปฏิบัติงานพรอมอุปกรณปองกันอันตราย 
(๒) ปฏิบัติงานตามกฎแหงความปลอดภัย 
(๓) การใชงานและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ 
(๔) การปฐมพยาบาล 
(๕) การใชอุปกรณดับเพลิง 

๓.๒.๒ เครื่องมือพ้ืนฐานชาง 
(๑) เครื่องมือทั่วไป เชน คอน ตะไบ เล่ือย สกัด คีม ประแจ ไข

ควง ฯลฯ 
(๒) เครื่องมือกล เชน เครื่องเจาะ หินเจียระไน เครื่องมือลม 

ฯลฯ 
๓.๒.๓ เครื่องยนตดีเซล 

(๑) ปรับตั้งระยะหางวาลว 
(๒) ยกเครื่องยนตออกจากตัวรถและติดตั้งกลับที่เดิม 
(๓) ถอดประกอบตรวจสอบชิ้นสวนของเครื่องยนตดีเซล 

๓.๒.๔ ระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๑) การไลลมในระบบน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๒) การเปลี่ยนไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) การถอดเปลี่ยนหัวฉีด 
(๔) การเลือกใชเช้ือเพลิงที่ใชกับเครื่องยนตดีเซล 

๓.๒.๕ ระบบระบายความรอน 
(๑) การตรวจสอบระบบระบายความรอน 
(๒) ถอดเปลี่ยนชิ้นสวนของระบบระบายความรอน 
(๓) เปลี่ยนและปรับตั้งความตึงสายพาน 

๓.๒.๖ ระบบหลอล่ืน 
(๑) การตรวจสอบระบบหลอล่ืน 
(๒) ถอดเปลี่ยนชิ้นสวนของระบบหลอล่ืน 

๓.๒.๗ ระบบไอดีและระบบไอเสีย 
(๑) ทําความสะอาดไสกรองอากาศ 
(๒) ทําความสะอาดทอรวมไอดีและไอเสีย 
(๓) เปลี่ยนทอไอเสียและหมอเก็บเสียง 

๓.๒.๘ ระบบไฟฟา 
(๑) การบํารุงรักษาแบตเตอรี่ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
(๒) ถอดเปลี่ยนอัลเตอรเนเตอร 
(๓) ถอดเปลี่ยนมอเตอรสตารต 
(๔) ตรวจสอบเปลี่ยนหลอดไฟ ฟวสและสวิตช 

๓.๒.๙ เกจวัดตาง ๆ ที่แผงหนาปด 
(๑) อธิบายความหมายของเกจวัดตาง ๆ บนแผงหนาปดได 
(๒) ตรวจสอบการทํางานของเกจวัดตาง ๆ บนแผงหนาปดได 

๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานการตรงตอเวลา การรักษาวินัย มี
ความซื่อสัตยและประหยัด 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก 
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๔.๑ ความปลอดภัย 
(๑) ความปลอดภัยในการทํางาน ดานบุคคล ดานสถานที่และ

ส่ิงแวดลอม 
(๒) ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือกลที่

เก่ียวของ 
(๓) ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาเบื้องตน 
(๔) ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี 
(๕) การใชอุปกรณดับเพลิงชนิดตาง ๆ 
(๖) การปฐมพยาบาล 

๓.๔.๒ คณิตศาสตรชาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) การคํานวณเศษสวนและเปอรเซ็นต 
(๒) การคํานวณหาพื้นที่และปริมาตร 
(๓) การคํานวณหาคาอัตราสวนการอัด 

๓.๔.๓ วิทยาศาสตรประยุกต 
(๑) ความรอน อุณหภูมิ หนวยวัด และการถายเทความรอน 
(๒) การขยายตัวของโลหะเนื่องจากความรอนในชิ้นสวน

เครื่องยนตดีเซล 
(๓) การลดแรงเสียดทาน 
(๔) ความหมายของความดัน แรง ความหนาแนน และความ

ถวงจําเพาะ 
(๕) ความหมายของแรงบิดและคานงัด 
(๖) ความหมายของความเร็ว อัตราเรง และแรงเฉื่อย 
(๗) ความหมายของงาน พลังงาน กําลังงาน ประสิทธิภาพ 
(๘) ความหมายของไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ ตัวนํา

ไฟฟาและฉนวนไฟฟา 
(๙) การเกิดการสั่นสะเทือน 

๓.๔.๔ การวัด 
(๑) การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด 
(๒) การใชเครื่องมือวัดควันดํา และเคร่ืองมือวัดเสียง 
(๓) การใชเครื่องทดสอบปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) การใชเครื่องมือวัดความเร็วรอบ 

๓.๔.๕ เครื่องมือชาง 
(๑) เครื่องมือพิเศษที่ใชกับโบลเวอรและเทอรโบชารจของ

เครื่องยนต 
(๒) เครื่องกวานและเครื่องขัดกระบอกสูบ 

๓.๔.๖ เครื่องยนตดีเซล 
(๑) เปรียบเทียบขอดี ขอเสียของเครื่องยนตดีเซลกับเครื่องยนต

เบนซิน 
(๒) อัตราสวนการอัดและประสิทธิภาพเชิงความรอนของ

เครื่องยนต 
(๓) ไดอะแกรมแสดงการเปด ปดวาลว 
(๔) ชนิดของหองเผาไหมและวิธีการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๕) ชนิดของลูกสูบแบบตาง ๆ และการเลือกใช 
(๖) ชองวางระหวางลูกสูบกับกระบอกสูบ 
(๗) การเลือกใชสารกันรั่วซึม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) คุณสมบัติของโลหะผสมที่ใชในเครื่องยนตดีเซล 
(๙) หลักการเคลื่อนที่ของขอตอและลูกเบี้ยวในกลไกเครื่องยนต

ดีเซล 
๓.๔.๗ ระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๑) หนาที่ สวนประกอบ หลักการทํางานของปมฉีดน้ํามัน
เช้ือเพลิง 

(๒) การทดสอบและปรับตั้งหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) จังหวะการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงของปมกับเครื่องยนต 

๓.๔.๘ ระบบระบายความรอน 
(๑) การทดสอบและปรับตั้งช้ินสวนตาง ๆ ในระบบระบายความ

รอน 
(๒) สาเหตุและการแกไขขอขัดของของระบบระบายความรอน 

๓.๔.๙ ระบบหลอล่ืน 
(๑) การทดสอบและปรับตั้งช้ินสวนตาง ๆ ในระบบหลอล่ืน 
(๒) สาเหตุและการแกไขขอขัดของของระบบหลอล่ืน 

๓.๔.๑๐ ระบบไอดีและระบบไอเสีย 
(๑) หนาที่ สวนประกอบ หลักการทํางานของซุปเปอรชารจและ

เทอรโบชารจเจอร 
(๒) ขอดี ขอเสียของซุปเปอรชารจและเทอรโบชารจเจอร 

๓.๔.๑๑ ระบบไฟฟา 
(๑) หลักการทํางานของระบบประจุไฟ 
(๒) หลักการทํางานของระบบอุนไอดี (หัวเผา) 

๓.๔.๑๒ ความรูอ่ืน ๆ 
(๑) การใชเครื่องทดสอบหัวฉีด 
(๒) การใชเครื่องวัดสุญญากาศ 
(๓) การใชคูมือซอม 

๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ดังตอไปนี ้

๓.๕.๑ ความปลอดภัยและการปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน 
(๑) การใชชุดปฏิบัติงานพรอมอุปกรณปองกันอันตราย 
(๒) ปฏิบัติงานตามกฎแหงความปลอดภัย 
(๓) การใชงานและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ 
(๔) การปฐมพยาบาล 
(๕) การใชอุปกรณดับเพลิง 

๓.๕.๒ เครื่องมือชาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) การทําเกลียวใน เกลียวนอก 
(๒) การใชเครื่องมือปาดบาวาลว 
(๓) เช่ือมไฟฟา และเช่ือมแกส 

๓.๕.๓ เครื่องยนตดีเซล 
(๑) ประกอบฝาสูบเครื่องยนตและการขันนอตฝาสูบ 
(๒) เปลี่ยนและปรับตั้งโซ สายพาน หรือเฟองไทมมิ่ง 
(๓) ถอดและเปลี่ยนปลอกสูบ 
(๔) ตรวจสอบ ถอดเปลี่ยนปลอกกานวาลว 
(๕) ตรวจสอบการคดงอและการบิดตัวของกานสูบ 
(๖) ตรวจสอบการคดงอและการบิดตัวของเพลาขอเหวี่ยงและ

เพลาลูกเบี้ยว 
(๗) ตรวจสอบกําลังอัดสูงสุดภายในกระบอกสูบ 

๓.๕.๔ ระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๑) ถอด ประกอบ ติดตั้ง ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๒) ปรับตั้งองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) วิเคราะหการทํางานของหัวฉีด 
(๔) ปรับตั้งระยะหางลูกถวยยกปมเชื้อเพลิง 

๓.๕.๕ ระบบระบายความรอน 
(๑) ตรวจหาขอบกพรองของระบบระบายความรอนและแกไข 
(๒) ตรวจซอมและเปลี่ยนอะไหลที่ชํารุดได เชน ปมน้ํา 

๓.๕.๖ ระบบหลอล่ืน 
(๑) ตรวจหาขอบกพรองของระบบหลอล่ืนและแกไข 
(๒) ทดสอบการทํางานของชิ้นสวนตาง ๆ เชน วาลวปรับความ

ดัน 
๓.๕.๗ ระบบไอดีและระบบไอเสีย 

(๑) ถอด ประกอบ ตรวจสอบซุปเปอรชารจและเทอรโบชารจ
เจอร 

(๒) วิเคราะหการทํางานของซุปเปอรชารจและเทอรโบชารจเจอร 
๓.๕.๘ ระบบไฟฟา 

(๑) ตรวจสอบและแกไขปญหาวงจรสตารต 
(๒) ตรวจสอบและแกไขปญหาวงจรไฟชารจ 
(๓) ตรวจสอบและแกไขปญหาวงจรอุนไอด ี

๓.๕.๙ ทักษะอื่น ๆ 
(๑) การใชคูมือซอม 
(๒) การทดสอบเครื่องยนตกับเครื่องไดนาโมมิเตอร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานการตรงตอเวลา การรักษาวินัย มี
ความซื่อสัตยและประหยัด 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก 
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๗.๑ ความปลอดภัย 
(๑) ความปลอดภัยในการทํางาน ดานบุคคล ดานสถานที่และ

ส่ิงแวดลอม 
(๒) ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือกลที่

เก่ียวของ 
(๓) ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาเบื้องตน 
(๔) ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี 
(๕) การใชอุปกรณดับเพลิงชนิดตาง ๆ 
(๖) การปฐมพยาบาล 

๓.๗.๒ คณิตศาสตรชาง 
(๑) การแปลงหนวย 
(๒) เรขาคณิตและตรีโกณมิติ 
(๓) สมการ 
(๔) คํานวณหาแรงมา ความเร็วรอบ และกําลังของเครื่องยนต 

๓.๗.๓ วิทยาศาสตรประยุกต 
(๑) ความสําคัญและวิธีการถวงชิ้นสวนที่หมุนใหอยูในภาวะสมดุล 
(๒) ผลเสียที่เกิดจากการสั่นสะเทือนในเครื่องยนตดีเซล 

๓.๗.๔ การวัด 
(๑) ชนิดและวิธีการใชไดนาโมมิเตอร 
(๒) เกจวัดความโตกระบอกสูบ และพลาสติกเกจ 

๓.๗.๕ เครื่องมือชาง 
(๑) การใชเครื่องวิเคราะหไอเสีย 
(๒) การใชเครื่องวัดอุณหภูมิไอเสีย 

๓.๗.๖ เครื่องยนตดีเซล 
(๑) ขบวนการเผาไหมของเชื้อเพลิง 
(๒) การทดสอบเครื่องยนต 
(๓) วินิจฉัยขอขัดของและระบุวิธีการแกไขปญหาของเครื่องยนต 

๓.๗.๗ ระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๑) การตรวจสอบการทํางานของระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๒) วินิจฉัยขอขัดของและระบุวิธีการแกไขปญหาของระบบฉีด

น้ํามันเชื้อเพลิง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๗.๘ ระบบระบายความรอน 
(๑) คุณสมบัติและประโยชนของสารเคมีที่เติมในระบบระบาย

ความรอน 
(๒) การใชสารเคมีในระบบระบายความรอน 
(๓) การทําความสะอาดระบบระบายความรอน 
(๔) วินิจฉัยขอขัดของและระบุวิธีการแกไขปญหาของระบบ

ระบายความรอน 
๓.๗.๙ ระบบหลอล่ืน 

(๑) คุณสมบัติของสารหลอล่ืน 
(๒) ชนิดและประเภทของน้ํ ามันหลอ ล่ืนที่ เหมาะสมกับ

เครื่องยนตดีเซล 
(๓) วินิจฉัยขอขัดของและระบุวิธีการแกไขปญหาของระบบหลอ

ล่ืน 
๓.๗.๑๐ ระบบไอดีและระบบไอเสีย 

(๑) วินิจฉัยขอขัดของและระบุวิธีการแกไขปญหาของระบบไอดี
และไอเสีย 

๓.๗.๑๑ ระบบไฟฟา 
(๑) ความรูเก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส 
(๒) ระบบการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงที่ควบคุมดวยระบบไฟฟาหรือ

อิเล็กทรอนิกส 
(๓) วินิจฉัยขอขัดของและระบุวิธีการแกไขปญหาของระบบ

ไฟฟา 
๓.๗.๑๒ ความรูอ่ืน ๆ 

(๑) ประเมินราคาคาซอม 
(๒) สรุปการซอมแจงใหลูกคา 
(๓) แนะนําลูกคาในการดูแลบํารุงรักษาเครื่องยนต 
(๔) ใหคําแนะนําแกผูปฏิบัติงานรวมกันในการแกไขปญหาตาง 

ๆ รวมถึงวิธีทํางานที่ถูกตอง 
๓.๘ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี ้
๓.๘.๑ ความปลอดภัยและการปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน 

(๑) การใชชุดปฏิบัติงานพรอมอุปกรณปองกันอันตราย 
(๒) ปฏิบัติงานตามกฎแหงความปลอดภัย 
(๓) การใชงานและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ 
(๔) การปฐมพยาบาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) การใชอุปกรณดับเพลิง 
๓.๘.๒ เครื่องมือชาง 

(๑) การใชเครื่องวิเคราะหไอเสีย 
(๒) การใชเครื่องวัดอุณหภูมิไอเสีย 

๓.๘.๓ เครื่องยนตดีเซล 
(๑) โอเวอรฮอลเครื่องยนต 
(๒) ตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของของเคร่ืองยนตและ

สามารถแกไขได 
๓.๘.๔ ระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๑) ปรับตั้งตําแหนงของปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใหเกิดการเผา
ไหมที่สมบูรณ (สมดุลกับแรงดันสูงสุดในการเผาไหมและอุณหภูมิไอเสีย) 

(๒) ตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของของระบบฉีดน้ํามัน
เช้ือเพลิงและสามารถแกไขได 

๓.๘.๕ ระบบระบายความรอน 
(๑) การใชสารเคมีลางทําความสะอาดระบบระบายความรอน 
(๒) ตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของของระบบระบายความ

รอนและสามารถแกไขได 
๓.๘.๖ ระบบหลอล่ืน 

(๑) เลือกใชสารหลอล่ืนไดเหมาะสมกับเครื่องยนต 
(๒) ตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของของระบบหลอล่ืนและ

สามารถแกไขได 
๓.๘.๗ ระบบไอดีและระบบไอเสีย 

(๑) ใชเครื่องทดสอบวัดความดังของเสียง 
(๒) ตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของของระบบไอดีและไอ

เสียและสามารถแกไขได 
๓.๘.๘ ระบบไฟฟา 

(๑) ระบบการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงที่ควบคุมดวยระบบไฟฟาหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

(๒) ตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของของระบบไฟฟาและ
สามารถแกไขได 

๓.๘.๙ ทักษะอื่น ๆ 
(๑) ตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่องยนตดีเซล เพ่ือเตรียม

รายงานการซอม 
(๒) ประเมินราคา และระยะเวลาในการซอม 
(๓) รายงานสภาพการเสียหายของชิ้นสวนหลังการตรวจสอบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ใชหนังสือคูมืออะไหลและเขียนเบิกอะไหลตามแบบฟอรม 
(๕) แนะนําลูกคาในการดูแลบํารุงรักษาเครื่องยนต 
(๖) ใหคําแนะนําแกผูปฏิบัติงานรวมกันในการแกไขปญหาตาง ๆ 

รวมถึงวิธีทํางานที่ถูกตอง 
๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานการตรงตอเวลา การรักษาวินัย มี

ความซื่อสัตย และประหยัด 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สมชาย  ชุมรัตน 

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 


