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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่ างเชื่ อมโลหะ

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่ อให้ส ามารถประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ และทัก ษะด้า นภาษาและการสื่ อสาร ทัก ษะการคิ ดและการ
แก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักการงานอาชี พที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชี พช่างเชื่ อมโลหะ ให้ทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านช่างเชื่อมโลหะ
4. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของตน
5. เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิงานช่างเชื่ อมโลหะในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ รวมทั้ง
การใช้ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานและดํารงชี วติ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ใช้พ ลัง งานและทรั พ ยากรอย่า งคุ ้ม ค่า คํา นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ต่ อ ตนเอง ผูอ้ ื่ นและการอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อม
7. เพื่ อ ให้ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ งานอาชี พ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ มสร้ า งสรรค์ ซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู ้สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความกตัญ�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ประพฤติปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ
และจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง สนใจใฝ่ รู ้ มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง
ต่อต้านความรุ นแรงและการทุจริ ต ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานโดยคํานึ งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. ด้ านสมรรถนะแกนกลาง
2.1 ด้านความรู ้ ได้แก่
2.1.1 หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร
2.1.2 หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
2.1.3 หลักการดํารงตนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
2.1.4 หลักการปรับตัวและดําเนินชีวติ ในสังคมสมัยใหม่
2.2 ด้านทักษะ ได้แก่
2.2.1 ทักษะการสื่ อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2.2.3 ทักษะทางสังคมและการดํารงชี วิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือง
และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัย
2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
2.3.1 สื่ อ สารโดยใช้ ภ าษาไทย ภาษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิต
ประจําวันและในงานอาชีพ
2.3.2 แก้ไ ขปั ญหาในงานอาชี พ โดยใช้หลัก การและกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิ ตศาสตร์
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2.3.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ
หน้าที่พลเมือง
2.3.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชี พ
3.1 ด้านความรู ้ ได้แก่
3.1.1 หลักการทัว่ ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบื้องต้น
3.1.2 หลักการตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหา
3.1.3 หลักการเลือกใช้เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ
3.1.4 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.5 หลักการจัดการงานอาชีพ
3.2 ด้านทักษะ ได้แก่
3.2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วธิ ี การ เครื่ องมือและวัสดุข้นั พื้นฐานในการปฏิบตั ิงาน
3.2.2 ทักษะการปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กาํ หนด
3.2.3 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
3.2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3.2.5 ทักษะด้านสุ ขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
3.3.1 วางแผน ดํา เนิ นงานตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํา นึ ง ถึ ง การบริ หารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพด้านช่างเชื่อมโลหะตามหลักการและกระบวนการ
3.3.3 เลื อ ก ใช้แ ละบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นงานอาชี พ ตามหลัก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
3.3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
3.3.5 อ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วสั ดุอุตสาหกรรม
3.3.6 ประกอบทดสอบวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3.3.7 เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น
3.3.8 ปรับแปรรู ปและขึ้นรู ปงานด้วยเครื่ องมือกล
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สาขางานผลิตภัณฑ์
3.3.9 ตัด สิ น ใจ วางแผนและแก้ไ ขปั ญ หาในงานอาชี พ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ม่ อ ยู่ภ ายใต้
การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.10 ประยุ ก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ทัก ษะทางวิ ช าชี พ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร
ในการแก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านผลิตภัณฑ์
3.3.11 ให้คาํ แนะนําพื้นฐานที่ตอ้ งใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผรู ้ ่ วมงาน
3.3.12 ออกแบบผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะ
3.3.13 ผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะและอะลูมิเนียม
3.3.14 ประมาณราคางานผลิตภัณฑ์โลหะ
3.3.15 เชื่อมอาร์ กลวดเชื่อมหุ ม้ ฟลักซ์แผ่นเหล็กและท่อเหล็กกล้าคาร์ บอน
3.3.16 เดินท่อภายในอาคารและงานท่อส่ งความเย็น
3.3.17 ชุบเคลือบผิวโลหะ งานสี และงานพลาสติก
3.3.18 วัสดุช่างเชื่อม และโลหะวิทยาเบื้องต้น
3.3.19 ปั๊ มขึ้นรู ปโลหะ
สาขางานโครงสร้ าง
3.3.9 ตัด สิ น ใจ วางแผนและแก้ไ ขปั ญ หาในงานอาชี พ ด้า นโครงสร้ า งที่ ไ ม่ อ ยู่ภ ายใต้
การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.10 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านโครงสร้าง
3.3.11 ให้คาํ แนะนําพื้นฐานที่ตอ้ งใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผรู ้ ่ วมงาน
3.3.12 ออกแบบ เขียนแบบประมาณราคางานโครงสร้าง
3.3.13 ผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะโครงสร้าง
3.3.14 เชื่อมแก๊สแผ่นเหล็กกล้าคาร์ บอน
3.3.15 แล่นประสานแผ่นเหล็กและท่อเหล็กกล้าคาร์ บอนและโลหะผสม
3.3.16 เชื่อมอาร์ กลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์แผ่นเหล็กและท่อเหล็กกล้าคาร์ บอน
3.3.17 เชื่อมอาร์ กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กและท่อเหล็กกล้าคาร์ บอน
3.3.18 เชื่อมอาร์ กโลหะแก๊สคลุม แผ่นเหล็กและท่อเหล็กกล้าคาร์ บอน
3.3.19 เชื่อมซ่อมบํารุ ง
3.3.20 วัสดุช่างเชื่อม และโลหะวิทยาเบื้องต้น
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สาขางานอุตสาหกรรมต่ อตัวถังรถโดยสาร
3.3.9 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาในงานอาชีพอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสารที่ไม่
อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.10 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร
3.3.11 ให้คาํ แนะนําพื้นฐานที่ตอ้ งใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผรู ้ ่ วมงาน
3.3.12 เชื่อมแก๊สแผ่นเหล็กกล้า
3.3.13 แล่นประสานแผ่นและท่อเหล็กและโลหะผสม
3.3.14 เชื่อมอาร์ กลวดเชื่อมหุ ม้ ฟลักซ์แผ่นเหล็กและท่อเหล็กกล้าคาร์ บอน
3.3.15 เขียนแบบแผ่นคลี่งานโลหะแผ่น
3.3.16 ผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้ในรถโดยสาร
3.3.17 ประกอบโครงสร้างและตัวถังรถโดยสาร
3.3.18 ประกอบติดตั้งอุปกรณ์ภายในรถโดยสาร
3.3.19 ตกแต่งพ่นสี รถโดยสาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่ างเชื่ อมโลหะ

ผู ส้ ํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศัก ราช 2562 ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่ างเชื่ อมโลหะ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103
หน่วยกิตและเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

3
6
4
4
3
2

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชี พ
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
(21
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
(24
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 18
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
(4

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

103 หน่ วยกิต
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1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1101 จํานวน 2 หน่วยกิต แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
20000-1103 ภาษาไทยธุ รกิจ
20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชี พ
20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ
20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
20000*1101 ถึง 20000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
*-*-*

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1201 สําหรับภาคเรี ยนที่ 1 และรายวิชา 20000-1208 สําหรับภาคเรี ยนที่ 6
รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาอื่นที่สอดคล้องกับประเภทวิชาที่เรี ยน จนครบ
หน่วยกิตที่กาํ หนด
1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
20000-1201
20000-1202
20000-1203
20000-1204
20000-1205
20000-1206
20000-1207
20000-1208
20000-1209

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษอินเทอร์ เน็ต
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทํางาน
ภาษาอังกฤษสําหรับงานช่างอุตสาหกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื่น
สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลื อกรายวิชาต่อไปนี้ ไปจัดการเรี ยนการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรื อในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1222 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1223 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1226 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1227 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1228 ภาษาอินโดนี เซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1229 ภาษาอินโดนี เซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1232 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน
20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1236 ภาษามาเลเซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1237 ภาษามาเลเซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1238 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1239 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1240 ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1241 ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1242 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1243 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1244 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1245 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000*1201 ถึง 20000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
*-*-*
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1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่ า 4 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1301 จํานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1301 วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
20000-1302 วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
20000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร์
20000*1301 ถึง 20000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
0-2-1
*-*-*

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่ า 4 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1401 จํานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1401 คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานอาชีพ
20000-1402 คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม
20000-1406 สถิติการทดลอง
20000*1401 ถึง 20000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20000-1501
20000-1502

ชื่ อวิชา
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย

ท-ป-น
2-0-2
1-0-1

• รายวิชาในกลุ่มวิชาสั งคมศึกษาทีแ่ นะนําเพิม่ เติม
สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบันสามารถเลื อกรายวิช าต่ อไปนี้ ไปจัดการเรี ย นการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
20000-1503
20000-1504
20000-1505

ชื่ อวิชา
ทักษะชีวติ และสังคม
ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ไทย
อาเซี ยนศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
1-0-1
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั
20000-1507 วัฒนธรรมอาเซี ยน
20000*1501 ถึง 20000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
*-*-*

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต)
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่ วยกิ ต หรื อ
เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
1.6.1 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
20000-1601
20000-1602

ชื่ อวิชา
ทักษะการดํารงชีวติ เพื่อสุ ขภาวะ
เพศวิถีศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
20000-1603
20000-1604

ชื่ อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1605 ทักษะสุ ขภาพ
20000-1606 การพัฒนาคุณภาพชีวติ
20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*
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2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน ( 21 หน่ วยกิต )
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20001-1001
20001-1002
20001-1003
20001-1004
20001-2001
20100-1001
20100-1002
20100-1003
20100-1005
20100-1007
20103-1001

ชื่ อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
กฎหมายแรงงาน
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
งานฝึ กฝี มือ
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น
งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
1-2-2
1-0-1
1-2-2
1-3-2
2-0-2
0-6-2
1-3-2
1-3-2
0-6-2

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 24 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20103-2001
20103-2002
20103-2003
20103-2004
20103-2005
20103-2006
20103-2007
20103-2008
20103-2009
20103-2010
20103-2011
20103-2012

ชื่ อวิชา
เชื่อมอาร์ กด้วยลวดเชื่อมหุ ม้ ฟลักซ์ 1
เชื่อมอาร์ กด้วยลวดเชื่อมหุ ม้ ฟลักซ์ 2
ทดสอบแบบทําลายสภาพ
ทดสอบแบบไม่ทาํ ลายสภาพ
เชื่อมอาร์ กทังสเตนแก๊สคลุม 1
เชื่อมอาร์ กโลหะแก๊สคลุม 1
เขียนแบบการเชื่อมและโลหะแผ่น
กระบวนการเชื่อม
คณิ ตศาสตร์ ช่างเชื่อม
มาตรฐานงานเชื่ อมเบื้องต้น
ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1
เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
0-6-2
0-6-2
1-3-2
1-3-2
0-6-2
0-6-2
1-3-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-6-2
1-2-2
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2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต)
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาในสาขางานไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิ ต โดยให้สอดคล้องกับทักษะสาขางาน
ส่ วนที่เหลือให้เลือกเรี ยนรายวิชาจากสาขางานใดในสาขาวิชาช่างเชื่ อมโลหะ รวมกันจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
2.3.1 สาขางานผลิตภัณฑ์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20103-2101 กรรมวิธีการผลิตโลหะภัณฑ์
20103-2102 งานออกแบบผลิตภัณฑ์
20103-2103 ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 2
20103-2104 ปั๊มขึ้นรู ปโลหะ
20103-2105 ระบบท่อภายในอาคาร
20103-2106 โลหะวิทยาเบื้องต้น
20103-2107 ผลิตภัณฑ์พลาสติก
20103-2108 ชุบเคลือบผิวโลหะ
20103-2109 ระบบท่อระบายอากาศ
20103-2110 ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
20103-2111 วัสดุช่างเชื่อม
20103-2112 งานสี
20103-2113 เชื่อมอาร์ กด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์ 3
20103-2114 เชื่อมซ่อมบํารุ ง
20103-2115 งานบริ การวิชาชีพงานผลิตภัณฑ์
20103*2101 ถึง 20103*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20103-5101 ปฏิบตั ิงานผลิตภัณฑ์ 1
20103-5102 ปฏิบตั ิงานผลิตภัณฑ์ 2
20103-5103 ปฏิบตั ิงานผลิตภัณฑ์ 3
20103-5104 ปฏิบตั ิงานผลิตภัณฑ์ 4
20103-5105 ปฏิบตั ิงานผลิตภัณฑ์ 5
20103-5106 ปฏิบตั ิงานผลิตภัณฑ์ 6
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
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ท-ป-น
2-0-2
0-6-2
0-6-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
0-6-2
2-0-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
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2.3.2 สาขางานโครงสร้ าง
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20103-2201 เชื่อมอาร์ กทังสเตนแก๊สคลุม 2
20103-2202 เชื่อมอาร์ กโลหะแก๊สคลุม 2
20103-2203 เขียนแบบโครงสร้าง
20103-2204 โครงสร้าง
20103-2205 การออกแบบรอยต่องานเชื่อม
20103-2206 ความแข็งแรงของวัสดุ
20103-2207 กลศาสตร์ เครื่ องกล
20103-2208 ระบบท่อ
20103-2209 เชื่อมแก๊ส
20103-2210 งานบริ การวิชาชีพงานโครงสร้าง
20103-2106 โลหะวิทยาเบื้องต้น
20103-2111 วัสดุช่างเชื่อม
20103-2112 งานสี
20103-2113 เชื่อมอาร์ กด้วยลวดเชื่อมหุ ม้ ฟลักซ์ 3
20103-2114 เชื่อมซ่อมบํารุ ง
20103*2201 ถึง 20103*2299 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20103-5201 ปฏิบตั ิงานโครงสร้าง 1
20103-5202 ปฏิบตั ิงานโครงสร้าง 2
20103-5203 ปฏิบตั ิงานโครงสร้าง 3
20103-5204 ปฏิบตั ิงานโครงสร้าง 4
20103-5205 ปฏิบตั ิงานโครงสร้าง 5
20103-5206 ปฏิบตั ิงานโครงสร้าง 6

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ท-ป-น
0-6-2
0-6-2
1-3-2
0-6-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-3-2
0-6-2
0-6-2
1-3-2
2-0-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
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2.3.3 สาขางานอุตสาหกรรมต่ อตัวถังรถโดยสาร
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20103-2301 พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก
20103-2302 ประกอบโครงสร้างส่ วนบนรถโดยสาร
20103-2303 ประกอบแผ่นตัวถังและหลังคา
20103-2304 ประกอบโครงสร้างส่ วนล่าง
20103-2305 สร้างส่ วนหน้าและส่ วนท้ายรถโดยสาร
20103-2306 ตกแต่งผิวสําเร็ จรถโดยสาร
20103-2307 บริ การเครื่ องล่างรถโดยสาร
20103-2308 ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตกแต่งภายในรถโดยสาร
20103-2309 สร้างชิ้นส่ วนไฟเบอร์ กลาสรถโดยสาร
20103-2310 เดินสายไฟฟ้ารถโดยสาร
20103*2301 ถึง 20103*2399 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20103-5301 ปฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร 1
20103-5302 ปฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร 2
20103-5303 ปฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร 3
20103-5304 ปฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร 4
20103-5305 ปฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร 5
20103-5306 ปฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร 6

ท-ป-น
2-0-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-3-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วมกันวิเคราะห์ลกั ษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อกําหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา
ทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิ บายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต
เพื่อนําไปจัดทําแผนการฝึ กอาชี พและแนวการวัดและประเมินผลรายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
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2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 20103-8001 จํานวน 4 หน่วยกิต หรื อรายวิชา 20103-8002 และ 20103-8003
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
20103-8001
20103-8002
20103-8003

ชื่ อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 20103-8501 จํานวน 4 หน่วยกิต หรื อรายวิชา 20103-8502 และ 20103-8503
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
20103-8501
20103-8502
20103-8503

ชื่ อวิชา
โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

ให้ เ ลื อ กเรี ย นตามความถนัด และความสนใจจากรายวิช าในหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ
พุทธศักราช 2562 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
ให้จดั กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร รายวิชา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรี ยนรายวิชากิจกรรม
เสริ มหลักสู ตรอื่นให้ครบทุกภาคเรี ยน
รหัสวิชา
20000-2001
20000-2002
20000-2003
20000-2004
20000-2005
20000-2006

ชื่ อวิชา
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-2007 กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
กลุ่มสมรรถนะวิชาชี พพืน้ ฐาน
วิชาชีพพื้นฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
20001-1001
20001-1002
20001-1003
20001-1004
20001-2001

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
กฎหมายแรงงาน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

วิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

20100-1001
20100-1002
20100-1003
20100-1005
20100-1007
20103-1001

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
งานฝึ กฝี มือ
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์เบื้องต้น
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น
งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
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2-0-2
2-0-2
1-2-2
1-0-1
1-2-2
1-3-2
2-0-2
0-6-2
1-3-2
1-3-2
0-6-2
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
20001-1001

อาชี วอนามัยและความปลอดภัย

2-0-2

(Occupational Health and Safety)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
สามารถดําเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและป้องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทํางาน
สามารถปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีจิตสํานึกและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการจัดการ ควบคุ ม ป้ องกันและแก้ไขปั ญ หาด้านอาชี วอนามัยและความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. วางแผนการดําเนินการเบื้องต้นในการควบคุม ป้องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทํางาน
3. วางแผนปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อ่านและปฏิบตั ิตามเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
5. เลือก ใช้เครื่ องป้องกันอันตรายตามสถานการณ์
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชี พ ปั ญหามลพิษ โรคและอุบตั ิภยั
ที่ เกิ ดจากการทํางานและการควบคุ มป้ องกัน การปรั บปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ การจัดการ
อาชี วอนามัยและความปลอดภัยเบื้ องต้น เครื่ องหมายและสัญ ลักษณ์ ค วามปลอดภัย เครื่ องป้ องกันอันตราย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20001-1002

พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม

(Energy, Resources and Environment Conservation)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการ วิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการเพื่อป้ องกันแก้ไขปั ญหาและอนุ รักษ์พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักการและวิธีการป้ องกันแก้ไขปั ญหาและ
อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
3. วางแผนป้ องกันแก้ไขปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงาน
อาชีพ
4. วางแผนการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาเกี่ ย วกับ พลังงาน ทรั พ ยากรและสิ่ งแวดล้อม ประเภทของพลังงาน ทรั พ ยากรและสิ่ งแวดล้อ ม
ความสัมพันธ์ของพลังงาน ทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อมกับการดํารงชี วิต การใช้ประโยชน์ของพลังงานพลังงาน
ทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบที่ เกิดจากการใช้พลังงานและทรัพยากร แนวทางป้ องกัน
และแก้ไ ขปั ญ หาพลังงาน ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อ ม หลัก การและวิ ธี ก ารอนุ รั ก ษ์พ ลังงาน ทรั พ ยากรและ
สิ่ งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

20001-1003

ธุรกิจและการเป็ นผู้ประกอบการ

1-2-2

(Business and Entrepreneurs)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลัก การวางแผนเป้ า หมายชี วิ ต ด้ ว ยวงจรควบคุ ม คุ ณ ภาพ ธุ ร กิ จ และการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิ น หลักการบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ มผลผลิ ตเบื้ องต้น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถจัดทําแผนธุ รกิ จอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง และหลักการ
บริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
ประหยัดและอดทน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการวางแผนเป้ าหมายชี วิตด้วยวงจรควบคุ มคุ ณ ภาพ ธุ ร กิ จและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิ น หลักการบริ หารงานคุณ ภาพและเพิ่ มผลผลิ ตเบื้ องต้น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําแผนธุรกิจอย่างง่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน
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คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับการวางแผนเป้ าหมายชี วิตด้วยวงจรควบคุ มคุ ณ ภาพ การออมและการลงทุ น
ธุ ร กิ จและการเป็ นผู ป้ ระกอบการ การจัด หาและวางแผนทางการเงิ น กฎหมายที่ เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ รู ปแบบและการจัดทําแผนธุ รกิจ หลักเบื้องต้นในการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ

20001-1004

กฎหมายแรงงาน

1-0-1

(Labor Laws)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การคุม้ ครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์และการประกันสังคม
2. เข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับแรงงานด้านอุตสาหกรรมการผลิ ต
และบริ การ
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับ แรงงาน การคุ ้มครองแรงงาน แรงงานสั ม พัน ธ์ แ ละ
การประกันสังคม
2. ปฏิ บ ัติ ต ามวิธีการและขั้นตอนของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับแรงงานด้านอุต สาหกรรมการผลิ ต และ
บริ การ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาเกี่ ยวกับกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับแรงงาน การคุม้ ครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม
กฎหมายอุตสาหกรรมด้านการผลิตและบริ การ
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20001-2001

คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชี พ

(Computer and Information for Careers)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการใช้ค อมพิ วเตอร์ แ ละเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ องานอาชี พ การใช้
ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมสําเร็ จรู ปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. สามารถใช้ระบบปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ปและเทคโนโลยีสารสนเทศตามลักษณะ
งานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิ วเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิ บตั ิ การ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
5. สื่ อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชี พ การใช้ระบบปฏิบตั ิการ
(Windows หรื อ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชี พ การใช้โปรแกรมตาราง
ทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชี พ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรื อการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปอื่น ๆ
ตามลักษณะงานอาชี พ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชี พ ผลกระทบของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
20100-1001

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้ น

1-3-2

(Basic Technical Drawing)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาพฉาย ภาพตัด และภาพ
สามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทํางานด้วยความละเอี ยดรอบคอบ เป็ นระเบี ยบ สะอาด ตรงต่ อเวลา
มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงวิธีการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ
2. อ่านและเขียนแบบภาพชิ้นส่ วนสองมิติ
3. อ่านและเขียนแบบภาพสามมิติ
4. เขียนภาพฉาย ภาพช่วยและภาพตัด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิ คเบื้องต้น การใช้และการบํารุ งรักษาเครื่ องมือ
เขี ยนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิ ค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรู ปเรขาคณิ ต การกําหนดขนาดของมิติ
มาตราส่ วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตัดและสัญลักษณ์เบื้ องต้น ในงาน
ช่างอุตสาหกรรม

20100-1002

วัสดุงานช่ างอุตสาหกรรม

2-0-2

(Industrial Materials )

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจําแนก ชนิ ด คุณลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานของ
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
2. สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และการจัดเก็บได้ตรงตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและตระหนัก เห็นคุณค่าของวัสดุ และนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการพื้นฐานในการจําแนก ชนิ ด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานวัสดุ
อุตสาหกรรม
2. เลือกใช้วสั ดุอุตสาหกรรมได้ตรงตามลักษณะงาน
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ชนิ ด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ การเลือกวัสดุในงาน
อุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิ พลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
วัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสงั เคราะห์ วัสดุงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่ อนและการป้องกันหลักการ
ตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น

20100-1003

งานฝึ กฝี มือ

0-6-2

(Bench Works )

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้น
2. ปฏิบตั ิงานโดยใช้เครื่ องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทํางานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณี ต เรี ยบร้อย ละเอี ยด
รอบคอบ เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เตรี ยมเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้นตามคู่มือ
วัดและร่ างแบบชิ้นงานโลหะ
แปรรู ปและประกอบชิ้นงานโลหะด้วยเครื่ องมือกลทัว่ ไป
ลับคมตัดเครื่ องมือกลทัว่ ไป

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การใช้ การบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ องมื อ และเครื่ องมื อ กลเบื้ อ งต้น งานวัด และตรวจสอบ
งานร่ างแบบ งานเลื่ อ ย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับ คมตัด งานทํา เกลี ย ว งานเครื่ อ งมื อ กลเบื้ อ งต้น
และการประกอบชิ้นงาน สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานแผ่นคลี่ การถ่ายแบบ การเข้าขอบ การทํา
ตะเข็บ การยํ้าหมุด การบัดกรี (Soldering) การขึ้นรู ปด้วยการพับ ดัด ม้วนเคาะ และประกอบชิ้นงาน

20100-1005

งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้ น

1-3-2

(Basic Electrical and Electronic Work )

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. รู ้ เข้ า ใจ และนํ า ไปใช้ ง านเกี่ ย วกั บ หลัก การทํ า งาน ระบบความปลอดภั ย ในงานไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเตรี ยมอุปกรณ์ ประกอบ
ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครื่ องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. มี เจตคติ แ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดี ในการทํางานด้วยความละเอี ย ดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบี ย บ สะอาด
ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและความปลอดภัย
ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น
ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ แหล่งกําเนิ ด
ไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์
ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รี เลย์ ไมโครโฟน ลําโพง อุปกรณ์
สารกึ่ งตัวนํา การบัดกรี การใช้มลั ติ มิเตอร์ เครื่ องกําเนิ ดสัญญาณ ออสซิ ลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

20100-1007

งานเครื่ องมือกลเบื้องต้ น

1-3-2

(Basic Machine Tools)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณที่ใช้ในงานเครื่ องมือกลพื้นฐาน
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการ ตัด เจาะ กลึง งานด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบียบ สะอาด
ตรงต่อเวลามีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางาน การบํารุ งรักษา การปรับตั้ง การใช้งานเครื่ องมือกลพื้นฐานตามคู่มือ
คํานวณค่าความเร็ วรอบ ความเร็ วตัด อัตราการป้อนงานเครื่ องมือกลพื้นฐาน
ลับคมตัด งานกลึง และงานเจาะ ตามคู่มือ
ลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก งานลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก ตามคู่มือ
เจาะรู และรี มเมอร์ ตามแบบสัง่ งาน
กลึงขึ้นรู ปชิ้นงานโลหะตามแบบสัง่ งาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บัติ งานเกี่ ย วกับ หลักความปลอดภัย ในการปฏิ บัติ งานเครื่ องมื อกล ชนิ ด ส่ วนประกอบ
การทํางาน การใช้งานและการบํารุ งรักษาเครื่ องมือกลเบื้องต้น การคํานวณค่าความเร็ วรอบ ความเร็ วตัด อัตราการ
ป้อน ปฏิบตั ิงานกลึงปาดหน้า กลึงปอก เจาะรู และรี มเมอร์ งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้ามีดกลึงปอก ดอกสว่าน
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20103-1001

งานเชื่ อมโลหะเบื้องต้ น

0-6-2

(Basic Welding)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์ เชื่อมแก๊ส และตัดด้วยแก๊สแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
มีทกั ษะในการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
มีทกั ษะในการเชื่อมแก๊สและตัดด้วยแก๊สแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
มีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี ปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัยตามหลักอาชีวศึกษา

สมรรถนะรายวิชา

1. เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้าหุม้ ฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนทุกตําแหน่งท่าเชื่อม
2. เชื่อมแก๊สแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนแบบ Forehand ทุกตําแหน่งท่าเชื่อม
3. ตัดแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส ด้วยเครื่ องและมือ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับงานเชื่ อมอาร์ กลวดเชื่ อมหุ ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์ บอน งานเริ่ มต้นอาร์ ก งานเชื่ อมต่ อ
แนว งานเชื่ อมพอก งานเชื่ อมเดิ นแนวทุกตําแหน่ งท่ าเชื่ อม งานเชื่ อมแก๊ส งานปรับเปลวไฟเชื่ อม งานสร้างบ่ อ
หลอมเหลว งานเชื่ อมเดิ นแนว รอยต่อมุม รอยต่ อชนแบบ Forehand ทุ กตําแหน่ งท่ าเชื่ อม งานตัดแผ่นเหล็กกล้า
คาร์บอนด้วยแก๊ส โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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หน้าว่าง
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชาช่ างเชื่ อมโลหะ
20103-2001
20103-2002
20103-2003
20103-2004
20103-2005
20103-2006
20103-2007
20103-2008
20103-2009
20103-2010
20103-2011
20103-2012

เชื่อมอาร์ กด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์ 1
เชื่อมอาร์ กด้วยลวดเชื่อมหุ ม้ ฟลักซ์ 2
ทดสอบแบบทําลายสภาพ
ทดสอบแบบไม่ทาํ ลายสภาพ
เชื่อมอาร์ กทังสเตนแก๊สคลุม 1
เชื่อมอาร์ กโลหะแก๊สคลุม 1
เขียนแบบการเชื่อมและโลหะแผ่น
กระบวนการเชื่อม
คณิ ตศาสตร์ ช่างเชื่อม
มาตรฐานงานเชื่ อมเบื้องต้น
ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1
เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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1-2-2
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20103-2001

เชื่ อมอาร์ กด้ วยลวดเชื่ อมหุ้มฟลักซ์ 1

0-6-2

(Shielded Metal Arc Welding 1)
วิชาบังคับก่ อน :20103-1001 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
2. มีทกั ษะในการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์ รอยต่อตัวทีแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
3. มีทกั ษะในการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์ ท่อกับแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
4. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานเชื่อมโดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์รอยต่อตัวที แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
2. เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์ ท่อกับแผ่นยึดแน่น (หน้าแปลน)
3. ตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีพินิจ
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเชื่อมอาร์ กด้วยลวดเชื่ อมหุ ม้ ฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนงานเชื่อมต่อตัวที ทุกตําแหน่ง
ท่ า เชื่ อ ม งานเชื่ อ มท่ อ กั บ แผ่ น เหล็ ก กล้ า คาร์ บ อนทุ ก ตํ า แหน่ ง ท่ า เชื่ อ มตามมาตรฐานงานตรวจสอบ
แนวเชื่อมด้วยวิธีพินิจ โดยปฏิบตั ิงานถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20103-2002

เชื่ อมอาร์ กด้ วยลวดเชื่ อมหุ้มฟลักซ์ 2

0-6-2

(Shielded Metal Arc Welding 2)
วิชาบังคับก่ อน : 20103-1001 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
มีทกั ษะในการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์รอยต่อชนแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีพินิจ
มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานเชื่อมและตรวจสอบโดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ ม้ ฟลักซ์รอยต่อชน แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
2. ตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีการพินิจ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเชื่ อมอาร์ กด้วยลวดเชื่ อมหุ ม้ ฟลักซ์ แผ่นเหล็กกล้าคาร์ บอน งานเชื่ อมรอยต่อชนทุก
ตําแหน่งท่าเชื่อม ตามมาตรฐานสากล งานตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีพินิจ โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักอาชี วอนามัย
และความปลอดภัย
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20103-2003

ทดสอบแบบทําลายสภาพ

1-3-2

(Destructive Testing)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจในหลักการ ทดสอบวัสดุและงานเชื่อม แบบทําลายสภาพ
2. มีทกั ษะปฏิบตั ิงานทดสอบวัสดุและงานเชื่อม แบบทําลายสภาพ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้และทักษะเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้น การทดสอบ ตรวจสอบวัสดุและงานเชื่อม
โดยการทําลายสภาพ
2. ทดสอบวัสดุและงานเชื่อม ด้วยวิธีแบบทําลายสภาพ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการการทดสอบเบื้องต้น ตรวจสอบวัสดุและงานเชื่ อมโดยการทําลายสภาพ
ด้วยวิธีการตี หัก กดหัก ดัดโค้ง ทดสอบแรงกระแทก ทดสอบความแข็ง ทดสอบแรงดึ งโดยถูกต้องตามมาตรฐาน
และตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

20103-2004

ทดสอบแบบไม่ ทาํ ลายสภาพ

1-3-2

(Nondestructive Testing)

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้

1. เข้าใจในหลักการ ทดสอบวัสดุและงานเชื่อม แบบไม่ทาํ ลายสภาพ
2. มีทกั ษะปฏิบตั ิงานทดสอบวัสดุและงานเชื่อม แบบไม่ทาํ ลายสภาพ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นการทดสอบ ตรวจสอบวัสดุและงานเชื่อมโดยการไม่ทาํ ลายสภาพ
2. ทดสอบวัสดุและงานเชื่อม ด้วยวิธีไม่ทาํ ลายสภาพ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการเบื้ องต้นการตรวจสอบวัสดุและงานเชื่ อม ด้วยวิธีไม่ทาํ ลายสภาพด้วย
การพินิจ(VT) นํ้ายาแทรกซึ ม(PT) ผงแม่เหล็ก(MT) คลื่นเสี ยงความถี่สูง(UT) การตรวจจุดบกพร่ องจากภาพถ่ายรังสี
(RT) โดยถูกต้องตามมาตรฐาน และตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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20103 - 2005

เชื่ อมอาร์ กทังสเตนแก๊ สคลุม 1

0-6-2

(Gas Tungsten Arc Welding 1)

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม
2. มีทกั ษะในการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
3. มีทกั ษะในการตรวจสอบจุดบกพร่ องงานเชื่อมโดยวิธีการพินิจ
4. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานเชื่อมและตรวจสอบตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา

1. เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนรอยต่อตัวที
2. เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนรอยต่อท่อหน้าแปลน
3. ตรวจสอบจุดบกพร่ องงานเชื่อมโดยวิธีการพินิจ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเชื่ อมอาร์ กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์ บอน,เครื่ องมือ, วัสดุ, อุปกรณ์,
เทคนิ คในการเชื่ อมอาร์ กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์ บอนรอยต่อตัวที ตําแหน่งท่าเชื่ อม 1F(PA), 2F(PB),
3F(PF),4F(PD),และท่อหน้าแปลนท่าเชื่อม 5F(PH)

20103-2006

เชื่ อมอาร์ กโลหะแก๊ สคลุม 1

0-6-2

(Gas Metal Arc Welding 1)

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้

1. เข้าใจหลักการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Mag and Flux Core)
2. มีทกั ษะในการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(Mag and Flux Core) แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อ
3. มีทกั ษะในการควบคุมงานเชื่อมด้วยแขนกล (Robot Welding)
4. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานเชื่อมและตรวจสอบตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(Mag and Flux Core)แผ่นเหล็กกล้าคาร์ บอนและท่อรอยต่อชนแผ่นกับแผ่น
และท่อกับท่อ
2. ควบคุมงานเชื่อมด้วยแขนกล (Robot Welding)
3. ตรวจสอบจุดบกพร่ องงานเชื่อมโดยวิธีการพินิจ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การเชื่ อ มอาร์ กโลหะแก๊สคลุม(Mag and Flux Core)เครื่ องมื อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิ ค
ในการเชื่ อมอาร์ กโลหะแก๊สคลุม และระบบควบคุมงานเชื่ อมด้วยแขนกล (Robot Welding) เชื่ อมแผ่นเหล็กกล้า
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คาร์ บอน รอยต่อตัวที 1F(PA), 2F(PB), 3F(PF),4F(PD),และท่อหน้าแปลนท่าเชื่ อม 5F(PH)ตรวจสอบจุดบกพร่ อง
งานเชื่อมโดยวิธีการพินิจ และปฏิบตั ิงานตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20103-2007

เขียนแบบการเชื่ อมและโลหะแผ่ น

1-3-2

(Welding and Sheet Metal Drawing)
วิชาบังคับก่ อน : 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการอ่านและเขียนแบบสัง่ งานและแบบแผ่นคลี่
2. มีทกั ษะการอ่านแบบและเขียนแบบแผ่นคลี่และแบบสัง่ งานเชื่ อมโลหะ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน มีความประณี ตเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้และทักษะในการอ่านแบบเขียนแบบแผ่นคลี่และแบบสัง่ งานเชื่อมโลหะ
2. เขียนแบบแผ่นคลี่แบบเส้นขนาน แบบเส้นรัศมีและแบบเส้นสามเหลี่ยม
3. อ่านแบบ เขียนแบบสั่งงานเชื่อมโลหะและงานโครงสร้าง
4. อ่าน เขียนสัญลักษณ์งานเชื่อม รายการวัสดุประกอบแบบงานเชื่อมโลหะ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ การอ่ า นแบบและเขี ย นแบบชิ้ น งานเชื่ อ มโลหะ ภาพประกอบ ภาพฉาย
แบบสั่งงาน การใช้สัญลักษณ์งานเชื่ อมโลหะ งานตรวจสอบงานเชื่ อม รายการวัสดุประกอบแบบตามมาตรฐาน
AWS, ISO และการอ่านและเขียนแบบแผ่นคลี่แบบเส้นขนาน แบบเส้นรัศมีและแบบเส้นสามเหลี่ยม

20103-2008

กระบวนการเชื่ อม

2-0-2

(Welding Process)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการของกระบวนการเชื่อมแบบต่าง ๆ
2. เข้าใจหลักการใช้งานของเครื่ องมือ อุปกรณ์กระบวนการเชื่อมต่าง ๆ
3. เข้าใจลักษณะของรอยเชื่อมตามมาตรฐานและตําแหน่งท่าเชื่อม
4. เข้าใจลักษณะจุดบกพร่ อง สาเหตุและวิธีการแก้ไขในงานเชื่อม
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกระบวนการเชื่อมต่าง ๆ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้งานของเครื่ องมือ อุปกรณ์กระบวนการเชื่อมต่าง ๆ
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับลักษณะของรอยเชื่อมตามมาตรฐานและตําแหน่งท่าเชื่อม
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับลักษณะจุดบกพร่ อง สาเหตุและวิธีการแก้ไขในงานเชื่อม
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คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาเกี่ ย วกับหลัก การเชื่ อ ม เครื่ อ งมื อ อุ ปกรณ์ ใ นกระบวนการเชื่ อ มอาร์ กด้วยลวดเชื่ อมหุ ้ม ฟลัก ซ์
(SMAW) เชื่ อ มอาร์ กทังสเตนแก๊ ส คลุ ม(GTAW) เชื่ อมอาร์ กโลหะแก๊ ส คลุ ม (GMAW)เชื่ อ มไส้ฟ ลักซ์ (FCAW)
เชื่ อมใต้ฟลักซ์ (SAW) เชื่ อมแก๊ส (OAW) แก๊สที่ใช้ในงานเชื่อม ตําแหน่งท่าเชื่อม รอยต่อในงานเชื่อม ลักษณะของ
รอยเชื่อมตามมาตรฐาน ลักษณะจุดบกพร่ อง สาเหตุและวิธีการแก้ไข

20103-2009

คณิตศาสตร์ ช่างเชื่ อม

2-0-2

(Welding Mathematics)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการคํานวณหาค่าในงานช่างเชื่อม
2. เข้าใจหลักการคํานวณหาความยาวเส้นรอบรู ปพื้นที่ ปริ มาตร นํ้าหนักของวัสดุรูปทรงต่าง ๆ
3. เข้าใจหลักการคํานวณหาความเร็ วรอบ ความเร็ วขอบ ความเร็ วตัด ระบบส่ งกําลังทางกล เครื่ องผ่อนแรง
4. เข้าใจหลักการประมาณราคาความสิ้ นเปลืองในงานเชื่อมแก๊สและงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อม
หุม้ ฟลักซ์
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณหาค่าในงานช่างเชื่อม
2. คํานวณความยาวเส้นรอบรู ปพื้นที่ ปริ มาตร นํ้าหนักของวัสดุรูปทรงต่าง ๆตามที่กาํ หนด
3. คํานวณหาความเร็ วรอบ ความเร็ วขอบ ความเร็ วตัด ระบบส่ งกําลังทางกล เครื่ องผ่อนแรง เพื่อใช้
ในการออกแบบตามหลักการ
4. คํานวณหาค่าความสิ้ นเปลืองและค่าใช้จ่ายในงานเชื่อมแก๊สและงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหน่วยในระบบเอสไอ (SI Unit)การคํานวณหาความยาวเส้นรอบรู ป พื้นที่
ปริ มาตรและนํ้าหนักของวัสดุรูปทรงต่างๆการคํานวณความเร็ วรอบ ความเร็ วขอบ ความเร็ วตัด ความสิ้ นเปลือง
ในงานเชื่ อมแก๊สและงานเชื่ อมอาร์ กด้วยลวดเชื่ อมหุ ้มฟลักซ์ การประมาณราคางานเชื่ อม ระบบส่ งกําลังทางกล
เครื่ องผ่อนแรง
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มาตรฐานงานเชื่ อมเบื้องต้ น

2-0-2

(Basic Welding Standards)
วิชาบังคับก่ อน : 20103-2008 กระบวนการเชื่อม

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการและการนํามาตรฐานงานเชื่อมไปใช้
2. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและการนําไปใช้ของมาตรฐานงานเชื่อม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสัญลักษณ์การทดสอบงานเชื่อม สัญลักษณ์งานเชื่อม มาตรฐานเครื่ องเชื่อม
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานการกําหนดกระบวนการเชื่อมและเทคนิคการเชื่อม
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบช่างเชื่อมงานแผ่นและงานท่อเหล็กกล้า

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาเกี่ ยวกับหลักการของมาตรฐานงานเชื่ อมและการนําไปใช้คาํ นิ ยามต่ างๆที่ เกี่ ยวข้องกับการเชื่ อม
ท่าเชื่อมอักษรย่อวิธีการเชื่ อม รหัสลวดเชื่ อม สัญลักษณ์การทดสอบงานเชื่ อม สัญลักษณ์งานเชื่ อมมาตรฐานเครื่ องเชื่ อม
สายเชื่ อม และมาตรฐานการกําหนดกระบวนการและเทคนิ คการเชื่อมมาตรฐานการทดสอบช่างเชื่ อมงานแผ่นและ
งานท่อเหล็กกล้าความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในงานเชื่อม

20103-2011

ผลิตภัณฑ์ โลหะแผ่ น 1

0-6-2

(Sheet Metal Products 1)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการเขียนแบบแผ่นคลี่ งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น
2. มีทกั ษะในการเขียนแบบแผ่นคลี่ งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น
3. มีทกั ษะในการผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น และงานตกแต่งผิวงานผลิตภัณฑ์
4. มีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี โดยใช้อปุ กรณ์ความปลอดภัยส่ วนบุคคลครบถ้วน

สมรรถนะรายวิชา

1. เขียนแบบแผ่นคลี่งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น
2. ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นและงานตกแต่งผิวงานผลิตภัณฑ์ตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเขียนแบบแผ่นคลี่งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น งานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น งานตกแต่ง
ผิวงานผลิตภัณฑ์ งานเคลือบสี อุตสาหกรรมโดยใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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20103-2012

เขียนแบบโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1 -2 - 2

(Welding and Sheet metal Computer Aided Drawing)
วิชาบังคับก่ อน : 20101-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในเขียนแบบเครื่ องกลและโลหะแผ่น
2. มีทกั ษะการเขียนแบบภาพสองมิติ สามมิติ ภาพฉาย ภาพประกอบ ชิ้นงานเครื่ องกล
และโลหะแผ่น การกําหนดขนาด สัญลักษณ์ การทํารายการวัสดุ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ประณี ตเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รับผิดชอบตนเองและผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้และทักษะในการเขียนแบบเครื่ องกลและโลหะแผ่นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. เขียนแบบภาพสองมิติ สามมิติงานเครื่ องกลและงานโลหะแผ่น
3. เขียนแบบภาพแยกชิ้น ภาพประกอบ ภาพช่วยรวมทั้งกําหนดขนาด สัญลักษณ์ รายการวัสดุ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยเขียนแบบ เขียนแบบภาพสองมิติ ภาพฉายมุมที่ 1
และมุมที่ 3 ภาพตัดเต็ม (Full section) ภาพตัดครึ่ ง (Half section) ภาพตัดเลื่อนแนว (Offset section) ภาพตัดแตก
(Broken section) ภาพตัด หมุ น (Revole section) ภาพตัด ย่อส่ วนความยาว ภาพช่ วย (Auxiliary view) ภาพขยาย
เฉพาะส่ วน (Detail) กําหนดขนาด (Dimension) ภาพตัดครึ่ ง ภาพตัดเลื่อนแนว ภาพตัดแตก ภาพตัดหมุน ภาพตัด
ย่อส่ วนความยาว ภาพช่วย ภาพขยายเฉพาะส่ วน กําหนดขนาด พิกดั ความเผื่อและพิกดั งานสวม ชิ้นส่ วนมาตรฐาน
สัญลักษณ์ คุณภาพผิวงาน เขียนตารางรายการแบบสัญลักษณ์ เขียนแบบชิ้นงานเครื่ องกล งานโลหะแผ่น
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก

สาขางานผลิตภัณฑ์
20103-2101
20103-2102
20103-2103
20103-2104
20103-2105
20103-2106
20103-2107
20103-2108
20103-2109
20103-2110
20103-2111
20103-2112
20103-2113
20103-2114
20103-2115

สาขางานโครงสร้ าง
20103-2201
20103-2202
20103-2203
20103-2204
20103-2205
20103-2206
20103-2207
20103-2208
20103-2209
20103-2210
20103-2106
20103-2111

กรรมวิธีการผลิตโลหะภัณฑ์
งานออกแบบผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 2
ปั๊มขึ้นรู ปโลหะ
ระบบท่อภายในอาคาร
โลหะวิทยาเบื้องต้น
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชุบเคลือบผิวโลหะ
ระบบท่อระบายอากาศ
งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
วัสดุช่างเชื่อม
งานสี
เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ ม้ ฟลักซ์ 3
เชื่อมซ่อมบํารุ ง
งานบริ การวิชาชีพงานผลิตภัณฑ์

2-0-2
0-6-2
0-6-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
0–6-2
0-6-2
2-0-2
0-6-2
0-6-2
0 - 6 -2
0-6-2

เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 2
เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2
เขียนแบบโครงสร้าง
โครงสร้าง
การออกแบบรอยต่องานเชื่อม
ความแข็งแรงของวัสดุ
กลศาสตร์เครื่ องกล
ระบบท่อ
เชื่อมแก๊ส
บริ การวิชาชีพงานโครงสร้าง
โลหะวิทยาเบื้องต้น
วัสดุช่างเชื่อม

0-6-2
0-6-2
1-3-2
0-6-2
2-0-2
2-0–2
2-0-2
1-3-2
0-6-2
0-6-2
1-3-2
2-0-2
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20103-2112
20103-2113
20103-2114

งานสี
เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ ม้ ฟลักซ์ 3
เชื่อมซ่อมบํารุ ง

สาขางานอุตสาหกรรมต่ อตัวถังรถโดยสาร
20103-2301
20103-2302
20103-2303
20103-2304
20103-2305
20103-2306
20103-2307
20103-2308
20103-2309
20103-2310

พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก
ประกอบโครงสร้างส่ วนบนรถโดยสาร
ประกอบแผ่นตัวถังและหลังคา
ประกอบโครงสร้างส่ วนล่าง
สร้างส่ วนหน้าและส่ วนท้ายรถโดยสาร
ตกแต่งผิวสําเร็ จรถโดยสาร
บริ การเครื่ องล่างรถโดยสาร
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตกแต่งภายในรถโดยสาร
สร้างชิ้นส่ วนไฟเบอร์กลาสโดยสาร
เดินสายไฟฟ้ารถโดยสาร
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สาขางานผลิตภัณฑ์
20103-2101

กรรมวิธีการผลิตโลหะภัณฑ์

2-0-2

(Manufacturing Products)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการผลิตวิธีการผลิตงานโลหะรู ปภัณฑ์
2. เข้าใจหลักการการวางแผนการจัดการวัสดุอุปกรณ์งานผลิตอุปกรณ์จบั ยึด
3. เข้าใจในการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตงานโลหะภัณฑ์งานโครงสร้าง
4. มีกิจนิสยั อันพึงประสงค์ในการเรี ยนวิชากรรมวิธีการผลิตโลหะภัณฑ์

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้การผลิตงานโลหะรู ปภัณฑ์ งานโครงสร้าง ด้วยกรรมวิธีการผลิตตามหลักการ
2. แสดงความรู ้การกําหนดขั้นตอนของกระบวนการงานผลิตงานโลหะรู ปภัณฑ์ งานโครงสร้าง

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาเกี่ ยวกับกระบวนการผลิตโลหะรู ปภัณฑ์ งานโครงสร้างชนิ ดลักษณะการนําไปใช้งานของวัสดุ
อุปกรณ์งานผลิตอุปกรณ์จบั ยึดการวางแผนการดําเนินงานการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ

20103-2102

งานออกแบบผลิตภัณฑ์

0-6-2

(Product Design)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการขั้นตอนการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์
2. มีทกั ษะในการวางแผนเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์
3. มีทกั ษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายในอาคาร นอกอาคาร
4. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานที่ดี ตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สมรรถนะรายวิชา

1. จัดทําแบบร่ างของผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ รู ปทรง สี ความสวยงามมีประโยชน์
การใช้สอย
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะประเภทเฟอร์นิเจอร์ เครื่ องใช้ในสํานักงาน
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะประเภทสิ่ งประดิษฐ์ ตกแต่ง ภายในอาคาร นอกอาคารหรื อสนาม

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการออกแบบและการผลิ ตโดยจัดทําแบบร่ างของผลิ ตภัณฑ์เน้นความคิ ดสร้ างสรรค์
รู ปทรงสี ความสวยงามประโยชน์การใช้สอยความเหมาะสมในการใช้งานและความประหยัดเลือกกระบวนการผลิต
ที่เหมาะสมกับงาน โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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20103-2103

ผลิตภัณฑ์ โลหะแผ่ น 2

0-6-2

(Sheet metal Products 2)
วิชาบังคับก่ อน : 20103-2011 ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการเขียนแบบแผ่นคลี่ งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น
2. มีทกั ษะในการผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น และงานตกแต่งผิวงานผลิตภัณฑ์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่ วนบุคคลครบถ้วน

สมรรถนะรายวิชา

1. เขียนแบบแผ่นคลี่งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น
2. ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นและงานตกแต่งผิวงานผลิตภัณฑ์

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเขียนแบบแผ่นคลี่งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น งานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น งานตกแต่ง
ผิวงานผลิตภัณฑ์ งานเคลือบสี อุตสาหกรรม โดยใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

20103-2104

ปั๊มขึน้ รู ปโลหะ

1-3-2

(Metal Stemping)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนของการผลิตชิ้นงานด้วยการปั๊มขึ้นรู ป
2. มีทกั ษะในการเตรี ยมงาน ติดตั้ง ปรับตั้ง ทดสอบแม่พิมพ์ ตรวจสอบ ปรับปรุ งคุณภาพชิ้นงาน
3. มีความละเอียดรอบคอบตั้งใจปฏิบตั ิงานคู่มือและ SSOP (Safety Standard Operation Procedure)

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปั๊มขึ้นรู ปชิ้นงานโลหะ
2. ปั๊มขึ้นรู ปชิ้นงานโลหะแบบตัดเฉื อน เจาะตัดเจาะและปรับปรุ งคุณภาพงาน
3. ปั๊มขึ้นรู ปชิ้นงานโลหะแบบดัดหรื อขึ้นรู ป ปั๊มนูนปั๊ มจมและปรับปรุ งคุณภาพงาน
4. ปั๊มขึ้นรู ปชิ้นงานโลหะแบบลากขึ้นรู ปและปรับปรุ งคุณภาพงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนกระบวนการปั๊ มขึ้ นรู ปชิ้ นงานโลหะแผ่นชนิ ดต่างๆ
การ ตัดเฉื อน (Shearing) การปั๊มเจาะ (Blaking) การตัดเจาะรู (Piercing) และการดัด (Bending) การขึ้นรู ป (Forming)
การดึ ง ขึ้ น รู ป (Drawing) การปั๊ ม นู น (Embossing) การปั๊ ม จม (Coining) การบี บ อัด (Swaging) การฝานขอบ
(Shaving) และการตัดขอบ(Trimming) ชนิด ลักษณะ ขนาดของเครื่ องกดปั๊ ม แบบข้อเหวี่ยง (Crank) แบบเยื้องศูนย์
(Eccentric) แบบลู กเบี้ ย ว (Cam) แบบเฟื องรางและเกี ย ร์ (Rack and Gear) ชนิ ด ลักษณะของแม่ พิ มพ์ แม่ พิ มพ์
ธรรมดา(Simple die) แม่ พิ ม พ์ ผ สม (Compound die)แม่ พิ ม พ์ ร วม (Combination die) แม่ พิ ม พ์ แ บบลํ า ดั บ
(Progressive die) ควบคุมเครื่ องปั๊ มขึ้ นรู ปโลหะโดยจัดความพร้อมวัสดุ เครื่ องมืออุปกรณ์ เครื่ องจักรผลิตชิ้ นส่ วน
งานปั๊มขึ้นรู ปปั๊ มขึ้นรู ปโลหะ ติดตั้งแม่พิมพ์ให้พร้อมผลิตชิ้นงาน ทดลองปั๊มชิ้นงานตัวอย่าง หาความผิดปรกติและ
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ถอดแม่พิมพ์ออก และเคลื่ อนย้ายจัดเก็บ ตรวจสอบควบคุ มการผลิ ต วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาการผลิ ต ปรั บปรุ ง
คุณภาพและลดต้นทุนการผลิต

20103-2105

ระบบท่ อภายในอาคาร
(Indoors Piping System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1-3-2

1. เข้าใจหลักการระบบงานท่อและระบบส่ งจ่ายของไหลภายในอาคาร
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์และเครื่ องมืองานระบบท่อภายในอาคาร
3. มีทกั ษะในการเดินท่อภายในอาคารได้ตามมาตรฐาน
4.มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานที่ดี ตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของระบบงานท่อและระบบส่ งจ่ายของไหลภายในอาคาร
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้วสั ดุเครื่ องมือและอุปกรณ์ตามมาตรฐานงานเชื่อมภายในอาคาร
3. เลือกใช้วสั ดุเครื่ องมือและอุปกรณ์งานระบบท่อภายในอาคารตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย
4. ประกอบติดตั้งระบบงานท่อภายในอาคารได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บัติเ กี่ ยวกับหลักการของงานระบบงานท่ อภายในอาคาร ระบบท่ อนํ้าดี ระบบท่ อนํ้า ทิ้ ง
ระบบท่ อนํ้าร้ อน ระบบท่ อนํ้าดับเพลิ ง ระบบการส่ งจ่ ายของไหลด้วยท่ อภายในอาคารความปลอดภัยเกี่ ย วกับ
ระบบงานท่ อ ภายในอาคาร วัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ องมื อ งานเดิ น ท่ อ ภายในอาคารตามหลัก มาตรฐานของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

20103-2106

โลหะวิทยาเบื้องต้ น

1-3-2

(Fundamental Metallurgy)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของโลหะ โครงสร้างโลหะ แผนภูมิสมดุล เหล็กและเหล็กคาร์ไบด์
ผลของความร้อนจากการเชื่อมที่มีต่องานเชื่อม
2. มีทกั ษะในการทดสอบหาสมบัติของโลหะได้ตามหลักการ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโลหะวิทยาเบื้องต้น
2. ทดสอบสมบัติของโลหะอย่างง่าย
3. ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและมหัพภาคของเหล็กกล้า
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คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาเกี่ ยวกับสมบัติของโลหะ การผลิ ตเหล็ก โครงสร้ างของโลหะแบบ BCC FCC และHCP แผนภู มิ
สมดุ ล ของเหล็ก -เหล็ก คาร์ ไ บด์ อิ ท ธิ พ ลของความร้ อ นที่ มี ผ ลต่ อ การเชื่ อ มและบริ เ วณกระทบร้ อ น (HAZ)
การจํา แนกชนิ ด ของโลหะโดยพิ จารณาจากสมบัติ ข องโลหะ การทดสอบชนิ ด ของเหล็กโดยวิ ธีดู ประกายไฟ
การทดสอบความแข็งด้วยตะไบ การปรับปรุ งสมบัติของโลหะโดยใช้ความร้อน การดูโครงสร้างเหล็กกล้า

20103-2107

ผลิตภัณฑ์ พลาสติก

1-3-2

(Plastic Products)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจการแบ่งชนิดโครงสร้างและสมบัติการใช้งานของพลาสติกชนิดต่าง ๆ
2. มีทกั ษะในการเชื่อมพลาสติก การต่อ การขึ้นรู ป การเคลือบผิวโลหะด้วยผงพลาสติก การเคลือบรู ปด้วย
พลาสติก
3. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานที่ดี ตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดโครงสร้างและสมบัติการใช้งานของพลาสติกชนิดต่าง ๆ
2. เชื่อมพลาสติกด้วยเครื่ องเชื่อม ตามหลักการและกระบวนการ
3. เคลือบผิวโลหะด้วยผงพลาสติก
4. เคลือบรู ปด้วยพลาสติก

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ชนิ ดและสมบัติของพลาสติก การนําไปใช้งานของพลาสติกการต่อ การขึ้นรู ป
พลาสติ ก งานไฟเบอร์ กลาส งานชุ บเคลื อ บผิ วโลหะด้วยพลาสติ ก งานเคลื อบรู ป ด้ว ยพลาสติ กและงานเชื่ อ ม
พลาสติกด้วยเครื่ องเชื่อม โดยใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

20103-2108

ชุ บเคลือบผิวโลหะ

1-3-2

(Electro Plating)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการวิธีการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยกรรมวิธีทางเคมี
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้ เตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือและชิ้นงานในงานชุบเคลือบผิวโลหะด้วย
กรรมวิธีเคมี-ไฟฟ้า
3. มีทกั ษะในการชุบเคลือบผิวและรมดํา
4. มีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สมรรถนะรายวิชา

1 .แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิธีการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยกรรมวิธีทางเคมี
2. เลือกใช้เตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือและชิ้นงานในงานชุบเคลือบผิวโลหะด้วยกรรมวิธีเคมี-ไฟฟ้า
3. ชุบเคลือบผิวและรมดําชิ้นงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

41
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานชุบเคลือบผิวด้วยกรรมวิธีเคมี-ไฟฟ้า เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานชุบเคลือบผิว
ทองแดงด่าง ทองแดงกรด การผสมนํ้ายาล้างด่าง นํ้ายาชุบนิ เกิลเงา โครเมียม เงิน ทอง รมดํา ขั้นตอนและกรรมวิธี
การชุบเคลือบผิวโลหะด้วยกรรมวิธีเคมี-ไฟฟ้าโดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2103-2109

ระบบท่ อระบายอากาศ

(Duct System Work)
วิชาบังคับก่ อน : 20103-2011 งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1

0-6-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการเขียนแผ่นคลี่ สร้างท่อ ประกอบระบบท่อส่ งและระบายอากาศ
2. มีทกั ษะการเขียนแผ่นคลี่ สร้างท่อ ประกอบและติดตั้งระบบท่อส่ งและระบายอากาศ
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี ละเอียดรอบคอบ ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่ วนบุคคลครบถ้วน

สมรรถนะรายวิชา

1. เขียนแผ่นคลี่ สร้างท่อ ระบบท่อส่ งและระบายอากาศ
2. เขียนแบบแผ่นคลี่ท่อ ข้อต่อ ข้องอ ท่อแยกงานท่อกลมและท่อเหลี่ยม
3. งานสร้างท่อ ข้อต่อ ข้องอ ท่อแยกงานท่อกลม งานท่อเหลี่ยมและที่ยึดข้อต่อ
4. งานประกอบ ติดตั้งระบบท่อส่ งและระบายอากาศ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการส่ งอากาศและระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม ที่พกั อาศัยด้วยระบบท่อ ชนิด
ลักษณะท่ อ ระบบท่ อส่ งและระบายอากาศ วัส ดุ อุ ปกรณ์ งานระบบส่ งและระบายอากาศ เขี ย นแบบแผ่ น คลี่
สร้างชิ้นส่ วนท่อ ข้อต่อ ข้องอ ท่อแยกงานท่อกลม งานท่อเหลี่ยมและที่ยึดข้อต่อ ประกอบและการติดตั้งระบบท่อ
ส่ งและระบายอากาศใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

20103-2110

ผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม

0-6-2

(Aluminium Production)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการออกแบบ ประกอบติดตั้งงานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมกระจก
2. มีทกั ษะในการสร้างงานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม กระจก
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี โดยใช้อปุ กรณ์ความปลอดภัยส่ วนบุคคลครบถ้วน

สมรรถนะรายวิชา

1. ออกแบบ งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม กระจก
2. ใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ วัสดุงานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม กระจก
3. ประกอบติดตั้งงานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม กระจก
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คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม เครื่ องมือ อุปกรณ์ วัสดุ การตัด การเจาะ การประกอบ
การออกแบบ การอ่านแบบ การเขียนแบบ การวางแผนงาน การสร้างผลิตภัณฑ์อะลูมิเนี ยม เกี่ยวกับงานโครงสร้าง
และเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

20103-2111

วัสดุช่างเชื่ อม

2-0-2

(Welding Materials)

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้

1. เข้าใจหลักการเกี่ยวกับมาตรฐานวัสดุที่ใช้ในงานเชื่อมตามมาตรฐานที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
2. เข้าใจหลักการเลือกใช้วสั ดุในงานช่างเชื่อม
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานรับผิดชอบตรงต่อเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานวัสดุที่ใช้ในงานเชื่อมตามมาตรฐานที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเลือกใช้วสั ดุในงานช่างเชื่อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับชนิ ดและสมบัติของโลหะกลุ่มเหล็ก โลหะนอกกลุ่มเหล็กความสามารถในการเชื่ อมของ
โลหะ (Weld ability) เหล็กกล้ารู ปพรรณสลักเกลียวสกรู หมุดยํ้ากาวสําหรับงานโลหะ

20103-2112

งานสี

0-6-2

(Coloring)

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้

1. เข้าใจหลักการแบ่งชนิด สมบัติของสี และการใช้งานสี ชนิดต่างๆ
2. มีทกั ษะในการเตรี ยมผิวชิ้นงาน เคาะขึ้นรู ป โป๊ วสี แห้งช้าแห้งเร็ ว
3. มีทกั ษะในการพ่นสี พ้ืน พ่นสี แห้งช้าและสี แห้งเร็ ว สี ผง การอบและการขัดเงา
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานรับผิดชอบตรงต่อเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. เลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในงานสี ได้ตามมาตรฐาน
2. เตรี ยมผิวชิ้นงาน เคาะขึ้นรู ป โป๊ วสี แห้งช้าแห้งเร็ ว
3. พ่นสี พ้ืน พ่นสี แห้งช้าและสี แห้งเร็ ว สี ผง การอบและการขัดเงา
4. แก้ไขข้อบกพร่ องที่เกิดจากงานสี

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานพ่นสี สมบัติของสี ชนิ ดการใช้สีพ้ืนสี กนั สนิ มสี กนั ไฟและสี ทบั หน้าเครื่ องมืออุปกรณ์
เตรี ยมผิวชิ้นงานการเคาะขึ้นรู ปการโป๊ วสี แห้งช้าแห้งเร็ วเทคนิคในการพ่นสี การพ่นสี พ้ืนการพ่นสี สี แห้งช้าและสี แห้งเร็ ว
สี ผง การอบและการขัดเงา การแก้ไข้ขอ้ บกพร่ องในงานสี โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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20103-2113

เชื่ อมอาร์ กด้ วยลวดเชื่ อมหุ้มฟลักซ์ 3
(Shielded Metal Arc Welding 3)

0-6-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้

1. เข้าใจหลักการอ่านWPSและPQR ในการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์
2. มีทกั ษะในการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ ม้ ฟลักซ์ ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน
3. มีทกั ษะในการตรวจสอบแนวเชื่อมวิธีการพินิจ
4. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานเชื่อม และตรวจสอบหลักการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนตามWPS
2. บันทึกรายงานผลการเชื่อม(PQR)
3. ตรวจสอบจุดบกพร่ องงานเชื่อมโดยวิธีการพินิจ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเชื่ อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ ม้ ฟลักซ์ (SMAW) เชื่อมท่อเหล็กกล้าคาร์บอน ตําแหน่ง
ท่าเชื่ อม 1G (PA) 2G (PC) และ 5G(PH),6G (H-L045) การอ่าน WPS (Welding Procedure Specification) และPQR
(Procedure Qualification Record) งานตรวจสอบจุดบกพร่ องงานเชื่อมด้วยการพินิจ

20103-2114

เชื่ อมซ่ อมบํารุ ง

(Maintenance Welding)
วิชาบังคับก่ อน : 20103-1001 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น

0-6-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการเชื่อมซ่อมบํารุ งและซ่อมแซม
มีทกั ษะในการเชื่อมซ่อมบํารุ งและซ่อมแซม
มีทกั ษะในการวิเคราะห์การสึ กหรอ แตกร้าว ชนิดโลหะ และวางแผนงานเชื่อม
มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานเชื่อม และตรวจสอบหลักการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. เชื่อมซ่อมบํารุ ง เชื่อมซ่อมแซมชิ้นงานและเครื่ องจักร
2. วิเคราะห์การสึ กหรอ แตกร้าว ชนิดโลหะ และวางแผนงานเชื่อม
3. ตรวจสอบแนวเชื่อมซ่อมบํารุ ง

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเชื่อมซ่อมบํารุ งและเชื่อมซ่อมแซม ศึกษาประเภทเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในงานเชื่อม
ประเภทของการสึ กหรอ การแตกร้าว การวางแผนงานเชื่ อม การเลือกกระบวนการเชื่ อม และวัสดุสิ้นเปลือง การ
เตรี ยมชิ้นงาน การให้ความร้อนชิ้นงานโดยปฏิบตั ิงานตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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20103-2115

บริการวิชาชีพงานผลิตภัณฑ์
( Products Servicer )

0-6-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจระบบงานผลิตภัณฑ์การจัดการงานบริ การงานผลิตภัณฑ์
2. มีทกั ษะการอ่านแบบ ออกแบบ กําหนดวัสดุ ประกอบผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความเรี ยบร้อยประณี ตถูกต้อง ตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สมรรถนะรายวิชา

1 .จัดระบบงานผลิตภัณฑ์การจัดการงานบริ การงานผลิตภัณฑ์
2. ประกอบติดตั้ง เชื่อม ตรวจสอบงานผลิตภัณฑ์
3. ประเมินราคางานผลิตภัณฑ์

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิเกี่ยวกับระบบงานผลิตภัณฑ์การจัดการงานบริ การงานผลิตภัณฑ์ การอ่านแบบ กําหนดวัสดุ
ประกอบ เชื่อม ตรวจสอบงานผลิตภัณฑ์ ปฏิบตั ิงานด้วยความเรี ยบร้อยประณี ตถูกต้อง ตามหลักความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
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20103-51XX

ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ์ ...

*-*-*

(Products Practice ...)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรื อบริ การทางด้านผลิตภัณฑ์
2. สามารถประยุ ก ต์ใ ช้ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในการปฏิ บ ัติ ง านผลิ ต และหรื อบริ ก ารทางด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์
ในสถานประกอบการตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. มีเจตคติ ที่ดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่ อสัตย์ อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การปฏิ บัติ ต นและปฏิ บัติ ง านผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์
ในสถานประกอบการ
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การตามข้อกําหนด
3. ปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การทางด้านผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับมอบหมายตามหลักการและกระบวนการ
4. บันทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับงานผลิ ตและหรื อบริ การทางด้านผลิ ตภัณฑ์ ระดับฝี มือในสถานประกอบการ
การเตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคล การปฏิ บตั ิ ตนในงานอาชี พ การรับคําสั่ง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรี ยม
เครื่ องมื อและวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิ บตั ิ งาน การดําเนิ นงานและแก้ไขปั ญหาการทํางาน การบันทึ กและสรุ ป
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ลกั ษณะงาน สมรรถนะที่ตอ้ งการและเวลาที่ใช้ฝึก เพื่อ
วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชี พ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมิ นผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
วิชาชีพสาขางาน)
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สาขางานโครงสร้ าง
20103-2201

เชื่ อมอาร์ กทังสเตนแก๊ สคลุม 2

(Gas Tungsten Arc Welding 2)
วิชาบังคับก่ อน : 20103-2005 งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1

0-6-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม
มีทกั ษะในการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อ
มีทกั ษะในการตรวจสอบจุดบกพร่ องงานเชื่อมโดยวิธีการพินิจ
มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานเชื่อมและตรวจสอบตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนรอยต่อชนและท่อ
2. ตรวจสอบจุดบกพร่ องงานเชื่อมโดยวิธีการพินิจ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการเชื่ อมอาร์ กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์ บอน เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์
เทคนิ ค ในการเชื่ อ มอาร์ ก ทัง สเตนแก๊ ส คลุ ม แผ่ น เหล็ ก กล้า คาร์ บ อนและท่ อ รอยต่ อ ชนตํา แหน่ ง ท่ า เชื่ อ ม
1G(PA),2G(PC),3G(PF,PG),4G(PE), 5G(PH), และ 6G(H – L045) ตรวจสอบจุ ดบกพร่ องงานเชื่ อมโดยวิ ธี การพิ นิ จ
โดยใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20103-2202

เชื่ อมอาร์ กโลหะแก๊ สคลุม 2

(Gas Metal Arc Welding 2)
วิชาบังคับก่ อน : 20103-2201 งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1

0-6-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1.
2.
3.
4.
5.

สมรรถนะรายวิชา

เข้าใจหลักการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Mag and Flux Core)
มีทกั ษะในการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(Mag and Flux Core)แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อ
มีทกั ษะในการควบคุมงานเชื่อมด้วยแขนกล (Robot Welding)
มีทกั ษะในการตรวจสอบจุดบกพร่ องงานเชื่ อมโดยวิธีการพินิจ
มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานเชื่อมและตรวจสอบตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์ บอนและท่อรอยต่อชนแผ่นกับแผ่น และท่อกับท่อ
2. ตรวจสอบจุดบกพร่ องงานเชื่อมโดยวิธีการพินิจ
3. ควบคุมงานเชื่อมด้วยแขนกล (Robot Welding)

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(Mag and Flux Core) เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิคในการ
เชื่ อมอาร์ กโลหะแก๊สคลุม และระบบควบคุมงานเชื่ อมด้วยแขนกล (Robot Welding) เชื่ อมแผ่นเหล็กกล้าคาร์ บอน
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รอยต่อชน ตําแหน่งท่า1G(PA),2G(PC),3G(PF,PG),4G(PE),เชื่อมท่อกับท่อตําแหน่งท่า 5G(PH), และ6G(H – L045)
ตรวจสอบจุดบกพร่ องงานเชื่อมโดยวิธีการพินิจ และปฏิบตั ิงานตามหลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัย

20103-2203

เขียนแบบโครงสร้ าง

1-3-2

(Structural Drawing)
วิชาบังคับก่ อน : 20103-2007 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้

1. เข้าใจหลักการอ่านแบบและเขียนแบบชิ้นส่ วนโครงสร้างงานโลหะ
2. เข้าใจหลักการต่อชิ้นส่ วนโครงสร้างงานโลหะ
3. มีทกั ษะในการเขียนแบบโครงสร้างงานโลหะ
4. มีทกั ษะในการอ่านแบบถอดแบบชิ้นส่ วนโครงสร้างงานโลหะ
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานรับผิดชอบตรงต่อเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอ่านแบบและเขียนแบบชิ้นส่ วนโครงสร้างงานโลหะ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการต่อชิ้นส่ วนโครงสร้างงานโลหะ
3. อ่านแบบร่ างแบบเขียนแบบรอยต่อโครงสร้างงานโลหะ
4. อ่านแบบถอดแบบชิ้นส่ วนโครงสร้างงานโลหะ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการอ่านแบบร่ างแบบและเขี ยนแบบชนิ ดลักษณะรอยต่ อการประกอบติ ด ตั้ง
การถอดแบบการกําหนดสัญลักษณ์รายการวัสดุงานโครงสร้างโลหะตามมาตรฐาน และหลักความปลอดภัยอาชีวอนามัย

20103-2204

โครงสร้ าง

0-6-2

(Structural)

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้

1. เข้าใจลักษณะรู ปแบบเกี่ยวกับงานโครงสร้างโลหะชนิดต่างๆ
2. มีทกั ษะในการออกแบบอ่านแบบงานโครงสร้างโลหะ
3. มีทกั ษะในการประกอบติดตั้งประมาณราคางานโครงสร้างโลหะ
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานรับผิดชอบตรงต่อเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. ออกแบบ อ่านแบบ ประกอบ ติดตั้ง งานโครงสร้างโลหะ
2. ประมาณราคางานโครงสร้างโลหะ
3. ตรวจสอบคุณภาพงานโครงสร้างโลหะ
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คําอธิบายรายวิชา

ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับชนิ ดลักษณะส่ วนประกอบวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานโครงสร้างโลหะการอ่านแบบ การประกอบ
การติ ด ตั้ง การกํา หนดขั้นตอนการปฏิ บัติ งานการตรวจสอบคุ ณภาพงานโครงสร้ างโลหะและประมาณราคา
ตามมาตรฐานโดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

20103-2205

การออกแบบรอยต่ องานเชื่ อม
(Welding Joint Design)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้

1. เข้าใจหลักการออกแบบรอยต่องานเชื่อม
2. เข้าใจหลักการออกแบบรอยต่อชิ้นงานหนาและบาง
3. เข้าใจหลักการอ่านแบบสัง่ งานรอยต่องานเชื่อมประเภทต่างๆ
4. เข้าใจหลักการออกแบบงานรอยต่อเหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ตในการเชื่อม
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานรับผิดชอบตรงต่อเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้และทักษะเกี่ยวกับหลักการออกแบบรอยต่องานเชื่อม
2. แสดงความรู ้และทักษะเกี่ยวกับหลักการออกแบบรอยต่อชิ้นงานหนาและบาง
3. แสดงความรู ้และทักษะเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบสัง่ งานรอยต่องานเชื่อมประเภทต่างๆ
4. แสดงความรู ้และทักษะเกี่ยวกับหลักการออกแบบงานรอยต่อเหล็กเส้น ในงานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบรอยต่องานเชื่อม สัญลักษณ์ในงานเชื่อม มาตรฐานการออกแบบ
รอยต่อแผ่นเหล็กและท่อเหล็ก การต่อเหล็กเส้นในงานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

20103-2206

ความแข็งแรงของวัสดุ

2-0-2

(Strength of Material)

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้

1. เข้าใจสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. เข้าใจหลักการนําสมบัติของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบในงานช่าง
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานรับผิดชอบตรงต่อเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครี ยด
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครี ยดของวัสดุ
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎของการยืดหยุน่ ของฮุก มอดูลสั ความยืดหยุน่
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงความเค้นในวัสดุที่ต่อกัน
โดยการเชื่อมการใช้หมุดยํ้าและการใช้สลักเกลียว
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครี ยดความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและ
ความเครี ยดของวัสดุกฎของการยืดหยุ่นของฮุกมอดูลสั ความยืดหยุ่นความเค้นเนื่ องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงความเค้น
ในวัสดุที่ต่อกันโดยการเชื่อมการใช้หมุดยํ้าและการใช้สลักเกลียว

20103-2207

กลศาสตร์ เครื่ องกล

2-0-2

(Mechanics)

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้

1. เข้าใจหลักการกลศาสตร์ในงานเครื่ องกล
2. เข้าใจหลักการแก้ไขปั ญหาโจทย์ คํานวณหาค่าในงานกลศาสตร์เครื่ องกล
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกลศาสตร์ในงานเครื่ องกล
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโจทย์ คํานวณหาค่าในงานกลศาสตร์เครื่ องกล
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการประยุกต์หลักการกลศาสตร์เครื่ องกลในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักกลศาสตร์ ในงานเครื่ องกล ระบบแรงสมดุล แรงโมเมนต์จุดศูนย์กลาง ความเสี ยดทาน
ความเร็ ว อัตราเร่ งงาน และพลังงานและการประยุกต์ใช้หลักการกลศาสตร์เครื่ องกลในงานอาชีพ

20103-2208

ระบบท่ อ

1-3-2

(Piping System)

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้

1. เข้าใจหลักการกรรมวิธีการผลิตท่อสัญลักษณ์ชนิดของท่อและอุปกรณ์
2. เข้าใจหลักการการอ่านแบบ เขียนแบบ ประกอบ ติดตั้งและการตรวจสอบหารอยรั่วในงานท่อ
3. มีทกั ษะในการอ่านแบบ เขียนแบบ ประกอบ ติดตั้งและการตรวจสอบข้อบกพร่ องในงานท่อ
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานรับผิดชอบตรงต่อเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกรรมวิธีการผลิตท่อสัญลักษณ์ชนิดของท่อและอุปกรณ์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการอ่านแบบ เขียนแบบ ประกอบ ติดตั้งและการตรวจสอบหารอยรั่ว
ในงานท่อ
3. อ่านแบบ เขียนแบบ ประกอบ ติดตั้งและการตรวจสอบข้อบกพร่ องในงานท่อ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับชนิ ดของท่อ และ อุปกรณ์สัญลักษณ์ตามมาตรฐานกรรมวิธีการผลิตการตัดท่อ
การดัดท่อการประกอบท่อการตรวจสอบหารอยรั่วของท่ อ ปฏิ บตั ิ งานอ่าน เขี ยนแบบงานท่ อ งานดัดท่องานตัดท่ อ
งานประกอบท่อการเดินท่อ และ ตรวจสอบรอยรั่วโดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย

20103-2209

เชื่ อมแก๊ ส

0-6-2

(Gas Welding)
วิชาบังคับก่ อน : 20103-1001 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการเชื่อมแก๊ส เหล็กกล้าคาร์บอน แผ่นและท่อ
มีทกั ษะในการเชื่อมแก๊ส เหล็กกล้าคาร์บอน แผ่นและท่อ
มีทกั ษะในการเชื่อมแล่นประสานโลหะชนิดเดียวกันและต่างชนิด
มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เชื่อมแก๊สเหล็กกล้าคาร์บอนแบบเดินหน้า (Fore hand) และถอยหลัง (Back hand)
เชื่อมแก๊สแผ่นและท่อเหล็กกล้าคาร์บอน
เชื่อมแก๊ส แล่นประสานโลหะชนิดเดียวกันและต่างชนิด
ตรวจสอบหาจุดบกพร่ องงานเชื่อมโดยวิธีการพินิจ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการเชื่ อมแก๊สการแล่นประสานแผ่นเหล็กกล้าคาร์ บอนโลหะชนิ ดเดี ยวกันและต่างชนิ ด
ด้วยเทคนิ คการเชื่ อมแบบ Fore hand และ Back hand รอยต่อชนรอยต่อตัวที รอยต่อแผ่นกับท่อ ตําแหน่ งท่าเชื่ อม
2F(PB), 3F(PF), 4F(PD), 5F(PH) ,1G(PA) , 2G(PC) , 3G(PF) , 4G(PE) โดยปฏิบตั ิงานตามหลักอาชี วอนามัยและ
ความปลอดภัย
20103-2210

งานบริการวิชาชีพงานโครงสร้ าง
(Structural Servicer)

0-6-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้

1. เข้าใจระบบงานโครงสร้างการจัดการงานบริ การงานโครงสร้าง
2. มีทกั ษะในการอ่านแบบ กําหนดวัสดุ ประกอบ เชื่อม ตรวจสอบงานโครงสร้าง
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความเรี ยบร้อยประณี ตถูกต้อง ตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สมรรถนะรายวิชา

1 .จัดระบบงานโครงสร้างการจัดการงานบริ การงานโครงสร้าง
2. ประกอบติดตั้ง เชื่อม ตรวจสอบงานโครงสร้าง
3. ประเมินราคางานโครงสร้าง
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คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิเกี่ยวกับระบบงานโครงสร้างการจัดการงานบริ การโครงสร้าง การอ่านแบบ กําหนดวัสดุ ประกอบ
เชื่อม ตรวจสอบ ประมาณราคางานโครงสร้าง ปฏิบตั ิงานด้วยความเรี ยบร้อยประณี ตถูกต้อง ตามหลักความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย

20103-52XX

ปฏิบัติงานโครงสร้ าง …

*-*-*

(Structures Practice ...)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรื อบริ การทางด้านโครงสร้าง
2. สามารถประยุกต์ใช้ค วามรู ้ แ ละทักษะในการปฏิ บัติ งานผลิ ต และหรื อบริ การทางด้า นโครงสร้ า ง
ในสถานประกอบการตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. มีเจตคติ ที่ดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่ อสัตย์ อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับหลักการปฏิ บัติ ต นและปฏิ บัติ งานผลิ ต และหรื อบริ การทางด้านโครงสร้ าง
ในสถานประกอบการ
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การตามข้อกําหนด
3. ปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การทางด้านโครงสร้างที่ได้รับมอบหมายตามหลักการและกระบวนการ
4. บันทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับงานผลิ ตและหรื อบริ การทางด้านโครงสร้าง ระดับฝี มือในสถานประกอบการ
การเตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคล การปฏิ บตั ิ ตนในงานอาชี พ การรับคําสั่ง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรี ยม
เครื่ องมื อและวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิ บตั ิ งาน การดําเนิ นงานและแก้ไขปั ญหาการทํางาน การบันทึ กและสรุ ป
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ลกั ษณะงาน สมรรถนะที่ตอ้ งการและเวลาที่ใช้ฝึก เพื่อ
วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชี พ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมิ นผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
วิชาชีพสาขางาน)
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สาขางานอุตสาหกรรมต่ อตัวถังรถโดยสาร
20103-2301

พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก

2 - 0 -2

(Land Transportation Act)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการและรายละเอียดของพระราชบัญญัติและประกาศกรมการขนส่ งทางบก ว่าด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
2. เข้าใจหลักการและรายละเอียดการออกแบบการต่อตัวถังรถโดยสารและการติดตั้งอุปกรณ์ตาม
พระราชบัญญัติการขนส่ ง
3. มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีคาํ นึ งถึงความปลอดภัยของรถโดยสารที่ผลิตขึ้น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรายละเอียดพระราชบัญญัติและประกาศกรมการขนส่ งทางบกว่าด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับข้อกําหนดสภาพเครื่ องมือ อุปกรณ์ ขนาด สัดส่ วนรถโดยสารเพื่อตรวจสอบ
ตามข้อกําหนด พระราชบัญญัติการขนส่ ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก (ฉบับปั จจุบนั ) เกี่ ยวกับ สภาพ เครื่ องมืออุปกรณ์ ขนาดของรถ
แบบและการจัดวางที่นงั่ ประตูข้ ึน ลง ประตูฉุกเฉิ น ส่ วนควบของรถ ประเภทของรถ เข็มขัดนิ รภัย ความสู งภายในรถ
การติดตั้งโทรทัศน์ และวีดีทศั น์ รถโดยสาร

20103-2302

ประกอบโครงสร้ างส่ วนบนรถโดยสาร

(Structure of Bus BodyandTop Fabricate)
วิชาบังคับก่ อน : 20103-2011 ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1

1- 6 - 3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการต่อตัวถังรถโดยสาร โครงสร้างตัวรถ การอ่านแบบต่อรถโดยสาร การสร้างจิ๊กฟิ กเจอร์
แผงโครงข้าง โครงหลังคาและการประกอบเข้าตัวรถ
2. มีทกั ษะการสร้างจิ๊กฟิ กเจอร์ แผ่นโครงข้าง โครงหลังคาประกอบเข้าตัวรถและ ตรวจสอบชิ้นส่ วน
โครงสร้างรถโดยสาร
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้และทักษะเกี่ยวกับหลักการ วิธีการประกอบโครงสร้างส่ วนบนตัวถังรถโดยสาร
2. ออกแบบ สร้างจิ๊ก ฟิ กเจอร์และอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานแผงโครงข้าง โครงหลังคา
3. ขึ้นรู ป เชื่อมประกอบแผงโครงข้าและโครงหลังคาเข้ากับตัวรถโดยสาร
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คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการต่อตัวถังรถโดยสาร โครงสร้างตัวรถ อ่านแบบต่อรถโดยสาร แบบจิ๊ ก
ฟิ กเจอร์ และอุปกรณ์จบั ยึดชิ้ นงานแผงโครงข้าง โครงหลังคาและการประกอบเข้าตัวรถ ออกแบบเขี ยนแบบจิ๊ ก
สร้างจิ๊กแผงโครงข้าง โครงหลังคาและตรวจสอบความถูกต้อง ตัด ตกแต่ง เชื่อมประกอบชิ้นส่ วนแผงโครงข้าง และ
โครงหลังคา ประกอบชิ้นส่ วนแผงโครงข้าง และโครงหลังคาเข้ากับตัวรถ ตรวจสอบชิ้นส่ วนโครงสร้างรถโดยสาร
ตามมาตรฐาน โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

20103-2303

ประกอบแผ่ นตัวถังและหลังคา

1-6-3

(Shellof Bus Bodyfabricate)
วิชาบังคับก่ อน : 20103-2011 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการอ่านแบบต่อรถ หุม้ และกรุ โครงหลังคาโครงข้างและติดตั้งระบบปรับอากาศ
รถโดยสาร
2. มีทกั ษะการอ่านแบบต่อรถ หุม้ และกรุ โครงหลังคาและโครงข้างรถโดยสาร
3. มีทกั ษะการติดตั้งบันไดประตูช่องเก็บสัมภาระและติดตั้งระบบปรับอากาศ
4. มีกิจจานิสยั ที่ดีในการทํางานรับผิดชอบตรงต่อเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและข้อกําหนดการหุม้ กรุ โครงตัวถัง และส่ วนประกอบรถโดยสาร
2. ถ่ายแบบ ขึ้นรู ปแผ่นหุม้ และแผ่นกรุ โครงข้างโครงหลังคา
3. ถ่ายแบบ ขึ้นรู ปชิ้นงาน ติดตั้งบันไดประตูช่องเก็บสัมภาระและติดตั้งระบบปรับอากาศ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบต่อรถหุ ม้ และกรุ โครงหลังคาโครงข้ามและติดตั้งระบบปรับ
อากาศรถโดยสารหุม้ และกรุ โครงข้างรถโดยสารติดตั้งบันไดประตูช่องเก็บสัมภาระโดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลัก
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

20103-2304

ประกอบโครงสร้ างส่ วนล่ าง

1- 6 - 3

(Base StructureofBus Bodyfabricate)
วิชาบังคับก่ อน : 20103-2011 ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการเขียนแบบและการประกอบ ชัสซี คาน พื้น ได้ตรงตามมาตรฐาน
มีทกั ษะการประกอบชัสซี คาน พื้น ตามแบบกําหนด
มีทกั ษะการประกอบ ติดตั้ง โครงสร้างรถโดยสารและชิ้นส่ วนต่าง ๆ เข้ากับตัวรถ
มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด และปลอดภัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

54
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้และทักษะเกี่ยวกับหลักการ ข้อกําหนดการเขียนแบบ ประกอบส่ วนล่างรถโดยสาร
ออกแบบ สร้างจิ๊ก ฟิ กเจอร์และอุปกรณ์จบั ยึดช่วยประกอบโครงสร้างชัสซี แบบโมโนครอต
ร่ างแบบ ถ่ายแบบชิ้นส่ วนโครงสร้างชัสซี และเชื่อมประกอบโครงสร้างชัสซี รถโดยสาร
ปูพ้ืนรถโดยสาร

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบชิ้ นส่ วนโครงสร้างรถโดยสาร ชัสซี คาน พื้น อ่านแบบเขียนแบบ
วางแบบ วัด ตัด ขึ้ นรู ป ประกอบชิ้ นส่ วนต่ า งๆ เข้ากับโครงสร้ าง สร้ างอุปกรณ์ จบั ยึด และตรวจสอบชิ้ น ส่ ว น
โครงสร้างรถโดยสารตามมาตรฐาน โดยใช้อุปกรณ์ถกู ต้องตามหลักความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

20103-2305

สร้ างส่ วนหน้ าและส่ วนท้ ายรถโดยสาร

1- 6 - 3

(Front and TailofBus Bodyfabricate)
วิชาบังคับก่ อน : 20103-2011 ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการเขียนแบบ วางแบบและสร้างส่ วนหน้าและส่ วนท้ายรถโดยสาร
มีทกั ษะการขึ้นรู ปโครงสร้างส่ วนหน้า ส่ วนท้ายและกรุ ส่วนหน้า ส่ วนท้าย
มีทกั ษะการประกอบ ติดตั้ง อุปกรณ์และเตรี ยมผิวส่ วนหน้าและส่ วนท้ายรถโดยสาร
มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้และทักษะเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบและสร้างส่ วนหน้า ส่ วนท้ายรถโดยสาร
2. ร่ างแบบ ขึ้นโครงสร้างส่ วนหน้า ส่ วนท้ายและกรุ ส่วนหน้า ส่ วนท้ายตามแบบ
3. ติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบและเตรี ยมผิวส่ วนหน้าและส่ วนท้ายรถโดยสาร

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการเขี ยนแบบ วางแบบและการสร้ างส่ วนหน้าและส่ วนท้ายรถโดยสาร
โดยการวางแบบและเขี ยนแบบ ขึ้ นโครงใน ขึ้ นรู ป กรุ แผ่นหน้าและแผ่นท้าย ติ ดอุปกรณ์ และการเตรี ยมพื้ นผิว
โครงสร้างส่ วนหน้าและส่ วนท้าย วัดและตรวจสอบส่ วนหน้าและส่ วนท้ายรถโดยสารตามมาตรฐาน โดยใช้อุปกรณ์
ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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ตกแต่ งผิวสํ าเร็จรถโดยสาร

1- 6 - 3

(Bus BodysurfaceFinishing)
วิชาบังคับก่ อน : 20103-2011 ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการเตรี ยมผิว โป๊ วสี โป๊ วขึ้นรู ป พ่นสี รถโดยสาร
2. มีทกั ษะการเตรี ยมผิว โป๊ วสี โป๊ วขึ้นรู ป พ่นสี รถโดยสาร
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้และทักษะเกี่ยวกับหลักการเตรี ยมผิว โป๊ วสี โป๊ วขึ้นรู ป พ่นสี รถโดยสาร
2. เตรี ยมผิว โป๊ วสี โป๊ วขึ้นรู ป พ่นสี และตกแต่งสี รถโดยสาร
3. ตรวจสอบข้อบกพร่ องงานสี และแก้ไขข้อบกพร่ องงานสี รถโดยสาร

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเตรี ยมผิวโป๊ วสี โป๊ วขึ้นรู ป พ่นสี รถ ตกแต่งสี รถโดยสาร การเตรี ยมผิว
รถโดยสาร โป๊ วสี โป๊ วขึ้ นรู ป และเตรี ยมผิวเพื่ อพ่นสี พ่นสี พ้ื น และพ่นสี จริ ง ตรวจสอบข้อบกพร่ องและแก้ไข
ข้อบกพร่ อง พ่นสี ตกแต่ง โดยใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์งานสี ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

20103-2307

บริการเครื่ องล่ างรถโดยสาร

1-6-3

(Bus Suspension Services)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบรองรับนํ้าหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรกและการวิเคราะห์ศูนย์ลอ้
รถโดยสาร
2. มีทกั ษะการถอด วัดตรวจสอบสภาพ ประกอบระบบรองรับนํ้าหนัก ระบบบังคับเลี้ยวระบบเบรก
และการวิเคราะห์ศูนย์ลอ้ รถโดยสาร
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ ประณี ตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัย และรักษา
สภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้และทักษะเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบรองรับนํ้าหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก
และการวิเคราะห์ศูนย์ลอ้ รถโดยสาร
2. ถอด วัดตรวจสอบสภาพ ประกอบระบบรองรับนํ้าหนัก ระบบบังคับเลี้ยวระบบเบรก และการ
วิเคราะห์ศูนย์ลอ้ รถโดยสาร

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับ หลักการทํางาน การถอดประกอบ การตรวจสภาพ ระบบรองรับนํ้าหนัก
ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก และการวิเคราะห์ศูนย์ลอ้ โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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ติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบตกแต่ งภายในรถโดยสาร

1-6-3

(Interior Fitting in The Bus Installation)
วิชาบังคับก่ อน : 20103-2011 ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการเขียนแบบ วางแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
มีทกั ษะการเขียนแบบ วางแบบ จัดองค์ประกอบ ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถโดยสาร
มีทกั ษะการวัด และตรวจสอบตําแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้และทักษะเกี่ยวกับหลักการ ข้อกําหนดการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถโดยสาร
2. ออกแบบ เขียนแบบ วางแบบ จัดองค์ประกอบอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถโดยสาร
3. ติดตั้ง ประกอบอุปกรณ์ประกอบและตกแต่งภายในรถโดยสารตาม พรบ.ขนส่ ง

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบ เลือกวัสดุตกแต่ง ติดตั้งส่ วนประกอบและอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถโดยสาร
เก้าอี้นงั่ ระบบสุ ขภัณฑ์โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

20103-2309

สร้ างชิ้นส่ วนไฟเบอร์ กลาสรถโดยสาร

(Production Fiberglass Bus Products)
วิชาบังคับก่ อน : 20103-2011 ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการออกแบบ สร้างต้นแบบ คํานวณหานํ้าหนัก ผลิตชิ้นงานไฟเบอร์กลาส
มีทกั ษะการออกแบบ สร้างต้นแบบ คํานวณหานํ้าหนักชิ้นงานไฟเบอร์กลาส
มีทกั ษะการผลิตชิ้นงานไฟเบอร์กลาสที่ใช้ในรถโดยสาร
มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้และทักษะเกี่ยวกับหลักการออกแบบ สร้างต้นแบบ ผลิตชิ้นงานไฟเบอร์กลาส
2. ออกแบบ เขียนแบบ กําหนดชนิด ปริ มาณวัสดุ อุปกรณ์ สร้างต้นแบบชิ้นงาน
3. ผลิตชิ้นงานไฟเบอร์กลาสแบบ Lay up ที่ใช้ในรถโดยสาร
4. ผลิตชิ้นงานไฟเบอร์กลาสแบบเสริ มแรงและติดอปกรณ์เชื่อมยึด

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการ การใช้เครื่ องมื อ อุปกรณ์ และวัสดุ งานไฟเบอร์ กลาส การออกแบบ
การสร้างต้นแบบ การคํานวณหานํ้าหนักชิ้ นงาน และวิธีการผลิตชิ้ นงานไฟเบอร์ กลาสที่ ใช้ในรถโดยสารโดยใช้
อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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เดินสายไฟฟ้ ารถโดยสาร

(Electrical Wiring in Bus)
วิชาบังคับก่ อน : 20103-2011 ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการอ่านแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบไฟฟ้ารถโดยสาร
มีทกั ษะอ่านแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสัญญาณรถโดยสาร
มีทกั ษะอ่านแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าอํานวยความสะดวกรถโดยสาร
มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้และทักษะเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสัญญาณไฟฟ้าอํานวยความสะดวก
รถโดยสาร
2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าสัญญาณรถโดยสาร
3. ติดตั้งระบบไฟฟ้าอํานวยความสะดวกรถโดยสาร

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการ การใช้เครื่ องมื อ อุปกรณ์ และวัสดุ งานไฟเบอร์ กลาส การออกแบบ
การสร้างต้นแบบ การคํานวณหานํ้าหนักชิ้ นงาน และวิธีการผลิตชิ้ นงานไฟเบอร์ กลาสที่ ใช้ในรถโดยสารโดยใช้
อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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20103-53XX

ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมต่ อตัวถังรถโดยสาร …
(Bus Body Assembly Practice ...)

*-*-*

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้า ใจหลัก การปฏิ บัติ ต นและปฏิ บัติ ง านในการประกอบอาชี พ ผลิ ต และหรื อบริ การทางด้า น
อุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การทางด้านอุตสาหกรรมต่อ
ตัวถังรถโดยสารในสถานประกอบการตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. มีเจตคติ ที่ดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่ อสัตย์ อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการปฏิ บตั ิ ตนและปฏิ บตั ิ งานผลิตและหรื อบริ การทางด้านอุตสาหกรรม
ต่อตัวถังรถโดยสารในสถานประกอบการ
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การตามข้อกําหนด
3. ปฏิ บ ัติ ง านผลิ ต และหรื อบริ การทางด้า นอุ ต สาหกรรมต่ อ ตัว ถัง รถโดยสารที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย
ตามหลักการและกระบวนการ
4. บันทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับงานผลิ ตและหรื อบริ การทางด้านอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสารระดับฝี มื อ
ในสถานประกอบการ การเตรี ยมความพร้อมส่ วนบุ คคล การปฏิ บตั ิ ตนในงานอาชี พ การรั บคําสั่ง การวางแผน
การทํางาน การจัดเตรี ยมเครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิ งาน การดําเนิ นงานและแก้ไขปั ญหาการทํางาน
การบันทึกและสรุ ปรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
(ให้สถานศึ กษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ลกั ษณะงาน สมรรถนะที่ ตอ้ งการและเวลาที่ ใช้ฝึ ก
เพื่อวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชี พ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
วิชาชีพสาขางาน)
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดสมรรถนะวิชาชีพ ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
20103-8001
20103-8002
20103-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2
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ฝึ กงาน

*-*-4

(Work Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับฝี มือ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิ บตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับฝี มือ โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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20103-8002

ฝึ กงาน 1

*-*-2

(Work Practice 1)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับฝี มือ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับฝี มือ โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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20103-8003

ฝึ กงาน 2

*-*-2

(Work Practice 2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับฝี มือ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิ บตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับฝี มือ โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานใหม่หรื องานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 20103-8002 ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรื อแห่งใหม่)
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดสมรรถนะวิชาชีพ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
20103-8501
20103-8502
20103-8503

โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2
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20103-8501

โครงงาน

*-*-4

(Project)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํา งานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้ เ กี่ ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงงาน ดําเนิ นงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การจัด ทํา โครงงาน การวางแผน การดํา เนิ น งาน การแก้ไ ขปั ญ หา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานที่ใช้
ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
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20103-8502

โครงงาน 1

*-*-2

(Project 1)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้ เ กี่ ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงงาน ดําเนิ นงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การจัด ทํา โครงงาน การวางแผน การดํา เนิ น งาน การแก้ไ ขปั ญ หา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานที่ใช้
ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
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20103-8503

โครงงาน 2

*-*-2

(Project 2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํา งานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้ เ กี่ ยวกับ หลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงงาน ดําเนิ นงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การวางแผนจัดทําหรื อพัฒนางานโครงงาน การดําเนิ นงาน การแก้ไขปั ญหา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานที่ใช้
ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
(ผู เ้ รี ย นสามารถจัด ทํา โครงงานสร้ า งและหรื อ พัฒ นางานที่ ต่ อ เนื่ อ งจากรายวิ ช า 20103-8502 หรื อ
เป็ นโครงงานใหม่)
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คําอธิบายรายวิชา

กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
20000-2001
20000-2002
20000-2003
20000-2004
20000-2005
20000-2006
20000-2007

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
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20000-20..

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ ...

0-2-0

(Rover Scout Activity …)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
2. สามารถปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับ คําปฏิญาณและกฏของลูกเสื อวิสามัญ มีทกั ษะทางลูกเสื อและ
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบต่ อตนเอง ผูอ้ ื่ นและสังคม มี วินัย คุ ณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั คําปฏิญาณ กฏและระเบียบข้อบังคับของลูกเสื อวิสามัญ
วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ
บําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ
ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสื อวิสามัญ การปฏิบตั ิตน
ตามคําปฏิญาณ กฏ ระเบียบวินยั ของลูกเสื อวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ การใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมและทําประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
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20000-20…

กิจกรรมองค์ การวิชาชี พ …

(Vocational Organization Activity …)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริ มสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางานในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํา งานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมองค์การวิชาชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการทํากิจกรรมองค์การวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชี พ กิจกรรมเสริ มสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ
กิ จกรรมพัฒนาคุณภาพชี วิต กิ จกรรมพัฒนาองค์กร ชุ มชนและสังคม การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ
ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในกิ จ กรรมเกี่ ย วกับชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย ์แ ละกิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางาน
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20000-2007

กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

(Moral and Ethical Promotion Activity)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจความสําคัญและหลักในการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนเป็ นคนดี มี คุณธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิ บาล
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรม อันดีงามของ
สังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น
3. มีจิตสํานึ กและกิ จนิ สัยที่ ดีในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มีวินยั ซื่ อสัตย์สุจริ ต
และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิในสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. ปฏิ บตั ิ กิจกรรมเพื่อปลูกจิ ตสํานึ กความเป็ นคนดี กิ จกรรมทําความดี ตามรอยพระยุคลบาท กิ จกรรม
ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงและกิ จกรรมเพื่ อประโยชน์ต่ อตนเอง ชุ มชน ท้องถิ่ น และ
ประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ กิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิ บาลตามค่ านิ ยมหลักของคนไทย 12
ประการ กิ จ กรรมปลู ก จิ ต สํา นึ ก ความเป็ นคนดี กิ จ กรรมทํา ความดี ต ามรอยพระยุ ค ลบาท กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์
ศิ ลปวัฒนธรรม กิ จกรรมตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบตั ิ บันทึกและประเมินผล
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