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1. คุณวุฒิวิชาชีพ 

คุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติมีจุดมุงหมายในการเปนศูนยกลางการรับรองสมรรถนะของกําลังคนที่มี

สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เปนกลไกใหบุคคล

ไดรับการยอมรับในความสามารถ และไดรับคุณวุฒิวิชาชีพท่ีสอดคลองกับสมรรถนะ ประสบการณ และความรู 

เพ่ือใชคุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาเจริญกาวหนาในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียง

และเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอ่ืนๆ ของประเทศไดกําหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ ประกอบไปดวย 

1. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ 

2. ระบบหมวดหมูของอาชีพ 

3. มาตรฐานอาชีพ 

• การจัดทํามาตรฐานอาชีพ 

• การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

4. องคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

5. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

• การรับรององคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o กระบวนการรับรององคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o กระบวนการตออายุองคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

• มาตรฐานองคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o กระบวนการยื ่นขอเปนองคกรทีมี่หนาทีร่ับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ 

o กระบวนการแนะนําและสนับสนุนองคกรทีมี่หนาทีร่ับรองสมรรถนะบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ 

• มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o กระบวนการข้ึนทะเบียนเปนผูประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o คุณสมบัติของผูเขารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

6. กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 

7. ฐานขอมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานขอมูลและคุณวุฒิ

วิชาชีพ 
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2. ประวัติความเปนมาสถาบัน 

 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเปนองคการมหาชนภายใตการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี และดําเนินงาน

เพือ่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลดานสังคมและคุณภาพชีวิตดานนโยบายการศึกษา โดยเรงรัดจัดทําคุณวุฒิ

วิชาชีพเพือ่รับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากร

มนุษยใหพรอมรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียนและสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 สถาบันฯ ไดเริม่ดําเนินงานเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งพลเอกเลิศรัตน รัตนวานิช เปนประธาน

กรรมการบริหารสถาบันฯ เมือ่วันที ่ 2 เมษายน 2555 และมี นายวีระชัย ศรีขจร เขาดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสถาบันฯ เมือ่วันที่ 18 มิถุนายน 2555 โดยมีสํานักงานตั้งอยูที่ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร บี ถ.

วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

 

วัตถุประสงคในการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

1. พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ 

2. จัดทํามาตรฐานอาชีพ 

3. ใหการรับรององคกรท่ีมีหนาท่ีในการรับรองสมรรถนะผูประกอบวิชาชีพ 

4. เปนศูนยกลางขอมูลเก่ียวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 

5. ติดตามและประเมินผลองคกรท่ีมีหนาท่ีในการรับรองสมรรถนะผูประกอบอาชีพ 

6. รวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
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3. ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบคณุวุฒิวิชาชีพแหงชาติ 

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  ถูกจัดทําขึ้นเพื่อเปนเกณฑในการกําหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพทีกํ่าหนดโดย

ระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแตละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ ความรู 

ทักษะ และคุณสมบัติที่พึงประสงค ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตทีพึ่งจะไดจากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม 

และระดบัความยากงายของการทํางาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับตน  อาจจะยังไมสามารถมีนวัตกรรม แต

กรอบคุณวฒุิวิชาชีพแหงชาต ิ

 

ระบบหมวดหมูของอาชพี        

(ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ) 

 

มาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชพี 

กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวชิาชีพ 

กรอบการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒวิิชาชีพแหงชาต ิ

ของไทยกบักรอบคณุวฒุ ิAEC 

ฐานขอมูลคณุวุฒวิิชาชีพและระบบสารสนเทศ 

ในการบริหารฐานขอมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

ระบบคุณวุฒิวิชาชพีแหงชาติ 
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กําหนดวาสามารถปฏิบัติงานไดตามเกณฑการปฏิบัติการ แตในระดับคุณวุฒิสูงๆ จะสามารถสรางนวัตกรรม

ใหมหรือวิธีการในการทํางานหรือคิดคนเทคโนโลยีใหมในอาชีพของตนเอง  

 

เกณฑและคําอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ไดอธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิต

ท่ีพึงจะไดจากการปฏิบัติงาน ระดับความยากงายของการทํางานและนวัตกรรมท่ีเปนกลาง ไมไดเฉพาะเจาะจง

อาชีพใดอาชีพหนึ ่งเพือ่ยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนากําลังคนของประเทศใหสามารถแขงขันใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลไดอยางมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใชเปนเครื่องมือ

หลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีกํ่าหนดเพือ่ตอบสนองความตองการ

ทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเปนกลไกในการเชือ่มโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาใน

ระดับประเทศและสากล 

 

ตารางสรุปกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

ช้ัน (Level) 
คําอธิบายท่ัวไป 

(Description) 

ช้ัน 1 

National Qualification of Vocational 

Competence 1 

Basic Skilled 

personnel/worker 
ผูมีทักษะ 

มีทักษะในการปฏิบัติงาน

ประจําข้ันพ้ืนฐานท่ัวไป 

สามารถแกปญหาพ้ืนฐาน

ในการปฏิบัติงานไดอยาง

จํากัด โดยมีการ

ควบคุมดูแลอยางเบื้องตน

ใกลชิด 

 



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต – Page  5 

ช้ัน 2 

National Qualification of Vocational 

Competence 2 

Semi-Skilled 

personnel 

/worker 

ผูมีทักษะ

ฝมือ 

มีทักษะก่ึงฝมือในการ

ปฏิบัติงานท่ีถูกกําหนดไว

แลว สามารถแกปญหา

พ้ืนฐานท่ีพบเปนประจํา 

โดยประยุกตใชทฤษฎี 

เครื่องมือและขอมูล

พ้ืนฐานภายใตการควบคุม

แนะแนวของ

ผูบังคับบัญชา 

ช้ัน 3   

National  Diploma Qualification of 

Vocational Competence  

Skilled 

personnel/worker 

ผูมีทักษะ 

เฉพาะทาง 

มีทักษะระดับฝมือและ

เทคนคิในการปฏิบัติงาน 

กระบวนการคิดและปฏิบัติ

ท่ีหลากหลาย สามารถ

แกปญหาทางเทคนิคควบคู

กับการใชคูมือ และขอมูล

ท่ีเก่ียวของภายใตการแนะ

แนวของผูบังคับบัญชา 

ช้ัน 4   

National  Advanced Diploma 

Qualification of Vocational 

Competence     

supervisors, 

foremen, 

superintendents 

academically 

qualified workers, 

junior 

management, 

ผูชํานาญกา

รในอาชีพ 

มีทักษะทางเทคนิคในการ

ปฏิบัติงาน มีทักษะทาง

ความคิดและปฏิบัติท่ี

หลากหลาย ครอบคลุม

การปฏิบัติงาน  หาขอสรุป

และการตัดสินใจแกปญหา

ท่ีเก่ียวของกับงานโดยใช

ทฤษฎแีละเทคนิคอยาง

อิสระดวยตนเอง 



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต – Page  6 

ช้ัน 5   

National Qualification of 

Professional 

Competencehttp://en.wikipedia.org/wiki/European

_Qualifications_Framework - cite_note-1 

Professionally 

qualified,  

and mid-

management 

 ผูเชี่ยวชาญใ

อาชีพ 

 

มีทักษะทางเทคนิคในการ

ปฏิบัติงาน มีทักษะในการ

ปฏิบัติงานท่ีซับซอน มี

สวนรวมในการวางแผน 

บริหารจัดการ และกําหนด

นโยบายขององคกรโดยใช

ทฤษฎแีละเทคนิคในการ

แกปญหาอยางอิสระ 

สามารถพัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยีใหมๆได 

สามารถใช

ภาษาตางประเทศและ

เทคโนโลยีในการ

ปฏิบัติงานและสามารถ

อบรมและฝกฝนบุคคลอ่ืน

ได 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Qualifications_Framework#cite_note-1�
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Qualifications_Framework#cite_note-1�
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ช้ัน 6 

National Qualification of Higher 

Professional Competence 

Experienced 

Specialists and 

Senior 

management 

ผูเชี่ยวชาญ

พิเศษใน

อาชีพ 

มีทักษะในการบริหาร

จัดการ  วิเคราะหและ

ประเมินเพ่ือแกไขปญหาท่ี

ซับซอนและท่ีไมสามารถ

คาดการณไดอยางเปน

ระบบและมีประสิทธิภาพ 

โดยสามารถนํา 

องคความรู และทักษะจาก

สาขาอาชีพอ่ืนๆท่ีมีความ

หลากหลายมาประยุกตใช

ได สามารถกําหนด

นโยบายกลยุทธของ

องคกรโดยจัดสรร

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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หมายเหตุ : คําทีใ่ชอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึง่นีเ้ปนคําอธิบายทีเ่ปนกลางมิไดอธิบายถึงอาชีพใดอาชีพ

หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้ัน 7  

National Qualification of Advanced 

Professional Competence 

Top 

management, 

Novel & Original 

ผูทรงคุณวุ

ฒิในอาชีพ 

มีทักษะท่ีเปนเลิศในการ

พัฒนาการบริหารจัดการ

องคกร  ระบบและ

นวัตกรรมการทํางาน และ

บุคลากรอยางตอเนื่อง 

ตลอดจนสามารถ

สังเคราะห และประเมิน

เพ่ือแกไขวิกฤตปญหาของ

องคกร กําหนดทิศทาง

และอนาคตและเปลี่ยน

วัฒนธรรมขององคกรได 

อยางเปนท่ียอมรับท้ังใน

ระดับประเทศและ

นานาชาติ 
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คําอธิบายระดับคุณวุฒิ 

คุณวุฒิช้ัน 1 (National Qualification of Vocational Competence 1) (NQVC.1 Cert) 

คําอธิบายท่ัวไป 

(Description) 

ระดับคุณวุฒินี ้ถือเปนบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจําขั้นพื้นฐานทั่วไป 

สามารถแกปญหาพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานไดอยางจํากัด โดยมีการควบคุมดูแลอยาง

ใกลชิด 

ความรู 

(Knowledge) 

 มีความรูพ้ืนฐานในการเขียน อาน พูด สื่อสาร การคํานวณ วัฒนธรรมและเอกลักษณ

ของขาติ 

ทักษะ 

(Skills) 

 มีทักษะข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและการทํางานประจํา  

 มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน 

 มีทักษะการคิด การสื่อสารอยางสรางสรรค  

 มีทักษะเรื่องความปลอดภัย 

 มีความสามารถในการแกปญหาข้ันพ้ืนฐาน  

คุณสมบัติท่ีพึง

ประสงค 

(Attitude) 

สามารถสือ่สาร มีความรูความเขาใจเพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรูขาวสารในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน มีการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง สามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

เปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริต มีความคิดเชิงบวก มุงม่ันในการทํางาน 

ผลผลิต 

(Productivity) 

สามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามท่ีไดรับมอบหมาย ถูกตอง ตรงตอเวลา 

นวัตกรรม 

(Innovation) 

มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแล สามารถใชการพิจารณา

ความสัมพันธของงานท่ีปฏิบัติในข้ันพ้ืนฐาน 

การประยุกตใช

(Application) 

ปฏิบัติงานข้ันพ้ืนฐานท่ีกําหนดไวเปนอยางดีแลว สามารถแกปญหาพ้ืนฐานได 

ความรบัผิดชอบ

(Responsibility) 

มีการควบคุมดูแลอยางใกลชิด และมีอํานาจการตัดสินใจอยางจํากัด 
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คุณวุฒิช้ัน 2 (National Qualification of Vocational Competence 2) (NQVC.2 Cert) 

คําอธิบายท่ัวไป 

(Description) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเปนบุคคลที่มีทักษะกึ่งฝมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกําหนดไวแลว 

สามารถแกปญหาพื้นฐานที่พบเปนประจํา โดยประยุกตใชทฤษฎี เครื ่องมือและ

ขอมูลพ้ืนฐานภายใตการควบคุมแนะแนวของผูบังคับบัญชา 

ความรู 

(Knowledge) 

 

มีความรูในการเขียน อาน พูด คํานวณ ข้ันพ้ืนฐาน 

มีความรูความเขาใจในวิชาชีพพืน้ฐานและภาษาตางประเทศที่เกีย่วกับงาน หรือ

ภาษาในประเทศอาเซียน ท่ีใชในการสื่อสารเบื้องตน  

ทักษะ 

(Skills) 

 

มีทักษะก่ึงฝมือ สามารถทํางานประจําตามลักษณะวิชาชีพ ดัดแปลงและเลือกใช

วิธีการทํางานท่ีเหมาะสม มีทักษะในการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีทักษะการ

คิด การสื่อสารอยางสรางสรรค สามารถสื่อสารดวยภาษาตางประเทศหรือภาษาใน

ประเทศอาเซียนในการประกอบอาชีพเบื้องตน สามารถแกปญหาพ้ืนฐานท่ีพบประจํา 

และมีทักษะเรื่องความปลอดภัย 

คุณสมบัติท่ีพึง

ประสงค 

(Attitude) 

สามารถสื ่อสาร รับรู ขาวสารอยางมีเหตุผล และเลือกใชวิธีการสื ่อสารที ่มี

ประสิทธิภาพ มีความมุงม่ันในการทํางาน มีวินัย สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ปรับตัว

เขากับสังคมและสภาพแวดลอม 

ผลผลิต  

(Productivity) 

สามารถเลือกวิธีการข้ันพ้ืนฐาน เครื่องมือ วัสดุ และขอมูลสําหรับการทํางานในสาขา

อาชีพของตนเอง สามารถปฏิบัติงานไดตามเกณฑที่กําหนดไว ทํางานสําเร็จตามที่

ไดรับมอบหมาย ถูกตอง ตรงตอเวลา 

นวัตกรรม 

(Innovation) 

วิเคราะหและแกปญหา โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว 

การประยุกตใช

(Application) 

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานท่ีกําหนด แกปญหาท่ีพบบอยได 

 

ความรบัผิดชอบ

(Responsibility) 

มีการดูแลและควบคุมเปนประจํา และมีอํานาจในการตัดสินใจอยางจํากัด 
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คุณวุฒิช้ัน 3 (National Diploma Qualification of Vocational Competence) (NQVC. Dip. 

Cert) 

คําอธิบายท่ัวไป 

(Description) 

ระดับคุณวุฒินี ้ถือเปนบุคคลที่มีทักษะระดับฝมือและเทคนิคในการปฏิบัติงาน 

กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแกปญหาทางเทคนิคควบคูกับการ

ใชคูมือ และขอมูลท่ีเก่ียวของภายใตการแนะแนวของผูบังคับบัญชา 

ความรู 

(Knowledge) 

 

มีความรูความเขาใจในหลักการ วิธีการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ มีความรู ความเขาใจ

ในหลักการความปลอดภัยที่เกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจในภาษาตางประเทศหรือ

ภาษาในประเทศอาเซียนท่ีใชในการประกอบอาชพี 

ทักษะ 

(Skills) 

 

มีทักษะระดับฝมือและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการเชื่อมโยงความรูในการ

ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีทักษะดานความปลอดภัย การสือ่สารดวยภาษาไทย 

ภาษาตางประเทศ หรือภาษาในประเทศอาเซียน และมีทักษะพื้นฐานในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณสมบัติท่ีพึง

ประสงค 

(Attitude) 

มีสวนรวมในการประสานงานกลุมหมูคณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติท่ีดีตอ

วิชาชีพ 

ผลผลิต

(Productivity) 

สามารถใชคูมือและขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการภายในขอบเขตของตนเองในการ

ทํางาน 

นวัตกรรม

(Innovation) 

สามารถประยุกตใชความรูอยางงาย ทํางานอยางอิสระและรับผดิชอบในงานประจําของ

ตนเองได 

การประยุกตใช

(Application) 

มีความคิดริ่เริ ่มสิง่ใหมๆ และสามารถปฏิบัติไดอยางมีหลักการ แกปญหาทีพ่บเจอ

บอยได 

ความรบัผิดชอบ

(Responsibility) 

มีการแนะนําท่ัวไป สามารถตัดสินใจและวางแผนเบื้องตนได 
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คุณวุฒิช้ัน 4 (National  Advanced Diploma Qualification of Vocational Competence) (NQVC. A.dv. 

Dip. Cert)  

คําอธิบายท่ัวไป 

(Description) 

ระดับคุณวุฒินี ้ถือเปนบุคคลทีมี่ทักษะทางความคิดและปฏิบัติ ที ่หลากหลาย 

ครอบคลุมการปฏิบัติงาน  หาขอสรุปและการตัดสินใจแกปญหาที่เกี่ยวของกับงาน

โดยใชทฤษฎีและเทคนิคอยางอิสระดวยตนเอง 

ความรู 

(Knowledge) 

 

นําความรูความเขาใจในวิชาการและวิชาชีพ ความปลอดภัย ความรูภาษาตางประเทศ

หรือภาษาในประเทศอาเซียน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูทางกฎหมายท่ี

เก่ียวของและการบริหารจัดการระดับตนมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยาง

เหมาะสม  

ทักษะ 

(Skills) 

 

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการประยุกตใชความรูในการ

ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ มีทักษะดานความปลอดภัย   ดานการสื่อสารดวยภาษาไทย 

ภาษาตางประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน และมีทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คุณสมบัติท่ีพึง

ประสงค 

(Attitude) 

มีสวนรวมในการพัฒนา ริเริ่มสิ่งใหมๆ มีสวนรวมในการวางแผน ประสานงานและ

ประเมินผล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ผลผลิต  

(Productivity) 

สามารถแกปญหาเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับงาน โดยใชความรูทางทฤษฎี และเทคนิค 

 

นวัตกรรม 

(Innovation) 

ปฏิบัติงานเปนอิสระในขอบเขตของความรับผิดชอบของตนเอง และมีการแกปญหา 

เฉพาะหนา สามารถประเมินผลการทํางานของตนเองได 

การประยุกตใช

(Application) 

สามารถปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย แกปญหาเฉพาะหนาได 

 

ความรบัผิดชอบ

(Responsibility) 

มีสวนรวมในการปฏิบัติงานโดยรวม สามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง 
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คุณวุฒิช้ัน 5 (National Qualification of Professional Competence) (NQPC. Cert)  

คําอธิบายท่ัวไป 

(Description) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเปนบุคคลท่ีมีทักษะในการปฏิบัติงานท่ีซับซอน มีสวนรวมในการ

วางแผน บริหารจัดการ และกําหนดนโยบายขององคกรโดยใชทฤษฎแีละเทคนิคใน

การแกปญหาอยางอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆได การใช

ภาษาตางประเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และสามารถ

ฝกอบรมบุคคลอ่ืนได 

ความรู 

(Knowledge) 

 

มีความรูความเขาใจท่ีครอบคลุม สอดคลองและเปนระบบในสาขาวิชาชีพ มีความรู

และทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพในเชิงลึก การพัฒนาการ

เรยีนรูทางวชิาการและการบริหารระดับกลาง 

ทักษะ 

(Skills) 

 

มีทกัษะทางเทคนคิในการปฏิบัติงาน 

มีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการในการทํางาน การผลิตหรือการบริการ  

การปฏิบัติงานท่ีซับซอน การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช

ภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 

คุณสมบัติท่ีพึง

ประสงค 

(Attitude) 

มีสวนรวมพัฒนาและริเริ่มวิธีการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ

เจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

ผลผลิต  

(Productivity) 

สามารถแกปญหาและกําหนดกระบวนการทํางาน แผนงาน ประเมินผลการทํางาน  โดย

พิจารณาครอบคลมุถึงผลกระทบในการทํางาน 

นวัตกรรม 

(Innovation) 

มีทักษะเฉพาะทาง มีความรูความเชี่ยวชาญในอาชีพ กําหนดแนวทางในการ

แกปญหาท่ีซับซอน สามารถเลือกวิธีในการแกปญหาท่ีเหมาะสม 

การประยุกตใช

(Application) 

สามารถปฏิบัติงานท่ีซับซอน และใชทฤษฎีในการแกปญหาไดอยางอิสระ 

ความรบัผิดชอบ

(Responsibility) 

มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผน สามารถประยุกตใชทฤษฎีและเทคนิค

อยางอิสระ 
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คุณวุฒิช้ัน 6 (National Qualification of Higher Professional Competence) (NQPC. Higher 

Cert) 

คําอธิบายท่ัวไป 

(Description) 

บุคคลท่ีไดระดับคุณวุฒินี้ถือเปนบุคคลท่ีมีทักษะในการบริหารจัดการ  วิเคราะหและ

ประเมินสถานการณเพ่ือแกไขปญหาท่ีซับซอนและเหตุการณเฉพาะหนาไดอยางเปน

ระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนําองคความรู และทักษะจากสาขาอาชีพ

อ่ืนๆ ท่ีมีความหลากหลายมาประยุกตใช สามารถกําหนดนโยบายกลยุทธขององคกร 

โดยการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ 

ความรู 

(Knowledge) 

 

มีความรูระดับสูงท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทางวิชาชีพและวิชาการท่ีเก่ียวของ

กับ การปฏิบัติงาน และสามารถนํามาประยุกตในการศึกษาคนควา วิจัยและสราง

องคความรูใหม การบริหารจัดการองคความรูและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในวิชาชีพ 

และการบริหารจัดการในระดับคอนขางสูง 

ทักษะ 

(Skills) 

 

ใชความรูทางทฤษฎีและประสบการณจากการปฏิบัติ เพ่ือศึกษาวิเคราะหประเด็น

ปญหาท่ีซับซอน โดยระบุแหลงขอมูลและเทคนิคการวิเคราะหตางๆ เพ่ือนําไปสูการ

สรุปผลและจัดทําขอเสนอในการแกปญหาและการพัฒนางานในอนาคต มีทักษะใน

การคิดริเริ่มสรางสรรค การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับวิชาการและวิชาชีพ 

คุณสมบัติท่ีพึง

ประสงค 

(Attitude) 

มีความชํานาญดานการพัฒนาทัง้ทางวิชาการและวิชาชีพ แสดงออกถึงภาวะผูนํา 

และมีความคิดริเริ่มดําเนินการสิ่งใหมๆ ที่มีบทบาทสําคัญในทีทํ่างานและชุมชน มี

คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ผลผลิต  

(Productivity) 

มีความเปนมืออาชีพในการจัดการทรัพยากร กําหนดกระบวนการวิธีการผลิต การ

ใหบริการ มีความสามารถในการตัดสินใจในกิจการหรือโครงการที่รับผิดชอบ 

สนับสนุนและจัดการการพัฒนาบุคคลหรือกลุมคนในอาชีพนั้นๆ 

นวัตกรรม 

(Innovation) 

มีการพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการใหม การรวบรวมองคความรูจากสาขาทีแ่ตกตาง

เพื่อพัฒนานวัตกรรมในสาขาอาชีพของตนเอง พิจารณาวิเคราะหการใชกลยุทธใหม 

หรือกระบวนการใหมทีมี่ผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และไดพัฒนา

แนวทางในการแกไขผลกระทบ 

การประยุกตใช

(Application) 

สามารถปฏิบัติงานท่ีซับซอนและเหตุการณเฉพาะหนาได สามารถนําองคความรูและ

ทักษะท่ีหลากหลาย โดยนํานวัตกรรมท่ีแปลกใหมมาแกปญหาได 

ความรบัผิดชอบ

(Responsibility) 

สามารถปฏิบัติงานเฉพาะทางและซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถคิดคน

และใชนวัตกรรมใหมๆ มาแกวิกฤติปญหาได 
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คุณวุฒิช้ัน 7 (National Qualification of Advanced Professional Competence) (NQPC. Adv. 

Cert) 

คําอธิบายท่ัวไป 

(Description) 

บุคคลท่ีไดรับคุณวุฒิระดับนี้ถือเปนบุคคลท่ีเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญและทักษะท่ีเปน

เลิศในการพัฒนา การบริหารจัดการระบบและนวัตกรรมการทํางาน  และพัฒนา

บุคลากรอยางตอเนื่อง  ตลอดจนสามารถสังเคราะห ประเมินเพ่ือแกไขวิกฤตปญหา

ขององคกร กําหนดทิศทางอนาคต เปลี่ยนวัฒนธรรมขององคกรไดอยางเปนที่

ยอมรับท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ มีความเปนผูนําในการพัฒนาอาชีพ

ระดับประเทศและระดับสากล มีองคความรูและความเขาใจในเรื่องท่ีซับซอน ความรู

ท่ีเปนแนวหนาของอาชีพ มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ และมีความ

เชี่ยวชาญในเรื่องท่ีซับซอนขององคความรูในอาชีพอ่ืนๆ 

ความรู 

(Knowledge) 

 

มีความรูลึกซ้ึงและทันสมัยในสาขาอาชีพของตนเองและสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ สามารถ

ใชความรูทางการวิจัย และวิเคราะหปญหาท่ีซับซอนไดอยางเขมขน คิดคน

กระบวนการการสรางองคความรูใหม และพัฒนาการจัดการบรหิารองคกร 

ทักษะ 

(Skills) 

มีทักษะในการวิเคราะหสถานการณใหมๆท่ีซับซอน ใชความรูทางการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการปฏิบัติงานและองคความรูใหมในวิชาชีพ มีทักษะการสรางเครือขายความ

รวมมือระดับชาติและนานาชาติ 

คุณสมบัติท่ีพึง

ประสงค 

(Attitude) 

มีภาวะความเปนผูนํา กําหนดนโยบาย กลยุทธขององคกร พัฒนาระบบและทีมงาน 

กลาตัดสินใจ  มีความสามารถในการวิเคราะหกระบวนการใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนในอาชีพท่ี

อาจจะมีผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ พัฒนาแนวทาง

การแกไขผลกระทบ มีความเปนผูนําทางวิชาการหรือวิชาชีพอยางโดดเดน มี

คุณธรรม จริยธรรมและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

ผลผลิต 

(Productivity) 

มีความสามารถในทางบริหารและจัดการองคกร โดยคิดคนกระบวนการพัฒนา

บคุลากร 

อยางตอเนื่องในอาชีพของตนเองและอาจจะเปนประโยชนตออาชีพอ่ืนดวย เปนท่ี

ยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ 
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นวัตกรรม 

(Innovation) 

มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวิธีการหรือกระบวนการท่ีทําใหเกิดการพัฒนา

ศักยภาพของอาชีพ โดยใชหลักทางวิทยาศาสตร ในการสราง วิธีการหรือ

กระบวนการใหมๆ ท่ีเก่ียวของกับอาชีพนั้น เปนท่ียอมรับกับอาชีพท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

การประยุกตใช

(Application) 

สามารถประยุกตใชทรัพยากรท่ีมีไดอยางมีประสิทธิภาพ คิดคนวิธีการทํางานใหมๆ

เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ความรบัผิดชอบ

(Responsibility) 

กําหนดกลยุทธ นโยบาย แผนและการกํากับดูแล สรางระบบงานท่ีมีความซับซอน 

รวมถึงการแกปญหาพรอมใหคําแนะนํากับบุคลากรในองคกร 
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4. มาตรฐานอาชีพ สาขาบริการยานยนต 

 

1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ 

 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต 

2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน 

 N/A 

3. ทะเบียนอางอิง (Imprint)  

 N/A 

4. ขอมูลเบ้ืองตน  

 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนตนี้ มุงเนนเฉพาะกลุมบุคลากร ที่

ปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมยานยนต ประกอบดวย การปฏิบัติงานดานการซอมบํารุงรักษารถยนต  ดานการ

ซอมตัวถังและสี  ดานการซอมเครื่องยนต  ดานการซอมไฟฟารถยนต   ดานการซอมชวงลาง บังคับเลี้ยว และ

ระบบสงกําลัง และดานการติดตั้งแกสในรถยนต 

5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแตละครั้ง 

 N/A 

6. ครั้งท่ี 1 

ครั้งท่ีประกาศกอนหนานี้ N/A วันท่ีประกาศ  N/A 

ขอสงัเกต N/A 

การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ N/A 
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7. คุณวุฒิวิชาชีพท่ีครอบคลุม (Professional Qualifications included)  

อาชีพผูบริการลางรถและขัดสี ชั้น 1 

อาชีพชางซอมบํารุงรักษาท่ัวไป ชั้น 2 

อาชีพผูบริการยางรถยนต ชั้น 2 

อาชีพชางซอมตัวถังรถยนต ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 

อาชีพชางซอมสีรถยนต ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 

อาชีพชางซอมเครื่องยนต ชั้น 2 ชั้น 3 

อาชีพชางซอมระบบไฟฟาเครื่องยนต ชั้น 2 ชั้น 3 

อาชีพชางซอมระบบไฟฟารถยนต ชั้น 2 ชั้น 3 

อาชีพชางซอมระบบปรับอากาศรถยนต ชั้น 2 ชั้น 3 

อาชีพชางซอมระบบเครื่องลาง  ชั้น 2 ชั้น 3 

อาชีพชางซอมระบบสงกําลัง  ชั้น 2 ชั้น 3 

อาชีพชางติดตั้งสวนควบและอุปกรณของรถยนตท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง ชั้น 2 ชั้น 3 

อาชีพชางติดตั้งสวนควบและอุปกรณของรถยนตท่ีใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง ชั้น 2 ชั้น 3 

8. คุณวุฒิวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ (Related Professional Qualifications) 

N/A 

9. หนวยสมรรถนะท้ังหมดในมาตรฐานอาชีพ (List of ALL Units of competence within This 

Occupational Standards) 

AUTO 1011 ระบุระเบียบปฏิบัติในสถานประกอบการดานบริการยานยนต 

AUTO 1012 ใชเครื่องมือพ้ืนฐานตามขอกําหนด 

AUTO 1013 ลางทําความสะอาดรถยนต (คารแคร) 

AUTO 1014 ขัดและเคลือบสีรถยนต (คารแคร) 

AUTO 1015 ใชเครื่องมือวัดในการบริการยานยนต 

AUTO 1021 การบํารุงรักษาเครื่องยนต 

AUTO 1022 การบํารุงรักษาระบบไฟฟา  

AUTO 1023 การบํารุงรักษาระบบสงกําลัง และเครื่องลาง 

AUTO 1024 การบํารุงรักษายางและลอรถยนต 

AUTO 2011 ใชเครื่องมือและอุปกรณสําหรับงานซอมเบา 
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AUTO 2012 เชื่อมงานโลหะแผน 

AUTO 2013 ถอด-ประกอบชิ้นสวนตัวถังรถยนตสําหรับงานซอมเบา 

AUTO 2014 ซอมเบาชิ้นสวนตัวถังรถยนต 

AUTO 2015 ถอด-ประกอบชิ้นสวนตัวถังรถยนต สําหรับงานซอมปานกลาง 

AUTO 2016 ปรับโครงสรางตัวถังรถยนต 

AUTO 2017 ตัด เปลี่ยนชิ้นสวนโครงสรางและตัวถังรถยนต 

AUTO 2018 ปรับโครงสรางและตัวถัง (เฟรมอิสระ) 

AUTO 2019 ตัดเปลี่ยนโครงรถ (เฟรมอิสระ) 

AUTO 2020 ควบคุมและกํากับดูงานซอมตัวถังรถยนต 

AUTO 2031 ขัดและลอกสี 

AUTO 2032 พนสีรองพ้ืนเกาะเหล็ก 

AUTO 2033 โปวส ี

AUTO 2034 พนสีกลบรอย 

AUTO 2035 ขัดเคลือบเงาสี 

AUTO 2036 พนสีจิรงและเคลือบเคลียร 

AUTO 2037 พนสีตัดลาย 2 โทน 

AUTO 2038 ผสมสีและแกสี  ตั้งสูตรสี 

AUTO 2039 พนซอมสี 

AUTO 2040 ควบคุมและกํากับดูงานสีรถยนต 

AUTO 3011 วิเคราะหปญหาเครื่องยนตเบนซินเบื้องตน 

AUTO 3012 วิเคราะหปญหาเครื่องยนตดีเซลเบื้องตน 

AUTO 3013 ซอมเครื่องยนตสวนฝาสูบ (Top Overhaul) 

AUTO 3014 ซอมเสื้อสูบ 

AUTO 3021 ซอมไฟฟาเครื่องยนต 

AUTO 3022 ซอมอิเล็กทรอนิกสควบคุมเครื่องยนต 

AUTO 4011 ซอมระบบไฟฟาตัวถัง 

AUTO 4012 ซอมระบบไฟฟาอํานวยความสะดวก 

AUTO 4021 บริการลางระบบปรับอากาศ 
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AUTO 4022 บริการดูดและเติมน้ํายาระบบปรับอากาศ 

AUTO 4023 ซอมระบบปรับอากาศรถยนต 

AUTO 4024 ซอมระบบไฟฟาปรับอากาศ 

AUTO 5011 ซอมระบบกันสะเทือน  

AUTO 5012 ซอมระบบขับเลี้ยว 

AUTO 5013 ซอมระบบเบรกรถยนต 

AUTO 5014 ซอมระบบกันสะเทือนแบบพิเศษ 

AUTO 5015 ซอมระบบขับเลี้ยวแบบพิเศษ 

AUTO 5016 ซอมระบบเบรกรถยนตแบบพิเศษ 

AUTO 5021 ซอมระบบคลัตช 

AUTO 5022 ซอมเกียรธรรมดา 

AUTO 5023 ซอมเกียรอัตโนมัติ 

AUTO 5024 ซอมเฟองทายขับเคลื่อนลอหลัง 

AUTO 5025 ซอมเพลารับและเพลาสงกําลัง 

AUTO 6011 ตรวจและเตรียมความพรอมกอนการติดตั้ง 

AUTO 6012 เตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณกาซ 

AUTO 6013 ติดตั้งติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณกาซระบบดูด 

AUTO 6014 ติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณกาซระบบฉีด 

AUTO 6015 ตรวจสอบการติดตั้ง และปรับตั้งเครื่องยนตสําหรับอุปกรณกาซระบบดูด 

AUTO 6016 ตรวจสอบการติดตั้ง และปรับตั้งเครื่องยนตสําหรับอุปกรณกาซระบบฉีด  

AUTO 6021 ตรวจและเตรียมความพรอมกอนการติดตั้ง 

AUTO 6022 เตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณกาซ 

AUTO 6023 ติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณกาซระบบดูด 

AUTO 6024 ติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณกาซระบบฉีด 

AUTO 6025 ตรวจสอบการติดตั้งและปรับตั้งเครื่องยนตสําหรับอุปกรณกาซระบบดูด 

AUTO 6026 ตรวจสอบการติดตั้งและปรับตั้งเครื่องยนตสําหรับอุปกรณกาซระบบฉีด    
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10.  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต 

10.1  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพลางรถและขัดสี ระดบั 1 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู ที ่พึงประสงคในอาชีพลางรถและขัดสี ชั้น 1 จะสามารถ

ปฏิบัติงาน ลางทําความสะอาดและขัดสีรถทัง้ภายในและภายนอกรวมถึงหองเครือ่ง โดยบุคคลจะตองมี

คุณลกัษณะดงันี้ 

1. ทักษะการสื่อสาร 

2. การทํางานเปนทีม 

3. การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูท่ีจะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมบํารุงรักษาท่ัวไป ชั้น 1 ตองผาน

เกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 ท้ัง 3 หนวย 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 1011 ระบุระเบียบปฏิบัติในสถานประกอบการดานบริการยานยนต 

AUTO 1013 บริการลางรถ 

AUTO 1014 บริการขัดและเคลือบสีรถยนต 
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10.2  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมบํารุงรักษาท่ัวไป ช้ัน 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมบํารุงรักษาทัว่ไป ชั้น 2 จะ

สามารถปฏิบัติงาน บํารุงรักษาตามระยะทาง/เวลาตามที่ไดกําหนดไวในคูมือซอม โดยบุคคลจะตองมี

คุณลกัษณะดงันี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูท่ีจะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมบํารุงรักษาท่ัวไป ชั้น 2 ตองผาน

เกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จํานวน 2 หนวย ชั้น 2 จํานวน 4 หนวย รวม  6 หนวย 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 1011 ระบุระเบียบปฏิบัติในสถานประกอบการดานบริการยานยนต 

AUTO 1012 ใชเครื่องมือพ้ืนฐานตามขอกําหนด 

AUTO 1015 ใชเครื่องมือวัดในการบริการยานยนต 

AUTO 1021 การบํารุงรักษาเครื่องยนต 

AUTO 1022 การบํารุงรักษาระบบไฟฟา 

AUTO 1023 การบํารุงรักษาระบบสงกําลัง หามลอ บังคับเลี้ยวและเครื่องลาง 
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10.3  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางบริการยางรถยนต ระดบั 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลทีมี่คุณลักษณะของผลการเรียนรูทีพึ่งประสงคในอาชีพบริการยางรถยนต ชั้น 2 จะสามารถ

ปฏิบัติงาน เปลี่ยนยาง สลับลอ ถวงลอ รวมถึงการตั้งศูนยลอ  โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูท่ีจะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพบริการยางรถยนต ชัน้ 2 ตองผานเกณฑ

การประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จํานวน 2 หนวย ชั้น 2 จํานวน 2 หนวย รวม  4 หนวย 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 1011 ระบุระเบียบปฏิบัติในสถานประกอบการดานบริการยานยนต 

AUTO 1012 การใชเครื่องมือพ้ืนฐานตามขอกําหนด 

AUTO 1015 ใชเครื่องมือวัดในการบริการยานยนต 

AUTO 1024 การบํารุงรักษายางและลอรถยนต 
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10.4  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมตัวถังรถยนต ช้ัน 1 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลท่ีมีคุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมตัวถังรถยนต ชั้น 1 จะสามารถ

ปฏิบัติงาน ซอมเบาชิ้นสวนยานยนต โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมตัวถังรถยนต ชั้น 1 ตองผาน

เกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชพี ชั้น 1 จํานวน 4 หนวย 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 2011 ใชเครื่องมือและอุปกรณสําหรับงานซอมเบา 

AUTO 2012 เชื่อมงานโลหะแผน 

AUTO 2013 ถอด-ประกอบชิ้นสวนตัวถังรถยนต สําหรับงานซอมเบา 

AUTO 2014 ซอมเบาชิ้นสวนตัวถังรถยนต 
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10.5  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมตัวถังรถยนต ช้ัน 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลท่ีมีคุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมตัวถังรถยนต ชั้น 2 จะสามารถ

ปฏิบัติงาน ซอมตัวถังรถยนตเสียหายปานกลาง โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมตัวถังรถยนต ชั้น 2 ตองผาน

เกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จํานวน 3 หนวย 

 2. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมตัวถังรถยนต ชัน้ 2 ตองไดรับ

คุณวุฒิวิชาชีพชางซอมตัวถังรถยนต ชั้น 1 กอน 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 2015 ถอด-ประกอบชิ้นสวนตัวถังรถยนต สําหรับงานซอมปานกลาง 

AUTO 2016 ปรับโครงสรางตัวถังรถยนต 

AUTO 2017 ตัด เปลี่ยนชิ้นสวนโครงสรางและตัวถังรถยนต 
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10.6  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมตัวถังรถยนต ช้ัน 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลท่ีมีคุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมตัวถังรถยนต ชั้น 3 จะสามารถ

ปฏิบัติงาน ซอมโครงรถ (เฟรมอิสระ) โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมตัวถังรถยนต ชั้น 3 ตองผาน

เกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 จํานวน 2 หนวย 

 2. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมตัวถังรถยนต ชัน้ 3 ตองไดรับ

คุณวุฒิวิชาชีพชางซอมตัวถังรถยนต ชั้น 2 กอน 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 2018 ปรับโครงสรางและตัวถัง (เฟรมอิสระ) 

AUTO 2019 ตัดเปลี่ยนโครงรถ (เฟรมอิสระ) 
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10.7  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมตัวถังรถยนต ช้ัน 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลท่ีมีคุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมตัวถังรถยนต ชั้น 4 จะสามารถ

ปฏิบัติงาน ควบคุมเวลาการซอมตัวถังรถยนต ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือสอนงานการซอมตัวถังรถยนต เขียน

บันทึกผลการปฏิบัติงานและการแกปญหางานซอมตัวถังรถยนต โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมตัวถังรถยนต ชั้น 4 ตองผาน

เกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 จํานวน 1 หนวย 

 2. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมตัวถังรถยนต ชัน้ 4 ตองไดรับ

คุณวุฒิวิชาชีพชางซอมตัวถังรถยนต ชั้น 3 กอน 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 2020 ควบคุมและกํากับดูงานซอมตัวถังรถยนต 

 

 

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต – Page  28 

10.8  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมสีรถยนต ช้ัน 1 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมสีรถยนต ชัน้ 1 จะสามารถ

ปฏิบัติงาน ซอมพ้ืนผิวชิ้นงาน โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมสีรถยนต ชัน้ 1 ตองผานเกณฑ

การประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จํานวน 4 หนวย 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 2031 ขัดและลอกสี 

AUTO 2032 พนสีรองพ้ืนเกาะเหล็ก 

AUTO 2033 โปวส ี

AUTO 2034 พนสีกลบรอย 
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10.9  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมสีรถยนต ช้ัน 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมสีรถยนต ชั้น 2 จะสามารถ

ปฏิบัติงาน พนสี โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมสีรถยนต ชั้น 2 ตองผานเกณฑ

การประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จํานวน 3 หนวย 

 2. ผูที่จะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมสีรถยนต ชัน้ 2 ตองไดรับ

คุณวุฒิวิชาชีพชางซอมสีรถยนต ชั้น 1 กอน 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 2035 ขัดเคลือบเงาสี 

AUTO 2036 พนสีจริงและเคลือบเคลียร 

AUTO 2037 พนสีตัดลาย 2 โทน 
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10.10  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมสีรถยนต ช้ัน 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมสีรถยนต ชั้น 3 จะสามารถ

ปฏิบัติงาน ผสมสี แกสี ซอมแผลขนาดเล็กท่ีมีรอยบุบ โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมสีรถยนต ชั้น 3 ตองผานเกณฑ

การประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 จํานวน 2 หนวย 

 2. ผูที่จะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมสีรถยนต ชัน้ 3 ตองไดรับ

คุณวุฒิวิชาชีพชางซอมสีรถยนต ชั้น 2 กอน 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 2038 ผสมสีและแกสี ตั้งสูตรสี 

AUTO 2039 พนซอมสี 
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10.11  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมสีรถยนต ช้ัน 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมสีรถยนต ชั้น 4 จะสามารถ

ปฏิบัติงาน ควบคุมเวลาการซอมสีรถยนต ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือสอนงานการซอมสีรถยนต เขียนบันทึกผล

การปฏิบัติงานและการแกปญหางานซอมสีรถยนต โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมสีรถยนต ชัน้ 4 ตองผานเกณฑ

การประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 จํานวน 1 หนวย 

 2. ผูที่จะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมสีรถยนต ชัน้ 4 ตองไดรับ

คุณวุฒิวิชาชีพชางซอมสีรถยนต ชั้น 3 กอน 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 2040 ควบคุมและกํากับดูงานสีรถยนต 
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10.12  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมเครื่องยนต ช้ัน 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลทีมี่คุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมเครือ่งยนต ชั้น 2 จะสามารถ

ปฏิบัติงาน วิเคราะหปญหาเครื่องยนตเบื้องตน ซอมแบบเปดฝาสูบ โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูที่จะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมเครื่องยนต ชั้น 2 ตองผาน

เกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จํานวน 2 และ ชั้น 2 จํานวน 3 หนวย 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 1011 ระบุระเบียบปฏิบัติในสถานประกอบการดานบริการยานยนต 

AUTO 1012 การใชเครื่องมือพ้ืนฐานตามขอกําหนด 

AUTO 1015 ใชเครื่องมือวัดในการบริการยานยนต 

AUTO 3011 วิเคราะหปญหาเครื่องยนตเบนซินเบื้องตน 

AUTO 3012 วิเคราะหปญหาเครื่องยนตดีเซลเบื้องตน 
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10.13  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมเครื่องยนต ช้ัน 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลทีมี่คุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมเครือ่งยนต ชั้น 3 จะสามารถ

ปฏิบัติงาน ซอมเสื้อสูบ โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูที่จะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมเครือ่งยนต ชั้น 3 ตองผาน

เกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 จํานวน 2 หนวย 

 2. ผูที่จะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมเครือ่งยนต ชั้น 3 ตองไดรับ

คุณวุฒิวิชาชีพชางซอมระบบเครื่องยนต ชั้น 2 กอน 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 3013 ซอมเครื่องยนตสวนฝาสูบ (Top Overhaul) 

AUTO 3014 ซอมเสื้อสูบ 
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10.14  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมระบบไฟฟาเครื่องยนต ช้ัน 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมระบบไฟฟาเครื่องยนต ชั้น 2 

จะสามารถปฏิบัติงาน ซอมและบริการไฟฟาเครื่องยนต โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูที่จะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมระบบไฟฟาเครื่องยนต ชั้น 2 

ตองผานเกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จํานวน 2 และ ชั้น 2 จํานวน 2 หนวย 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 1011 ระบุระเบียบปฏิบัติในสถานประกอบการดานบริการยานยนต 

AUTO 1012 การใชเครื่องมือพ้ืนฐานตามขอกําหนด 

AUTO 1015 ใชเครื่องมือวัดในการบริการยานยนต 

AUTO 3021 ซอมไฟฟาเครื่องยนต 
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10.15  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมระบบไฟฟาเครื่องยนต ช้ัน 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมระบบเครื่องยนต ชั้น 3 จะ

สามารถปฏิบัติงาน ซอมและบริการอิเล็กทรอนิกสควบคุมเครื่องยนต โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูที่จะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมระบบไฟฟาเครือ่งยนต ชั้น 3 

ตองผานเกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 จํานวน 1 หนวย 

 2. ผูท่ีจะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมระบบไฟฟาเครื่องยนต ชั้น 3 

ตองไดรับคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมระบบไฟฟาเครื่องยนต ชั้น 2 กอน 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 3022 ซอมอิเล็กทรอนิกสควบคุมเครื่องยนต 
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10.16  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมระบบไฟฟารถยนต ช้ัน 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมระบบไฟฟารถยนต ชั้น 2 จะ

สามารถปฏิบัติงาน ซอม/เปลี่ยน ชิ้นสวนและอุปกรณท่ีเก่ียวของในระบบไฟฟาตัวถังตามทีไ่ดกําหนดไวในคูมือ

ซอม โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมระบบไฟฟารถยนต ชัน้ 2 ตอง

ผานเกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จํานวน 2 และ ชั้น 2 จํานวน 2 หนวย 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 1011 ระบุระเบียบปฏิบัติในสถานประกอบการดานบริการยานยนต 

AUTO 1012 การใชเครื่องมือพ้ืนฐานตามขอกําหนด 

AUTO 1015 ใชเครื่องมือวัดในการบริการยานยนต 

AUTO 4011 ซอมระบบไฟฟาตัวถัง 
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10.17  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมระบบไฟฟารถยนต ช้ัน 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมระบบไฟฟารถยนต ชั้น 3 จะ

สามารถปฏิบัติงาน ซอม/เปลี่ยน ชิ้นสวนและอุปกรณที่เกีย่วของในระบบไฟฟาอํานวยความสะดวกตามที่ได

กําหนดไวในคูมือซอม โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูท่ีจะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมระบบไฟฟารถยนต ชัน้ 3  ตอง

ผานเกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 ท้ัง 1 หนวย 

2. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมระบบไฟฟารถยนต ชัน้ 3 ตอง

ไดรับคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมระบบไฟฟารถยนต ชั้น 2 กอน 

 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 4012 ซอมระบบไฟฟาอํานวยความสะดวก 
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10.18  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมระบบปรบัอากาศ ช้ัน 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลทีมี่คุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมระบบปรับอากาศ ชัน้ 2 จะ

สามารถปฏิบัติงาน ถอด/ประกอบ ลางทําความสะอาด รวมถึง ดูด/เติมน้าํยาในระบบปรับอากาศในรถยนต

โดยบุคคลจะตองมีคุณลกัษณะดงันี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมระบบปรับอากาศ ชัน้ 2 ตอง

ผานเกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชัน้ 1 จํานวน 2 หนวย และ ชั้น 2 จํานวน 3 หนวย รวม

จํานวน 5 หนวย 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 1011 ระบุระเบียบปฏิบัติในสถานประกอบการดานบริการยานยนต 

AUTO 1012 การใชเครื่องมือพ้ืนฐานตามขอกําหนด 

AUTO 1015 ใชเครื่องมือวัดในการบริการยานยนต 

AUTO 4021 บริการลางระบบปรับอากาศ 

AUTO 4022 บริการดูดและเติมน้ํายาระบบปรับอากาศ 
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10.19  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมระบบปรับอากาศ ช้ัน 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลทีมี่คุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมระบบปรับอากาศ ชัน้ 3 จะ

สามารถปฏิบัติงาน ซอม/เปลี่ยน ชิ้นสวนและอุปกรณท่ีเก่ียวของในระบบปรับอากาศตามท่ีไดกําหนดไวในคูมือ

ซอม โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมระบบปรับอากาศ ชัน้ 3 ตอง

ผานเกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ท้ัง 2 หนวย 

 2. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมระบบปรับอากาศ ชัน้ 3 ตอง

ไดรับคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมระบบปรับอากาศ ชั้น 2 กอน 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 4023 ซอมระบบปรับอากาศรถยนต 

AUTO 4024 ซอมระบบไฟฟาปรับอากาศ 
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10.20  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมระบบเครื่องลางรถยนต ช้ัน 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลทีมี่คุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมระบบเครื่องลางรถยนต ชั้น 2 

จะสามารถปฏิบัติงาน ซอมระบบกันสะเทือน ระบบขับเลี้ยว และระบบเบรก โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะ

ดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพระบบเครือ่งลางรถยนต ชั้น 2 ตองผาน

เกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จํานวน 2 หนวย และ ชั้น 2 จํานวน 4 หนวย รวมจํานวน 

6 หนวย 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 1011 ระบุระเบียบปฏิบัติในสถานประกอบการดานบริการยานยนต 

AUTO 1012 การใชเครื่องมือพ้ืนฐานตามขอกําหนด 

AUTO 1015 ใชเครื่องมือวัดในการบริการยานยนต 

AUTO 5011 ซอมระบบกันสะเทือน 

AUTO 5012 ซอมระบบขับเลี้ยว 

AUTO 5013 ซอมระบบเบรกรถยนต 
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10.21  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมระบบเครื่องลางรถยนต ช้ัน 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลทีมี่คุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมระบบเครื่องลางรถยนต ชั้น 3 

จะสามารถปฏิบัติงาน ซอมระบบกันสะเทือนแบบพิเศษ ระบบขับเลีย้วแบบพิเศษ และระบบเบรกแบบพิเศษ 

โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมระบบกันสะเทือน ชั้น 3 ตอง

ผานเกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 จํานวน 3 หนวย 

 2. ผูที่จะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมระบบกันสะเทือน ชัน้ 3 ตอง

ไดรับคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมระบบกันสะเทือน ชั้น 2 กอน 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 5014 ซอมระบบกันสะเทือนแบบพิเศษ 

AUTO 5015 ซอมระบบขับเลี้ยวแบบพิเศษ 

AUTO 5016 ซอมระบบเบรกรถยนตแบบพิเศษ 
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10.22  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมระบบสงถายกําลัง  ช้ัน 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมระบบสงถายกําลัง ชั้น 2 จะ

สามารถปฏิบัติงาน ซอมระบบคลัตช โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมระบบสงถายกําลัง ชั้น 2 ตอง

ผานเกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชัน้ 1 จํานวน 2 หนวย และ ชั้น 2 จํานวน 2 หนวย รวม

จํานวน 4 หนวย 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 1011 ระบุระเบียบปฏิบัติในสถานประกอบการดานบริการยานยนต 

AUTO 1012 การใชเครื่องมือพ้ืนฐานตามขอกําหนด 

AUTO 1015 ใชเครื่องมือวัดในการบริการยานยนต 

AUTO 5021 ซอมระบบคลัตช 
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10.23  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางซอมระบบสงถายกําลัง  ช้ัน 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางซอมระบบสงถายกําลัง ชั้น 3 จะ

สามารถปฏิบัติงาน ซอมเกียรธรรมดา ซอมเกียรอัตโนมัติ ซอมเฟองทายขับเคลื่อนลอหลัง ซอมเพลารับและ

เพลาสงกําลัง โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมระบบสงกําลัง ชั้น 3 ตองผาน

เกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 จํานวน 4 หนวย  

 2. ผูทีจ่ะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมระบบสงถายกําลัง ชั้น 3 ตอง

ไดรับคุณวุฒิวิชาชีพชางซอมระบบสงถายกําลัง ชั้น 2 กอน 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 5022 ซอมเกียรธรรมดา 

AUTO 5023 ซอมเกียรอัตโนมัติ 

AUTO 5024 ซอมเฟองทายขับเคลื่อนลอหลัง 

AUTO 5025 ซอมเพลารับและเพลาสงกําลัง 
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10.24  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางติดตั้งสวนควบและอุปกรณของรถยนตท่ีใชกาซ

ปโตรเลียมเหลวเปนเช้ือเพลิง ช้ัน 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางติดตั้งสวนควบและอุปกรณของ

รถยนตที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง ชั้น 2 จะสามารถปฏิบัติงาน ติดตั้งสวนควบและอุปกรณกาซ

ระบบดูด โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูที่จะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางติดตั้งสวนควบและอุปกรณของ

รถยนตท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง ชั้น 2 ตองผานเกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชัน้ 

1 จํานวน 2 หนวย และ ชั้น 2 จํานวน 5 หนวย รวมจํานวน 7 หนวย 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 1011 ระบุระเบียบปฏิบัติในสถานประกอบการดานบริการยานยนต 

AUTO 1012 การใชเครื่องมือพ้ืนฐานตามขอกําหนด 

AUTO 1015 ใชเครื่องมือวัดในการบริการยานยนต 

AUTO 6011 ตรวจและเตรียมความพรอมกอนการติดตั้ง 

AUTO 6012 เตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณกาซ 

AUTO 6013 ติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณกาซระบบดูด 

AUTO 6015 ตรวจสอบการติดตั้งและ ปรับตั้งเครื่องยนตสําหรับอุปกรณกาซระบบดูด 
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10.25  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางติดตั้งสวนควบและอุปกรณของรถยนตท่ีใชกาซ

ปโตรเลียมเหลวเปนเช้ือเพลิง ช้ัน 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางติดตั้งสวนควบและอุปกรณของ

รถยนตที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง ชั้น 3 จะสามารถปฏิบัติงาน ติดตั้งสวนควบและอุปกรณกาซ

ระบบฉีด โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูที่จะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางติดตั้งสวนควบและอุปกรณของ

รถยนตท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง ชั้น 3 ตองผานเกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชัน้ 

1 จํานวน 2 หนวย ชั้น 2 จํานวน 3 หนวย และ ชั้น 3 จํานวน 2 หนวย รวมจํานวน 7 หนวย 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 1011 ระบุระเบียบปฏิบัติในสถานประกอบการดานบริการยานยนต 

AUTO 1012 การใชเครื่องมือพ้ืนฐานตามขอกําหนด 

AUTO 1015 ใชเครื่องมือวัดในการบริการยานยนต 

AUTO 6011 ตรวจและเตรียมความพรอมกอนการติดตั้ง 

AUTO 6012 เตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณกาซ 

AUTO 6014 ติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณกาซระบบฉีด 

AUTO 6016 ตรวจสอบการติดตั้งและ ปรับตั้งเครื่องยนตสําหรับอุปกรณกาซระบบฉีด 
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10.26  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางติดตั้งสวนควบและอุปกรณของรถยนตท่ีใชกาซ

ธรรมชาติอัดเปนเช้ือเพลิง ช้ัน 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางติดตั้งสวนควบและอุปกรณของ

รถยนตท่ีใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง ชัน้ 2 จะสามารถปฏิบัติงาน ติดตัง้สวนควบและอุปกรณกาซระบบ

ดูด โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูที่จะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางติดตั้งสวนควบและอุปกรณของ

รถยนตท่ีใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชือ้เพลิง ชัน้ 2 ตองผานเกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชัน้ 1 

จํานวน 2 หนวย และ ชั้น 2 จํานวน 5 หนวย รวมจํานวน 7 หนวย 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 1011 ระบุระเบียบปฏิบัติในสถานประกอบการดานบริการยานยนต 

AUTO 1012 การใชเครื่องมือพ้ืนฐานตามขอกําหนด 

AUTO 1015 ใชเครื่องมือวัดในการบริการยานยนต 

AUTO 6021 ตรวจและเตรียมความพรอมกอนการติดตั้ง 

AUTO 6022 เตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณกาซ 

AUTO 6023 ติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณกาซระบบดูด 

AUTO 6025 ตรวจสอบการติดตั้งและ ปรับตั้งเครื่องยนตสําหรับอุปกรณกาซระบบดูด 
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10.27  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการยานยนต อาชีพชางติดตั้งสวนควบและอุปกรณของรถยนตท่ีใชกาซ

ธรรมชาติอัดเปนเช้ือเพลิง ช้ัน 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูที่พึงประสงคในอาชีพชางติดตั้งสวนควบและอุปกรณของ

รถยนตท่ีใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชือ้เพลิง ชัน้ 3 จะสามารถปฏิบัติงาน ติดตัง้สวนควบและอุปกรณกาซระบบ

ฉีด โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

 2. การทํางานเปนทีม 

 3. ความสามารถในการแกไขปญหา 

 4 การเรียนรู 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผูที่จะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชางติดตั้งสวนควบและอุปกรณของ

รถยนตท่ีใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชือ้เพลิง ชัน้ 3 ตองผานเกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ชัน้ 1 

จํานวน 2 หนวย ชั้น 2 จํานวน 3 หนวย และ ชั้น 3 จํานวน 2 หนวย รวมจํานวน 7 หนวย 

กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผูท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมบริการยานยนต หรือ บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 

หนวยสมรรถนะ  

รหัส หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

AUTO 1011 ระบุระเบียบปฏิบัติในสถานประกอบการดานบริการยานยนต 

AUTO 1012 การใชเครื่องมือพ้ืนฐานตามขอกําหนด 

AUTO 1015 ใชเครื่องมือวัดในการบริการยานยนต 

AUTO 6021 ตรวจและเตรียมความพรอมกอนการติดตั้ง 

AUTO 6022 เตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณกาซ 

AUTO 6024 ติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณกาซระบบฉีด 

AUTO 6026 ตรวจสอบการติดตั้งและ ปรับตั้งเครื่องยนตสําหรับอุปกรณกาซระบบฉีด 
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5. ตารางแผนผังแสดงหนาที ่

5.1. ตารางแสดงหนาท่ี 

    ทบทวนคร้ังที่........ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 

 

ความมุงหมายหลกั 

Key Purpose 

 บทบาทหลกั   

Key Roles 

 หนาท่ีหลัก 

Key Function 

คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 

บุคคลากรดานบริการยาน

ยนตมีมาตรฐานในระดับ

สากล 

 10 ซอมบํารุงรักษารถยนตไดตาม

มาตรฐานสากล 

 101 ปฏบิตัิงานพ้ืนฐานดานบริการ

ยานยนต 

  102 ซอมบํารุงตามระยะทาง 

 20 

 

ซอมตวัถังและสไีดตาม 

มาตรฐานสากล 

 201 ซอมตวัถังรถยนต 

  203 ซอมสรีถยนต 

 30 

 

ซอมเครื่องยนตไดตาม 

มาตรฐานสากล 

 301 ซอมเครื่องยนต 

  302 ซอมระบบไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสควบคุมเครื่องยนต 

 40 

 

ซอมบํารุงระบบไฟฟารถยนตได

ตามมาตรฐานสากล 

 401 ซอมบํารุงระบบไฟฟาภายใน

รถยนต 

  402 ซอมระบบปรบัอากาศ 

 50 

 

ซอมระบบเครื่องลางรถยนต

และระบบสงถายกําลังไดตาม

มาตรฐานสากล 

 501 ซอมระบบเครื่องลาง 

  502 ซอมระบบสงถายกําลัง 

 60 ติดตั้งอุปกรณกาซรถยนตได

ตามมาตรฐานสากล 

 601 ติดตั้งสวนควบและอุปกรณของ

รถยนตท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลว 

(LPG) เปนเช้ือเพลิง 

  602 ติดตั้งสวนควบและอุปกรณของ

รถยนตท่ีใชกาซธรรมชาติอัด 

(CNG) เปนเช้ือเพลิง 

คําอธิบาย   

ตารางแผนผังแสดงหนาท่ีเปนแผนผังท่ีใชวิเคราะหหนาท่ีงานเพ่ือใหไดหนาท่ีหลัก (Key Function) 
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5.2. ตารางแสดงหนาท่ี (ตอ) 

    ทบทวนคร้ังที่........ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 

หนาท่ีหลัก 

Key Function 

 หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หนวยสมรรถนะยอย 

Element of Competency 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 

AUTO 

101 

ปฏบิตัิงาน 

พ้ืนฐานดาน 

บรกิารยานยนต

ใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 

สากล 

 AUTO 

1011 

ระบุระเบียบปฏิบัติในสถาน

ประกอบการดานบรกิารยาน

ยนต 

 AUTO 

10111 

ระบุขอกําหนดดานความปลอดภัยได 

  AUTO 

10112 

10112 ระบุขอกําหนดดาน

สิ่งแวดลอมได 

 AUTO 

1012 

ใชเครื่องมือพ้ืนฐานตาม

ขอกําหนด 

 AUTO 

10121 

เลือก เตรียม เครื่องมือไดถูกตองกับ

งาน 

  AUTO 

10122 

ใชเครื่องมือไดถูกตองกับงาน 

  AUTO 

10123 

บํารุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือได

อยางถูกวิธี 

 AUTO 

1013 

ลางทําความสะอาดรถยนต (คาร

แคร) 

 AUTO 

10131 

ทําความสะอาดตัวถังภายนอกไดตาม

ขอกําหนด 

  AUTO 

10132 

ทําความสะอาดภายในหองโดยสารได

ตามขอกําหนด 

  AUTO 

10133 

ทําความสะอาดหองเครื่องยนตไดตาม

ขอกําหนด 

 AUTO 

1014 

ขัดและเคลือบสีรถยนต (คาร

แคร) 

 AUTO 

10141 

ขัดและเคลือบสีผิวรถยนตไดตาม

ขอกําหนด 

 AUTO 

1015 

ใชเครื่องมือวัดในการบริการ 

ยานยนต 

 AUTO 

10151 

ใชเครื่องมือวัดในการบริการยานยนต

ไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

10152 

ใชเครื่องมือพิเศษในการบริการยาน

ยนตไดตามขอกําหนด 
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    ทบทวนคร้ังที่........ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 

หนาท่ีหลัก 

Key Function 

 หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หนวยสมรรถนะยอย 

Element of Competency 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 

AUTO 

102 

ปฏบิตัิงานซอม

บํารุงตาม

ระยะทางใหมี

คุณภาพตาม

มาตรฐาน 

สากล 

 AUTO 

1021 

การบํารุงรักษาเครื่องยนต  AUTO 

10211 

เตรียมความพรอมกอนการบํารุงรกัษา

ไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

10212 

เปลี่ยนถายสารหลอลื่นไดตาม

ขอกําหนด 

  AUTO 

10213 

เปลีย่นกรองในระบบเครือ่งยนตได

ตามขอกําหนด 

  AUTO 

10214 

เปลี่ยนถายนํ้ายาระบบหลอเย็นได

ตามขอกําหนด 

  AUTO 

10215 

บริการสายพานไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

10216 

บรกิารระบบจดุระเบิดเครือ่งยนต

เบนซินไดตามขอกําหนด 

 AUTO 

1022 

การบํารุงรักษาระบบไฟฟา  AUTO 

10221 

บริการระบบปรับอากาศไดตาม

ขอกําหนด 

  AUTO 

10222 

บริการแบตเตอรีไ่ดตามขอกําหนด 

  AUTO 

10223 

ตรวจสอบระบบไฟฟาสองสวางและ

ไฟสัญญาณเบ้ืองตนไดตามขอกําหนด 

 AUTO 

1023 

การบํารุงรักษาระบบสงกําลัง 

และเครื่องลาง 

 AUTO 

10231 

บริการเปลี่ยนถายสารหลอลื่นระบบ

สงกําลังไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

10232 

บริการเปลี่ยนถายนํ้ามันเบรกไดตาม

ขอกําหนด 
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    ทบทวนคร้ังที่........ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 

หนาท่ีหลัก 

Key Function 

 หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หนวยสมรรถนะยอย 

Element of Competency 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 

  AUTO 

10233 

บริการเปลี่ยนถายนํ้ามันพวงมาลยั

พาวเวอรไดตามขอกําหนดพาวเวอร 

  AUTO 

10234 

ตรวจสอบระบบหามลอไดตาม

ขอกําหนด 

  AUTO 

10235 

ตรวจสอบบังคับเลี้ยวไดตาม

ขอกําหนด 

  AUTO 

10236 

ตรวจสอบระบบรองรับนํ้าหนักไดตาม

ขอกําหนด 

  AUTO 

10237 

ตรวจสอบสภาพยางรถยนตไดตาม

ขอกําหนด 

 AUTO 

1024 

การบํารุงรักษายางและลอ

รถยนต 

 AUTO 

10241 

ตรวจสอบสภาพยางไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

10242 

ถอด/ใสยางไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

10243 

สลับยางถวงลอไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

10244 

บริการตั้งศูนยลอไดตามขอกําหนด 

AUTO 

201 

ซอมตวัถัง

รถยนตใหมี

คุณภาพตาม

มาตรฐาน 

 AUTO 

2011 

ใชเครื่องมือและอุปกรณสาํหรับ

งานซอมเบา 

 AUTO 

20111 

ใชเครื่องมือพ้ืนฐานเพ่ือการถอด

ประกอบช้ินสวนตัวถังไดตามคูมือซอม 

  AUTO 

20112 

ใชเครื่องมือสําหรับงานซอมเบาได

ตามขอกําหนด 
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    ทบทวนคร้ังที่........ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 

หนาท่ีหลัก 

Key Function 

 หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หนวยสมรรถนะยอย 

Element of Competency 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 

สากล  AUTO 

2012 

เช่ือมงานโลหะแผน 

 

AUTO 

20121 

เตรียมแนวเช่ือม 

 

 

AUTO 

20122 

เลือกกรรมวิธีการเช่ือมโลหะแผน 

 

 

AUTO 

20123 

เช่ือมโลหะแผนใชงานไดตาม

ขอกําหนด 

 AUTO 

2013 

ถอด-ประกอบช้ินสวนตวัถัง

รถยนตสาํหรับงานซอมเบา  

AUTO 

20131 

ถอดประกอบ ตรวจสอบช้ินสวน

อุปกรณงานเบาไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

20132 

จัดเก็บช้ินสวน อุปกรณงานซอมเบา

ไดตามขอกําหนด 

 AUTO 

2014 

ซอมเบาช้ินสวนตัวถังรถยนต 

 

AUTO 

20141 

ซอมช้ินสวนดวยการเคาะไดตาม

ขอกําหนด 

 

 

AUTO 

20142 

ซอมรอยยุบดวยเครื่องมือพิเศษได

ตามขอกําหนด 

 AUTO 

2015 

ถอด-ประกอบช้ินสวนตวัถัง

รถยนต สําหรับงานซอมปาน

กลาง 

 

AUTO 

20151 

ถอด ประกอบช้ินสวนสาํหรบังาน 

ซอมปานกลางไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

20152 

จัดเก็บช้ินสวนอุปกรณงานซอมปาน

กลางไดตามขอกําหนด 

 AUTO 

2016 

ปรับโครงสรางตัวถังรถยนต 

 

AUTO 

20161 

วิเคราะหความเสียหายเก่ียวกับ

โครงสรางของตัวถังรถยนตไดตาม

ขอกําหนด 

 

 

AUTO 

20162 

ปรับโครงสรางและตัวถังรถยนตตาม

คูมือซอม 
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    ทบทวนคร้ังที่........ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 

หนาท่ีหลัก 

Key Function 

 หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หนวยสมรรถนะยอย 

Element of Competency 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 

 AUTO 

2017 

ตัด เปลีย่นช้ินสวนโครงสรางและ

ตวัถังรถยนต  

AUTO 

20171 

ตัดและนําช้ินสวนออกจากโครงสราง

และตัวถังไดตามกําหนด 

 

 

AUTO2

0172 

เช่ือมเปลี่ยนช้ินสวนโครงสรางและ

ตัวถังไดตามกําหนด 

 AUTO 

2018 

ปรับโครงสรางและตัวถัง (เฟรม

อิสระ) 

 

AUTO 

20181 

วิเคราะหความเสียหายเก่ียวกับ

โครงสรางของตัวถังรถยนตไดตาม

ขอกําหนด 

 

 

AUTO 

20182 

ดงึโครงรถ (Chassis) ไดตามคูมือซอม 

 AUTO 

2019 

ตัดเปลี่ยนโครงรถ (เฟรมอิสระ) 

 

AUTO 

20191 

ตัดและนําช้ินสวนออกจากโครงรถได

ตามกําหนด 

 

 

AUTO 

20192 

เช่ือมเปลี่ยนช้ินสวนโครงรถไดตาม

กําหนด 

 AUTO 

2020 

ควบคุมและกํากับดูงานซอม

ตวัถังรถยนต  

AUTO 

20201 

กําหนดแผนการซอม 

 

 

AUTO 

20202 

ตรวจสอบคณุภาพ งานซอมตวัถัง

รถยนต 

 

 

AUTO 

20203 

วิเคราะห วินิจฉัย และแกไขปญหา 

AUTO 

203 

ซอมสีรถยนต 

ใหมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน 

สากล 

 AUTO 

2031 

ขัดและลอกส ี  

 

AUTO 

20311 

เตรียมงานกอนขัดไดตรงตาม

ขอกําหนด 

 

 

AUTO 

20312 

ขัดสีไดตรงตามขอกําหนด 
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    ทบทวนคร้ังที่........ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 

หนาท่ีหลัก 

Key Function 

 หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หนวยสมรรถนะยอย 

Element of Competency 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 

 

 

AUTO 

20313 

ลอกสีไดตรงตามขอกําหนด 

 AUTO 

2032 

พนสีรองพ้ืนเกาะเหล็ก  AUTO 

20321 

เตรียมช้ินงานกอนการพนสีรองพ้ืน

เกาะเหล็กไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

20322 

พนสีพ้ืนเกาะเหล็กไดตามขอกําหนด 

 AUTO 

2033 

โปวส ี

 

AUTO 

20331 

เตรียมช้ินงานกอนการโปวสไีดตาม

ขอกําหนด 

 

 

AUTO 

20332 

โปวสีไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

20333 

ขัดสีโปวไดตามขอกําหนด 

 AUTO 

2034 

พนสกีลบรอย 

 

AUTO 

20341 

เตรียมช้ินงานกอนการพนสีกลบรอย

ไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

20342 

พนสีพ้ืนกลบรอยไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

20343 

ขัดสีพ้ืนกลบรอยไดตามขอกําหนด 

 AUTO 

2035 

ขัดเคลือบเงาส ี

 

AUTO 

20351 

เตรียมช้ินงานกอนการขัดเคลือบเงาสี

ไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

20352 

ขัดเคลือบเงาสีไดตามขอกําหนด 
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    ทบทวนคร้ังที่........ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 

หนาท่ีหลัก 

Key Function 

 หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หนวยสมรรถนะยอย 

Element of Competency 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 

 AUTO 

2036 

พนสีจิรงและเคลือบเคลียร 

 

AUTO 

20361 

เตรียมงานกอนการพนสีจริงไดตาม

ขอกําหนด 

 

 

AUTO 

20362 

พนสีจริงไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

20363 

พนเคลียร ทับหนาไดตามขอกําหนด 

 AUTO 

2037 

พนสีตัดลาย 2 โทน 

 

AUTO 

20371 

เตรียมงานกอนการพนสีพนสีตัดลาย 

2 โทนไดตามกําหนด 

 

 

AUTO 

20372 

พนสีตัดลาย 2 โทนไดตามกําหนด 

 

 

AUTO 

20373 

พนเคลียรทับหนาไดตามกําหนด 

 AUTO 

2038 

ผสมสีและแกสี  ตั้งสูตรส ี

 

AUTO 

20381 

เตรียมงานกอน ผสมสี แกสไีดตาม

ขอกําหนด 

 

 

AUTO 

20382 

ผสมสีตามสตูรพรอมเทียบสีไดตาม

ขอกําหนด 

 

 

AUTO 

20383 

ปรับแกเฉดสีไดตามขอกําหนด 

 AUTO 

2039 

พนซอมส ี

 

AUTO 

20391 

เตรียมงานกอน ผสมสี แกสไีดตาม

กําหนด 

 

 

AUTO 

20392 

โปวสีและขัดสีโปวไดตามกําหนด 
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    ทบทวนคร้ังที่........ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 

หนาท่ีหลัก 

Key Function 

 หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หนวยสมรรถนะยอย 

Element of Competency 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 

 

 

AUTO 

20393 

พนและขัดสีพ้ืนกลบรอยไดตาม

กําหนด 

 

 

AUTO 

20394 

ผสมสีจริงไดตามกําหนด 

 

 

AUTO 

20395 

พนสีจริงไดตามกําหนด 

 

 

AUTO 

20396 

พนเคลียรไดตามกําหนด 

 

 

AUTO 

20397 

ขัดสีเคลือบเงาไดตามกําหนด 

 AUTO 

2040 

ควบคุมและกํากับดูงานสรีถยนต 

 

AUTO 

20401 

กําหนดแผนการซอมสรีถยนต 

 

 

AUTO 

20402 

ตรวจสอบคณุภาพงานซอมสรีถยนต 

 

 

AUTO 

20403 

วิเคราะห วินิจฉัยปญหา 

AUTO 

301 

ซอมเครื่องยนต

ใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 

สากล 

 AUTO 

3011 

วิเคราะหปญหาเครื่องยนต

เบนซนิเบ้ืองตน  

AUTO 

30111 

ตรวจสอบและตัง้รอบเดนิเบาของ

เครื่องยนตไดตามคูมือซอม 

 

 

AUTO 

30112 

ตรวจสอบและตั้งระบบไฟจุดระเบิด

ของเครื่องยนตเบนซินไดตามคูมือ

ซอม 

 

 

AUTO 

30113 

ตรวจวัดความดันนํ้ามันเช้ือเพลิง

เบนซินไดตามคูมือซอม 
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    ทบทวนคร้ังที่........ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 

หนาท่ีหลัก 

Key Function 

 หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หนวยสมรรถนะยอย 

Element of Competency 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 

 

 

AUTO 

30114 

ตรวจวัดกําลังอัดของเครื่องยนต

เบนซินไดตามคูมือซอม 

 AUTO 

3012 

วิเคราะหปญหาเครื่องยนตดีเซล

เบ้ืองตน  

AUTO 

30121 

ตรวจสอบและตัง้รอบเดนิเบาของ

เครื่องยนตไดตามคูมือซอม 

 

 

AUTO 

30122 

ตรวจสอบระบบเช้ือเพลิงความดันต่ํา

ของเครือ่งยนตดีเซลไดตามคูมือซอม 

 

 

AUTO 

30123 

ตรวจสอบระบบเช้ือเพลิงความดันสูง

ของเครือ่งยนตดีเซลไดตามคูมือซอม 

 

 

AUTO 

30124 

ตรวจวัด ปรบัตั้งความดันนํ้ามัน

เช้ือเพลิงท่ีหัวฉีด ไดตามคูมือซอม 

 

 

AUTO 

30125 

ตรวจวัดกําลังอัดของเครื่องยนตดีเซล

ไดตามคูมือซอม 

 AUTO 

3013 

ซอมเครื่องยนตสวนฝาสูบ (Top 

Overhaul)  

AUTO 

30121 

ถอด/ประกอบอุปกรณรวมท่ีเก่ียวของ

ของเครื่องยนตไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

30122 

ถอด/ประกอบชุดกลไกไทมมิ่งไดตาม

ขอกําหนด 

 

 

AUTO 

30123 

ถอด/ประกอบฝาสูบไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

30124 

ถอด/ประกอบชุดกลไกวาลว และ

ปรับตั้งวาลวไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

30125 

ปรบัแตงเครื่องยนตไดตามคูมอืซอม 

  AUTO ตรวจวัดช้ินสวนฝาสูบไดตามคูมือซอม 
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    ทบทวนคร้ังที่........ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 

หนาท่ีหลัก 

Key Function 

 หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หนวยสมรรถนะยอย 

Element of Competency 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 

30126 

 AUTO 

3014 

ซอมเสื้อสูบ 

 

AUTO 

30131 

ถอด/ประกอบอุปกรณรวมของ

เครื่องยนตไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

30132 

ถอด/ประกอบเครือ่งยนตออกจากตวั

รถไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

30133 

ถอด/ประกอบช้ินสวนเครื่องยนตได

ตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

30134 

ตรวจและวัดขนาดช้ินสวนเครื่องยนต

ไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

30135 

ปรับตั้งการทํางานและทดสอบ

สมรรถนะของเครือ่งยนตหลงัโอเวอร

ฮอลไดตามขอกําหนด 

AUTO 

302 

ซอมระบบไฟฟา

และ

อิเลก็ทรอนิกส

ควบคุม

เครื่องยนตใหมี

คุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 

 AUTO 

3021 

ซอมไฟฟาเครื่องยนต 

 

AUTO 

30211 

ตรวจสอบ ซอมและ/หรือเปลีย่น

ระบบสตารทไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

30212 

ตรวจสอบ ซอมและ/หรือเปลีย่น

ระบบประจุไฟฟาไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

30213 

ตรวจสอบ ซอมและ/หรือเปลีย่น

ระบบพัดลมระบายความรอน

เครื่องยนตไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

30214 

ตรวจสอบ ซอมและ/หรือเปลีย่น

ระบบไฟจดุระเบิดของเครื่องยนตได

ตามขอกําหนด 

 AUTO ซอมอิเล็กทรอนิกสควบคุม  AUTO ตรวจสอบสัญญาณ Input ECU และ 
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    ทบทวนคร้ังที่........ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 

หนาท่ีหลัก 

Key Function 

 หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หนวยสมรรถนะยอย 

Element of Competency 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 

3022 เครื่องยนต 30221 Output ไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

30222 

วิเคราะหและเปลีย่น อุปกรณระบบ

ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสควบคุม

เครื่องยนตไดตามขอกําหนด 

AUTO

401 

ซอมระบบไฟฟา

ภายในรถยนต

ใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 

สากล 

 AUTO 

4011 

ซอมระบบไฟฟาตัวถัง  AUTO 

40111 

ตรวจสอบและแกไขระบบกระจก

ไฟฟาตามขอกําหนด 

  AUTO 

40112 

ตรวจสอบและแกไขระบบปดนํ้าฝน

ตามขอกําหนด 

  AUTO 

40113 

ตรวจสอบและแกไชระบบไฟสองสวาง

และไฟสัญญาณตามขอกําหนด 

  AUTO 

40114 

ตรวจสอบและแกไขระบบไฟในเกง

ตามขอกําหนด 

  AUTO 

40115 

ตรวจสอบและแกไขระบบแตร

สัญญาณตามขอกําหนด 

  AUTO 

40116 

ตรวจสอบและแกไขระบบวิทยตุาม

ขอกําหนด 

 AUTO 

4012 

ซอมระบบไฟฟาอํานวยความ

สะดวก 

 AUTO 

40121 

ตรวจสอบและแกไขระบบเซนทรลัลอ

คตามขอกําหนด 

  AUTO 

40122 

ตรวจสอบและแกไขระบบกระจกมอง

ขางปรับไฟฟาตามขอกําหนด 

  AUTO 

40123 

ตรวจสอบและแกไขระบบมาตรวัด

ตามขอกําหนด 

  AUTO ตรวจสอบและแกไขระบบเบาะไฟฟา
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    ทบทวนคร้ังที่........ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 

หนาท่ีหลัก 

Key Function 

 หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หนวยสมรรถนะยอย 

Element of Competency 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 

40124 ตามขอกําหนด 

  AUTO 

40125 

ตรวจสอบและแกไขระบบ Airbag 

ตามขอกําหนด 

  AUTO 

40126 

ตรวจสอบและแกไขระบบกันขโมย

ตามขอกําหนด 

AUTO 

402 

ซอมระบบปรบั

อากาศใหมี

คุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 

 AUTO 

4021 

บริการลางระบบปรับอากาศ  AUTO 

40211 

ลางทําความสะอาดระบบปรับอากาศ

ตามขอกําหนด 

 AUTO 

4022 

บริการดดูและเตมิน้ํายาระบบ

ปรบัอากาศ 

 AUTO 

40221 

ดูดสารทําความเย็นออกจากระบบ

ตามขอกําหนด 

  AUTO 

40222 

เติมสารทําความเย็นไดตามขอกําหนด 

 AUTO 

4023 

ซอมระบบปรบัอากาศรถยนต  AUTO 

40231 

ตรวจสอบการทํางานของระบบปรบั

อากาศไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

40232 

ซอม/เปลี่ยน ช้ินสวนอุปกรณระบบ

ปรับอากาศไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

40233 

ทดสอบการทํางานของระบบปรบั

อากาศไดตามขอกําหนด 

 AUTO 

4024 

ซอมระบบไฟฟาปรับอากาศ  AUTO 

40241 

ตรวจสอบการทํางานของระบบปรบั

อากาศตามขอกําหนด 

  AUTO 

40242 

ซอม/เปลี่ยน ช้ินสวนอุปกรณระบบ

ไฟฟาปรับอากาศไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

40243 

ทดสอบการทํางานของระบบไฟฟา

ปรับอากาศไดตามขอกําหนด 
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    ทบทวนคร้ังที่........ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 

หนาท่ีหลัก 

Key Function 

 หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หนวยสมรรถนะยอย 

Element of Competency 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 

AUTO 

501 

ซอมระบบ

เครื่องลางใหมี

คุณภาพตาม

มาตรฐาน 

สากล 

 AUTO 

5011 

ซอมระบบกันสะเทือน   AUTO 

50111 

ตรวจสอบและเปลี่ยนชุดแมคเฟอรสัน

สตรัท/Shock-up ไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

50112 

ตรวจสอบและเปลี่ยนทอรช่ันบาร/

แหนบไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

50113 

ตรวจสอบและเปลีย่นปกนกไดตาม

ขอกําหนด 

  AUTO 

50114 

ตรวจสอบและเปลีย่นชุดกันโคลงและ

ลูกหมากไดตามขอกําหนด 

 AUTO 

5012 

ซอมระบบขับเลี้ยว  AUTO 

50121 

ตรวจสอบและซอมเปลี่ยนชุดกระปุก

พวงมาลัยไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

50122 

ตรวจสอบและซอมเปลี่ยนชุดแร็ค

แอนดพีเนียนไดตามขอกําหนด 

 AUTO 

5013 

ซอมระบบเบรกรถยนต  AUTO 

50131 

ตรวจสอบและเปลีย่นระบบเบรก

กลไก (แมคคานิกส) ไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

50132 

ตรวจสอบและเปลีย่นระบบเบรกไฮ

ดรอลิกส ไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

50133 

ตรวจสอบและเปลีย่นระบบระบบ

เบรกนิวเมตกิส ไดตามขอกําหนด 

 AUTO 

5014 

ซอมระบบกันสะเทือนแบบพิเศษ  AUTO 

50141 

วิเคราะหความผิดปกติและซอม

เปลี่ยนไดตามขอกําหนด  

  AUTO 

50142 

ปรับแตงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรได

ตามขอกําหนด 

 AUTO ซอมระบบขับเลีย้วแบบพิเศษ  AUTO วิเคราะหความผิดปกติและซอม
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    ทบทวนคร้ังที่........ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 

หนาท่ีหลัก 

Key Function 

 หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หนวยสมรรถนะยอย 

Element of Competency 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 

5015 50151 เปลี่ยนไดตามขอกําหนด  

  AUTO 

50152 

ปรับแตงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรได

ตามขอกําหนด 

 AUTO 

5016 

ซอมระบบเบรกรถยนตแบบ

พิเศษ 

 AUTO 

50161 

วิเคราะหความผิดปกติและซอม

เปลี่ยนไดตามขอกําหนด  

  AUTO 

50162 

ปรับแตงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรได

ตามขอกําหนด 

AUTO 

502 

ซอมระบบสง

ถายกําลังใหมี

คุณภาพตาม

มาตรฐาน 

สากล 

 AUTO 

5021 

ซอมระบบคลัตช  AUTO 

50211 

เปลี่ยนชุดคลัตชไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

50212 

ทดสอบระบบการทํางานของคลัตชได

ตามขอกําหนด 

 AUTO 

5022 

ซอมเกียรธรรมดา  AUTO 

50221 

ถอด/ปรบั/เปลี่ยน/ประกอบชุดเกียร

ไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

50222 

ทดสอบและปรับตั้งการทํางานของ

เกียรไดตามขอกําหนด 

 AUTO 

5023 

ซอมเกียรอัตโนมตั ิ  AUTO 

50231 

ถอด/ตรวจสอบ ชุดทอรทคอนเวอร

เตอรไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

50232 

ประกอบชุดคลตัชตและชุดเฟองเกียร

ไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

50233 

ลางทําความสะอาดชุดกลไกควบคมุ

การเปลีย่นตําแหนงเกียรไดตาม

ขอกําหนด 
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    ทบทวนคร้ังที่........ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 

หนาท่ีหลัก 

Key Function 

 หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หนวยสมรรถนะยอย 

Element of Competency 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 

  AUTO 

50234 

ทดสอบการทํางานของระบบและ

ปรับตั้งกลไกควบคุมความดันไดตาม

ขอกําหนด 

  AUTO 

50235 

วินิจฉัยขอบกพรองดวยเครื่องมือ

อิเลก็ทรอนิกส (กรณีเปนเกียรท่ี

ควบคุมดวยไฟฟาอิเล็กทรอนิกส) 

 AUTO 

5024 

ซอมเฟองทายขับเคลื่อนลอหลัง  AUTO 

50241 

เปลี่ยนซลีไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

50242 

ปรับแตงเฟองทายไดตามขอกําหนด 

 AUTO 

5025 

ซอมเพลารับและเพลาสงกําลัง  AUTO 

50251 

ตรวจสอบและซอมเปลี่ยนเพลารบั

และสงกําลังไดตามขอกําหนด 

  AUTO 

50252 

ตรวจสอบและซอมเปลีย่นกากบาท

เพลากลาง, ยอยยาง และแบริ่งไดตาม

ขอกําหนด 

AUTO 

601 

ติดตั้งสวนควบ

และเครื่อง

อุปกรณของ

รถยนตท่ีใชกาซ

ปโตรเลียมเหลว 

(LPG) เปน

เช้ือเพลิงใหมี

 AUTO 

6011 

ตรวจและเตรียมความพรอมกอน

การติดตั้ง  

AUTO 

60111 

ตรวจสอบการทํางานของเครื่องยนต

และระบบหลอเยน็ไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

60112 

ตรวจสอบระบบไฟฟารถยนตไดตาม

ขอกําหนด 

 

 

AUTO 

60113 

เตรียมความพรอมเครื่องมือและ

อุปกรณ และรถยนตกอนการตดิตัง้ได

ตามขอกําหนด 
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    ทบทวนคร้ังที่........ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 

หนาท่ีหลัก 

Key Function 

 หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หนวยสมรรถนะยอย 

Element of Competency 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 

คุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 

 AUTO 

6012 

เตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือติดตั้งสวนควบ

และเครื่องอุปกรณกาซ 

 

 

 

AUTO 

60121 

เตรียมพ้ืนท่ีภายในหองเครื่องยนตได

ตามขอกําหนด 

 

 

AUTO  

60122 

เตรียมพ้ืนท่ีดานทายรถยนตไดตาม

ขอกําหนด 

 

 

AUTO  

60123 

เตรียมพ้ืนท่ีใตทองรถยนตไดตาม

ขอกําหนด 

 AUTO 

6013 

ติดตั้งตดิตั้งสวนควบและเครื่อง

อุปกรณกาซระบบดูด  

AUTO  

60131 

ติดตั้งชุดอุปกรณกาซระบบดดูไดตาม

ขอกําหนด 

 

 

AUTO  

60132 

ติดตั้งอุปกรณไฟฟาและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO  

60133 

ติดตั้งถังกาซและทอนํากาซแบบคงตัว 

(ทอนํากาซความดันสูง) ไดตาม

ขอกําหนด 

 AUTO 

6014 

ติดตั้งสวนควบและเครื่อง

อุปกรณกาซระบบฉีด  

AUTO  

60141 

ติดตั้งชุดอุปกรณกาซระบบฉีดไดตาม

ขอกําหนด 

 

 

AUTO  

60142 

ติดตั้งอุปกรณไฟฟาและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

60143 

ติดตั้งถังกาซและทอนํากาซแบบคงตัว 

(ทอนํากาซความดันสูง) ไดตาม

ขอกําหนด 

 AUTO 

6015 

ตรวจสอบการตดิตัง้ และปรบัตัง้

เครื่องยนตสําหรับอุปกรณกาซ  

AUTO  

60151 

ตรวจสอบความปลอดภัยหลังการ

ติดตั้งไดตามขอกําหนด 
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    ทบทวนคร้ังที่........ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 

หนาท่ีหลัก 

Key Function 

 หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หนวยสมรรถนะยอย 

Element of Competency 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 

  ระบบดดู 

 

AUTO  

60152 

ปรับตั้งเครื่องยนตระบบดูดไดตาม

ขอกําหนด 

 AUTO 

6016 

 

 

ตรวจสอบการตดิตัง้ และปรบัตัง้

เครื่องยนตสําหรับอุปกรณกาซ

ระบบฉีด  

 

AUTO  

60161 

ตรวจสอบความปลอดภัยหลังการ

ติดตั้งไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO  

60162 

ปรับตั้งเครื่องยนตระบบฉีดไดตาม

ขอกําหนด 

AUTO 

602 

ติดตั้งสวนควบ

และอุปกรณของ

รถยนตท่ีใชกาซ

ธรรมชาติอัด 

(CNG) เปน

เช้ือเพลิงใหมี

คุณภาพตาม

มาตรฐาน 

สากล 

 AUTO 

6021 

 

ตรวจและเตรียมความพรอมกอน

การติดตั้ง 

 

 

AUTO 

60211 

ตรวจสอบการทํางานของเครื่องยนต

และระบบหลอเยน็ไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

60212 

ตรวจสอบระบบไฟฟารถยนตไดตาม

ขอกําหนด 

 

 

AUTO  

60213 

เตรียมความพรอมเครื่องมือและ

อุปกรณ และรถยนตกอนการตดิตัง้ได

ตามขอกําหนด 

 AUTO 

6022 

เตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือติดตั้งสวนควบ

และเครื่องอุปกรณกาซ  

AUTO 

60221 

เตรียมพ้ืนท่ีภายในหองเครื่องยนตได

ตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

60222 

เตรียมพ้ืนท่ีดานทายรถยนตไดตาม

ขอกําหนด 

 

 

AUTO 

60223 

เตรียมพ้ืนท่ีใตทองรถยนตไดตาม

ขอกําหนด 

 AUTO 

6023 

ติดตั้งสวนควบและเครื่อง

อุปกรณกาซระบบดูด  

AUTO 

60231 

ติดตั้งชุดอุปกรณกาซระบบดดูไดตาม

ขอกําหนด 

 

 

AUTO 

60232 

ติดตั้งอุปกรณไฟฟาและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสไดตามขอกําหนด 
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    ทบทวนคร้ังที่........ประกาศใช ณ วัน/เดือน/ป 

หนาท่ีหลัก 

Key Function 

 หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

 หนวยสมรรถนะยอย 

Element of Competency 

รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย  รหัส คําอธบิาย 

 

 

AUTO 

60233 

ติดตั้งถังกาซและทอนํากาซแบบคงตัว 

(ทอนํากาซความดันสูง) ไดตาม

ขอกําหนด 

 AUTO 

6024 

ติดตั้งสวนควบและเครื่อง

อุปกรณกาซระบบฉีด  

AUTO 

60241 

ติดตั้งชุดอุปกรณกาซระบบฉีดไดตาม

ขอกําหนด 

 

 

AUTO 

60242 

ติดตั้งอุปกรณไฟฟาและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

60243 

ติดตั้งถังกาซและทอนํากาซแบบคงตัว 

(ทอนํากาซความดันสูง) ไดตาม

ขอกําหนด 

 AUTO 

6025 

 

ตรวจสอบการตดิตั้งและปรับตั้ง

เครื่องยนตสําหรับอุปกรณกาซ

ระบบดดู 

 

AUTO 

60251 

ตรวจสอบความปลอดภัยหลังการ

ติดตั้งไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

60252 

ปรับตั้งเครื่องยนตระบบดูดไดตาม

ขอกําหนด 

 AUTO 

6026 

 

 

ตรวจสอบการตดิตั้งและปรับตั้ง

เครื่องยนตสําหรับอุปกรณกาซ

ระบบฉีด  

 

AUTO 

60161 

ตรวจสอบความปลอดภัยหลังการ

ติดตั้งไดตามขอกําหนด 

 

 

AUTO 

60162 

ปรับตั้งเครื่องยนตระบบฉีดไดตาม

ขอกําหนด 

ตารางแผนผังแสดงหนาท่ี (ตอ) เปนแผนผังท่ีใชวิเคราะหหนาท่ีงานหลังจากไดหนาท่ีหลัก (Key Function)

เพ่ือใหได หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) และ หนวยสมรรถะยอย (Element of Competence) 

คําอธิบาย 
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6. คณะผูจัดทาํมาตรฐานอาชีพ 

 การจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต คณะวิศวกรรมเครือ่งกล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรวมจัดทํามาตรฐานนีกั้บทางกลุ มผู ประกอบการตางๆ ทีเ่กี่ยวของในดาน

อุตสาหกรรมยานยนต  ท้ังหมดรวม 34 คน เพ่ือเขียนเปนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพข้ึน ประกอบดวย 

 

7.1 คณะท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1 ผศ.ดร. ประพจน ขุนทอง หัวหนาโครงการ 

2 รศ.ดร. ชัชพล ชังช ู ท่ีปรึกษาโครงการ 

3 รศ.ดร. วรัทยา  ธรรมกิตติภพ ผูเชี่ยวชาญการพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

4 ดร. ไชยวัฒน กล่ําพล นักวิจัยในกลุมอาชีพ 

5 ดร. นันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน นักวิจัยในกลุมอาชีพ 

6 นายชนพล  อินเท่ียง  คณะทํางานและประสานงาน 

7 นางสาวศิริรัตน  เผือกพันธ คณะทํางานและประสานงาน 

 

 

 7.2 คณะกรรมการจัดทํามาตรฐานอาชีพบริการยานยนต 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล หนวยงาน 

ผูแทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

1 นายวีระชัย  ศรีขจร ผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  

(องคการมหาชน) 

ผูแทนองคกรภาครัฐ 

1 นายเลอพงษ ผูแทนจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

2 นายไพรัตน  พรมมา ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ผูแทนฝายวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

1 รองศาสตราจารยเธียรชัย  บุณยะกุล ผูทรงคุณวุฒิสาขาบริการยานยนต 

2 ผูชวยศาสตราจารยพิพล  บุญจันตะ ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล หนวยงาน 

3 รองศาสตราจารยพูลพร  แสงบางปลา ผูทรงคุณวุฒิสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

ผูแทนสมาคมผูประกอบการในกลุมอาชีพ 

1 นายสุนทร  ปติทานันท นายกสมาคมสหมิตรการซอมรถยนตแหงประเทศไทย 

2 นายกมล  ทองสวาง ผูจัดการฝายฝกอบรม บริษัท บีควิก จํากัด 

3 นายกิจจา  แสงพุม รองผูอํานวยการศูนยการศึกษาและฝกอบรมโตโยตา 

4 นายวิฑูร  ศิริชัยพัฒนรัตน ท่ีปรึกษาสามาคม สมาคมอูกลางประกันภัย 

5 นายนคร  อรุณมีศรี รองกรรมการผูจัดการ บริษัทวิริยะกรุป 

6 นายแมสาย  ประภาสะวัต   นายกสมาคมผูติดตั้งอุปกรณใชกาซสําหรับรถยนต 

 

 7.3 คณะทํางานจัดทํามาตรฐานอาชีพบริการยายนต 

ศูนยการศึกษาและฝกอบรมโตโยตา จ.ฉะเชิงเทรา 

 คุณนรินทร  ศิริ 

 คุณคงศักดิ์   แดงดี 

 คุณวิโรจน   หาญทวีวงศา 

 คุณธารา   เกริกไกรเลิศ 

 คุณฤชา  ขวญัตา 

 คุณอัครเดช  จีระวัฒนกุล 

 คุณวีระศักดิ์  วัชรกานนทกุล 

สมาคมสหมิตรการซอมรถยนตแหงประเทศไทย 

 คุณณรงคศักดิ ์ สจัจะไทย 

บริษัทวิริยะกรุป จํากัด 

 คุณชัยฤทธิ์  รุงเมือง 

 คุณจริะสขุ  หงสกุล 

บริษัทคัลเลอรโปร จํากัด 

 คุณอาณัติ ตัญชะกุล 

บริษัทฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย)จํากัด 

 คุณสมศักดิ์  โตแสง 
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บรษิทั Versus Thailand 

 คุณธนวัฒน เมษยานนท 

 คุณพิภพ สุขลิ้ม 

บรษิทั เชฟโลเลต ไทยแลนด  

 คุณพีระ  วรเตชะคงคา 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 คุณรุง เรืองผล 
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