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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
งานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพชางเชื่อมโลหะใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานชางเชื่อมโลหะ
4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน
5. เพื่อให สามารถปฏิบัติงานดานชางเชื่อมโลหะในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ
รวมทั้งการใชความรู และทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
6. เพื่อใหมีความเขาใจในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต ความ
กตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัยความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทั ก ษะทางป ญ ญา ได แ ก ความรู ใ นหลั ก ทฤษฎี ความสนใจใฝ รู ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฎิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 เขาใจหลักการอานแบบเขียนแบบเทคนิคและเลือกใชวัสดุอุตสาหกรรม
3.5 เขาใจในวิธีการประกอบทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3.6 เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผนเบื้องตน
3.7 ถอดตรวจสอบและประกอบชิ้นสวนเครื่องยนต
3.8 ปรับแปรรูปและขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล
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สาขางานผลิตภัณฑ
3. 9 ออกแบบผลิตงานผลิตภัณฑโลหะ
3.10 ผลิตงานผลิตภัณฑโลหะและอะลูมิเนียม
3.11 ประมาณราคางานผลิตภัณฑโลหะ
3.12 เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซแผนเหล็กและทอเหล็กกลาคารบอน
3.13 เดินทอภายในอาคารและงานทอสงความเย็น
3.14 ชุบเคลือบผิวโลหะ งานสี และงานพลาสติก
3.15 วัสดุชางเชื่อม และโลหะวิทยาเบื้องตน
3.16 ปมขึ้นรูปโลหะ
สาขางานโครงสราง
3.9 ออกแบบ เขียนแบบประมาณราคางานโครงสราง
3.10 ผลิตงานผลิตภัณฑโลหะโครงสราง
3.11 เชื่อมแกสแผนเหล็กกลา
3.12 แลนประสานแผนและทอเหล็กและโลหะผสม
3.13 เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซแผนเหล็กและทอเหล็กกลาคารบอน
3.14 เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมแผนเหล็กกลาคารบอนและทอเหล็กกลาคารบอน
3.15 เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม แผนเหล็กกลาคารบอนและทอเหล็กกลาคารบอน
3.16 เชื่อมซอมบํารุง
3.17 วัสดุชางเชื่อม และโลหะวิทยาเบื้องตน
สาขางานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร
3.9 เชื่อมแกสแผนเหล็กกลา
3.10 แลนประสานแผนและทอเหล็กและโลหะผสม
3.11 เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซแผนเหล็กและทอเหล็กกลาคารบอน
3.12 เขียนแบบแผนคลี่งานโลหะแผน
3.13 ผลิตงานผลิตภัณฑโลหะที่ใชในรถโดยสาร
3.14 ประกอบโครงสรางและตัวถังรถโดยสาร
3.15 ประกอบติดตั้งอุปกรณภายในรถโดยสาร
3.16 ตกแตงพนสีรถโดยสาร
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103
หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

ไมนอยกวา
3 หนวยกิต)
6 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
3 หนวยกิต)
2 หนวยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไมนอยกวา 71
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
( 18 หนวยกิต)
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
( 24 หนวยกิต)
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
( 4 หนวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
( 4 หนวยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

22

หนวยกิต

หนวยกิต

10 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ช่างอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
2000-1302
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพในอุ
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1403
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0–2
*-*-*

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2–1

สาขาวิชาชางเชือ่ มโลหะ

49
1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2001-1001
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
2-0-2
2001-2001
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
1-2-2
2100-1001
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
1-3-2
2100-1002
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
2-0-2
2100-1003
งานฝกฝมือ 1
0-6-2
2100-1006
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
1-3-2
2100-1007
งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องตน
1-3-2
2100-1008
งานเครื่องมือกลเบื้องตน
1-3-2
2103-1001
งานเชื่อมโลหะเบื้องตน
0-6-2
 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2103-2001
2103-2002
2103-2003
2103-2004
2103-2005
2103-2006
2103-2007
2103-2008
2103-2009
2103-2010
2103-2011
2103-2012

ชื่อวิชา
งานเชื่อมไฟฟา 1
งานเชื่อมไฟฟา 2
งานทดสอบแบบทําลายสภาพ
งานทดสอบแบบไมทําลายสภาพ
งานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม 1
งานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม 1
เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ
กระบวนการเชื่อม
คณิตศาสตรชางเชื่อม
กลศาสตรเครื่องกล
งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1
เขียนแบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งหรือเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ที่เหลือ
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากสาขางานใด หรือหลายสาขางานรวมกันจนครบหนวยกิตทีก่ ําหนด
2.3.1 สาขางานผลิตภัณฑ
รหัสวิชา
2103-2101
2103-2102
2103-2103
2103-2104
2103-2105
2103-2106

ชื่อวิชา
กรรมวิธีการผลิตโลหะภัณฑ
งานออกแบบผลิตภัณฑ
งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 2
งานปมขึ้นรูปโลหะ
งานทอภายในอาคาร
โลหะวิทยาเบือ้ งตน
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2103-2107
งานพลาสติก
2103-2108
งานชุบเคลือบผิวโลหะ
2103-2109
งานระบบทอสงความเย็น
2103-2110
งานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม
2103-2111
วัสดุชางเชื่อม
2103-2112
งานสี
2103-2113
งานเชื่อมไฟฟา 3
2103-2114
งานเชื่อมซอมบํารุง
2103*2101 ถึง 2103*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2103-5101
2103-5102
2103-5103
2103-5104
2103-5105
2103-5106

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ 1
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ 2
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ 3
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ 4
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ 5
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ 6

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

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

2.3.2 สาขางานโครงสราง
รหัสวิชา
2103-2201
2103-2202
2103-2203
2103-2204
2103-2205
2103-2206
2103-2207
2103-2208

ชื่อวิชา
งานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม 2
งานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม 2
เขียนแบบโครงสราง
งานโครงสราง
การออกแบบรอยตองานเชื่อม
ความแข็งแรงของวัสดุ
มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องตน
งานทอ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2103-2209
งานเชื่อมแกส
2103-2106
โลหะวิทยาเบือ้ งตน
2103-2111
วัสดุชางเชื่อม
2103-2112
งานสี
2103-2113
งานเชื่อมไฟฟา 3
2103-2114
งานเชื่อมซอมบํารุง
2103*2201 ถึง 2103*2299 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2103-5201
2103-5202
2103-5203
2103-5204
2103-5205
2103-5206

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานโครงสราง 1
ปฏิบัติงานโครงสราง 2
ปฏิบัติงานโครงสราง 3
ปฏิบัติงานโครงสราง 4
ปฏิบัติงานโครงสราง 5
ปฏิบัติงานโครงสราง 6

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

2.3.3 สาขางานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2103-2301
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก
2103-2302
ประกอบโครงสรางสวนบนรถโดยสาร
2103-2303
ประกอบแผนตัวถังและหลังคา
2103-2304
ประกอบโครงสรางสวนลาง
2103-2305
สรางสวนหนาและสวนทายรถโดยสาร
2103-2306
ตกแตงผิวสําเร็จรถโดยสาร
2103-2307
บริการเครื่องลางรถโดยสาร
2103-2308
ติดตั้งอุปกรณประกอบตกแตงภายในรถโดยสาร
2103-2309
สรางชิ้นสวนไฟเบอรกลาสรถโดยสาร
2103-2310
เดินสายไฟฟารถโดยสาร
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2103*2301 ถึง 2103*2399 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2103-5301
2103-5302
2103-5303
2103-5304
2103-5305
2103-5306

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร 1
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร 2
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร 3
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร 4
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร 5
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร 6

ท-ป-น
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะห ลักษณะ
งานของสถานประกอบการ เพื่อนํารายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชา จัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้
โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2103-8001 ฝกงาน หรือ 2103-8002 ฝกงาน 1 และ 2103-8003 ฝกงาน 2
ท-ป-น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2103-8001
ฝกงาน
*-*-4
2103-8002
2103-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2103-8501 โครงการ หรือ 2103-8502 โครงการ 1 และ 2103-8503โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2103-8501
โครงการ
*-*-4
2103-8502
2103-8503

โครงการ 1
โครงการ 2
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

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

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
2103-1001
งานเชื่อมโลหะเบื้องตน

0-6-2

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2103-2001
งานเชื่อมไฟฟา 1
2103-2002
งานเชื่อมไฟฟา 2
2103-2003
งานทดสอบแบบทําลายสภาพ
2103-2004
งานทดสอบแบบไมทําลายสภาพ
2103-2005
งานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม 1
2103-2006
งานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม 1
2103-2007
เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ
2103-2008
กระบวนการเชื่อม
2103-2009
คณิตศาสตรชางเชื่อม
2103-2010
กลศาสตรเครื่องกล
2103-2011
งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1
2103-2012
เขียนแบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

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

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานผลิตภัณฑ
2103-2101
กรรมวิธีการผลิตโลหะภัณฑ
2103-2102
งานออกแบบผลิตภัณฑ
2103-2103
งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 2
2103-2104
งานปมขึ้นรูปโลหะ
2103-2105
งานทอภายในอาคาร
2103-2106
โลหะวิทยาเบือ้ งตน
2103-2107
งานพลาสติก
2103-2108
งานชุบเคลือบผิวโลหะ
2103-2109
งานระบบทอสงความเย็น
2103-2110
งานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม
2103-2111
วัสดุชางเชื่อม
2103-2112
งานสี

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
1-3-2
2-0-2
1-3-2
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2103-2113
2103-2114

งานเชื่อมไฟฟา 3
งานเชื่อมซอมบํารุง

0-6-2
1-3-2

สาขางานโครงสราง
2103-2201
งานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม 2
2103-2202
งานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม 2
2103-2203
เขียนแบบโครงสราง
2103-2204
งานโครงสราง
2103-2205
การออกแบบรอยตองานเชื่อม
2103-2206
ความแข็งแรงของวัสดุ
2103-2207
มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องตน
2103-2208
งานทอ
2103-2209
งานเชื่อมแกส
2103-2106
โลหะวิทยาเบือ้ งตน
2103-2111
วัสดุชางเชื่อม
2103-2112
งานสี
2103-2113
งานเชื่อมไฟฟา 3
2103-2114
งานเชื่อมซอมบํารุง

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

สาขางานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร
2103-2301
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก
2103-2302
ประกอบโครงสรางสวนบนรถโดยสาร
2103-2303
ประกอบแผนตัวถังและหลังคา
2103-2304
ประกอบโครงสรางสวนลาง
2103-2305
สรางสวนหนาและสวนทายรถโดยสาร
2103-2306
ตกแตงผิวสําเร็จรถโดยสาร
2103-2307
บริการเครื่องลางรถโดยสาร
2103-2308
ติดตั้งอุปกรณประกอบตกแตงภายในรถโดยสาร
2103-2309
สรางชิ้นสวนไฟเบอรกลาสรถโดยสาร
2103-2310
เดินสายไฟฟารถโดยสาร

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
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2103-1001

งานเชื่อมโลหะเบื้องตน

0 - 6 -2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซงานเริ่มตนอารก งานเชื่อมเดินแนว งานตอแนวเชื่อม
งานเชื่อมพอก งานเชื่อมรอยตอชน รอยตอเกย รอยตอตัวที ในตําแหนงทาราบ
2. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมแกส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสรางบอหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนวแบบ
Forehand รอยตอมุม รอยตอชนในตําแหนงทาราบ
3. สามารถปฏิบัติงานตัดแกสดวยมือ และเครื่องตัดอัตโนมัติ
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซแผนเหล็กกลา งานเริ่มตนอารก งานเชื่อมเดินแนว งานตอแนวเชื่อมงาน
เชื่อมพอก งานเชื่อมรอยตอชน รอยตอเกย รอยตอตัวที ในตําแหนงทาราบ ตามหลักการและ
กระบวนการ
2. เชื่อมแกสแผนเหล็กกลา งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสรางบอหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนวแบบ
Forehandรอยตอมุม รอยตอชนตําแหนงทาราบตามหลักการและกระบวนการ
3. ตัดแกสแผนเหล็กกลา ดวยมือ และเครื่องตัดอัตโนมัติตามแบบกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซเหล็กกลาคารบอนงานเริ่มตนอารก งานตอแนวเชื่อมงาน
เชื่อมพอก งานเชื่อมรอยตอชน รอยตอเกย รอยตอตัวที ในตําแหนงทาราบ และงานเชื่อมเดินแนวทุกตําแหนงทา
เชื่อม งานเชื่อมแกส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสรางบอหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนว รอยตอมุม รอยตอชนแบบ
Forehand ทุกตําแหนงทาเชื่อมงานตัดดวยแกสโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2103-1001

งานเชื่อมโลหะเบื้องตน

0 - 6 -2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซงานเริ่มตนอารก งานเชื่อมเดินแนว งานตอแนวเชื่อม
งานเชื่อมพอก งานเชื่อมรอยตอชน รอยตอเกย รอยตอตัวที ในตําแหนงทาราบ
2. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมแกส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสรางบอหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนวแบบ
Forehand รอยตอมุม รอยตอชนในตําแหนงทาราบ
3. สามารถปฏิบัติงานตัดแกสดวยมือ และเครื่องตัดอัตโนมัติ
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล
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สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซแผนเหล็กกลา งานเริ่มตนอารก งานเชื่อมเดินแนว งานตอแนวเชื่อมงาน
เชื่อมพอก งานเชื่อมรอยตอชน รอยตอเกย รอยตอตัวที ในตําแหนงทาราบ ตามหลักการและ
กระบวนการ
2. เชื่อมแกสแผนเหล็กกลา งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสรางบอหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนวแบบ
Forehandรอยตอมุม รอยตอชนตําแหนงทาราบตามหลักการและกระบวนการ
3. ตัดแกสแผนเหล็กกลา ดวยมือ และเครื่องตัดอัตโนมัติตามแบบกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซเหล็กกลาคารบอนงานเริ่มตนอารก งานตอแนวเชื่อมงาน
เชื่อมพอก งานเชื่อมรอยตอชน รอยตอเกย รอยตอตัวที ในตําแหนงทาราบ และงานเชื่อมเดินแนวทุกตําแหนงทา
เชื่อม งานเชื่อมแกส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสรางบอหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนว รอยตอ
มุม รอยตอชนแบบForehand ทุกตําแหนงทาเชื่อมงานตัดดวยแกสโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
2103-2001

งานเชื่อมไฟฟา 1

1 - 3 -2

วิชาบังคับกอน : 2103-1001 งานเชื่อมโลหะเบื้องตน
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซรอยตอรูปตัวที แผนเหล็กกลาคารบอน
2. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซ ทอกับแผนเหล็ก
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซรอยตอรูปตัวที แผนเหล็กกลาคารบอน
2. เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซ ทอกับแผนเหล็ก
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอนงานเชื่อมตอรูปตัวที
ทุกตําแหนงทาเชื่อมตามมาตรฐาน งานเชื่อมทอกับแผนเหล็กทุกตําแหนงทาเชื่อมตามมาตรฐาน งานตรวจสอบงาน
เชื่อมดวยการพินิจ โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2002

งานเชื่อมไฟฟา 2

0 - 6 -2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอนงานเชื่อมไฟฟา 1 (2103-2001)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซรอยตอชน
2. สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบงานเชื่อมดวยการพินิจ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซรอยตอชน
2. ตรวจสอบงานเชื่อมดวยการพินิจไดตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซเหล็กกลาคารบอนงานเชื่อมรอยตอชนทุกตําแหนง
ทาเชื่อมตามมาตรฐาน งานตรวจสอบงานเชื่อมดวยการพินิจ โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชี
วอนามัย
2103-2003

งานทดสอบแบบทําลายสภาพ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจในหลักการ ทดสอบวัสดุและงานเชื่อม แบบทําลายสภาพ
2. สามารถปฏิบัติงานทดสอบวัสดุและงานเชื่อม แบบทําลายสภาพ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนการทดสอบ ตรวจสอบวัสดุและงานเชื่อมโดยการทําลายสภาพ
2. ทดสอบแรงกระแทก ทดสอบความแข็ง ทดสอบแรงดึง วัสดุและงานเชื่อมไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนการทดสอบ ตรวจสอบวัสดุและงานเชื่อมโดยการทําลายสภาพ
ดวยวิธีการตีหกั กดหัก ดัดโคง ทดสอบแรงกระแทก ทดสอบความแข็ง ทดสอบแรงดึงโดยใชอุปกรณถูกตองตาม
หลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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2103-2004

งานทดสอบแบบไมทําลายสภาพ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1 เขาใจในหลักการทดสอบวัสดุและงานเชื่อมแบบไมทําลายสภาพ
2. สามารถปฏิบัติการทดสอบวัสดุและงานเชื่อมแบบไมทําลายสภาพ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนการทดสอบ ตรวจสอบวัสดุและงานเชื่อมโดยการไมทําลาย
สภาพ
2. ทดสอบวัสดุและงานเชื่อมดวยวิธีไมทําลายสภาพดวยการพินิจ(VT) น้ํายาแทรกซึม(PT) ผงแมเหล็ก
(MT) คลื่นเสียงความถี่สูง(UT) การตรวจจุดบกพรองจากภาพถายรังสี (RT) ไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเบื้องตนการตรวจสอบวัสดุและงานเชื่อม ดวยวิธีไมทําลายสภาพดว ย
การพินิจ (VT) น้ํายาแทรกซึม(PT) ผงแมเ หล็ก(MT) คลื่นเสีย งความถี่สูง(UT) การตรวจจุดบกพรองจาก
ภาพถายรังสี (RT) โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2005

งานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม 1

1-3-2

วิชาบังคับกอน : วิชาที่ตองเรียนกอนงานเชื่อมไฟฟา 1 (2103-2001) งานเชื่อมไฟฟา 2 (2103-2002)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีสามารถปฏิบัติงานเชื่อม แผนเหล็กกลาคารบอนตําแหนงทาเชื่อม 1F, 2F,3Fและ1G, 2G
2. สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบงานเชื่อมดวยการพินิจไดตามมาตรฐาน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม แผนเหล็กกลาคารบอนตําแหนงทาเชื่อม 1F, 2F,3F และ1G, 2Gไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด
2. ตรวจสอบงานเชื่อมเหล็กกลาคารบอนตําแหนงทาเชื่อม 1F, 2F,3F และ1G, 2G ดวยการพินิจไดตาม
ขั้นตอน
3. วิเคราะหขอบกพรองงานเชือ่ มดวยการพินิจไดตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ในงานเชื่อม เทคนิคงานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม
แผนเหล็กกลาคารบอน ตําแหนงทาเชื่อม 1F, 2F, 3Fและ1G, 2G ตรวจสอบแนวเชื่อมดวยการพินิจ โดยใชอุปกรณ
ถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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2103-2006

งานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม 1

1-3–2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอนงานเชื่อมไฟฟา 1 (2103-2001)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุมและ งานเชื่อมFlux Core Wire แผนเหล็กกลา
คารบอนตําแหนงทาเชื่อม 1F, 2F,3F และ1G, 2G,3G
2. ตรวจสอบงานเชื่อมดวยการพินิจไดตามมาตรฐาน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอารกโลหะแกสคลุมและ งานเชื่อมFlux Core Wire แผนเหล็กกลา คารบอนตําแหนง
ทาเชื่อม 1F, 2F,3F และ1G, 2G,3G ไดตามมาตรฐานที่กําหนด
2. ตรวจสอบเชื่อมอารกโลหะแกสคลุมและ งานเชื่อมFlux Core Wire แผนเหล็กกลาคารบอน
ตําแหนงทาเชื่อม 1F, 2F,3F และ1G, 2G,3Gดวยการพินิจไดตามขั้นตอน
3. วิเคราะหขอบกพรองงานเชือ่ มดวยการพินิจไดตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ในงานเชื่อมเทคนิคงานเชื่อมอารกโลหะแกส
คลุม และงานเชื่อมดวย Flux Core Wire แผนเหล็กกลาคารบอนในตําแหนงทาเชื่อม 1F, 2F,3F,4F และ1G, 2G
,3Gโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2007

เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ

1-3-2

วิชาบังคับกอน :ตองเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตนกอน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานและเขียนแบบสั่งงานโดยใชสัญลักษณงานเชื่อม
2. เขาใจหลักการอานและเขียนแบบแผนคลี่
3. สามารถอานและเขียนแบบแผนคลี่เขียนแบบชางเชื่อมโลหะโดยใชสัญลักษณงานเชื่อม
4. มีกิจนิสัยในการอานและเขียนแบบดวยความประณีตเปนระเบียบเรียบรอย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานและเขียนแบบสั่งงานโดยใชสัญลักษณงานเชื่อมตามหลักการ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานและเขียนแบบแผนคลี่งานโลหะแผนตามหลักการ
3. อานและเขียนแบบแผนคลี่งานโลหะแผนตามมาตรฐานและกระบวนการ
4. เขียนแบบชางเชื่อมโลหะโดยใชสัญลักษณงานเชื่อมตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบและเขียนแบบชิ้นสวน ภาพประกอบ ภาพฉาย แบบสั่งงาน แบบ
แผนคลี่ดวยวิธี เสนขนาน เสนรัศมี เสนสามเหลี่ยม การกําหนด การใชสัญลักษณในการเขียนแบบสั่งงานตาม
มาตรฐานงานเชื่อม
2103-2008

กระบวนการเชือ่ ม

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจ หลักการของกระบวนการเชื่อมแบบตาง ๆ
2. เขาใจหลักการใชงานของเครื่องมือ อุปกรณและแกสที่ใชในงานเชื่อม
3. เขาใจเกี่ยวกับตําแหนงทาเชื่อม รอยตอในงานเชื่อม ลักษณะของรอยเชื่อมตามมาตรฐาน
4. .เขาใจลักษณะจุดบกพรอง สาเหตุและวิธีการแกไข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกระบวนการเชื่อมตาง ๆ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชงานของเครื่องมือ อุปกรณและแกสที่ใชในงานเชื่อม
3. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะของรอยเชื่อมตามมาตรฐานและตําแหนงทาเชื่อม
4. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะจุดบกพรอง สาเหตุและวิธีการแกไขในงานเชื่อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาเกี่ย วกั บ หลั กการเชื่อ ม เครื่ อ งมื อ อุ ปกรณใ นกระบวนการเชื่อ มอาร กด ว ยลวดเชื่อ มหุ ม ฟลัก ซ
(SMAW) เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม(GTAW) เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม(GMAW)เชื่อมใสฟลักซ (FCAW)
เชื่อมใตฟลักซ (SAW) เชื่อมแกส (OAW) แกสที่ใชในงานเชื่อม ตําแหนงทาเชื่อม รอยตอในงานเชื่อม ลักษณะของ
รอยเชื่อมตามมาตรฐาน ลักษณะจุดบกพรอง สาเหตุและวิธีการแกไข
2103-2009

คณิตศาสตรชางเชื่อม

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจความสัมพันธของหนวยระบบเอสไอ (SI Unit)
2. คํานวณหาความยาวเสนรอบรูปพื้นที่ ปริมาตร น้ําหนักของวัสดุรูปทรงตาง ๆ
3. คํานวณหาความเร็วรอบ ความเร็วขอบ ความเร็วตัด ระบบสงกําลังทางกล เครื่องผอนแรง
4. ประมาณราคาความสิ้นเปลืองในงานเชื่อมแกสและงานเชือ่ มอารกดวยลวดเชื่อมหุม ฟลักซ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความสัมพันธของหนวยระบบเอสไอ (SI Unit)
2. หาความยาวเสนรอบรูปพื้นที่ ปริมาตร น้ําหนักของวัสดุรูปทรงตาง ๆตามที่กําหนด
3. คํานวณหาความเร็วรอบ ความเร็วขอบ ความเร็วตัด ระบบสงกําลังทางกล เครื่องผอนแรง เพื่อใชใน
การออกแบบตามหลักการ
4. หาคาความสิน้ เปลืองและคาใชจายในงานเชือ่ มแกสและงานเชือ่ มอารกดวยลวดเชื่อมหุมฟลักซ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของหนวยในระบบเอสไอ (SI Unit)การคํานวณหาความยาวเสนรอบรูป พื้นที่
ปริมาตรและน้ําหนักของวัสดุรูปทรงตางๆการคํานวณความเร็วรอบ ความเร็วขอบ ความเร็วตัด ความสิ้นเปลืองในงาน
เชื่อมแกสและงานเชื่อมอารกดวยลวดเชื่อมหุมฟลักซ การประมาณราคางานเชื่อม ระบบสงกําลังทางกลเครื่องผอนแรง
2103-2010

กลศาสตรเครื่องกล

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการกลศาสตรในงานเครื่องกลระบบหนวยตามมาตรฐานสากล
2. แกปญหาโจทยเกี่ยวกับระบบแรงและการสมดุลแรง
3. แกปญหาโจทยเกี่ยวกับโมเมนตจุดศูนยถวง
4. แกปญหาโจทยเกี่ยวกับความเสียดทานความเร็วและความเรง
5. ประยุกตหลักการกลศาสตรเครื่องกลใชในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกลศาสตรในงานเครื่องกลระบบหนวยตามมาตรฐานสากล
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการแกปญหาโจทยเกี่ยวกับระบบแรงและการสมดุลแรง
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการแกปญหาโจทยเกี่ยวกับโมเมนตจุดศูนยถวง
4. แสดงความรูเกี่ยวกับการความเสียดทานความเร็วและความเรง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักกลศาสตรในงานเครื่องกลระบบหนวยแรงและสมดุลแรงโมเมนตจุดศูนยถวงความ
เสียดทานความเร็วความเรงการประยุกตหลักการกลศาสตรเครื่องกลในงานอาชีพ
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2103-2011

งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. ขาใจหลักการ ออกแบบรางแบบ เขียนแบบ
2. เขาใจหลักการ ขึ้นรูป ประกอบชิ้นงาน
3. เขาใจหลักการ ถอดแบบคํานวณวัสดุ ประมาณราคา
4. สามารถปฏิบัติงานออกแบบ รางแบบ เขียนแบบงานผลิตภัณฑและโลหะแผน
5. สามารถปฏิบัติงานถอดแบบคํานวณวัสดุ ประมาณราคา ขึ้นรูป ประกอบชิ้นงาน
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับออกแบบรางแบบ เขียนแบบ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ ขึ้นรูป ประกอบชิ้นงาน
3. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ ถอดแบบคํานวณวัสดุ ประมาณราคา
4. ออกแบบ รางแบบ เขียนแบบงานผลิตภัณฑและโลหะแผนไดตามหลักการ
5. ถอดแบบคํานวณวัสดุ ประมาณราคา ขึ้นรูป ประกอบชิ้นงานไดตามแบบที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอานแบบ ออกแบบผลิตภัณฑโลหะการรางแบบ เขียนแบบแผนคลี่ การตัด
การเขาตะเข็บ การเขาขอบงาน การย้ําหมุด การบัดกรี การเจาะ การขึ้นรูป การเชื่อมแบบความตานทานแบบจุด
(Spot) การถอดแบบคํานวณวัสดุ ประมาณราคา ความปลอดภัยในการทํางานโดยใช
อุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2012

เขียนแบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

1-2-2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอน เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน (2100-1001)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบเครื่องกล
2. มีทักษะในการเขียนภาพแยกชิ้นสวน และภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องกล การกําหนดขนาด
สัญลักษณ และจัดทําตารางรายการวัสดุ
3. มีทักษะในการเขียนภาพสองมิติ และภาพสามมิติ งานเครื่องกล งานโลหะแผน
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบเครื่องกล
2. เขียนภาพแยกชิ้นสวน และภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องกลตามมาตรฐาน
3. กําหนดขนาด สัญลักษณ และจัดทําตารางรายการวัสดุตามมาตรฐาน
4. เขียนภาพสองมิติ และภาพสามมิติ งานเครื่องกล งานโลหะแผนตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยเขียนแบบภาพสองมิติ เขียนภาพฉายมุมที่ 1
และมุมที่ 3 เขียนภาพตัดเต็ม (Full section) ภาพตัดครึ่ง (Half section) ภาพตัดเลื่อนแนว (Offset section) ภาพตัด
แตก (Broken section) ภาพตัดหมุน(Revole section) ภาพตัดยอสวนความยาว ภาพชวย (Auxiliary view)ภาพขยาย
เฉพาะสวน(Detail) กําหนดขนาด (Dimension) พิกัดความเผื่อ และพิกัดงานสวม ชิ้นสวนมาตรฐาน สัญลักษณ
คุณภาพผิวงาน เขียนตารางรายการแบบสัญลักษณ เขียนแบบงานเครือ่ งจักรกล งานโลหะแผน 3 มิติ

สาขางานผลิตภัณฑ
2103-2101

กรรมวิธีการผลิตโลหะภัณฑ

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการผลิตวิธีการผลิตงานโลหะรูปพรรณ
2. มีทักษะในการวางแผนการจัดการกรรมวิธีการผลิตผลิตโลหะภัณฑ
3. มีความเขาใจในการกําหนดกระบวนการผลิตในงานโลหะภัณฑงานโครงสราง
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการผลิตวิธีการผลิตงานโลหะรูปพรรณตามหลักการ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการกําหนดกระบวนการผลิตในงานโลหะภัณฑงานโครงสราง
ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตในงานโลหะภัณฑงานโครงสรางชนิดลักษณะการนําไปใชงานของวัสดุ
อุปกรณงานผลิตอุปกรณจับยึดการวางแผนการดําเนินงานการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ
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2103-2102

งานออกแบบผลิตภัณฑ

1–3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจ หลักการขั้นตอนการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ
2. เขาใจหลักการเกี่ยวกับรูปทรงสีความสวยงามการประหยัดและประโยชนใชสอย
3. สามารถปฏิบัติงานออกแบบวางแผนเลือกใชวัสดุอุปกรณในงานออกแบบผลิตภัณฑ
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการขั้นตอน รูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑ
2. ออกแบบผลิตภัณฑโลหะประเภทเฟอรนิเจอรเครื่องใชในสํานักงานตามหลักการยศาสตร
3. ออกแบบผลิตภัณฑโลหะประเภทสิ่งประดิษฐ ตกแตง ภายในอาคาร นอกอาคารหรือสนาม
ตามหลักการและสมัยนิยม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและการผลิตโดยจัดทําแบบรางของผลิตภัณฑเนนความคิด
สรางสรรครูปทรงสีความสวยงามประโยชนการใชสอยความเหมาะสมในการใชงานและความประหยัดเลือก
กระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับงาน โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2103

งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 2

0-6-2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอนงานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1 (2103-2011)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนแบบแผนคลี่ งานผลิตภัณฑโลหะแผน
2. เขาใจหลักการ งานตกแตงผิวงานผลิตภัณฑ
3. สามารถผลิตงานผลิตภัณฑโลหะแผน และงานตกแตงผิวงานผลิตภัณฑ
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบแผนคลี่งานผลิตภัณฑโลหะแผน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานตกแตงผิวงานผลิตภัณฑโลหะและโลหะแผน
3. ปฏิบัติงานผลิตผลิตภัณฑโลหะแผนและงานตกแตงผิวงานผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบแผนคลี่งานผลิตภัณฑโลหะแผน งานผลิตผลิตภัณฑโลหะแผน งานตกแตง
ผิวงานผลิตภัณฑ งานเคลือบสีอุตสาหกรรม งานชุบเคลือบผิวดวยไฟฟา–เคมี งานชุบเคลือบผิวดวยพลาสติก โดย
ใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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2103-2104
งานปมขึ้นรูปโลหะ
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนของการผลิตชิ้นงานดวยการปมขึ้นรูป
2. มีทักษะในการเตรียมงาน ติดตั้ง ปรับตั้ง ทดสอบแมพิมพ ตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
3. มีความละเอียดรอบคอบตั้งใจปฏิบัติงานคูมือและ SSOP (Safety Standard Operation Procedure)
มาตรฐานสมรรถนะ
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปมขึ้นรูปชิ้นงานโลหะ
2. ปมขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแบบตัดเฉือน เจาะตัดเจาะและปรับปรุงคุณภาพงานตามแบบสั่งงาน
3. ปมขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแบบดัดหรือขึ้นรูป ปมนูนปมจมและปรับปรุงคุณภาพงานตามแบบสั่งงาน
4. ปมขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแบบลากขึ้นรูปและปรับปรุงคุณภาพงานตามแบบสั่งงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนกระบวนการปมขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแผนชนิดตางๆ การ
ตัดเฉือน (Shearing) การปมเจาะ (Blaking) การตัดเจาะรู (Piercing)และการดัด (Bending) การขึ้นรูป (Forming)
การดึงขึ้นรูป (Drawing) การปมนูน (Embossing) การปมจม (Coining) การบีบอัด (Swaging) การฝานขอบ
(Shaving) และการตัดขอบ(Trimming) ชนิด ลักษณะขนาดของเครื่องกดปม แบบขอเหวี่ยง (Crank) แบบเยื้องศูนย
(Eccentric) แบบลูกเบี้ยว (Cam)แบบเฟองรางและเกียร (Rack and Gear) ชนิด ลักษณะของแมพิมพแมพิมพธรรมดา
(Simple die) แมพิมพผสม (Compound die)แมพิมพรวม (Combination die) แมพิมพแบบลําดับ (Progressive die)
ควบคุมเครื่องปมขึ้นรูปโลหะโดยจัดความพรอมวัสดุเครื่องมืออุปกรณเครื่องจักรผลิตชิ้นสวนงานปมขึ้นรูปปมขึ้น
รูปโลหะติดตั้งแมพิมพใหพรอมผลิตชิ้นงานทดลองปมชิ้นงานตัวอยางหาความผิดปรกติและถอดแมพิมพออกและ
เคลื่อนยายจัดเก็บตรวจสอบควบคุมการผลิตวิเคราะหและแกไขปญหาการผลิตปรับปรุงคุณภาพและลดตนทุนการ
ผลิต
2103-2105

งานทอภายในอาคาร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการระบบงานทอและระบบสงจายของไหลภายในอาคาร
2. เขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของงานระบบทอภายในอาคาร
3. สามารถเลือกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมืองานระบบทอภายในอาคาร
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของระบบงานทอและระบบสงจายของไหลภายในอาคาร
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการความปลอดภัยของงานระบบทอภายในอาคาร
3. ปฏิบัติการเลือกใชวัสดุเครื่องมือและอุปกรณในงานระบบทอภายในอาคารตามหลักการและ
ขอกําหนด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของงานระบบงานทอภายในอาคาร ระบบทอน้ําดี ระบบทอน้ําทิ้ง ระบบ
ทอน้ํารอน ระบบทอน้ําดับเพลิง ระบบการสงจายของไหลดวยทอภายในอาคารความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ระบบงานทอภายในอาคาร วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ งานเดินทอภายในอาคารตามหลักมาตรฐานของ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2106

โลหะวิทยาเบื้องตน

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับสมบัติของโลหะโครงสรางผลึกโลหะ
2. เขาใจเกี่ยวกับขบวนการแข็งตัวของโลหะ โลหะผสมและแผนภาพสมดุล
3. เขาใจเกี่ยวกับแผนภาพสมดุลของ เหล็ก-เหล็กคารไบด
4. เขาใจเกี่ยวกับอิทธิพลของความรอนที่มีผลตองานเชื่อม การกัดกรอน
5. สามารถปฏิบัติงานทดสอบสมบัติของโลหะ
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสมบัติของโลหะโครงสรางผลึกโลหะ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับขบวนการแข็งตัวของโลหะ โลหะผสมและแผนภาพสมดุล
3. แสดงความรูเกี่ยวกับแผนภาพสมดุลของ เหล็ก-เหล็กคารไบด
4. แสดงความรูเกี่ยวกับอิทธิพลของความรอนที่มีผลตองานเชื่อม การกัดกรอน
5. ทดสอบสมบัติของโลหะไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติของโลหะ รูปแบบโครงสรางผลึกของโลหะขบวนการแข็งตัวของโลหะ โลหะ
ผสมและแผนภาพสมดุล (Alloy and Phase Equilibrium Diagram) แผนภาพสมดุลของเหล็ก-เหล็กคารไบด (Iron-Iron
Carbide Equilibrium Diagram) อิทธิพลของความรอนที่มีผลตองานเชื่อมและบริเวณกระทบรอน (HAZ) การกัดกรอน
และปฏิบัติเกี่ยวกับ การจําแนกชนิดของโลหะการทดสอบชนิดของเหล็กโดยวิธีดูประกายไฟ การปรับปรุงสมบัติของ
โลหะโดยใชความรอนการทดสอบความแข็งการดูโครงสรางเหล็กกลาแบบมหัพภาคและจุลภาค โดยใชอุปกรณถูกตอง
ตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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2103-2107

งานพลาสติก

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจในการแบงชนิดโครงสรางและสมบัติการใชงานของพลาสติกชนิดตาง ๆ
2. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมพลาสติกดวยเครื่องเชือ่ ม การตอ การขึ้นรูป การเคลือบผิวโลหะดวย
ผงพลาสติก การเคลือบรูปดวยพลาสติก
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิดโครงสรางและสมบัติการใชงานของพลาสติกชนิดตาง ๆ
2. เชื่อมพลาสติกดวยเครื่องเชื่อม ตามหลักการและกระบวนการ
3. เคลือบผิวโลหะดวยผงพลาสติกตามหลักการ
4. เคลือบรูปดวยพลาสติกตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความเปนมาของพลาสติก สมบัติในการนําไปใชงานของพลาสติกแตละชนิด
การตอ การขึ้นรูป พลาสติก งานไฟเบอรกลาส การชุบเคลือบผิวโลหะดวยพลาสติก การเคลือบรูปดวยพลาสติก
และการเชื่อมพลาสติกดวยเครือ่ งเชื่อม โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
2103-2108

งานชุบเคลือบผิวโลหะ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวิธีการชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีทางเคมี
2. เลือกใชเตรียมอุปกรณเครื่องมือและชิ้นงานในงานชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีเคมี-ไฟฟา
3. สามารถปฏิบัติงานชุบเคลือบผิวและรมดําไดอยางมีคุณภาพและปลอดภัย
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1 .แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวิธีการชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีทางเคมี
2. เลือกใชเตรียมอุปกรณเครื่องมือและชิ้นงานในงานชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีเคมี-ไฟฟา
ไดตามคูมือ
3. ชุบเคลือบผิวและรมดําชิ้นงานไดตามหลักการที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานชุบเคลือบผิวดวยกรรมวิธีเคมี-ไฟฟาเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในงานชุบเคลือบ
ผิวการผสมน้ํายาลางดางน้ํายาชุบ นิเกิลเงาโครเมียมเงิน ทองรมดํา ทองแดงกรดทองแดงดางขั้นตอนและกรรมวิธี
การชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีเคมี-ไฟฟา โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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2103-2109

งานระบบทอสงความเย็น

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของทอสงความเย็นในงานอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย
2. เลือกใชวัสดุอปุ กรณและเครื่องมืองานระบบทอสงความเย็น
3. สามารถปฏิบัติงานสรางแผนคลี่ ประกอบและติดตั้งทอสงความเย็น
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของทอสงความเย็นในงานอุตสาหกรรมที่พักอาศัย ตามหลักการ
2. ปฏิบัติงานสรางแผนคลี่ เลือกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ ประกอบและติดตั้งทอสงความเย็น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการสงความเย็นและระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม ที่พักอาศัยระบบทอ
วัสดุ อุปกรณ งานสรางแผนคลี่ทอสงความเย็น การประกอบทอและการติดตั้ง วงจรระบบทอสงความเย็น โดยใช
อุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2110

งานผลิตภัณฑอะลูมเิ นียม

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการในการสรางงานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม
2. เลือกใชเครื่องมืออุปกรณวัสดุ งานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม
3. สามารถออกแบบติดตั้งประกอบงานผลิตภัณฑอะลูมิเนียมกระจก
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการสรางงานผลิตภัณฑอะลูมิเนียมตามหลักการวิศวกรรม
สถาปตยกรรม
2. สามารถออกแบบเลือกใชเครื่องมืออุปกรณวสั ดุ งานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม
3. ติดตั้งประกอบงานผลิตภัณฑอะลูมิเนียมกระจกตามหลักการวิศวกรรม สถาปตยกรรม และ
สมัยนิยม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม เครื่องมือ อุปกรณ วัสดุ การตัด การเจาะ การประกอบ
การอานแบบ การออกแบบ การเขียนแบบ การวางแผนงาน การสรางผลิตภัณฑอะลูมิเนียม เกี่ยวกับงานโครงสราง
และเฟอรนิเจอร โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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2103-2111

วัสดุชางเชือ่ ม

2 - 0 -2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเกี่ยวกับรหัสการแบงกลุมชั้นคุณภาพของโลหะกลุมเหล็กและนอกกลุมเหล็ก
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย และมาตรฐานที่ใชในงานอุตสาหกรรม
2. เขาใจหลักการพิจารณาความสามารถในการเชื่อมของโลหะกลุมเหล็กกลาคารบอน
3. เขาใจในการแบงประเภทและการใชงานของเหล็กกลารูปพรรณ
4. เพื่อใหมีความเขาใจในการประยุกตใชวัสดุประกอบชิ้นสวนโลหะ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับรหัสการแบงกลุมชั้นคุณภาพของโลหะกลุมเหล็กและนอกกลุมเหล็ก
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย และมาตรฐานที่ใชในงานอุตสาหกรรม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพิจารณาความสามารถในการเชื่อมของโลหะกลุมเหล็กกลาคารบอน
3. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการแบงประเภทและการใชงานของเหล็กกลารูปพรรณ
4. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการประยุกตใชวัสดุประกอบชิ้นสวนโลหะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ชนิดและสมบัติของโลหะกลุม เหล็ก นอกกลุมเหล็ก ความสามารถในการเชื่อม
ของโลหะ (Weldability) เหล็กกลารูปพรรณ สลักเกลียว สกรู หมุดย้ํา กาวสําหรับงานโลหะ
2103-2112

งานสี

1-3-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการจําแนกงานสีอุตสาหกรรมและการใชสีอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ
2. สามารถเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณในการเตรียมผิวงานสําหรับงานสีประเภทตาง ๆ
3. สามารถปฏิบัติงานเคาะขึ้นรูปและโปวสีแหงชาแหงเร็ว
4. สามารถปฏิบัติงานพนสี ขัดเงาและแกไขขอบกพรองที่เกิดจากการพนสี
5. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจําแนกงานสีและการใชสีอุตสาหกรรมชนิดตางๆตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
2. เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณในการเตรียมผิวงานสําหรับงานสีประเภทตาง ๆ
3. ปฏิบัติงานเคาะขึ้นรูปและโปวสีแหงชาแหงเร็วตามหลักการ
4. ปฏิบัติงานพนสี ขัดเงาและแกไขขอบกพรองที่เกิดจากการพนสีตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานพนสี สมบัติ ชนิด การใชสีพื้น สีกันสนิม สีกันไฟ และสีทับหนา เครื่องมือ
อุปกรณ เตรียมผิวชิ้นงาน การเคาะขึ้นรูป การโปวสีแหงชา แหงเร็ว เทคนิคในการพนสี การพนสีพื้น การพนสี สี
แหงชาและสีแหงเร็ว สีผง การอบและการขัดเงาการแกไขขอบกพรองในงานสี โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลัก
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2113

งานเชื่อมไฟฟา 3

0-6-2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอนงานเชื่อมไฟฟา 2 (2103-2002)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซทอเหล็กกลาคารบอน
2. สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบงานเชื่อมดวยการพินิจ
3. สามารถอาน WPS (Welding Procedure Specification) และ PQR (Procedure Qualification
Record) ตามมาตรฐาน AWS และมาตรฐานการทดสอบฝมือชางเชื่อม(WQT)
4 มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซทอเหล็กกลาคารบอน
2. ตรวจสอบงานเชื่อมดวยการพินิจงานเชื่อมทอไดตามกระบวนการ
3. อาน WPS (Welding Procedure Specification) และ PQR (Procedure Qualification Record)
และมาตรฐานการทดสอบฝมือชางเชื่อม (WQT)
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซ ทอเหล็กกลาคารบอนตําแหนงทาเชื่อมทา 1G ,2G ,5G
งานตรวจสอบงานเชื่อมดวยการพินิจ การอาน WPS (Welding Procedure Specification) และ PQR (Procedure
Qualification Record) และมาตรฐานการทดสอบฝมือชางเชื่อม (WQT) ตามมาตรฐาน AWSโดยใชอุปกรณถูกตอง
ตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2114

งานเชื่อมซอมบํารุง

1-3-2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอนงานเชื่อมโลหะเบื้องตน (2103-1001)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการงานเชื่อมซอมบํารุง เชื่อมซอมแซม
2. สามารถวิเคราะหชนิดประเภทของการสึกหรอ การแตกราว
3. สามารถวางแผนและปฏิบัติการเชื่อมซอมบํารุง
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานเชื่อมซอมบํารุง เชื่อมซอมแซม
2. วิเคราะหชนิดประเภทของการสึกหรอ การแตกราว ของวัสดุ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผนการเชื่อมซอมบํารุง เชื่อมซอมแซม
4. เชื่อมซอมบํารุง เชื่อมซอมแซมชิ้นงานและเครื่องจักรไดตามวิธีการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของงานเชื่อมซอมบํารุงเชือ่ มซอมแซมประเภทของการสึกหรอ
การแตกราว การวางแผนการเชื่อม การเลือกกระบวนการเชื่อมและวัสดุสิ้นเปลือง การเตรียมชิ้นงาน เครื่องมือและ
อุปกรณการเชื่อม การใหความรอนชิ้นงานกอน ระหวางและหลังการเชื่อมโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สาขางานโครงสราง
2103-2201

งานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม 2

0-6-2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอนงานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม1 (2103-2005)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมแผนเหล็กกลาคารบอนตําแหนงทาเชื่อม 3F, 4F,5F
และ 3G, 4G,5G
2. สามารถตรวจสอบงานเชื่อมดวยการพินิจไดตามมาตรฐาน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม แผนเหล็กกลาคารบอนตําแหนงทาเชื่อม 3F, 4F,5F และ 3G,
4G,5Gไดตามมาตรฐานที่กําหนด
2. ตรวจสอบงานเชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอนตําแหนงทาเชื่อม 3F, 4F,5Fและ 3G, 4G,5G ดวย
การพินิจไดตามขั้นตอน
3. วิเคราะหขอบกพรองงานเชือ่ มดวยการพินิจไดตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในงานเชื่อม เทคนิคงานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม แผน
เหล็กกลาคารบอนตําแหนงทาเชื่อม 3F, 4F,5F และ3G, 4G,5Gตรวจสอบแนวเชื่อมดวยการพินิจ โดยใชอุปกรณ
ถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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2103-2202

งานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม 2

0-6-2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอนงานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม 1 (2103-2006)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม และงานเชื่อมFlux Core Wire ทอเหล็กกลา
คารบอนในตําแหนง ทาเชื่อม 1G, 2G ,5G และทอตอแผนเหล็กในตําแหนงทา 5F
2. สามารถตรวจสอบงานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม และงานเชื่อมFlux Core Wire ทอเหล็กกลา
คารบอนในตําแหนง ทาเชื่อม 1G, 2G ,5G และทอตอแผนเหล็กในตําแหนงทา 5F ดวยการพินิจ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม และงานเชื่อมFlux Core Wire ทอเหล็กกลา คารบอน ในตําแหนง
ทาเชื่อม 1G, 2G ,5G และทอตอแผนเหล็กในตําแหนงทา 5Fไดตามมาตรฐานที่กําหนด
2. ตรวจสอบเชื่อมอารกโลหะแกสคลุมและ งานเชื่อมFlux Core Wire ทอเหล็กกลา คารบอน
ในตําแหนงทาเชื่อม 1G, 2G ,5G และทอตอแผนเหล็กในตําแหนงทา 5Fดวยการพินิจไดตามขั้นตอน
3. วิเคราะหขอบกพรองงานเชือ่ มดวยการพินิจไดตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ในงานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม เทคนิคงานเชื่อมอารกโลหะแกส
คลุม และงานเชื่อมดวย Flux Core Wire ทอเหล็กกลาคารบอนในตําแหนง ทาเชื่อม 1G, 2G ,5G และทอตอแผน
เหล็กในตําแหนงทา 5F โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
2103-2203

เขียนแบบโครงสราง

1-3-2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอน เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ (2103-2007)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบและเขียนแบบชิ้นสวนโครงสรางงานโลหะ
2. เขาใจหลักการตอชิ้นสวนโครงสรางงานโลหะ อาคาร เครื่องจักรและภาชนะแรงดัน
3. สามารถอานแบบ รางแบบ เขียนแบบรอยตองานโครงสรางอาคารเครื่องจักรและภาชนะแรงดัน
4. สามารถอานแบบ ถอดแบบชิ้นสวนโครงสรางอาคาร เครื่องจักรและภาชนะแรงดัน
5. มีกิจนิสัยในการอานแบบ เขียนแบบดวยความประณีต เรียบรอยคํานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานแบบและเขียนแบบชิ้นสวนโครงสรางงานโลหะ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการตอชิน้ สวนโครงสรางงานโลหะ อาคาร เครื่องจักรและภาชนะแรงดัน
3. อานแบบ รางแบบ เขียนแบบรอยตองานโครงสรางอาคารเครื่องจักรและภาชนะแรงดัน
ไดตามมาตรฐาน
4. อานแบบ ถอดแบบชิ้นสวนโครงสรางอาคาร เครื่องจักรและภาชนะแรงดันไดตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบ รางแบบและเขียนแบบ ชนิด ลักษณะรอยตอ การประกอบติดตั้ง
การถอดแบบ การกําหนดสัญลักษณรายการวัสดุ งานโครงสรางอาคาร เครื่องจักรและภาชนะแรงดันตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย
2103-2204

งานโครงสราง

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจลักษณะของโครงสรางชนิดตาง ๆ
2. เขาใจหลักการออกแบบ อานแบบ เขียนแบบโครงสราง
3. เขาใจหลักการการประกอบติดตั้งประมาณราคางานโครงสราง
4. สามารถอานแบบเขียนแบบการวางแผนติดตั้งและประมาณราคางานโครงสราง
5. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการลักษณะของโครงสรางการออกแบบอานแบบ เขียนแบบงานโลหะ
ตามหลักการวิศวกรรม สถาปตยกรรม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการประกอบติดตั้งประมาณราคางานโครงสรางโลหะตามหลักการ
3. ออกแบบ อานแบบเขียนแบบการวางแผนติดตั้งและประมาณราคางานโครงสรางโลหะตามหลักการ
วิศวกรรม สถาปตยกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ชนิ ด ลั กษณะ ส ว นประกอบวั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ใ ช ใ นงานโครงสร า งโลหะและ
ผลิตภัณฑ การอานแบบ เขียนแบบ ลักษณะรอยตอ การประกอบ การติดตั้งการกําหนดสัญลักษณ การกําหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบคุณภาพงานโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑ ตามมาตรฐานโดยใชอุปกรณ
ถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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2103-2205

การออกแบบรอยตองานเชื่อม

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการออกแบบรอยตองานเชื่อมตามมาตรฐานสากล
2. สามารถออกแบบรอยตอชิ้นงานหนาและบางไดตามมาตรฐาน
3. สามารถอานแบบสั่งงานรอยตองานเชื่อมประเภทตาง ๆ
4. สามารถออกแบบงานรอยตอเหล็กเสนเสริมคอนกรีตในการเชื่อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบรอยตองานเชื่อมตามมาตรฐานสากล
2. ออกแบบรอยตอชิ้นงานหนาและบางตามที่กําหนด
3. อานแบบสั่งงานรอยตองานเชื่อมตามที่กําหนด
4. ออกแบบงานรอยตอเหล็กเสนเสริมคอนกรีตในการเชื่อมไดตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบรอยตองานเชือ่ มเบื้องตน สัญลักษณในงานเชื่อม มาตรฐานการออกแบบ
รอยตอแผนเหล็กและทอเหล็ก เหล็กเสนเสริมคอนกรีตในการเชื่อม รอยตอที่มีอิทธิพลตอการเชื่อม
2103-2206

ความแข็งแรงของวัสดุ

2-0-2

วิชาบังคับกอน : วิชาที่ตองเรียนกอน กลศาสตรเครื่องกล (2103-2010)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจในสมมติดานความแข็งแรงของวัสดุเมื่อเกิดความเคนและความเครียด
2. สามารถนําคาสมบัติของวัสดุในดานความแข็งแรงของวัสดุดา นความเคนและความเครียดไป
ประยุกตในการออกแบบชิ้นสวนโครงสรางและเครื่องจักรกลเบื้องตน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับแนวคิดและองคประกอบของความเคนและความเครียด
2. แสดงความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียดของวัสดุ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎของการยืดหยุนของฮุก มอดูลัสความยืดหยุน
4. แสดงความรูเกี่ยวกับความเคนเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ความเคนในวัสดุที่ตอกัน
โดยการเชื่อม การใชหมุดย้ํา และการใชสลักเกลียว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและองคประกอบของความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคน
และความเครียดของวัสดุ กฎของการยืดหยุน ของฮุก มอดูลัสความยืดหยุน ความเคนเนื่องจากอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลง ความเคนในวัสดุที่ตอกัน โดยการเชื่อม การใชหมุดย้ํา และการใชสลักเกลียว
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2103-2207

มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องตน

2-0-2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอน กระบวนการเชื่อม (2103-2008)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและการนําไปใชของมาตรฐานงานเชื่อม
2. สามารถนํามาตรฐานงานเชื่อมมาใชในงานอาชีพ
3. มีความเขาใจในการการกําหนดกระบวนการ เทคนิคการเชื่อม การทดสอบชางเชื่อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและการนําไปใชของมาตรฐานงานเชื่อม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับสัญลักษณการทดสอบงานเชื่อม สัญลักษณงานเชื่อมมาตรฐานเครื่องเชื่อม
3. แสดงความรูเกี่ยวกับมาตรฐานงานเชื่อมมาใชในงานอาชีพ
4. แสดงความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการกําหนดกระบวนการและเทคนิคการเชื่อมมาตรฐาน
5. แสดงความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบชางเชื่อมงานแผนและงานทอเหล็กกลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของมาตรฐานงานเชื่อมและการนําไปใชคํานิยามตางๆที่เกี่ยวของกับการเชื่อมทา
เชื่อมอักษรยอวิธีการเชื่อมรหัสลวดเชื่อมสัญลักษณการทดสอบงานเชื่อม สัญลักษณงานเชื่อมมาตรฐานเครื่องเชื่อม
สายเชื่อม และมาตรฐานการกําหนดกระบวนการและเทคนิคการเชื่อมมาตรฐานการทดสอบชางเชื่อมงานแผนและ
งานทอเหล็กกลาความปลอดภัยและสุขอนามัยในงานเชื่อม
2103-2208

งานทอ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการกรรมวิธีการผลิตทอ สัญลักษณชนิดของทอและอุปกรณ
2. เขาใจหลักการการตัดทอ การดัดทอ การประกอบทอการตรวจสอบหารอยรั่วของทอ
3. สามารถอานและเขียนแบบงานทอ
4. สามารถปฏิบัติงานดัดทอ งานตัดทอและประกอบทอ การเดินทอและตรวจสอบรอยรั่ว
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกรรมวิธีการผลิตทอ สัญลักษณ ชนิดของทอและอุปกรณ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการตัดทอ การดัดทอ การประกอบทอ การตรวจสอบหารอยรั่วของทอ
3. อานและเขียนแบบงานทอตามแบบที่กําหนด
4. ดัดทอ งานตัดทอและประกอบทอ การเดินทอและตรวจสอบรอยรั่วตามแบบที่กําหนด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดของทอและอุปกรณ สัญลักษณตามมาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การตัดทอ
การดัดทอ การประกอบทอ การตรวจสอบหารอยรั่วของทอ และปฏิบัติงานอานและเขียนแบบงานทอ
งานดัดทอ งานตัดทอและประกอบทอ การเดินทอและตรวจสอบรอยรั่วโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2209

งานเชื่อมแกส

1-3-2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอนงานเชื่อมโลหะเบื้องตน (2103-1001)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมแกสแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอชนทุกตําแหนงทาเชื่อมดวยเทคนิคการ
เชื่อมแบบถอยหลัง(Backhand welding)
2. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมแกสแผนและทอ เหล็กกลาคารบอนรอยตอรูปตัวที ในตําแหนงทาเชื่อม 2F,3F
และรอยตอแผนเหล็กกับทอ
3. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมแลนประสานโลหะชนิดเดียวกันและตางชนิด
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมแกสแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอชนทุกตําแหนงทาเชื่อมดวยเทคนิคการเชื่อมแบบถอยหลัง
(Backhand welding)
2. เชือ่ มแกสแผนและทอ เหล็กกลาคารบอนรอยตอรูปตัวที ในตําแหนงทาเชื่อม 2F,3Fและรอยตอแผน
เหล็กกับทอ
3. เชื่อมแลนประสานโลหะชนิดเดียวกันและตางชนิด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมแกสแผนเหล็กกลาคารบอน ดวยเทคนิคการเชื่อมแบบถอยหลัง
(Backhand welding) รอยตอชน รอยตอแผนเหล็กกับทอ รอยตอรูปตัวที ในตําแหนงทาเชื่อม 2F, 3F งานแลน
ประสานโลหะชนิดเดียวกันและตางชนิด รอยตอเกย รอยตอรูปตัวที โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
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สาขางานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร
2103–2301

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก

2-0-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการและรายละเอียดของพระราชบัญญัติและประกาศกรมการขนสงทางบกวาดวยรถ
ที่ใชในการขนสงผูโดยสาร
2. สามารถประยุกตรายละเอียดของพระราชบัญญัติและประกาศกรมการขนสงทางบกมาใชในการ
ตอตัวถังรถโดยสาร
3. มีกิจนิสัยและเจตคติที่ดีคํานึงถึงความปลอดภัยของรถโดยสารที่ผลิตขึ้น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและขอกําหนดการตอตัวถังรถโดยสารของพรบ.การขนสงทางบก
2. จัดทําขอมูล ขอกําหนดเกี่ยวกับสภาพเครื่องมืออุปกรณ ขนาด สัดสวนสําหรับตรวจสอบงาน
3. กําหนดขนาดสัดสวน จัดวางสวนประกอบรถโดยสารตามขอกําหนด พรบ.กรมการขนสงทางบก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับปจจุบัน) เกี่ยวกับสภาพเครื่องมืออุปกรณขนาดของ
รถแบบและการจัดวางที่นั่งประตูขึ้นลงประตูฉุกเฉินสวนควบของรถประเภทของรถเข็มขัดนิรภัยความสูงภายในรถ
การติดตั้งโทรทัศนและวีดีทัศนรถโดยสาร
2103–2302

ประกอบโครงสรางสวนบนรถโดยสาร

1-6-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการตอตัวถังรถโดยสารโครงสรางตัวรถการอานแบบตอรถโดยสารการสรางจิ๊ก
ฟกเจอรแผงโครงขางโครงหลังคาและการประกอบเขาตัวรถ
2. สามารถสรางจิก๊ ฟกเจอรแผนโครงขางโครงหลังคาประกอบเขาตัวรถและตรวจสอบชิ้นสวน
โครงสรางรถโดยสาร
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบตรงตอเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและขอกําหนดการประกอบโครงสรางสวนบนตัวถังรถโดยสาร
2. ออกแบบ สรางจิ๊กจิ๊กฟกเจอรและอุปกรณจับยึดชิ้นงานแผงโครงขางโครงหลังคา
3. ขึ้นรูปเชื่อมประกอบแผงโครงขางและโครงหลังคาเขากับตัวรถ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตอตัวถังรถโดยสารโครงสรางตัวรถอานแบบตอรถการสรางจิ๊กจิ๊กฟก
เจอร และอุปกรณจับยึดชิ้นงานแผงโครงขางโครงหลังคาและการประกอบเขาตัวรถออกแบบเขียนแบบจิ๊กสรางจิ๊
กแผงโครงขาง โครงหลังคาและตรวจสอบความถูกตองตัดตกแตงเชื่อมประกอบชิ้นสวนแผงโครงขางและโครง
หลังคาประกอบชิ้นสวนแผงโครงขางและโครงหลังคาเขากับตัวรถตรวจสอบชิ้นสวนโครงสรางรถโดยสารตาม
มาตรฐานโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2303

ประกอบแผนตัวถังและหลังคา

1-6-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบตอรถหุมและกรุโครงหลังคาโครงขางและติดตั้งระบบปรับอากาศ
2. รถโดยสาร
3. สามารถอานแบบตอรถหุมและกรุโครงหลังคาและโครงขางรถโดยสาร
4. สามารถปฏิบัติงานติดตั้งบันไดประตูชองเก็บสัมภาระและติดตั้งระบบปรับอากาศ
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบตรงตอเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและขอกําหนดการหุม กรุโครงตัวถัง และสวนประกอบรถโดยสาร
2. ถายแบบ ขึ้นรูปแผนหุมและแผนกรุโครงขางโครงหลังคา
3. ถายแบบ ขึ้นรูปชิ้นงาน ติดตั้งบันไดประตูชองเก็บสัมภาระและติดตั้งระบบปรับอากาศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอานแบบตอรถหุม และกรุโครงหลังคาโครงขางและติดตั้งระบบปรับ
อากาศรถโดยสารหุมและกรุโครงขางรถโดยสารติดตั้งบันไดประตูชองเก็บสัมภาระโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลัก
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2304

ประกอบโครงสรางสวนลาง

1 -6 - 3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนแบบและการประกอบชัสซีคานพื้นไดตรงตามมาตรฐาน
2. สามารถปฏิบัติงานประกอบชัสซีคานพื้นตามแบบกําหนด
3. สามารถปฏิบัติงานประกอบติดตั้งโครงสรางรถโดยสารและชิ้นสวนตางๆเขากับตัวรถ
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบตรงตอเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและขอกําหนดการเขียนแบบ การประกอบสวนลางรถโดยสาร
2. รางแบบ ถายแบบ ทําอุปกรณจับยึด ประกอบโครงสรางชัสชีแบบคานและแบบโมโนครอต
3. ปูพื้นรถโดยสาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบชิ้นสวนโครงสรางรถโดยสารชัสซีคานพื้นอานแบบเขียนแบบ
วางแบบวัดตัดขึ้นรูปประกอบชิ้นสวนตางๆเขากับโครงสรางสรางอุปกรณจับยึดและตรวจสอบชิ้นสวนโครงสราง
รถโดยสารตามมาตรฐานโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
2103-2305

สรางสวนหนาและสวนทายรถโดยสาร

1 -6 - 3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนแบบวางแบบและสรางสวนหนาและสวนทายรถโดยสาร
2. สามารถปฏิบัติงานขึ้นโครงในขึ้นรูปสวนหนาและสวนทายกรุแผนหนาและแผนทายรถ
โดยสาร
3. สามารถปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณและการเตรียมพื้นผิวโครงสรางสวนหนาและสวนทายรถ
โดยสาร
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบตรงตอเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1 .แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบวางแบบและสรางสวนหนาและสวนทายรถโดยสาร
2. ขึ้นโครงในขึ้นรูปสวนหนาและสวนทายกรุแผนหนาและแผนทายรถโดยสารตามแบบ
ที่กําหนด
3. ติดตั้งอุปกรณและการเตรียมพืน้ ผิวโครงสรางสวนหนาและสวนทายรถโดยสารตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบวางแบบและการสรางสวนหนาและสวนทายรถโดยสารโดย
การวางแบบและเขียนแบบขึ้นโครงในขึ้นรูปกรุแผนหนาและแผนทายติดอุปกรณและการเตรียมพื้นผิวโครงสราง
สวนหนาและสวนทายวัดและตรวจสอบสวนหนาและสวนทายรถโดยสารตามมาตรฐานโดยใชอุปกรณถูกตองตาม
หลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103 - 2306
ตกแตงผิวสําเร็จรถโดยสาร
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการเตรียมผิวโปวสีพนสีรถโดยสาร
2. สามารถปฏิบัติงานเตรียมผิวโปวสีพนสีรถโดยสาร
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบตรงตอเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเตรียมผิวโปวสีพนสีรถโดยสาร
2. เตรียมผิวโปวสีพนสีรถโดยสารไดตามมาตรฐาน
3. ตรวจสอบขอบกพรองและแกไขตามแบบที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเตรียมผิวโปวสีพนสีรถโดยสารการเตรียมผิวรถโดยสาร
การโปวสีและเตรียมผิวเพือ่ พนสีพนสีพื้นและสีจริงตรวจสอบขอบกพรองและแกไขโดยใชอุปกรณ
ถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2307

บริการเครื่องลางรถโดยสาร

1 -6 - 3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบรองรับน้ําหนักระบบบังคับเลี้ยวระบบเบรกและการวิเคราะห
ศูนยลอรถโดยสาร
2. สามารถปฏิบัติงานถอดวัดตรวจสอบสภาพประกอบระบบรองรับน้ําหนักระบบบังคับเลี้ยว
ระบบเบรกและการวิเคราะหศูนยลอรถโดยสาร
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย และ
รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1 .แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบรองรับน้ําหนักระบบบังคับเลี้ยวระบบเบรกและการ
วิเคราะหศูนยลอรถโดยสาร
2. ถอดวัดตรวจสอบสภาพประกอบระบบรองรับน้ําหนักระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก
และการวิเคราะหศูนยลอรถโดยสารไดตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทํางานการถอดประกอบการตรวจสภาพระบบรองรับน้ําหนักระบบ
บังคับเลี้ยวระบบเบรกและการวิเคราะหศูนยลอโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลัก
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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2103–2308

ติดตั้งอุปกรณประกอบตกแตงภายในรถโดยสาร

1 -6 - 3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนแบบวางแบบการติดตั้งอุปกรณตกแตงภายใน
2. สามารถเขียนแบบวางแบบจัดองคประกอบติดตั้งอุปกรณตกแตงภายในรถโดยสาร
3. สามารถปฏิบัติงานวัดและตรวจสอบตําแหนงการติดตั้งอุปกรณตกแตงภายใน
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอยประณีตและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและขอกําหนดการติดตั้งอุปกรณประกอบตกแตงภายในรถ
2. ออกแบบ เขียนแบบ วางแบบ จัดองคประกอบอุปกรณประกอบและตกแตงภายในรถโดยสาร
3. ติดตั้ง ประกอบอุปกรณประกอบและตกแตงภายในรถโดยสารตามขอกําหนด พรบ.ขนสง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเลือกวัสดุตกแตงติดตั้งสวนประกอบและอุปกรณตกแตงภายในรถ
โดยสารเกาอี้นงั่ ระบบสุขภัณฑโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103–2309

สรางชิ้นสวนไฟเบอรกลาสรถโดยสาร

1-3-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการออกแบบสรางตนแบบคํานวณหาน้ําหนักผลิตชิ้นงานไฟเบอรกลาส
2. สามารถออกแบบสรางตนแบบคํานวณหาน้ําหนักชิ้นงานไฟเบอรกลาส
3. สามารถปฏิบัติงานผลิตชิ้นงานไฟเบอรกลาสที่ใชในรถโดยสาร
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอยประณีตและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบสรางตนแบบผลิตชิ้นสวนรถโดยสารดวยไฟเบอรกลาส
2. ออกแบบ เขียนแบบ กําหนดชนิด ปริมาณวัสดุ อุปกรณ สรางตนแบบชิ้นงานไฟเบอรกลาส
3. ผลิตชิ้นงานไฟเบอรกลาสแบบLay up ที่ใชในรถโดยสาร
4. ผลิตชิ้นงานไฟเบอรกลาสแบบเสริมแรงและติดอุปกรณเชื่อมยึด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการการใชเครื่องมืออุปกรณและวัสดุงานไฟเบอรกลาส
การออกแบบการสรางตนแบบการคํานวณหาน้ําหนักชิ้นงานและวิธีการผลิตชิ้นงานไฟเบอรกลาสที่ใชในรถ
โดยสารโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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2103-2310

เดินสายไฟฟารถโดยสาร

1-3-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟารถโดยสาร
2. สามารถอานแบบและติดตั้งระบบไฟฟาสัญญาณรถโดยสาร
3. สามารถอานแบบและติดตั้งระบบไฟฟาอํานวยความสะดวกรถโดยสาร
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบตรงตอเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานแบบติดตั้งระบบไฟฟาสัญญาณไฟฟาอํานวยความสะดวก
2. ติดตั้งอุปกรณ เดินสายไฟฟาระบบไฟฟาสัญญาณรถโดยสาร
3. ติดตั้งอุปกรณ เดินสายไฟฟาระบบไฟฟาอํานวยความสะดวกรถโดยสาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอานแบบการติดตั้งการตรวจสอบและทดสอบวงจรไฟฟาของระบบ
ไฟฟารถโดยสารโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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