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หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2563 
ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาเทคนิคโลหะ 

 
จุดประสงค์สาขาวชิา 

 
1. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นภาษาและการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 

และทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใช้หลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและหลกัการของงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพเทคนิคโลหะ  ใหท้นัต่อ
การเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อให้มีความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นเทคนิคโลหะ การบริหาร
จดัการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรมและสามารถติดตามความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี
นาํมาพฒันางานอาชีพเทคนิคโลหะใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และเทคโนโลยดีา้นเทคนิคโลหะในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานวิเคราะห์ แกปั้ญหา สร้างสรรค์และนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันางาน

เทคนิคโลหะ 
6. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานเทคนิคโลหะในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้

ความรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค  ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินยั เป็นผูมี้

ความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ 
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ ไดแ้ก่ ความมีวินยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-
สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง 
ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 
2.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 
2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล การคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ  
2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคม 
2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวิตในสงัคมสมยัใหม่  

2.2 ด้านทักษะ ไดแ้ก่  
2.2.1 ทกัษะการส่ือสารและการเรียนรู้โดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.2.2 ทกัษะการคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ โดยใชห้ลกัการและกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
2.2.3 ทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 
2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 
ประจาํวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
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2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสงัคมและสิทธิ
หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพ สุขอนามยัและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและ
การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 
3.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตข้อบเขตของงานอาชีพ 
3.1.2 หลกัการคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  
3.1.3 หลกัการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบติังานและบริหารจดัการงานอาชีพ  
3.1.4 หลกัการดา้นความปลอดภยัและขอ้กาํหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการงานอาชีพ 
3.1.5 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และพฒันางานอาชีพ 

3.2 ด้านทักษะ ไดแ้ก่  
3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ิธีการ เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  
3.2.2 ทกัษะการคิด วิเคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 
3.2.3 ทักษะการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงานและการประเมินผลการ

ปฏิบติังานอาชีพ 
3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเช่ือมโยงกนัในการปฏิบติังาน 

3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  
3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานอาชีพเทคนิคโลหะ ตามหลกัการและแบบแผนท่ีกาํหนด โดยใช/้เลือกใช/้
ปรับใชก้ระบวนการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 

3.3.3 เลือก ใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 
3.3.5 วางแผนงานเช่ือมตามมาตรฐาน 
3.3.6  ทดสอบ  ตรวจสอบวสัดุ  และงานเช่ือมดว้ยวิธีการทางโลหะวิทยา 
3.3.7  ออกแบบรอยต่อ และกาํหนดสญัลกัษณ์ในงานเช่ือม 
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สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม 
3.3.8 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือมท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.9 ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานอาชีพดา้นตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม 
3.3.10 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพดา้นตรวจสอบและ

ทดสอบงานเช่ือมดว้ยตนเอง 
3.3.11 ดาํเนินการตรวจสอบงานเช่ือมแบบทาํลายสภาพ และแบบไม่ทาํลายสภาพ 
3.3.12 บนัทึกและจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบงานเช่ือมตามมาตรฐานในระบบสากล  
 

สาขางานเทคโนโลยงีานเช่ือมและขึน้รูปผลิตภัณฑ์โลหะ 
3.3.8  ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่คุน้เคยหรือซับซอ้นและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพดา้นเทคโนโลยงีานเช่ือมและข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.9  ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยงีานเช่ือมและข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ 
3.3.10  บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตัิงานอาชีพดา้นเทคโนโลยี

งานเช่ือมและข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะดว้ยตนเอง 
3.3.11  ใชอุ้ปกรณ์จบัยดึสาํหรับงานเช่ือม และข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ 
3.3.12  ควบคุมงานเช่ือม และข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
3.3.13  ตกแต่งผวิสาํเร็จและงานเคลือบผวิ 
 

สาขางานเทคโนโลยงีานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 
3.3.8  ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพดา้นเทคโนโลยงีานเช่ือมโครงสร้างโลหะ ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.9  ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยงีานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 
3.3.10  บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพดา้นเทคโนโลยงีาน

เช่ือมโครงสร้างโลหะ ดว้ยตนเอง 
3.3.11  ออกแบบงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 
3.3.12  เช่ือมประกอบโครงสร้างโลหะ 
3.3.13  ควบคุม ตรวจสอบงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 
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สาขางานเทคโนโลยงีานเช่ือมท่อและถังความดัน 
3.3.8  ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพดา้นเทคโนโลยงีานเช่ือมท่อและถงัความดนั ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.9 ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยงีานเช่ือมท่อและถงัความดนั 
3.3.10 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพดา้นเทคโนโลยงีาน

เช่ือมท่อและถงัความดนัดว้ยตนเอง 
3.3.11 ออกแบบ เขียนแบบ ท่อ และถงัความดนั 
3.3.12 ประกอบ ติดตั้ง ควบคุม งานเช่ือมท่อ และถงัความดนั 
3.3.13 ตรวจสอบ และทดสอบงานเช่ือมท่อ และถงัความดนั 
 

สาขางานเทคนิคหล่อโลหะ 
3.3.8  ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพเทคนิคหล่อโลหะท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.9 ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานเทคนิคหล่อโลหะ 
3.3.10 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพเทคนิคหล่อโลหะ   

ดว้ยตนเอง 
3.3.11 ออกแบบ เขียนแบบกระสวน ออกแบบงานหล่อโลหะ 
3.3.12 ทาํกระสวน ทาํแบบหล่อ 
3.3.13 ควบคุมเตาหลอม ควบคุมการหลอมโลหะและการเทนํ้าโลหะ 
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โครงสร้าง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2563 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
สาขาวชิาเทคนิคโลหะ 

 

 ผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563   ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่นอ้ยกวา่  83  หน่วยกิต 
และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 1.3 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 1.5 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (15  หน่วยกิต) 
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 21  หน่วยกิต) 
 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 

 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
 

โครงสร้างน้ีสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะหรือเทียบเท่า  
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สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน 
หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30100-0001 งานเทคนิคเบ้ืองตน้ 0-6-2 

 30100-0002  เขียนแบบเทคนิค  1-3-2 
 30100-0003  งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  1-3-2 
 30100-0004  วสัดุช่าง  2-0-2 
 30100-0009 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้  1-3-2 
 30103-0001  กระบวนการเช่ือม  2-0-2 
 30103-0002  งานเทคนิคโลหะเบ้ืองตน้ 0-6-2 
 30103-0003  งานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม  0-6-2 

30103-0004  งานเช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม  0-6-2 

30103-0005 เขียนแบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  1-2-2 
 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง  ไม่น้อยกว่า 21   หน่วยกิต 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา  ตามเงื่อนไขและจาํนวนหน่วยกิตที่กลุ่มวิชากาํหนด  
รวมไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต    

 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-3 
30000-1102 การเขียนและการพดูเชิงวิชาชีพ 3-0-3 
30000-1103 การฟังและการพดูเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 
30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 
30000*1101 ถึง 30000*1199  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต)  
 

 ให้เรียนรายวิชา 30000-1201 จาํนวน 3 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวิชาอื่นที่สอดคลอ้งกบั
สาขาวิชาท่ีเรียนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

1) กลุ่มภาษาอังกฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 
30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 
30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 
30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 
30000-1206 ภาษาองักฤษเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3-0-3 

 

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 
30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 
30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 2-0-2 
30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 2-0-2 
30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 2-0-2 
30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 
30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 
30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพือ่การทาํงาน 2-0-2 
30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 2-0-2 
30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 
30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 2-0-2 
30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 
30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 
30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 
30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพือ่การทาํงาน 2-0-2 
30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 
30000*1251 ถึง 30000*1299  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต)  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
30000-1302 การวิจยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 
30000-1303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์และการส่ือสาร 2-2-3 
30000-1304 วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต 2-2-3 

 30000*1301 ถึง 30000*1399  รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 
30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 
30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 
30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 
30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-3 
30000*1401 ถึง 30000*1499  รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย 3-0-3 
30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
30000*1501 ถึง 30000*1599  รายวิชาในกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 
30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 
30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 
30000-1604 คุณภาพชีวิตเพื่อการทาํงาน 2-0-2 
30000-1605 มนุษยสมัพนัธ์ในการทาํงาน 2-0-2 
30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 
30000-1607 จิตวิทยาสงัคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 
30000-1608 การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 
30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 
30000-1610 นนัทนาการเพือ่พฒันาคุณภาพชีวิต 0-2-1 
30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา     *-*-* 
           หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า   56  หน่วยกิต 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  (15 หน่วยกิต )  
  

 ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปน้ี 
 กลุ่มการจัดการอาชีพ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 1-2-2 
30001-1051 กฎหมายทัว่ไปเก่ียวกบังานอาชีพ 1-0-1 
 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30001-2001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 2-2-3 
 กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-3 
30100-0105 ความแขง็แรงของวสัดุ 3-0-3 
30100-0117 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3-0-3 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)   
  

 ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
 30103-2001  วสัดุในการเช่ือม  3-0-3 
 30103-2002  การออกแบบรอยต่อและสญัลกัษณ์งานเช่ือม 3-0-3 
 30103-2003  มาตรฐานงานเช่ือม 1  3-0-3 
 30103-2004  เทคโนโลยกีารเช่ือม  1-6-3 
 30103-2005  วสัดุและโลหะวิทยา  2-3-3 
 30103-2006  งานเขียนแบบเทคนิคโลหะดว้ยคอมพวิเตอร์  1-4-3 
 30103-2007  ระบบอตัโนมติัในงานเช่ือม  2-3-3 

 

  
 
 
 



24 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม                     สาขาวชิาเทคนิคโลหะ 

 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในลาํดบัท่ี 1-3 ในสาขางานใดสาขางานหน่ึงก่อน  แลว้จึงเลือกเรียนในรายวิชาอ่ืน
ในสาขางานนั้นใหค้รบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 

 

2.3.1  สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม  
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

 30103-2101  การตรวจสอบคุณภาพงานเช่ือม  1-6-3 
 30103-2102  การทดสอบงานเช่ือมโดยทาํลาย  1-6-3 
 30103-2103  การทดสอบงานเช่ือมโดยไม่ทาํลาย  1-6-3 
 30103-2104  มาตรฐานงานเช่ือม 2 3-0-3 
 30103-2105  โลหะวิทยางานเช่ือม  2-3-3 
 30103-2106  การบริการวิชาชีพตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม  1-6-3 

 30103*2101 ถึง 30103*2199  รายวิชาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
รายวชิาทวภิาค ี
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

 30103-5101  งานตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม 1 *-*-* 
 30103-5102  งานตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม 2  *-*-* 
 30103-5103  งานตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม 3  *-*-* 
 30103-5104  งานตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม 4  *-*-* 

 30103-51xx  งานตรวจสอบและทดสอบงานเช่ือม … *-*-* 
 

2.3.2 สาขางานเทคโนโลยงีานเช่ือมและขึน้รูปผลิตภัณฑ์โลหะ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
 30103-2201  เทคโนโลยงีานเช่ือมงานผลิตภณัฑโ์ลหะ  1-6-3 
 30103-2202  อุปกรณ์จบัยดึงานเช่ือมและข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ  1-6-3 
 30103-2203  การตกแต่งผวิสาํเร็จและงานเคลือบผวิงานผลิตภณัฑโ์ลหะ  1-6-3 
 30103-2204  ออกแบบผลิตภณัฑโ์ลหะ  3-0-3 

 30103-2205  กรรมวิธีการข้ึนรูปและประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะ  2-3-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
 30103-2206  การบริการวิชาชีพงานเช่ือมและข้ึนรูปผลิตภณัฑ ์ 1-6-3 

 30103*2201 ถึง 30103*2299  รายวิชาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
รายวชิาทวภิาค ี
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

 30103-5201  งานเทคโนโลยงีานเช่ือมและข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ 1  *-*-* 
 30103-5202  งานเทคโนโลยงีานเช่ือมและข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ 2 *-*-* 
 30103-5203  งานเทคโนโลยงีานเช่ือมและข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ 3  *-*-* 
 30103-5204  งานเทคโนโลยงีานเช่ือมและข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ 4  *-*-* 

 30103-52xx  งานเทคโนโลยงีานเช่ือมและข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ … *-*-* 
 

2.3.3 สาขางานเทคโนโลยงีานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา                                                                                                 ท-ป-น 

 30103-2301  การออกแบบงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ  3-0-3 
30103-2302  งานเช่ือมและประกอบโครงสร้างโลหะ  1-6-3 
30103-2303  งานตรวจสอบงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ  1-6-3 
30103-2304  การตกแต่งผวิสาํเร็จและงานเคลือบผวิโครงสร้างโลหะ  2-3-3 
30103-2305 เทคโนโลยหุ่ีนยนตง์านเช่ือม 2-3-3 
30103-2306  การบริการวิชาชีพงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 1-6-3 

 30103*2301 ถึง 30103*2399 รายวิชาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ     *-*-* 
                                                           หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค  
 รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ช่ือวชิา                                                                                                 ท-ป-น 
             30103-5301  งานเทคโนโลยงีานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 1  *-*-* 

30103-5302  งานเทคโนโลยงีานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 2  *-*-* 
30103-5303  งานเทคโนโลยงีานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 3  *-*-* 
30103-5304  งานเทคโนโลยงีานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 4 *-*-* 

 30103-53xx  งานเทคโนโลยงีานเช่ือมโครงสร้างโลหะ … *-*-* 
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              2.3.4 สาขางานเทคโนโลยงีานเช่ือมท่อและถังความดัน 
รหัสวชิา ช่ือวชิา                                                                                                 ท-ป-น 

 30103-2401  เขียนแบบงานท่อและถงัความดนั  2-3-3 
 30103-2402  งานประกอบท่อ และถงัความดนั  1-6-3 
 30103-2403  การตรวจสอบงานเช่ือมท่อและถงัความดนั  1-6-3 

 30103-2404  การเช่ือมท่อ และถงัความดนั  1-6-3 

 30103-2405  งานประกอบ ติดตั้ง ท่อและถงัความดนั  1-6-3 
 30103-2406  การบริการวิชาชีพงานเช่ือมท่อและถงัความดนั 1-6-3 
 30103*2401 ถึง 30103*2499 รายวิชาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ   *-*-* 
            หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ช่ือวชิา                                                                                                 ท-ป-น 
30103-5401  งานเทคโนโลยงีานเช่ือมท่อและถงัความดนั 1  *-*-* 
30103-5402  งานเทคโนโลยงีานเช่ือมท่อและถงัความดนั 2  *-*-* 
30103-5403  งานเทคโนโลยงีานเช่ือมท่อและถงัความดนั 3  *-*-* 
30103-5404  งานเทคโนโลยงีานเช่ือมท่อและถงัความดนั 4  *-*-* 

 30103-54xx  งานเทคโนโลยงีานเช่ือมท่อและถงัความดนั … *-*-* 
 

              2.3.5 สาขางานเทคนิคหล่อโลหะ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา                                                                                                 ท-ป-น 

 30103-2501  การอ่านแบบและการเขียนแบบกระสวน  2-3-3 
 30103-2502  กระบวนการหล่อ 1  1-6-3 
 30103-2503  การออกแบบงานหล่อโลหะ   1-6-3 

 30103-2504  โลหะวิทยางานหล่อ   1-6-3 

 30103-2505  วิเคราะห์งานหล่อ  1-6-3 
 30103-2506  การทดสอบและตรวจสอบงานหล่อ 1-6-3 
 30103*2501 ถึง 30103*2599 รายวิชาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ   *-*-* 
            หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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 รายวชิาทวภิาค ี
รหัสวชิา ช่ือวชิา                                                                                                 ท-ป-น 

30103-5501  งานเทคนิคหล่อโลหะ 1  *-*-* 
30103-5502  งานเทคนิคหล่อโลหะ 2  *-*-* 
30103-5503  งานเทคนิคหล่อโลหะ 3  *-*-* 
30103-5504  งานเทคนิคหล่อโลหะ 4  *-*-* 

 30103-55xx  งานเทคนิคหล่อโลหะ …  *-*-* 
 

สําหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน-
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา   
ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใชฝึ้กและจาํนวนหน่วยกิต
เพื่อนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้งน้ี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถาน-
ประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30103-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30103-8002 และ 30103-8003 
รวม 4 หน่วยกิต 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30103-8001 ฝึกงาน *-*-4 
30103-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
30103-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 

 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30103-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30103-8502 และ 30103-8503 
รวม 4 หน่วยกิต 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30103-8501 โครงงาน *-*-4 
30103-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
30103-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง
พทุธศกัราช 2563  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 

ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการพฒันาทักษะการเรียนรู้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษ ท่ี 21           

สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากรายวิชาต่อไปน้ี หรือจากรายวิชาในหมวดวิชา            

สมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทาํงาน 1-2-2 
30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการนาํเสนอ 1-2-2 
30000-9203 การอ่านองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 
30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2 
30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 

 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 
30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0 
30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 
30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 
30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 
 หรือสถานประกอบการจดั 


