หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพที่สมั พันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพเทคนิ คโลหะ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการบริ หารจัดการ
และการวางแผนในงานอุ ต สาหกรรมและสามารถติ ด ตามความเจริ ญ ก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี
นํามาพัฒนา งานอาชีพเทคนิคโลหะให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
4. เพื่อให้สามารถมีความคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน
เทคนิคโลหะ
5. เพื่อ ให้สามารถปฏิ บตั ิ ง านด้า นเทคนิ คโลหะโดยมี บุคลิ ก ภาพที่ ดี มี ความรั บผิดชอบต่ อ ตนเอง
ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรมจริ ยธรรม และกิจนิสยั ที่ดีในการงานอาชีพ
6. เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บ ัติ ง านด้า นเทคนิ ค โลหะในสถานประกอบการและประกอบอาชี พ อิ ส ระ
รวมทั้งการใช้ความรู ้และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
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
เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึ กและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 ด้า นพฤติ ก รรมลัก ษณะนิ สั ย ได้แ ก่ ความมี วิ นัย ความรั บ ผิด ชอบ การมี ม นุ ษ ยสัม พัน ธ์
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 วางแผนงานเชื่อมตามมาตรฐาน
3.4 ทดสอบ ตรวจสอบวัสดุ และงานเชื่อม ด้วยวิธีการทางโลหะวิทยา
3.5 ออกแบบรอยต่อ และกําหนดสัญลักษณ์ในงานเชื่อม
สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
3.6 ดําเนินการตรวจสอบงานเชื่อมแบบทําลายสภาพ และแบบไม่ทาํ ลายสภาพ
3.7 บันทึกและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบงานเชื่อมตามมาตรฐานในระบบสากล
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สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะ
3.6 ใช้อุปกรณ์จบั ยึดสําหรับงานเชื่อม และขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะ
3.7 ควบคุมงานเชื่อม และขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3.8 ตกแต่งผิวสําเร็ จและงานเคลือบผิว
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
3.6 ออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
3.7 ประกอบโครงสร้างโลหะ
3.8 เชื่อมประกอบโครงสร้างโลหะ
3.9 ควบคุม ตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
3.10 ตกแต่งผิวสําเร็ จและงานเคลือบผิวโครงสร้างโลหะ
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมท่อและถังความดัน
3.6 ออกแบบ เขียนแบบ ท่อ และถังความดัน
3.7 ประกอบ ติดตั้ง ควบคุม งานเชื่อมท่อ และถังความดัน
3.8 ตรวจสอบ และทดสอบงานเชื่อมท่อ และถังความดัน
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ผูส้ ํา เร็ จ การศึ กษาตามหลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ ชั้นสู ง พุทธศัก ราช 2557 ประเภทวิ ชา
อุ ต สาหกรรม สาขาวิ ช าเทคนิ ค โลหะ จะต้อ งศึ ก ษารายวิ ช าจากหมวดวิ ช าต่ า ง ๆ รวมไม่ น้อยกว่า 83
หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวติ ไม่ น้อยกว่ า
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต

21 หน่ วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะชีพ ไม่ น้อยกว่ า
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า

56 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

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

83 หน่ วยกิต

โครงสร้ างนี้ สําหรั บผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อมโลหะ) หรื อเทียบเท่า
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สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่น
หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเทียบเท่า ที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3100-0004
3100-0006
3100-0008
3103-0001
3103-0002
3103-0003
3103-0004

ชื่อวิชา
งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุช่าง
งานชิ้นส่ วนเครื่ องกลทัว่ ไป
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
กระบวนการเชื่อม
งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม
งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม

1. หมวดวิชาทักษะชีวติ

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

ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรั บตัวและดําเนิ นชี วิตในสังคมสมัยใหม่ เห็ นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน
มี ค วามใฝ่ รู ้ แสวงหาและพัฒ นาความรู ้ ใ หม่ มี ค วามสามารถในการใช้เ หตุ ผ ล การคิ ด วิ เ คราะห์
การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทกั ษะในการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น มีคุณธรรม จริ ยธรรม มนุ ษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่ วน
ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
*-*-*

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1209
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
3000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้ าและการสื่ อสาร
3000-1302
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่ องกลและการผลิต
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
3000-1313
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3000-1314
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3000-1316
วิทยาศาสตร์เพื่องานเทคนิคพลังงาน
3000-1317
การวิจยั เบื้องต้น
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
2-0-2
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0-2-1
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
*-*-*
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1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1401
คณิ ตศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
3000-1402
คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรม
3000-1404
คณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1406
แคลคูลสั พื้นฐาน
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสิ นใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3 กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดํารงชีวติ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1501
ชีวิตกับสังคมไทย
3000-1502
เศรษฐกิจพอเพียง
3000-1503
มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองของไทย
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1601
3000-1602
3000-1603
3000-1604
3000-1605

ชื่อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุ ขภาพและสังคม
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพือ่ ภาวะผูน้ าํ
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางาน
สุ ขภาพชุมชน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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ท-ป-น
3-0-3
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2-0-2
2-0-2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1606
การคิดอย่างเป็ นระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3100-0101
3100-0105
3100-0117

ชื่อวิชา
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
กลศาสตร์วิศวกรรม
ความแข็งแรงของวัสดุ
การควบคุมคุณภาพ

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3103-2001
3103-2002
3103-2003
3103-2004
3103-2005
3103-2006
3103-2007

ชื่อวิชา
วัสดุในการเชื่อม
การออกแบบรอยต่อ และสัญลักษณ์ในงานเชื่อม
มาตรฐานงานเชื่อม 1
เทคโนโลยีการเชื่อม
วัสดุและโลหะวิทยา
งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์
ทดสอบวัสดุ
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2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่ งให้ครบตามที่กาํ หนดในกรณี ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยน
ได้สาขางานนั้น หรื อเลือกเรี ยนจากสาขางานอื่น ๆ รวมกันจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
2.3.1 สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3103-2101
มาตรฐานงานเชื่อม 2
3-0-3
3103-2102
โลหะวิทยางานเชื่อม
2-3-3
3103-2103
การตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม
2-3-3
3103-2104
การทดสอบงานเชื่อมโดยทําลาย
2-3-3
3103-2105
การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทาํ ลาย
2-3-3
3103*2101 ถึง 3103*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3103-5101
3103-5102
3103-5103
3103-5104
3103-51XX

ชื่อวิชา
งานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 1
งานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 2
งานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 3
งานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 4
งานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม…

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

2.3.2 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึน้ รูปผลิตภัณฑ์ โลหะ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3103-2201
ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ
3103-2202
อุปกรณ์จบั ยึดงานเชื่อมและขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะ
3103-2203
กรรมวิธีการขึ้นรู ปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ
3103-2204
เทคโนโลยีงานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์โลหะ
3103-2205
การตกแต่งผิวสําเร็ จและงานเคลือบผิวงานผลิตภัณฑ์โลหะ
3103*2201 ถึง 3103*2299 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3103-5201
3103-5202
3103-5203
3103-5204
3103-52XX

ชื่ อวิชา
งานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะ 1
งานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะ 2
งานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะ 3
งานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะ 4
งานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะ …

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

2.3.3 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่ อมโครงสร้ างโลหะ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3103-2301
การออกแบบรอยต่องานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
3-0-3
3103-2302
งานประกอบโครงสร้างโลหะ
2-3-3
3103-2303
งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
2-3-3
3103-2304
งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
2-3-3
3103-2305
การตกแต่งผิวสําเร็ จและงานเคลือบผิวโครงสร้างโลหะ
2-3-3
3103*2301 ถึง 3103*2399 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - *- *
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3103-5301
งานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 1
*-*-*
3103-5302
งานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 2
*-*-*
3103-5303
งานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 3
*-*-*
3103-5304
งานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 4
*-*-*
3103-53XX งานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ...
*-*-*
2.3.4 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่ อมท่ อและถังความดัน
รหัสวิชา
3103-2401
3103-2402
3103-2403
3103-2404

ชื่ อวิชา
เขียนแบบงานท่อและถังความดัน
งานประกอบท่อ และถังความดัน
การเชื่อมท่อ และถังความดัน
การตรวจสอบงานเชื่อมท่อและถังความดัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3103-2405
งานประกอบ ติดตั้ง ท่อและถังความดัน
3103*2401 ถึง 3103*2499 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3103-5401
งานเทคโนโลยีงานเชื่อมท่อและถังความดัน 1
3103-5402
งานเทคโนโลยีงานเชื่อมท่อและถังความดัน 2
3103-5403
งานเทคโนโลยีงานเชื่อมท่อและถังความดัน 3
3103-5404
งานเทคโนโลยีงานเชื่อมท่อและถังความดัน 4
3103-54XX งานเทคโนโลยีงานเชื่อมท่อและถังความดัน ...

ท-ป-น
0-6-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา ที่สอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชี พสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหน่ วยกิ ตและเวลาที่ใช้ในการฝึ กอาชี พในแต่ละ
รายวิชาเพื่อนําไปจัดแผนการฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
รายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3103-8001 หรื อรายวิชา 3103-8002 และ 3103-8003
รหัสวิชา
3103-8001
3103-8002
3103-8003

ชื่อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จํานวน 4 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3103-8501 หรื อรายวิชา 3103-8502 และ 3103-8503
รหัสวิชา
3103-8501
3103-8502
3103-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดยต้องไม่เป็ นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้ศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการจัด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

คําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

14

วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3100-0004
3100-0006
3100-0007
3100-0008
3103-0001
3103-0002
3103-0003
3103-0004

งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุช่าง
งานชิ้นส่ วนเครื่ องกลทัว่ ไป
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
กระบวนการเชื่อม
งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม
งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

0-6-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
1-3-2
1-3-2
1-2–2
2-0–2
0-6–2
0-6–2
0-6–2
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วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3100-0001

งานเทคนิคพืน้ ฐาน
0-6-2
(Basic Technical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้น
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แก้ปัญหา และนําไปประยุกต์ใช้กบั งานอื่นได้
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทํางานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณี ตเรี ยบร้ อย ละเอี ยด
รอบคอบ เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้นในการผลิตชิ้นงาน
2. ใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือ และเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. ปรับแต่ง ปรับตั้ง และลับคมตัดเครื่ องมือกลในงานช่างเครื่ องกล
4. ร่ างแบบบนชิ้นงาน แปรรู ป ขึ้นรู ป ประกอบ และปรับชิ้นงานโลหะด้วยเครื่ องมือ (Hand tools)
และเครื่ องมือกลเบื้องต้นตามแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือ (Hand tools) และเครื่ องมือกลเบื้องต้น ความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่ างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทําเกลียว
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น และงานประกอบ
3100-0002

เขียนแบบเทคนิค
1-3-2
(Technical Drawing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่ องมือเขียนแบบ
2. สามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อนและแบบสัง่ งาน
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค และการใช้เครื่ องมือเขียนแบบ
2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน และแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข
ตัวอักษร มาตราส่ วน องค์ประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใช้อุปกรณ์เขียนแบบเบื้องต้น
การเขียนเส้น มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์งานช่างอุตสาหกรรม การใช้มาตราส่ วน การบอกขนาดมิติ การสร้าง
รู ปทรงเรขาคณิ ต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมที่ 1 และมุมที่ 3
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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ภาพพิกทอเรี ยล (Pictorial) ภาพตัด ภาพช่วย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน และแบบสั่งงาน การอ่าน
สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม
3100-0003

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
(Electronic and Electrical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ เบื้ องต้น เครื่ องมื อวัดทางไฟฟ้ า วัสดุ อุ ปกรณ์วงจรไฟฟ้ า
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ า
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3. มี เ จตคติ ที่ ดี ปฏิ บ ัติ ง านอย่ า งประณี ต เรี ยบร้ อ ย มี ร ะเบี ย บวิ นั ย อดทน มี กิ จ นิ สั ย ในการทํา งาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ า
2. ใช้เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า วัสดุ อุปกรณ์ วงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการของทฤษฎีไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์เบื้องต้น มาตรการความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้ า ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความต้านทาน ตัวนํา ฉนวน แหล่งกําเนิดไฟฟ้ า หน่วยวัดไฟฟ้ า การใช้เครื่ องมือวัดไฟฟ้ า
เบื้ องต้น สั ญ ลัก ษณ์ แ ละอุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ง ไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ ป้ องกัน และการต่ อ สายดิ น การทํา งานของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าขนาดเล็ก โครงสร้ าง สัญลักษณ์ คุณสมบัติ และวงจรใช้งานของตัวต้านทาน คาปาซิ เตอร์ อินดักเตอร์
ไดโอด ทรานซิ สเตอร์ เอสซี อาร์ วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ หม้อแปลงไฟฟ้ า สวิตช์ ขั้วต่อสาย ปลัก๊ แจ๊ค รี เลย์
ลําโพง ไมโครโฟน เครื่ องมือกล หัวแร้งบัดกรี คีม ไขควง การใช้เครื่ องมือวัดพื้นฐานที่จาํ เป็ นในทางอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมิเตอร์ เครื่ องจ่ายกําลังงานไฟฟ้ า เครื่ องกําเนิดสัญญาณ และออสซิ ลโลสโคป การประกอบ และทดสอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3100-0004

วัสดุช่าง
2-0-2
(Materials)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจําแนกชนิด การแบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน อุตสาหกรรม
2. สามารถจําแนก เลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิด แบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน อุตสาหกรรม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตรวจสอบ ป้ องกันการกัดกร่ อนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ชนิ ด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การกัดกร่ อนและการป้ องกัน
วัสดุ ชนิ ดต่าง ๆ ในงานอุ ตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิ ทธิ พลของธาตุต่าง ๆ ที่ มีต่อโลหะผสม วัสดุ
เชื้ อเพลิง และสารหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้ า วัสดุอิเล็กทรอนิ กส์ วัสดุก่อสร้ าง และวัสดุสังเคราะห์ การตรวจสอบวัสดุ
เบื้องต้น
3100-0006

งานชิ้นส่ วนเครื่องกลทัว่ ไป
1-3-2
(General Machine Elements)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้ง และการปรับตั้ง เครื่ องมือกล
2. สามารถวางแผนปฏิ บตั ิ ก ารถอดประกอบ ติ ด ตั้ง และปรั บตั้ง ชิ้ น ส่ ว นยึด ประสาน ชิ้ น ส่ ว นทัว่ ไป
และชิ้นส่ วนส่ งกําลังเครื่ องมือกล
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิ งานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง เครื่ องมือกล
2. วางแผน เตรี ยมงาน ตรวจวิเคราะห์การถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ชิ้นส่ วนยึดประสาน ชิ้นส่ วนทัว่ ไป
และชิ้นส่ วนส่ งกําลังเครื่ องมือกล
3. บํารุ งรักษาชิ้นส่ วนเครื่ องกลตามหลักการการใช้งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ช่วยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบใน
งานสวม การถอดประกอบ การติ ดตั้งและการปรั บตั้ง ความปลอดภัยทัว่ ไป การวางแผนปฏิ บตั ิ การ การถอด
ประกอบชิ้นส่ วนยึดประสานและชิ้นส่ วนทัว่ ไป สลัก สกรู โบลต์และนัต หมุดยํ้า สปริ ง กลไก การถอดประกอบ
ชิ้ นส่ วนส่ งกําลัง เพลา ลิ่ ม สไปลน์ รองลื่น ตลับลูกปื น เฟื อง สายพานและพูลเลย์ ลูกเบี้ยว คลัตช์ คัปปลิง เบรก
ความปลอดภัยเฉพาะงาน
3100-0008

งานคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
1-2-2
(Basic Computer)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ และกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป การใช้อินเทอร์เน็ตในงานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานอย่างเป็ นระบบ รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรม จริ ยธรรม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ระบบปฏิบตั ิการโปรแกรม
สําเร็ จรู ปและอินเตอร์เน็ตในงานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น การใช้ระบบปฏิบตั ิการ การใช้โปรแกรม
ประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางคํานวณ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรื อการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตสื บค้นข้อมูล จริ ยธรรม และ ความรับผิดชอบ
ในการใช้คอมพิวเตอร์กบั งานอาชีพ
3103-0001

กระบวนการเชื่อม
2-0-2
(Welding Process)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจ หลักการของกระบวนการเชื่อมแบบต่าง ๆ
2. เข้าใจหลักการใช้งานของเครื่ องมือ อุปกรณ์และแก๊สที่ใช้ในงานเชื่อม
3. เข้าใจเกี่ยวกับตําแหน่งท่าเชื่อม รอยต่อในงานเชื่อม ลักษณะของรอยเชื่อมตามมาตรฐาน
4. เข้าใจลักษณะจุดบกพร่ อง สาเหตุและวิธีการแก้ไข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกระบวนการเชื่อมต่าง ๆ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้งานของเครื่ องมือ อุปกรณ์และแก๊สที่ใช้ในงานเชื่อม
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับลักษณะของรอยเชื่อมตามมาตรฐาน และตําแหน่งท่าเชื่อม
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับลักษณะจุดบกพร่ อง สาเหตุและวิธีการแก้ไขในงานเชื่อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การเชื่ อ ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ในกระบวนการเชื่ อ มอาร์ ก ด้ว ยลวดเชื่ อ มหุ ้ม ฟลัก ซ์
(SMAW) เชื่ อมอาร์ กทังสเตนแก๊สคลุม(GTAW) เชื่ อมอาร์ กโลหะแก๊สคลุม(GMAW) เชื่อมใส้ฟลักซ์ (FCAW)
เชื่อมใต้ฟลักซ์ (SAW) เชื่อมแก๊ส (OAW) แก๊สที่ใช้ในงานเชื่อม ตําแหน่งท่าเชื่อม รอยต่อในงานเชื่อม ลักษณะของ
รอยเชื่อมตามมาตรฐาน ลักษณะจุดบกพร่ อง สาเหตุและวิธีการแก้ไข
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3103-0002

งานเชื่อมโลหะเบือ้ งต้ น
0-6-2
(Basic Welding )
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถปฏิบตั ิงานเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์ งานเริ่ มต้นอาร์ก งานเชื่อมเดินแนว งานต่อแนว
เชื่อม งานเชื่อมพอก งานเชื่อมรอยต่อชน รอยต่อเกย รอยต่อตัวที ในตําแหน่งท่าราบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานเชื่อมแก๊ส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสร้างบ่อหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนวแบบ
Forehand รอยต่อมุม รอยต่อชน ในตําแหน่งท่าราบ
3. สามารถปฏิบตั ิงานตัดแก๊สด้วยมือ และเครื่ องตัดอัตโนมัติ
4. มีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี ปฏิบตั ิการเชื่อม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่ วนบุคคล
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้า งานเริ่ มต้นอาร์ก งานเชื่อมเดินแนว งานต่อแนวเชื่อม
งานเชื่อมพอก งานเชื่อมรอยต่อชน รอยต่อเกย รอยต่อตัวที ในตําแหน่งท่าราบ ตามหลักการและ
กระบวนการ
2. เชื่ อ มแก๊ ส แผ่น เหล็ก กล้า งานปรั บ เปลวไฟเชื่ อ ม งานสร้ า งบ่ อ หลอมเหลว งานเชื่ อ มเดิ น แนวแบบ
Forehand รอยต่อมุม รอยต่อชน ตําแหน่งท่าราบ ตามหลักการและกระบวนการ
3. ตัดแก๊สแผ่นเหล็กกล้า ด้วยมือ และเครื่ องตัดอัตโนมัติ ตามแบบกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ ง านเชื่ อ มอาร์ ก ลวดเชื่ อ มหุ ้ม ฟลัก ซ์ เ หล็ก กล้า คาร์ บ อน
งานเริ่ ม ต้น อาร์ ก งานเชื่ อ มเดิ น
แนวงานเชื่ อ มต่ อ แนวเชื่ อ มรอยต่ อ ชน รอยต่ อ เกย รอยต่ อ ตัว ที ในตํา แหน่ ง ท่ า ราบ และงานเชื่ อ มเดิ น แนว
ทุกตําแหน่งท่าเชื่อม งานเชื่อมแก๊ส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสร้างบ่อหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนว รอยต่อมุม
รอยต่อชนแบบ Forehand ทุกตําแหน่งท่าเชื่อม งานตัดด้วยแก๊ส โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
3103-0003

งานเชื่อมอาร์ กทังสเตนแก๊ สคลุม
0-6-2
(Gas Tungsten Arc Welding )
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีสามารถปฏิบตั ิงานเชื่อม แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนตําแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F,3F และ1G, 2G
2. สามารถปฏิบตั ิงานตรวจสอบงานเชื่อมด้วยการพินิจได้ตามมาตรฐาน
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี ปฏิบตั ิการเชื่อม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่ วนบุคคลครบถ้วน
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนตําแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F,3F และ1G, 2G ได้ตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด
2. ตรวจสอบงานเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนตําแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F,3F และ1G, 2G ด้วยการพินิจได้ตาม
ขั้นตอน
3. วิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องงานเชื่อมด้วยการพินิจได้ตามมาตรฐาน
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ เครื่ องมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ในงานเชื่ อ ม เทคนิ ค งานเชื่ อ มอาร์ ก ทัง สเตนแก๊ ส คลุ ม
แผ่นเหล็กกล้าคาร์ บอน ตําแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F, 3Fและ1G, 2G ตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยการพินิจ โดยใช้อุปกรณ์
ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3103-0004

งานเชื่อมอาร์ กโลหะแก๊ สคลุม
0-6-2
(Gas Metal Arc Welding )
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถปฏิบตั ิงานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมด้วยลวดเชื่อม Solid Wire แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
ตําแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F,3F และ1G, 2G,3G
2. ตรวจสอบงานเชื่อมด้วยการพินิจได้ตามมาตรฐาน
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี ปฏิบตั ิการเชื่อม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่ วนบุคคลครบถ้วน
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมและ งานเชื่อม Solid Wire แผ่นเหล็กกล้า คาร์บอนตําแหน่งท่าเชื่อม 1F,
2F,3F และ1G, 2G,3G ได้ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
2. ตรวจสอบเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมและ งานเชื่อมด้วยลวดเชื่อม Solid Wire แผ่นเหล็กกล้า คาร์บอน
ตําแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F,3F และ1G, 2G,3G ด้วยการพินิจได้ตามขั้นตอน
3. เคราะห์ขอ้ บกพร่ องงานเชื่อมด้วยการพินิจได้ตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในงานเชื่อม เทคนิคงานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม ด้วยลวดเชื่อม
Solid Wire แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนในตําแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F,3F,4F และ1G, 2G ,3Gโดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตาม
หลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3001-1001
3001-2001
3100-0101
3100-1005
3100-1117

การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
กลศาสตร์วิศวกรรม
ความแข็งแรงของวัสดุ
การควบคุมคุณภาพ

3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3103-2001
3103-2002
3103-2003
3103-2004
3103-2005
3103-2006
3103-2007

วัสดุในการเชื่อม
การออกแบบรอยต่อ และสัญลักษณ์ในงานเชื่อม
มาตรฐานงานเชื่อม 1
เทคโนโลยีการเชื่อม
วัสดุและโลหะวิทยา
งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์
ทดสอบวัสดุ

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-3-3
1-4-3
2-3-3

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
3103-2101
มาตรฐานงานเชื่อม 2
3103-2102
โลหะวิทยางานเชื่อม
3103-2103
การตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม
3103-2104
การทดสอบงานเชื่อมโดยทําลาย
3103-2105
การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทาํ ลาย
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สาขางานเชื่ อมและขึน้ รู ปผลิตภัณฑ์ โลหะ
3103-2201
ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ
3103-2202
อุปกรณ์จบั ยึดงานเชื่อมและขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะ
3103-2203
กรรมวิธีการขึ้นรู ปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ
3103-2204
เทคโนโลยีงานเชื่อมผลิตภัณฑ์โลหะ
3103-2205
การตกแต่งผิวสําเร็ จและงานเคลือบผิวงานผลิตภัณฑ์

3-0-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3

สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่ อมโครงสร้ างโลหะ
3103-2301
การออกแบบรอยต่องานเชื่อมผลิตภัณฑ์โลหะ
3103-2202
งานประกอบโครงสร้างโลหะ
3103-2203
งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
3103-2204
งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
3103-2205
การตกแต่งผิวสําเร็ จและงานเคลือบผิวงานผลิตภัณฑ์

3-0-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3

สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่ อมท่ อ และถังความดัน
3103-2401
เขียนแบบงานท่อ และถังความดัน
3103-2402
งานประกอบท่อ และถังความดัน
3103-2403
การเชื่อมท่อ และถังความดัน
3103-2404
การตรวจสอบงานเชื่อมท่อ และถังความดัน
3103-2405
งานประกอบ ติดตั้ง ท่อ และถังความดัน

2-3-3
2-3-3
0-6-3
2-3-3
0-6-3

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

23

กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
3-0-3
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการองค์การ หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การทํางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชี พ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
องค์การ และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิม่ ผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทน
และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ ยง
การจัดการความขัดแย้ง การเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การ และเพิ่มประสิ ทธิภาพขององค์การตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับการจัดองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตการ
จัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน การนํากิ จกรรมระบบ
คุณภาพและเพิม่ ผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการอาชีพ
2-2-3
(Information Technology for Works)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศการสื บค้น
และสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่าน จัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศ
ในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การและกระบวนการสื บ ค้น จัด ดํา เนิ น การและสื่ อ สารข้อ มู ล สารสนเทศ
ในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้คอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ โทรคมนาคมในการสื บค้นและสื่ อสารข้อมู ลสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนิ นการข้อมูลสารสนเทศการประยุกต์ใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปในการนําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
3100-0101

กลศาสตร์ วศิ วกรรม
3-0-3
(Engineering Mechanics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ การใช้เวกเตอร์ช่วยในการคํานวณแรงในโครงสร้างและเครื่ องจักรกล
2. สามารถวิเคราะห์แรงในโครงสร้างและเครื่ องจักรกล หาคุณสมบัติของรู ปทรงเรขาคณิ ต
ที่เกี่ยวกับสถิตศาสตร์ และสามารถแก้ปัญหาสถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
3. มี เ จตคติ ที่ดี ใ นการสื บ เสาะหาความรู ้ แ ละใช้เ หตุ ผ ลทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นการแก้ปัญ หา มี ค วามละเอี ย ด
รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณแรง โมเมนต์บนระนาบ ปริ ภูมิโดยใช้เวกเตอร์และเครื่ องคํานวณช่วย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์แรงในชิ้นส่ วนโครงสร้างและชิ้นส่ วนเครื่ องกล
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับแรงกระจายและสถิตศาสตร์ของไหล
4. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการหาจุ ดศูนย์ถ่วงและเซนทรอยด์ และค่าโมเมนต์ความเฉื่ อยของรู ปทรง
เรขาคณิ ต
5. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับแรงเสี ยดทานในเครื่ องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมโดยใช้หลักสถิตศาสตร์และเวกเตอร์ช่วย เกี่ยวกับระบบของแรง ชนิด
ของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสร้ างและหลักการวิเคราะห์เบื้องต้น แรงกระจาย
สถิ ตศาสตร์ ของไหล จุ ดศูนย์ถ่วงและเซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่ อย และความเสี ยดทาน การแก้ปัญหาโจทย์สถิ ต
ศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
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3100-0105

ความแข็งแรงของวัสดุ
3-0-3
(Strength of Material)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจแนวคิดของความเค้นและความเครี ยด และคุณสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. สามารถประยุก ต์ใ ช้ห ลัก ความแข็ง แรงของวัส ดุ ใ นการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพิ นิ จ ชิ้ น ส่ ว น
โครงสร้างและเครื่ องจักรกล
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บเสาะหาความรู ้และใช้หลักเหตุผลของกลศาสตร์ของแข็งในการแก้ปัญหา
มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุม้ ค่าของวัสดุ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของความเค้น ความเครี ยดและคุณสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของชิ้นส่ วนเนื่ องจากอุณหภูมิ การต่อกันโดยใช้แนว
เชื่อมและหมุดยํ้า
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของภาชนะความดัน เพลารับแรงและทอร์ กคานรับแรง
และโมเมนต์ดดั
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครี ยด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครี ยด
ของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุน่ ของฮุก มอดูลสั ความยืดหยุน่ ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ความเค้นในวัสดุซ่ ึ ง
ต่อกันโดยการเชื่อมและโดยการใช้หมุดยํ้า ความเค้นในภาชนะความดัน การบิดของเพลา ทฤษฎีของคาน แผนภาพแรง
เฉื อนและโมเมนต์ดดั ความเค้นดัดและความเค้นเฉื อนในคาน การหาระยะแอ่นตัวของคานโดยวิธีโมเมนต์ร่วมกับพื้นที่
พื้นฐานการรวมความเค้น การประยุกต์ความรู ้ในงานอาชีพ
3100-0117

การควบคุมคุณภาพ
3-0-3
(Quality Control)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสถิติและการเก็บข้อมูลจากการผลิต
2. สามารถประยุกต์ใช้และสร้ างแผนภูมิควบคุ ม การสุ่ มตัวอย่างเพื่อการยอมรั บสิ นค้า และระบบคุ ณภาพ
อนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักสถิติและการเก็บข้อมูลจากการผลิต
2. ประยุกต์ใช้และสร้ างแผนภู มิ ควบคุ ม การสุ่ มตัวอย่างเพื่อ การยอมรั บสิ น ค้า และระบบคุ ณภาพอนุ กรม
มาตรฐานสากล
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการควบคุมคุณภาพ การวิวฒั นาการของการควบคุมคุณภาพ สถิติเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพ ข้อ มู ล จากงานผลิ ต การควบคุ ม กระบวนการด้ว ยแผนภู มิ ค วบคุ ม การวางแผนการสุ่ ม ตัว อย่า ง
(Sampling) เพื่อการยอมรับ ระบบคุณภาพตามอนุ กรมมาตรฐานสากล ISO 9000 การวางแผน และนโยบายในการ
บริ หารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ การพัฒนา และแนวคิดของการควบคุมคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร (TQC)

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3103–2001

วัสดุในการเชื่อม
3 - 0- 3
(Welding Consumable)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเลือกและใช้วสั ดุประสานงานเชื่อม.
2. สามารถจําแนกและเปรี ยบเทียบมาตรฐานวัสดุประสานงานเชื่อมตามมาตรฐานสากล AWS,ASME,ISO,JIS
3. สามารถเลือกใช้วสั ดุประสานงานเชื่อมเหมาะสมกับงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. เข้าใจหลักการเลือกและใช้วสั ดุประสานงานเชื่อม..
2. วิเคราะห์อิทธิพลของสารพอกหุม้ ลวดเชื่อมต่อคุณภาพรอยเชื่อม
3. เลือกวัสดุประสานตามชนิด ลักษณะและมาตรฐานไปใช้ได้เหมาะสมกับงานและโลหะงาน
4. เลือกใช้แก๊สปกคลุมแนวเชื่อมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเลือกและใช้วสั ดุประสาน ชนิ ดและลักษณะของวัสดุประสานที่ใช้ในกระบวนการเชื่อม
ต่างๆ เลือกวัสดุประสานตามชนิ ด ลักษณะและมาตรฐานไปใช้งานได้เหมาะสมกับงานและโลหะงานชนิ ดหน้าที่และ
อิทธิ พลของสารพอกหุ ้มต่อคุณภาพของรอยเชื่ อม ลวดเชื่ อมหุ ้มฟลักซ์ ลวดเชื่ อมอาร์ กทังสเตนแก๊สคลุม (GTAW)
ลวดเชื่อมอาร์ กแก๊สคลุม GMAW) ลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์ (Flux Core Wire) ลวดเชื่อมใต้ฟลักซ์ (Submerge Wire) ชนิ ด
หน้าที่และอิทธิ พลของแก๊สคลุมแนวเชื่อมทั้งแก๊สเฉื่ อย (Inert Gas) และแก๊สทําปฏิกิริยา (Active Gas) ต่อคุณภาพ
ของรอยเชื่อม
3103–2002

การออกแบบรอยต่ อและสั ญลักษณ์ งานเชื่อม
3-0-3
(Joint and Welding Symbols)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับเข้าใจลักษณะรอยต่อในงานเชื่อม
2. เข้าใจสัญลักษณ์ในงานเชื่อม
3. กําหนด อ่านสัญลักษณ์ ระบุความหมายของสัญลักษณ์ในงานเชื่อม งานเชื่อมแต่ละมาตรฐาน
4. กําหนดรอยต่อในงานเชื่อม
5. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู้และปฏิบตั ิงานด้วยความ รอบคอบและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรอยต่อในงานเชื่อมแต่ละมาตรฐาน
2. .แสดงความรู ้เกี่ยวกับสัญลักษณ์งานเชื่อมตามมาตรฐานสากล เช่น AWS,ISO เป็ นต้น
3. สามารถกําหนดสัญลักษณ์งานเชื่อมตามมาตรฐานสากล เช่น AWS,ISO เป็ นต้น
4. สามารถกําหนดรอยต่อในงานเชื่อมตามมาตรฐาน
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับรอยต่อและสัญลักษณ์ในงานเชื่อม ความหมายของสัญลักษณ์ในงานเชื่อม ตามมาตรฐานสากล
เช่น AWS,ISO/EN เป็ นต้น
3103–2003

มาตรฐานงานเชื่อม 1
3-0-3
(Welding Standard 1)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการและการนําไปใช้ของมาตรฐานงานเชื่อมระบบต่างๆ
2. เพื่อให้สามารถนํามาตรฐานงานเชื่อมระบบต่าง ๆ มาใช้ในงานอาชีพ
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. เข้าใจหลักการและการนําไปใช้ของมาตรฐานงานเชื่อมระบบต่างๆ
2. เปรี ยบเทียบลักษณะของข้อกําหนดมาตรฐานงานเชื่อมระหว่าง AWS,JIS,ISO
3. จัดทําเอกสารตามข้อกําหนดมาตรฐานการทดสอบช่างเชื่อมอาร์ กลวดหุ ม้ ฟลักซ์ เชื่อมอาร์ กทังสเตนแก๊ส
คลุม (GTAW) เชื่อมอาร์กแก๊สคลุม (GMAW) งานแผ่นและท่อ
4. จัดทําเอกสารตามข้อกําหนดมาตรฐานคุณภาพงานเชื่อมเหล็กกล้า อะลูมิเนียม
5. เลือกใช้แก๊สปกคลุมแนวเชื่อมตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในงานเชื่อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับข้อกําหนดของมาตรฐานงานเชื่อมและการนําไปใช้ นิยามศัพท์เกี่ยวข้องกับการเชื่อม กระบวนการ
เชื่อม มาตรฐานการกําหนดกระบวนการและเทคนิคการเชื่อม การนําเอกสาร WPS,PQR,WQT ไปใช้ในงานเชื่อม
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3103–2004

เทคโนโลยีการเชื่อม
(Welding Technology )

0-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อมแก๊ส เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้
ฟลักซ์ เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม (GTAW) เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) เชื่อมไส้ ฟลักซ์
(FCAW) เชื่อมใต้ฟลักซ์ (SAW
2. สามารถทดลองและเชื่อมแก๊ส เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์ เชื่อมอาร์กทังสเตน
แก๊สคลุม (GTAW) เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) เชื่อมไส้ฟลักซ์ (FCAW) การเชื่อมใต้ฟลักซ์
(SAW) แผ่นและท่อเหล็กกล้า
3. สามารถทราบชนิดรอยบกพร่ องและวิธีการแก้ไขในงานเชื่อม
4. มีกิจนิสยั การทํางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. หลักการเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อมแก๊ส เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์ เชื่อมอาร์ก
ทังสเตนแก๊สคลุม (GTAW) เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) เชื่อมไส้ฟลักซ์ (FCAW)
2. สรุ ปผลการทดลองเชื่อมแก๊ส, เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์, เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม
(GTAW) เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) เชื่อมไส้ฟลักซ์ (FCAW) ต่อร่ องและต่อฉาก
3. ตรวจสอบและวิเคราะห์ ชิ้นงานเชื่อม งานตัดด้วยแก๊ส และงานตัดด้วยพลาสม่า
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานเชื่อมวิเคราะห์งานเชื่อมชนิดรอยบกพร่ องและวิธีการแก้ไขงาน แผ่นเหล็กกล งานท่อ
เหล็กกล้า ชิ้นงานหนาและชิ้นงานบาง ชนิดของรอยต่อต่างๆ โดยวิธีการเชื่อมแก๊ส, เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์,
เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม (GTAW) เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) เชื่อมไส้ ฟลักซ์ (FCAW) เชื่อมใต้ฟลักซ์
(SAW) การตัดโลหะด้วยแก๊สและพลาสม่า ด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3103–2005

วัสดุและโลหะวิทยา
(Materials and Metallurgy)

2-3-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจําแนกสมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางโลหะวิทยาของวัสดุ
2. สามารถตรวจสอบ ทดสอบสมบัติวสั ดุในกลุ่มเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
3. สามารถจําแนกลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางโลหะวิทยา
4. มีกิจนิสยั การทํางานด้วยความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่ งแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. หลักการจําแนกสมบัติทางกายภาพ ทางกล ทางเคมี และโลหะวิทยาของวัสดุ
2. ตรวจสอบ ทดสอบสมบัติวสั ดุในกลุ่มเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
3. ปรับปรุ งสมบัติโลหะด้วยความร้อนและทดสอบความแข็งให้ได้ตามข้อกําหนด
4. เลือกโลหะตามสมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางโลหะวิทยามาใช้ให้เหมาะสมกับงาน.
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทดลองเกี่ยวกับหลักการจําแนกและเลือกใช้วสั ดุ โครงสร้างอะตอม ระบบและ
โครงสร้างผลึก ดัชนีมิลเลอร์ ทิศทางและระนาบในผลึก ข้อบกพร่ องในผลึกการเปลี่ยนรู ปร่ างโลหะ การคืนตัว การเกิด
ผลึกใหม่การเติบโตของเกรน การแข็งตัวของโลหะ โลหะผสม เฟสและแผนภาพสมดุลของระบบหนึ่ งธาตุ สองธาตุ
การปรับปรุ งและควบคุมโครงสร้างชนิดต่างๆ ด้วยความร้อน มาตรฐานเหล็กหล่อ เหล็กกล้า และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและมหภาค.
3103–2006

งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้ วยคอมพิวเตอร์
(Computer Aided Drawing for Metal Working)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการอ่านแบบ เขียนแบบภาพประกอบ 2 มิติ 3 มิติ งานเชื่อม งานโครงสร้าง งานท่อ
ถังรับความดัน แบบสัง่ งาน และรายการประกอบ
2. ปฏิบตั ิการเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความ รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบภาพประกอบ 2 มิติ 3 มิติ งานเชื่อม
งานโครงสร้าง งานท่อ ถังรับความดัน แบบสัง่ งาน และรายการประกอบ
2. เขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการอ่านแบบและเขียนแบบภาพประกอบ 2 มิติ 3 มิติ งานเชื่อม งานโครงสร้าง
งานท่อ และถังรับความดัน แบบสัง่ งานรวมทั้งการเขียนรายการประกอบด้วยคอมพิวเตอร์
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3103–2007

ทดสอบวัสดุ
(Material Testing)

2-3-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักและวิธีการทดสอบวัสดุงานเชื่อมโดยทําลายและไม่ทาํ ลาย
2. สามารถทดสอบความแข็ง และความแข็งแรงวัสดุเชื่อม.
3. สามารถตรวจสอบรอยบกพร่ องวัสดุงานเชื่อม
4. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิการทดสอบวัสดุดว้ ยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. เข้าใจหลักและวิธีการทดสอบวัสดุงานเชื่อมโดยทําลายและไม่ทาํ ลาย
2. ทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุและรายงานผลตามมาตรฐานที่กาํ หนด
3. ตรวจสอบข้อบกพร่ องวัสดุงานเชื่อมโดยไม่ทาํ ลายและรายงานผลตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการและวิธีการทดสอบ สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุโลหะ จากการทดสอบ
ด้วยการดึง การกด การดัด การกระแทก การทดสอบความแข็ง บริ เนลล์ รอกเวลล์ วิกเกอร์ และการตรวจสอบด้วยสายตา
นํ้ายาแทรกซึม อนุภาคแม่เหล็ก คลื่นเสี ยงอัลตราโซนิก และการถ่ายภาพด้วยรังสี

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
3103–2101

มาตรฐานงานเชื่อม 2
3 - 0- 3
(Welding Codes and Standards 2)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและมาตรฐานงานเชื่อมในระบบสากลที่ใช้ในงานตรวจสอบ
2. สามารถเลือกใช้มาตรฐานงานเชื่อมในระบบสากลเพื่อใช้ในงานตรวจสอบ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและการนํามาตรฐานงานเชื่อมไปใช้ในระบบสากล
2. เปรี ยบเทียบลักษณะของข้อกําหนดมาตรฐานในงานเชื่อม ระบบ AWS JIS ISO และ DIN
3. จัดทําเอกสารตามข้อกําหนดมาตรฐานงานเชื่อม ระบบ AWS JIS ISO และ DIN
4. ประยุกต์ใช้หลักการมาตรฐานงานเชื่อมในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การของมาตรฐานงานเชื่ อ มและการนํา ไปใช้ คํา นิ ย ามต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ ข้อ กํา หนด
มาตรฐานสากล เช่น AWS, JIS, ISO และ DIN มาตรฐานงานเชื่อมในระบบต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม
3103–2102

โลหะวิทยางานเชื่อม
2-3-3
(Welding Metallurgy)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวัตถุประสงค์เกี่ยวกับโลหะวิทยางานเชื่อมตามมาตรฐาน
2. สามารถปฏิบตั ิงานด้านโลหะวิทยางานเชื่อมตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. .แสดงความรู ้เกี่ยวกับสมบัติทางกลและทางเคมีของการเชื่อมประสาน
2. วิเคราะห์อิทธิพลของความร้อนที่มีผลต่องานเชื่อม
3. สามารถปฏิบตั ิการเกี่ยวกับกระบวนการทางความร้อนแก่งานเชื่อม
4. ปฏิบตั ิการทดสอบความแข็ง และตรวจสอบโครงสร้างงานเชื่อม
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางเคมี ของการเชื่อมประสาน การถ่ายเทความร้อน
ในงานเชื่ อม วัฏจักรของความร้ อนในงานเชื่ อม โครงสร้ างงานเชื่ อมและเขตความร้ อนของรอยเชื่ อมความเค้นตกค้าง
รอยแตก การบิดตัวในงานเชื่อม กระบวนการทางความร้อนก่อนและหลังการเชื่อม การปรับปรุ งงานเชื่อมด้วยความร้อน
การทดสอบความแข็ง การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและมหภาคชิ้นงานเชื่อม
3103–2103

การตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม
2-3-3
(Welding Quality Inspection)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อมตามมาตรฐาน
2. สามารถตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อมตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู้และปฏิบตั ิงานด้วยความความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบงานเชื่อมตามมาตรฐาน
2. เตรี ยมงานสําหรับตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อมตามมาตรฐาน
3. ปฏิบตั ิการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อมตามมาตรฐาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับมาตรฐานผูต้ รวจสอบ จรรยาบรรณในวิชาชี พ ระบบการตรวจสอบตามมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง แผนการตรวจสอบ (Inspection and Test Plan) ขั้นตอนการตรวจสอบก่อนการเชื่อม ระหว่างการเชื่อมและ
หลังการเชื่อม การจัดทําเอกสารรายงาน การรวบรวม เก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ
3103–2104

การทดสอบงานเชื่อมโดยทําลาย
2-3-3
(Destructive Testing for Welding)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทดสอบคุณภาพงานเชื่อมโดยทําลาย ตามมาตรฐาน
2. สามารถทดสอบงานเชื่อมโดยทําลาย และตัดสิ นตามเกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู้และปฏิบตั ิงานด้วยความความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทดสอบงานเชื่อมโดยทําลาย
2. ทดสอบงานเชื่อมโดยทําลายด้วยแรงดึง แรงกระแทก แรงดัด และความแข็ง และรายงานผลตามมาตรฐาน
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทดสอบงานเชื่ อมโดยทําลายตามมาตรฐานต่าง ๆ การทดสอบงานเชื่ อมโดย
ทําลาย โดยวิธีการทดสอบงานเชื่อมด้วย แรงดึง แรงกระแทก แรงดัด และความแข็ง เกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐาน
3103–2105

การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ ทาํ ลาย
2 - 3- 3
(Non-Destructive Testing for Welding)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทาํ ลายตามมาตรฐาน
2. สามารถทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทาํ ลาย และตัดสิ นตามเกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู้และปฏิบตั ิงานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทาํ ลาย
2. ทดสอบงานเชื่ อ มโดยไม่ ท าํ ลายด้ว ย อนุ ภ าคแม่ เ หล็ ก การถ่ า ยภาพด้ว ยรั ง สี คลื่ น เสี ย งอัล ตราโซนิ ก
การใช้น้ าํ ยาแทรกซึม วิธีการทดสอบโดยพินิจ และรายงานผลตามมาตรฐาน
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การทดสอบงานเชื่ อ ม มาตรฐานของการทดสอบงานเชื่ อ มโดยไม่ ท าํ ลาย
โดยวิธีการทดสอบหารอยบกพร่ องด้วยอนุ ภาคแม่เหล็ก การถ่ ายภาพด้วยรั งสี คลื่ นเสี ยงอัลตราโซนิ ก การใช้น้ าํ ยา
แทรกซึม วิธีการทดสอบด้วยพินิจ
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สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึน้ รู ปผลิตภัณฑ์ โลหะ
3103–2201

ออกแบบผลิตภัณฑ์ โลหะ
3-0-3
(Metal Product Design)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ
2. เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบ การวิเคราะห์ระบบงานออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ
3. เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้วสั ดุ ให้เหมาะสมกับการออกแบบ
4. เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินราคาผลิตภัณฑ์โลหะ
5. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความ รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบ การวิเคราะห์ระบบงานในงานออกแบบผลิตภัณฑ์
3. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้วสั ดุ เครื่ องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต
4. แสดงความรู้เกี่ยวกับการประเมินราคาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการออกแบบ กระบวนการการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อการกําหนดองค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์กระบวนการผลิต ระบบการผลิต
ในงานผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วสั ดุให้เหมาะสมกับการออกแบบ การประเมินราคาผลิตภัณฑ์
3103–2202

อุปกรณ์ จับยึดงานเชื่อมและขึน้ รู ปผลิตภัณฑ์ โลหะ
2-3-3
(Jigs and Fixtures for Welding and Metal Product Forming)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบอุปกรณ์จบั ยึดในงานเชื่อมและขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะ
2. สามารถเลือกใช้และออกแบบสร้างอุปกรณ์จบั ยึดในงานเชื่อมและขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะได้เหมาะสม
3. สามารถออกแบบเครื่ องมือและอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงาน
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความ รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบอุปกรณ์จบั ยึดในงานเชื่อมและขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะ
2. เลือกใช้และออกแบบสร้างอุปกรณ์จบั ยึดในงานเชื่อมและขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะตามมาตรฐาน
3. ออกแบบเครื่ องมือและอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานเชื่อมและขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะ ชนิดหน้าที่ของชิ้นส่ วน
มาตรฐานของอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานในงานเชื่อม ออกแบบเครื่ องมือและอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงาน ปฏิบตั ิงานด้วยความ
ปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย
3103-2203

กรรมวิธีการขึน้ รู ปและประกอบผลิตภัณฑ์ โลหะ
2-3-3
(Process of Forming and Assembly of Metal Products)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการขึ้นรู ปโลหะดัวยกระบวนการต่าง ๆ การประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ
2. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนการขึ้นรู ปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ การเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับงาน
3. เข้าใจเกี่ ยวกับการคํานวณหาขนาดของแรงในการขึ้นรู ป การแก้ไขปั ญหาในงานขึ้นรู ปและประกอบ
ผลิตภัณฑ์โลหะ
4. สามารถวางแผนการขึ้นรู ปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ คํานวณหาขนาดของแรงในการขึ้นรู ป คํานวณหา
วัสดุ การแก้ไขปัญหาในงานขึ้นรู ปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ
5. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการขึ้นรู ปโลหะด้วยกระบวนการต่าง ๆ และการประกอบผลิตภัณฑ์
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนการขึ้นรู ปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ การเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับงาน
3. คํานวณหาขนาดของแรงในการขึ้นรู ป การคํานวณหาวัสดุตามที่กาํ หนด
4. แก้ไขปัญหาในงานขึ้นรู ปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะตามลักษณะงาน
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการขึ้นรู ปโลหะดัวยกระบวนการต่าง ๆ การประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ
วางแผนการขึ้นรู ปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ การเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับงาน การคํานวณหาขนาดของแรงในการ
ขึ้นรู ป การคํานวณหาวัสดุและการแก้ไขปั ญหาในงานขึ้นรู ปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ ปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย
ตามหลักอาชีวอนามัย
3103–2204

เทคโนโลยีงานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ โลหะ
2-3-3
(Welding Technology and Products)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีงานเชื่อมที่ใช้กบั งานผลิตภัณฑ์ เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานเชื่อม
2. เข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีงานเชื่อมกับงานผลิตภัณฑ์โลหะ
3. สามารถวางแผนงานเชื่อมผลิตภัณฑ์โลหะ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานเชื่อมผลิตภัณฑ์โลหะ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีงานเชื่อมที่ใช้กบั งานผลิตภัณฑ์ เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานเชื่อม
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีงานเชื่อมกับงานผลิตภัณฑ์โลหะ
3. วางแผนงานเชื่อมผลิตภัณฑ์โลหะ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานเชื่อมผลิตภัณฑ์โลหะ
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทคโนโลยีงานเชื่ อมที่ใช้กบั งานผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่ องมืออุปกรณ์ การวางแผนงาน
เชื่อมผลิตภัณฑ์โลหะ การขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นกับงานเชื่อมผลิตภัณฑ์โลหะ ปฏิบตั ิงานด้วยความ
ปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย
3103-2205

การตกแต่ งผิวสํ าเร็จและงานเคลือบผิวงานผลิตภัณฑ์ โลหะ
2-3-3
(Finishing and Coating)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางไฟฟ้ าเคมี และการพ่นเคลือบด้วยความร้อนทางในงานชุบเคลือบผิว
การเตรี ยมงานโดย วิธีกลวิธีไฟฟ้ าเคมี มาตรฐานการทําความสะอาดผิวงาน มาตรฐานการเคลือบผิว
2. เข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาในการทํางานและแนวทางการแก้ไขปัญหา
3. สามารถตกแต่งผิว เคลือบผิว วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาในการทํางานและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางเคมี และทางไฟฟ้ าในงานชุบเคลือบผิว การเตรี ยมผิวงานโดย วิธีกล
วิธีไฟฟ้ าเคมี มาตรฐานการทําความสะอาดผิวงาน มาตรฐานการเคลือบผิวด้วยไฟฟ้ าเคมี
2. การเตรี ยมผิวงาน เคลือบผิวงาน วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาในการทํางานและแนวทางการแก้ไข
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการตกแต่งผิวสําเร็ จ กระบวนการเคลือบผิวงานด้วยวิธีทางไฟฟ้ าเคมี กระบวนการ
เคลือบผิวงานด้วยวิธีการพ่นสี การทําความสะอาดผิวงาน ด้วยวิธีทางกลและทางเคมี กระบวนการชุบผิวและการเคลือบ
ผิว ตามมาตรฐานการตรวจสอบและการทดสอบตามมาตรฐาน การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาในการทํางานและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา ปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย
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สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้ างโลหะ
3103-2301

การออกแบบรอยต่ องานเชื่อมโครงสร้ างโลหะ
3-0-3
(Design of Welding joints in Metal Structures)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบรอยต่องานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
2. เข้าใจเกี่ยวกับการอ่านและสัง่ งานตามแบบข้อกําหนดรายละเอียดข้อกําหนดในงานเชื่อม(WPS)
3. สามารถเขียนแบบรอยต่อในงานเชื่อมโครงสร้างโลหะตามมาตรฐาน
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบรอยต่องานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการอ่านและสัง่ งานตามแบบข้อกําหนดรายละเอียดข้อกําหนดในงานเชื่อม(WPS)
3. เขียนแบบรอยต่อในงานเชื่อมโครงสร้างโลหะตามมาตรฐาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย (ตัวอย่าง)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบ เขียนแบบ อ่านแบบ รอยต่องานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ความหมาย สัญลักษณ์
ในงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ชนิดลักษณะของรอยต่อที่ใช้ในงานโครงสร้างโลหะ ตามมาตรฐาน AWS D1.1
31023-2302

งานประกอบโครงสร้ างโลหะ (ตาม D1.1)
2-3-3
(Structural Fabrication)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการประกอบโครงสร้างโลหะและชิ้นส่ วนโครงสร้าง
2. สามารถจัดเตรี ยมเครื่ องมือทัว่ ไปและเครื่ องมือพิเศษ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู้และปฏิบตั ิงานด้วยความความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. เข้าใจหลักการประกอบโครงสร้างโลหะและชิ้นส่ วนโครงสร้าง
2. จัดเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ทวั่ ไปและเครื่ องมือพิเศษใช้ประกอบโครงสร้าง
3. ประกอบและติดตั้งโครงสร้าง(Truss)เป็ นไปตามแบบ
4. ปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยความปลอดภัย
5. จัดเตรี ยมรอยต่อตามแบบกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เ กี่ ย วกับ หลัก การเตรี ย มรอยต่ อ โครงสร้ า งรู ป ทรงต่ า งๆ การประกอบชิ้ น ส่ ว นโครงสร้ า ง
การติดตั้งโครงสร้าง โดยใช้รอกดึง ใช้รถเครนยก การติดตั้งแป การมุงหลังคาด้วยด้วย Metal Sheet โดยใช้เครื่ องมือ
ทัว่ ไปและเครื่ องมือพิเศษเป็ นไปตามแบบด้วยความปลอดภัย
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3103-2303

งานเชื่อมโครงสร้ างโลหะ
2-3-3
(Welding of Metal Structures)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเชื่อมโครงสร้างโลหะ
2. สามารถอ่านแบบและสัญลักษณ์งานเชื่อมโครงสร้าง
3. สามารถเชื่อมโครงสร้างโลหะอย่างมีคุณภาพ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเชื่อมโครงสร้างโลหะ
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบสัง่ งานโครงสร้างโลหะ
3. ปฏิบตั ิงานเชื่อมโครงสร้างโลหะได้ตามที่กาํ หนด
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเชื่อมโครงสร้างโลหะ ด้วยกระบวนการเชื่อม SMAW, GMAW, GTAW,
FCAW และ SAW อ่านแบบสัญลักษณ์งานเชื่อม ปฏิบตั ิงานเชื่อมตามข้อกําหนดวิธีการเชื่อม (WPS) วิเคราะห์หาสาเหตุ
และวิธีป้องกันการเสี ยรู ปจากความร้อน ปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย ตามหลักอาชีวอนามัย
3103-2304

งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้ างโลหะ
2-2-3
(Welding Inspection of Metal Structure )
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจแนวเชื่อมระบบต่าง ๆ
2. สามารถปฏิบตั ิการตรวจสอบแนวเชื่อมตามระบบที่ระบุ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบงานเชื่อมตามมาตรฐาน
2. ตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะโดยไม่ทาํ ลายและรายงานผลตามมาตรฐาน
3. ทดสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะโดยทําลายและรายงานผลตามมาตรฐาน
4. ปฏิบตั ิงานตรวจสอบได้ดว้ ยความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะตามมาตรฐาน AWS D1.1
โดยวิธีการทดสอบ แบบไม่ทาํ ลาย เช่น วิธีการตรวจสอบด้วยสายตา การใช้น้ าํ ยาแทรกซึ ม อนุ ภาคแม่เหล็ก คลื่นเสี ยง
อัลตราโซนิก การถ่ายภาพด้วยรังสี และการทดสอบแบบทําลาย เช่น การทดสอบแรงดึง การทดสอบการดัด การทดสอบ
แรงกระแทก การทดสอบทางมหภาค และการทดสอบความแข็ง เกณฑ์การยอมรับและการรายงานผลการทดสอ
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3103-2305

การตกแต่ งผิวสํ าเร็จและงานเคลือบผิวโครงสร้ างโลหะ
2 - 3- 3
(Finishing and Coating of Metal Structure)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการตกแต่งผิวสําเร็ จงานเชื่อมโครงสร้าง
2. สามารถตกแต่งผิวรอยเชื่อมด้วยวิธีการต่างๆตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. เข้าใจหลักการและวิธีการตกแต่งผิวสําเร็ จงานเชื่อมโครงสร้าง
2. จัดเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ การตกแต่งผิวงานเชื่อมได้ถูกวิธี
3. ตกแต่งผิวแนวเชื่อมได้ถูกต้องตามมาตรฐานงานที่กาํ หนด
4. ปฏิบตั ิงานตกแต่งผิวสําเร็ จและงานเคลือบผิวได้ปลอดภัย ตามหลักและอาชีวอนามัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการตกแต่งผิวสําเร็ จและงานเคลือบผิวชิ้นงาน โครงสร้างตามมาตรฐาน NACE,
SSPC การเตรี ยมผิวงาน การเคลื อบผิวด้วยสี สังกะสี การทดสอบความหนาผิวเคลื อบ การทดสอบหาฟองอากาศ
(Holiday Test) โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย

สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมท่ อ และถังความดัน
3103-2401

เขียนแบบงานท่ อและถังความดัน
2-3-3
(Piping and Pressure Vessel Drawing )
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการเขียนแบบงานท่อและถังความดัน
2. อ่านแบบและเขียนแบบงานท่อและถังความดัน
3. มีกิจนิสยั การปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียด รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการอ่าน เขียนแบบงานท่อและถังความดัน ตามมาตรฐาน
2. อ่านแบบ เขียนแบบงานท่อและถังความดัน ตามมาตรฐาน
3. กําหนดสัญลักษณ์งานท่อและถังความดัน ในแบบตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ อ่านแบบ เขียนแบบงานท่อและถังความดัน สัญลักษณ์งานท่อและ
ถังความดันตามมาตรฐานสากล เช่น General Arrangement Drawing, Isometric Drawing, Piping & Instrument Diagram
เป็ นต้น
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3103-2402

งานประกอบท่ อและถังความดัน
2-3-3
(Piping and Pressure Vessel Fitting)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการประกอบท่อและถังความดัน
2. วางแผนติดตั้งและประกอบท่อและถังความดัน
3. ออกแบบการประกอบท่อและถังความดัน
4. เลือกวัสดุและอุปกรณ์งานประกอบท่อและถังความดัน
5. มีกิจนิสยั การปฏิบตั ิงานประกอบท่อและถังความดันด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการประกอบท่อและถังความดัน ตามมาตรฐาน
2. วางแผนติดตั้งและประกอบท่อและถังความดัน ตามมาตรฐาน
3. ออกแบบการประกอบท่อและถังความดัน ตามมาตรฐาน
4. เลือกวัสดุและอุปกรณ์ประกอบท่อและถังความดัน ตามลักษณะงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกอบ (Fitting) ท่อและถังความดันตามมาตรฐานสากล เช่น ASME B31.3,
ASME Section VIII Div.1 เป็ นต้น
3103-2403

การเชื่อมท่ อและถังความดัน
0-6-2
(Piping and Pressure Vessel Welding)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเชื่อมท่อและถังความดันด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์กลวดหุม้ ฟลักซ์,เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊ส
คลุม(GTAW),เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(GMAW), เชื่อมฟลักซ์คอร์(FCAW)
2. ปฏิบตั ิงานเชื่อมท่อและถังความดันด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์กลวดหุม้ ฟลักซ์,เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม
(GTAW),เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(GMAW), เชื่อมฟลักซ์คอร์(FCAW)
3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ผลงานเชื่อมท่อและถังความดันตามกระบวนการด้วยการพินิจ
4. มีกิจนิสยั การทํางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อมท่อและถังความดันด้วยกระบวนการเชื่อม
อาร์กลวดหุม้ ฟลักซ์,เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม(GTAW),เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(GMAW),
เชื่อมฟลักซ์คอร์(FCAW)
2. ปฏิบตั ิงานเชื่อมท่อและถังความดันด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์กลวดหุม้ ฟลักซ์,เชื่อมอาร์ กทังสเตนแก๊สคลุม
(GTAW),เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(GMAW), เชื่อมฟลักซ์คอร์(FCAW)
3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ผลงานเชื่อมท่อและถังความดันตามกระบวนการด้วยการพินิจ
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเชื่อม (Welding) ท่อและถังความดันตามมาตรฐานสากล เช่น ASME B31.3, ASME Section
VIII Div.1 เป็ นต้น
3103-2404

ตรวจสอบงานเชื่อมท่ อและถังความดัน
2-3-3
(Piping and Pressure Vessel Inspection)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการตรวจสอบงานเชื่อมท่อและถังความดัน
2. ตรวจสอบงานเชื่อมท่อและถังความดันแบบทําลายและไม่ทาํ ลาย
3. วิเคราะห์หาสาเหตุขอ้ บกพร่ องงานเชื่อมท่อและถังความดัน
4. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิการตรวจสอบงานเชื่อมท่อและถังความดันด้วยความรอบคอบและ ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการตรวจสอบงานเชื่อมท่อและถังความดันตามมาตรฐาน
2. ตรวจสอบงานเชื่อมท่อและถังความดันแบบไม่ทาํ ลายและรายงานผลตามมาตรฐาน
3. ตรวจสอบงานเชื่อมท่อและถังความดันแบบทําลายและรายงานผลตามมาตรฐาน
4. รายงานผลการวิเคราะห์หาสาเหตุขอ้ บกพร่ องงานเชื่อมท่อและถังความดัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการตรวจสอบงานเชื่ อม (Inspection) ท่อและถังความดันตามมาตรฐานสากล เช่ น
ASME B31.3, ASME Section VIII Div.1 เป็ นต้น
3103-2405

งานประกอบติดตั้งท่ อและถังความดัน
0-6-2
(Piping and Pressure Vessel Installation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการประกอบติดตั้งท่อและถังความดัน
2. ปฏิบตั ิการประกอบติดตั้งท่อและถังความดัน ตามมาตรฐาน
3. ตรวจสอบและทดสอบงานประกอบติดตั้งท่อและถังความดัน
4. มีกิจนิสยั การทํางานประกอบติดตั้งท่อและถังความดัน ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการประกอบติดตั้งท่อและถังความดัน
2. ปฏิบตั ิการประกอบติดตั้งท่อและถังความดัน ตามมาตรฐาน
3. ตรวจสอบและทดสอบงานประกอบติดตั้งท่อและถังความดัน ด้วยสายตา (VT) ตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับงานประกอบติดตั้งท่อและถังความดัน (Piping and Pressure Vessel Installation) ตาม
มาตรฐานสากล เช่น ASME B31.3, ASME Section VIII Div.1 เป็ นต้น
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
3103-800X

วิชาฝึ กงาน
*-*-X
(On-the-Job Training)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อ แหล่ ง วิ ท ยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชี พตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความ
เห็ น ชอบร่ ว มกัน ของผูร้ ั บผิ ด ชอบการฝึ กงานในสาขาวิ ช านั้น ๆ บัน ทึ ก และรายงานผลการปฏิ บตั ิ ง านตลอด
ระยะเวลาการฝึกงาน
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3103-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

(Project)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิ คที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดําเนิ นงานโครงการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนิ นการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
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กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
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3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
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0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
3000-200X

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ …

0-2-0

(Vocational Activities ..)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน องค์กร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนิ นกิ จกรรมองค์การวิชาชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุ ประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ กิ จกรรมองค์การวิชาชี พ กิ จกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ นการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชี พ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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