
โครงสร้างหลักสูตรข่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และเคร่ืองยนต์ขนาดเล็ก 
 

ที่ รายวิชา จำนวนชั่วโมง รวม 
ทฤษฏ ี ปฏิบัต ิ  

 หมวดวิชาชีพ 1,200 ชม. 194 1006 1,200 
1 ชย.201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ 4 20 24 
2 ชย.202 แนะนำการใช้เครื่องมือ 3 15 24 
3 ชย 203 ชิ้นส่วนและโครงสร้างรถจักรยานยนต์ 15 75 90 
4 ชย.204 การทำงานของเครื่องยนต์แบบต่างๆ 20 100 120 
5 ชย. 205 การถอดประกอบเพ่ือซ่อมแซมและแก้ไขปัญหา 48 240 288 
6 ชย.206 การบำรุงรักษาและบริการเครื่องยนต์ 46 276 322 
7 ชย.207 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 2 10 12 
8 ชย.208 การทำงานของเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 6 30 36 
9 ชย.201 การถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 23 115 138 
10 ชย.210 การตรวจซ่อมและแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ขนาดเล็ก  23 115 138 
11 ชย.211  การปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่อยงยนต์ 4 10 14 
 รวมจำนวนชั่วโมงฝึกอบรม 194 1006 1200 
 รวมทั้งหลักสูตร 1,200 ชั่วโมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบเนื้อหา 

                 หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 

1. หลักสูตร 
หลักสูตรการฝึกวิชาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้
พิการที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์ฟ้ืนพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนหองคาย ได้มี
ความรู้ ความสามารถมีทักษะในวิชาชีพ และปฏิบัติงานด้านช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์
ขนาดเล็ก ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอาชีพแต่ละบุคคล ตลอดจนสามารถท่ีจะนำความรู้ไปประกอบอาชีพมี
รายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัวโดยไม่เป็นภาระของสังคมและเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์  และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 
2.2 เพ่ือให้สามาถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ หรืออาชีพอิสระได้ 
2.3 เพ่ือให้สามารถนำความรู้ไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 
คนพิการที่เข้ารับการที่เข้ารับการฝึกอาชีพ จะได้รับความรู้ มีความชำนาญ ด้านช่างรถจักรยานยนต์
และเครื่องยนต์ขนาดเล็กได้ 

4. ระยะเวลาการฝึกอาชีพ 
ระยะเวลา 9 เดือน (จำนวน 1,200 ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปกรอบเนื้อหาวิชา หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 
ที ่ หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา กระบวนการ ระยะเวลา ส่ือ 

 ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 ชย 201 ความรู้เกี่ยวกับ

รถจักรยานยนต์ 
1. เข้าใจหลักการความรู้เกี่ยวกับ

รถจักรยานยนต์ 
2. ปฏิบัติงานความรู้เกี่ยวกับ

รถจักรยานต์ 
3. มีความรับผิดชอบต่อความรู้

เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ 

1. การแบ่งประเภท
เครื่องยนต์ 

2. หลักการเบื้องต้น
ของเครื่องยนต์ 

3. หลักการส่งกำลัง
เครื่องยนต์ 

4. ศัพท์เบื้องต้น
เกี่ยวกับ
รถจักรยานยนต์ 

- สอนดา้นการ
บรรยายพร้อม
ด้วยการสาธิต
และให้ผู้เรียน
ได้ฝึกปฏิบัติ
และวัดผลการ
เรียนรู้ผู้เรียน
ภายหบังการ
เรียนรู้ 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

5 
 
5 
 
5 
 
5 

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน/สื่อของ
จริง ในความรู้/
ใบงาน/ใบ
มอบหมายงาน 

     4 20 
 

 

2 ชย.202 แนะนำการใช้
เครื่องมือ 

1. เข้าใจหลักการความรู้กับการ
แนะนำการใช้เครื่องมือ 

2. ปฏิบัติงานแนะนำการใช้
เครื่องมือ 

3. มีความรับผิดชอบต่อการ
แนะนำการใช้เครื่องมือ 

1.ชนิดของเครื่องมือ 
2. วิธีการใช้เครื่องมือ 
3. การบำรุงรักษา
เครื่องมือ 

- สอนด้วยการ
บรรยายพร้อม
สาธิตและให้
ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติและวัดผล
การเรียนรู้ผู้เรียน
ภายหลังการ
เรียนรู้ 

1 
1 
1 

5 
5 
5 
 

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน/สื่อของ
จริงในความรู้ /
ใบงาน/ใบ
มอบหมายงาน 

     3 15 
 

 



ที ่ หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา กระบวนการ ระยะเวลา ส่ือ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3 ชย 203 ชิ้นส่วนและ

โครงสร้างของ
รถจักรยานยนต์ 

1. เข้าใจหลักการเรียนรู้เกี่ยวกับ
รถจักรยานยนต์ 

2. ปฏิบัติชิ้นส่วนและโครงสร้าง
ของรถจักรยานยนต์ 

3.  มีความรับผิดชอบต่อชิ้นส่วนข
และโครงสร้างของรถยนต์ 

1. งานปะยาง
รถจักรยานยนต์ 

2. งานเปลี่ยนยาง
รถจักรยานยนต์ 

3. งานเปลี่ยนอุปกรณ์
ระบบรองรับ
น้ำหนัก 

4. งานเปลี่ยนอุปกรณ์
ระบบเบรก 

5. งานโครงสร้างและ
ชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์ 

- สอนด้วยการ
บรรยายพร้อม
สาธิต พร้อมให้
ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติและ
วัดผลการ
เรียนรู้ ผู้เรียน
ภายหลังการ
เรียนรู้ 

3 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
3 

15 
 

15 
 

15 
 
 

15 
 

15 
 

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน/สื่อของ
จริง/ใบ
ความรู้/ใบ
งาน/ใบ
มอบหมายงาน 

     15 75  
4 ชย.204 การทำงานของ

เครื่องยนต์แบบต่างๆ 
1. เข้าใจหลักการเรียนรู้เกี่ยวกับ

รถจักรยานยนต์ 
2. ปฏิบัติการทำงานของ

เครื่องยนต์แบบต่างๆ 
3. .มีความรับผิดชอบต้องการ

ทำงานของเครื่องยนต์แบบ
ต่างๆ 

1.โครงสร้างและการ
ทำงาน 
2. การทำงานของ
เครื่องยนต์แบบต่างๆ 
3. ระบบแรงอัด
รถจักรยานยนต์ 
4.ระบบไฟแสงสว่าง 
5.ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 
6. ระบบจุดระเบิด 

 2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
10 
10 

-เอกสาร
ประกอบการ
เรียน/สื่อของ
จริง/ใบงาน/ใบ
มอบหมายงาน 



 
ที ่ หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา กระบวนการ ระยะเวลา ส่ือ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
   7.ระบบระบายความ

ร้อน 
8.ระบบกำลังและ
ระบบออโตเมติก 
9.ระบบห้ามล้อมและ
บังคับเลี้ยว 
10.ระบบหล่อลื่น
เครื่องยนต์ 

 -สอนการ
บรรยายพร้อม
สาธิตพร้อมให้
ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติและวัดผล
การเรียนรู้ผู้เรียน
ภายหลัง 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 

 

     20 100  
5 ชย.205 การถอดประกอบ

เพ่ือซ่อมแซมและแก้ไข
ปัญหา 

1.เข้าใจหลักการเรียนรู้เกี่ยวกับ
รถจักรยานยนต์ 
2. ปฏิบัติการถอดประกอบ
ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหา 
3. มีความรับผิดชอบการถอด
ประกอบเพื่อซ่อมแซมและ
แก้ไขปัญหา 

1.งานชุดบนรถจักร 
ยานยนต์ 
2.ระบบจุดระเบิด
รถจักรยานยนต์ 
3. ระบบคลัช
รถจักรยานยนต์ 
4. ระบบชุดเกียร์และ
ส่งกำลัง 
5. เครื่องยนต์สตาร์ท
ติดยาก 
6. เครื่องยนต์ร้อนจัด 
7.ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 

-สอนการ
บรรยายพร้อม
สาธิตพร้อมให้
ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติและวัดผล
การเรียนรู้ผู้เรียน
ภายหลังการ
เรียน 

4 
 
4 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
5 

20 
 

20 
 

25 
 

25 
 

25 
 

25 
25 

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน/สื่อของ
จริง/ใบงาน/ใบ
มอบหมายงาน 



ที ่ หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา กระบวนการ ระยะเวลา ส่ือ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
   8.เครื่องยนต์เสียงดัง

ปกติ 
9.ระบบคลัชรถจักร 
ยานยนต์ 
10.ระบบเบรคล้อยาง 

 5 
 
5 
 
5 
 

25 
 

25 
 

25 
 

 

     48 240  
6 ชย.206 การบำรุงรักษา

และบริการเครื่องยนต์  
1.เข้าใจหลักการเรียนรู้เกี่ยวกับ
รถจักรยานยนต์ 
2.ปฏิบัติการบำรุงรักษาและ
บริการเครื่องยนต์ 
3. มีความรับผิดชอบการ
บำรุงรักษาและบริการเครื่องยนต์ 

 

1.การบำรุงรักษาและ
บริการเครื่องยนต์ 
2.ระบบหล่อลื่น
เครื่องยนต์ 
3. ระบบเบรค
และคลัช
รถจักรยานยนต์ 
4.ระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิง 
5.ระบบจุดระเบิด 
6.การถ่ายน้ำมันโช๊ค
อัพหน้า 
7.การถ่ายและตรวจ
รับระดับน้ำมันเครื่อง 
 

-สอนการบรรยาย
พร้อมสาธิตพร้อม
ให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติและวัดผล
การเรียนรู้ผู้เรียน
ภายหลังการ
เรียนรู้ 

5 
 
5 
 
5 
 
 
5 
 
5 
5 
 
5 
 
 

25 
 

25 
 

25 
 
 

25 
 

25 
25 
 

25 

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน/สื่อของ
จริง/ใบงาน/ใบ
มอบหมายงาน 



ที ่ หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา กระบวนการ ระยะเวลา ส่ือ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
   8.การบริการและ           

หล่อลื่น 
9.การบริการ
เครื่องยนต์ 
10.เครื่องมือสำหรับ
บริการ 

 5 
 
5 
 
1 
 

25 
 

25 
 
5 
 

 

     46 276  
7 ชย.207 ความรู้เครื่องยนต์

ขนาดเล็ก  
1.เข้าใจหลักการความรู้เกี่ยวกับ
เครือ่งยนต์ขนาดเล็ก 
2. ปฏิบัติความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องยนต์ขนาดเล็ก 
3.มีความรับผิดชอบ ความรู้
เกี่ยวกับเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 

 

1.ชิ้นส่วนต่างๆ ของ
เครื่องยนต์ 

- สอนด้วยการ
บรรยายพร้อม
สาธิตและให้
ผู้เรียนไดฝ้ึก
ปฏิบัติ และวัดผล
การเรียนรู้ผู้เรียน
ภายหลังการ
เรียนรู้ 

2 10 เอกสาร
ประกอบการ
เรียน/สื่อของ
จริง/ใบงาน/ใบ
มอบหมายงาน 

     2 10  
8 ชย 208 การทำงานของ

เครื่องยนต์ขนาดเล็ก 
1. เข้าใจหลักการความรู้เกี่ยวกับ

เครื่องยนต์ขนาดเล็ก 
2. ปฏิบัติการทำงานของ

เครื่องยนต์ขนาดเล็ก 
3. มีความรับผิดชอบการทำงาน

ของเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 

1. ระบบจุดระเบิด
เครื่องยนต์ 

2. ระบบกำลังอัด
เครื่องยนต์ 

3. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องยนต ์

- สอนด้วยการ
บรรยายพร้อมสาธิต
และให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติ และวัดผล
การเรียนรู้ผู้เรียน
ภายหลังการเรียนรู ้

1 
 
1 
 
1 

5 
 
5 
 
5 

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน/สื่อของ
จริง/ใบงาน/ใบ
มอบหมายงาน 



ที ่ หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา กระบวนการ ระยะเวลา ส่ือ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
   4.ระบบหล่อลื่น

เครื่องยนต์ 
5. ระบบระบายความ
ร้อนเครื่องยนต์ 
6.ระบบส่งกำลัง
เครื่องยนต์ 

 1 
 
1 
 
1 
 

5 
 
5 
 
5 
 

 

     6 30  
9 ชย.209 การถอดประกอบ

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ขนาด
เล็ก  

1.เข้าใจหลักการความรู้เกี่ยวกับ
เครือ่งยนต์ขนาดเล็ก 
2. ปฏิบัติการถอดประกอบ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 
3.มีความรับผิดชอบ การถอด
ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ขนาด
เล็ก 

 

1.ระบบจุดระเบิด - สอนด้วยการ
บรรยายพร้อม
สาธิตและให้
ผู้เรียนไดฝ้ึก
ปฏิบัติ และวัดผล
การเรียนรู้ผู้เรียน
ภายหลังการ
เรียนรู้ 

2 10 เอกสาร
ประกอบการ
เรียน/สื่อของ
จริง/ใบงาน/ใบ
มอบหมายงาน 

     2 10  
10 ชย 210 การตรวจซ่อมและ

แก้ไขปัญหาเครื่องยนต์
ขนาดเล็ก 

1. เข้าใจหลักการความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องยนต์ขนาดเล็ก 

2. ปฏิบัติการตรวจซ่อมและ
แก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ขนาด
เล็ก 
 

1. ระบบจุดระเบิดของ
เครื่องยนต์ 

2. ระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิงของ
เครือ่งยนต์ 

- สอนด้วยการ
บรรยายพร้อมสาธิต
และให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติ และวัดผล
การเรียนรู้ผู้เรียน
ภายหลังการเรียนรู ้

4 
 
4 
 
4 

20 
 

20 
 

20 

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน/สื่อของ
จริง/ใบงาน/ใบ
มอบหมายงาน 



ที ่ หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา กระบวนการ ระยะเวลา ส่ือ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
  3. มีความรับผิดชอบการตรวจ

ซ่อมและแก้ไขปัญหา
เครื่องยนต์ขนาดเล็ก 

4.ระบบหล่อลื่นของ
เครื่องยนต์ 
5.ระบบส่งกำลัง
เครื่องยนต์ 
6.ระบบกำลังอัดของ
เครื่องยนต์ 

 4 
 
4 
 
3 
 

20 
 

20 
 

20 
 

 

     23 115  
11 ชย.211 การปรับแต่งและ

บำรุงรักษาเครื่องยนต์ 
1.เข้าใจหลักการความรู้เกี่ยวกับ
เครือ่งยนต์ขนาดเล็ก 
2. ปฏิบัติการปรับแต่งและ
บำรุงรักษาเครื่องยนต์ 
3. มีความรับผิดชอบการปรับและ
บำรุงรักษาเครื่องยนต์ 

 

1.ระบบจุดระเบิด
เครื่องยนต์ 
2. ระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ 
3. ระบบหล่อลี่น
เครื่องยนต์ 

- สอนด้วยการ
บรรยายพร้อม
สาธิตและให้
ผู้เรียนไดฝ้ึก
ปฏิบัติ และวัดผล
การเรียนรู้ผู้เรียน
ภายหลังการ
เรียนรู้ 

1 
 
1 
 
2 

5 
 
5 
 
- 

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน/สื่อของ
จริง/ใบงาน/ใบ
มอบหมายงาน 

     4 10  
 


