
โครงการสอน ( Course  Syllabus ) 

 

รายวิชา  2100-1005   งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น                        จ านวนหน่วยกิต  2 ( 4 ) 

ระดับ    ปวช. 
1.)  ค าอธิบายรายวิชา 

    การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบ้ืองต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่น  ความ
ปลอดภัยในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น  กระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า  วัสดุ  เครื่อง
เชื่อมและอุปกรณ์ในงานเชื่อม  เครื่องจักรและเครื่องมือท่ีใช้ในงานโลหะแผ่น  การแล่น
ประสาน  รอยต่อท่ีใช้ในงานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า  การเร่ิมต้นอาร์คการเชื่อมเดินแนว ต่อ
มุม ต่อตัวที ท่าราบ  การเขียนแบบแผ่นคลี่ลงแผ่นงาน  การท าตะเข็บ  การบัดกรี  การขึ้น
รูปด้วยการพับ ดัด เคาะขึ้นขอบ การม้วน และการประกอบชิ้นงาน  โดยใช้อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักความปลอดภัยแลอาชีวอนามัย 
 
2.) จุดประสงค์รายวิชา   

 1.เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการกระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า  

 2.เพื่อให้ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่นได้อย่างปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย 
 3.เพื่อให้สามารถใช้และปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมและโลหะ
แผ่น 

 4.เพื่อให้มีความสามารถเชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้าและงานโลหะแผ่น 

 5.เพื่อให้มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีต
รอบคอบตะหนักถึงความปลอดภัย 
 
3.) ผู้สอน 

 1. 
 2. 
 3. 
 

 

 

 



4.) เนื้อหาวิชา ( งานเชื่อมแก๊ส ) 

สัปดาห์    เนื้อหา     กิจกรรมการสอน 

         1.   แนะน ารายวิชาและความรู้เบื้องต้นงานเชื่อมแก๊ส  บรรยาย 
   2.   การเชื่อมด้วยแก๊สออกซิเจน - อะเซทิลีน   บรรยาย 
   การผลิตแก๊สออกซิเจน - อะเซทิลีน 
            ปฏิบัติการเปิด - ปิดแก๊ส     ปฏิบัต ิ
   ทดสอบปรับเปลวไฟทั้ง 3 เปลว 
         3.   เทคนิคการเชื่อมแก๊ส     บรรยาย 
   การควบคุมบ่อหลอมละลาย    ปฏิบัติ 
         4.   ต่อมุมไม่ใช้ลวด      ปฏิบัต ิ
         5.   เดินแนวท่าราบ      ปฏิบัต ิ
         6.   ต่อเกยท่าราบ      ปฏิบัต ิ
         7.   การแล่นประสาน     บรรยาย 
   บัดกรีแข็ง      ปฏิบัติ 
         8.   การตัดด้วยแก๊ส      บรรยาย 
  9.  สรุป       บรรยาย 
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4.) เนื้อหาวิชา ( งานเชื่อมไฟฟ้า ) 

สัปดาห์    เนื้อหา     กิจกรรมการสอน 
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            สร้างบ่อหลอมละลาย     

   4.   เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้า     บรรยาย   

   เดินแนวท่าราบ      ปฏิบัติ 
         5.   พอกแนวท่าราบ 1     ปฏิบัต ิ
         6.   พอกแนวท่าราบ 2     ปฏิบัต ิ
         7.   ต่อเกยท่าราบ      ปฏิบัต ิ
         8.   ต่อตัว T ท่าราบ         บรรยาย 
   9.   สรุป       บรรยาย 
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4.) เนื้อหาวิชา ( งานโลหะแผ่น ) 

สัปดาห์    เนือ้หา     กิจกรรมการสอน 

         1.   แนะน ารายวิชาและความรู้เบื้องต้นงานโลหะแผ่น  บรรยาย 
   2.   ความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย   บรรยาย 
   เคร่ืองมือเคร่ืองจักรในงานโลหะแผ่น 
         3.   ตัดตรงด้วยกรรไกร     ปฏิบัต ิ
  4.  ตัดโค้งด้วยกรรไกร     ปฏิบัต ิ
  5.  เข้าขอบลวด      ปฏิบัต ิ
  6.  ขึ้นตะเข็บ      ปฏิบัต ิ
  7.  กระป๋องสี่เหลี่ยม      ปฏิบัต ิ
  8.  กระป๋องกลม      ปฏิบัต ิ
  9.  สรุป       บรรยาย 

 

 
 

 


