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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะด้านภาษาและการส่ือสาร  ทกัษะการคิดและการ

แกปั้ญหา ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใชห้ลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพช่างเช่ือมโลหะ ให้ทนั

ต่อการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นช่างเช่ือมโลหะ 

4. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถของตน 

5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานช่างเช่ือมโลหะในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง             

การใชค้วามรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานและดาํรงชีวติโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ

ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คาํนึงถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ผูอ่ื้นและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย                     

มีความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผู ้สําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม

บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-

สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง

ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล คิดวเิคราะห์ แกปั้ญหาและการจดัการ 

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่ 

2.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 

ประจาํวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ

หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวเิคราะห์เบ้ืองตน้  

3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ  

3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ีกาํหนด 

3.2.3 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพดา้นช่างเช่ือมโลหะตามหลกัการและกระบวนการ 

3.3.3 เลือก ใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5  อ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใชว้สัดุอุตสาหกรรม 

3.3.6  ประกอบทดสอบวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

3.3.7  เช่ือมโลหะและประกอบข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่เบ้ืองตน้ 

3.3.8  ปรับแปรรูปและข้ึนรูปงานดว้ยเคร่ืองมือกล 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

สาขางานผลติภัณฑ์ 

3.3.9  ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพด้านผลิตภัณฑ์ท่ีไม่อยู่ภายใต้            

การควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.10  ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร            

ในการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นผลิตภณัฑ ์

3.3.11  ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.12  ออกแบบผลิตงานผลิตภณัฑโ์ลหะ 

3.3.13  ผลิตงานผลิตภณัฑโ์ลหะและอะลูมิเนียม 

3.3.14  ประมาณราคางานผลิตภณัฑโ์ลหะ 

3.3.15  เช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์แผน่เหล็กและท่อเหล็กกลา้คาร์บอน 

3.3.16  เดินท่อภายในอาคารและงานท่อส่งความเยน็ 

3.3.17  ชุบเคลือบผวิโลหะ งานสี และงานพลาสติก 

3.3.18  วสัดุช่างเช่ือม และโลหะวทิยาเบ้ืองตน้ 

3.3.19  ป๊ัมข้ึนรูปโลหะ 
 

สาขางานโครงสร้าง 

3.3.9  ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพด้านโครงสร้างท่ีไม่อยู่ภายใต้         

การควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.10  ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นโครงสร้าง 

3.3.11  ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

 3.3.12  ออกแบบ เขียนแบบประมาณราคางานโครงสร้าง 

 3.3.13  ผลิตงานผลิตภณัฑโ์ลหะโครงสร้าง 

 3.3.14  เช่ือมแก๊สแผน่เหล็กกลา้คาร์บอน 

 3.3.15  แล่นประสานแผน่เหล็กและท่อเหล็กกลา้คาร์บอนและโลหะผสม 

 3.3.16  เช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์แผน่เหล็กและท่อเหล็กกลา้คาร์บอน 

 3.3.17  เช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุมแผน่เหล็กและท่อเหล็กกลา้คาร์บอน 

 3.3.18  เช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม แผน่เหล็กและท่อเหล็กกลา้คาร์บอน 

 3.3.19  เช่ือมซ่อมบาํรุง 

 3.3.20  วสัดุช่างเช่ือม และโลหะวทิยาเบ้ืองตน้ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

สาขางานอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร 

3.3.9  ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพอุตสาหกรรมต่อตวัถงัรถโดยสารท่ีไม่

อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.10  ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นอุตสาหกรรมต่อตวัถงัรถโดยสาร 

3.3.11  ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.12  เช่ือมแก๊สแผน่เหล็กกลา้ 

3.3.13  แล่นประสานแผน่และท่อเหล็กและโลหะผสม 

3.3.14  เช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์แผน่เหล็กและท่อเหล็กกลา้คาร์บอน 

3.3.15  เขียนแบบแผน่คล่ีงานโลหะแผน่ 

3.3.16  ผลิตงานผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีใชใ้นรถโดยสาร 

3.3.17  ประกอบโครงสร้างและตวัถงัรถโดยสาร 

3.3.18  ประกอบติดตั้งอุปกรณ์ภายในรถโดยสาร 

3.3.19  ตกแต่งพน่สีรถโดยสาร 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562   ประเภทวิชา 

อุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่น้อยกว่า  103  

หน่วยกิตและเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกติ 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต) 
 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกติ 

2.1  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (21  หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (24  หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 

2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกติ 
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1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกติ 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1101 จาํนวน 2 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2 

20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 

20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 

20000*1101 ถึง 20000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ)  
 

ให้เรียนรายวิชา 20000-1201 สําหรับภาคเรียนท่ี 1 และรายวิชา 20000-1208 สําหรับภาคเรียนท่ี 6    

รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษรายวิชาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทวิชาท่ีเรียน จนครบ

หน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

1.2.1 กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 

20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง – พูด 0-2-1 

20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ           0-2-1 

20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั           0-2-1 

20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 

20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 

20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน  0-2-1 

20000-1209 ภาษาองักฤษสาํหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-1 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

1.2.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1220    ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1232    ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000*1201 ถึง 20000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1301 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1-2-2 

20000-1302 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-2 

20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 

 20000*1301 ถึง 20000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1401 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2 

20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  2-0-2  

20000-1406 สถิติการทดลอง                                                          2-0-2  

20000*1401 ถึง 20000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม                                               2-0-2 

20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย                                                           1-0-1 
 

• รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาทีแ่นะนําเพิม่เติม 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาสังคมศึกษา หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย                      2-0-2 

20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน                                                           1-0-1 

20000*1501 ถึง 20000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา  รวมกนัไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต  หรือ

เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต 
 

1.6.1 กลุ่มสุขศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1601 ทกัษะการดาํรงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1-0-1 

20000-1602 เพศวถีิศึกษา                  1-0-1 
 

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 

20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  
 

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1605 ทกัษะสุขภาพ   1-2-2 

20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1-2-2 

20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา                               *-*-* 

           ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ   ไม่น้อยกว่า   71   หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ( 21 หน่วยกติ )  
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ 1-3-2 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-2 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0-6-2 

20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 1-3-2 

20100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 1-3-2 

20103-1001 งานเช่ือมโลหะเบ้ืองตน้ 0-6-2 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 24  หน่วยกติ)   
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20103-2001 เช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ 1 0-6-2 

20103-2002 เช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ 2 0-6-2 

20103-2003 ทดสอบแบบทาํลายสภาพ 1-3-2 

20103-2004 ทดสอบแบบไม่ทาํลายสภาพ 1-3-2 

20103-2005 เช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 0-6-2 

20103-2006 เช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 0-6-2 

20103-2007 เขียนแบบการเช่ือมและโลหะแผน่ 1-3-2 

20103-2008 กระบวนการเช่ือม 2-0-2 

20103-2009 คณิตศาสตร์ช่างเช่ือม 2-0-2 

20103-2010 มาตรฐานงานเช่ือมเบ้ืองตน้ 2-0-2 

20103-2011 ผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ 1 0-6-2 

20103-2012 เขียนแบบโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-2 
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2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขางานไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  โดยให้สอดคลอ้งกบัทกัษะสาขางาน  

ส่วนท่ีเหลือใหเ้ลือกเรียนรายวชิาจากสาขางานใดในสาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ  รวมกนัจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

2.3.1  สาขางานผลติภัณฑ์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20103-2101 กรรมวธีิการผลิตโลหะภณัฑ์ 2-0-2 

20103-2102 งานออกแบบผลิตภณัฑ ์ 0-6-2 

20103-2103 ผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ 2 0-6-2 

20103-2104 ป๊ัมข้ึนรูปโลหะ 1-3-2 

20103-2105 ระบบท่อภายในอาคาร 1-3-2 

20103-2106 โลหะวทิยาเบ้ืองตน้ 1-3-2 

20103-2107 ผลิตภณัฑพ์ลาสติก 1-3-2 

20103-2108 ชุบเคลือบผวิโลหะ 1-3-2 

20103-2109 ระบบท่อระบายอากาศ 1-3-2 

20103-2110 ผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียม 0-6-2 

20103-2111 วสัดุช่างเช่ือม 2-0-2 

20103-2112 งานสี 0-6-2 

20103-2113 เช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ 3 0-6-2 

20103-2114 เช่ือมซ่อมบาํรุง 0-6-2 

20103-2115 งานบริการวชิาชีพงานผลิตภณัฑ ์ 0-6-2 

20103*2101 ถึง 20103*2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20103-5101 ปฏิบติังานผลิตภณัฑ์ 1 *-*-* 

20103-5102 ปฏิบติังานผลิตภณัฑ์ 2 *-*-* 

20103-5103 ปฏิบติังานผลิตภณัฑ์ 3 *-*-* 

20103-5104 ปฏิบติังานผลิตภณัฑ์ 4 *-*-* 

20103-5105 ปฏิบติังานผลิตภณัฑ์ 5 *-*-* 

20103-5106 ปฏิบติังานผลิตภณัฑ์ 6 *-*-* 
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2.3.2 สาขางานโครงสร้าง 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20103-2201 เช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 2 0-6-2 

20103-2202 เช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2 0-6-2 

20103-2203 เขียนแบบโครงสร้าง 1-3-2 

20103-2204 โครงสร้าง 0-6-2 

20103-2205 การออกแบบรอยต่องานเช่ือม 2-0-2 

20103-2206 ความแขง็แรงของวสัดุ 2-0-2 

20103-2207 กลศาสตร์เคร่ืองกล 2-0-2 

20103-2208 ระบบท่อ 1-3-2 

20103-2209 เช่ือมแก๊ส 0-6-2 

20103-2210        งานบริการวิชาชีพงานโครงสร้าง                            0-6-2 

20103-2106 โลหะวทิยาเบ้ืองตน้ 1-3-2 

20103-2111 วสัดุช่างเช่ือม 2-0-2 

20103-2112 งานสี 0-6-2 

20103-2113 เช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ 3 0-6-2 

20103-2114 เช่ือมซ่อมบาํรุง 0-6-2 

20103*2201 ถึง 20103*2299  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20103-5201 ปฏิบติังานโครงสร้าง 1 *-*-* 

20103-5202 ปฏิบติังานโครงสร้าง 2 *-*-* 

20103-5203 ปฏิบติังานโครงสร้าง 3 *-*-* 

20103-5204 ปฏิบติังานโครงสร้าง 4 *-*-* 

20103-5205 ปฏิบติังานโครงสร้าง 5 *-*-* 

20103-5206 ปฏิบติังานโครงสร้าง 6 *-*-* 
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2.3.3 สาขางานอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20103-2301 พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก 2-0-2 

20103-2302 ประกอบโครงสร้างส่วนบนรถโดยสาร 1-6-3 

20103-2303 ประกอบแผน่ตวัถงัและหลงัคา 1-6-3 

20103-2304 ประกอบโครงสร้างส่วนล่าง 1-6-3 

20103-2305 สร้างส่วนหนา้และส่วนทา้ยรถโดยสาร 1-6-3 

20103-2306 ตกแต่งผวิสาํเร็จรถโดยสาร 1-6-3 

20103-2307 บริการเคร่ืองล่างรถโดยสาร 1-6-3 

20103-2308 ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตกแต่งภายในรถโดยสาร 1-6-3 

20103-2309 สร้างช้ินส่วนไฟเบอร์กลาสรถโดยสาร 1-3-2 

20103-2310 เดินสายไฟฟ้ารถโดยสาร 1-3-2 

20103*2301 ถึง 20103*2399  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20103-5301 ปฏิบติังานอุตสาหกรรมต่อตวัถงัรถโดยสาร 1 *-*-* 

20103-5302 ปฏิบติังานอุตสาหกรรมต่อตวัถงัรถโดยสาร 2 *-*-* 

20103-5303 ปฏิบติังานอุตสาหกรรมต่อตวัถงัรถโดยสาร 3 *-*-* 

20103-5304 ปฏิบติังานอุตสาหกรรมต่อตวัถงัรถโดยสาร 4 *-*-* 

20103-5305 ปฏิบติังานอุตสาหกรรมต่อตวัถงัรถโดยสาร 5 *-*-* 

20103-5306 ปฏิบติังานอุตสาหกรรมต่อตวัถงัรถโดยสาร 6 *-*-* 
 

 

สําหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน-

ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ

งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา   

ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึกและจาํนวนหน่วยกิต

เพื่อนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้งน้ี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถาน-

ประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
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2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20103-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20103-8002 และ 20103-8003 

รวม 4 หน่วยกิต   
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20103-8001 ฝึกงาน *-*-4 

20103-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20103-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20103-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20103-8502 และ 20103-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20103-8501 โครงงาน *-*-4 

20103-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20103-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกติ 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2562 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

ใหจ้ดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร รายวชิา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรียนรายวชิากิจกรรม

เสริมหลกัสูตรอ่ืนใหค้รบทุกภาคเรียน 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 
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หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 

 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน 

วชิาชีพพื้นฐาน  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2 - 0 - 2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2 - 0 - 2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1 - 2 - 2 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1 - 0 - 1 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1 - 2 - 2 
 

วชิาชีพพื้นฐาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2 - 0 - 2 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0 - 6 - 2 

20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20103-1001 งานเช่ือมโลหะเบ้ืองตน้ 0 - 6 - 2 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
 

20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 - 0 - 2 

 (Occupational Health and Safety) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. สามารถดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุมและป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

3. สามารถปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. มีจิตสาํนึกและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการ ควบคุม ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. วางแผนการดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุม ป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. อ่านและปฏิบติัตามเคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ความปลอดภยั 

5. เลือก ใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายตามสถานการณ์ 

6. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและอุบติัภยั

ท่ีเกิดจากการทาํงานและการควบคุมป้องกัน  การปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์  การจดัการ        

อาชีวอนามยัและความปลอดภัยเบ้ืองตน้   เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ความปลอดภัย   เคร่ืองป้องกนัอนัตราย        

การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้  กฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 2 - 0 - 2 

 (Energy, Resources and Environment Conservation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ วิธีการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. สามารถประยุกตใ์ชห้ลกัการและวิธีการเพ่ือป้องกนัแกไ้ขปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการและวิธีการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและ

อนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

3. วางแผนป้องกนัแกไ้ขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงาน

อาชีพ 

4. วางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประเภทของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ความสัมพนัธ์ของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวิต การใช้ประโยชน์ของพลงังานพลงังาน

ทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังานและทรัพยากร แนวทางป้องกนั

และแก้ไขปัญหาพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

20001-1003 ธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 1 - 2 - 2 

 (Business and Entrepreneurs) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณ ภาพ  ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สามารถจดัทาํแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัการ

บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยนั 

ประหยดัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ  ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  หลกัการจดัการการเงิน  หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. จดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาํเนินงาน 

4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและดาํเนินงาน 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ  การออมและการลงทุน  

ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  การจัดหาและวางแผนทางการเงิน  กฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  รูปแบบและการจดัทาํแผนธุรกิจ หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองคก์ร 

และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1 - 0 - 1 

 (Labor Laws) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน การคุม้ครองแรงงาน แรงงานสมัพนัธ์และการประกนัสงัคม 

2. เขา้ใจหลกัการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานดา้นอุตสาหกรรมการผลิต

และบริการ 

3. เพ่ือใหมี้กิจนิสยัท่ีดี และมีเจตคติท่ีดีต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์และ            

การประกนัสงัคม 

2. ปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับแรงงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตและ

บริการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน การคุม้ครองแรงงาน แรงงานสัมพนัธ์ การประกนัสังคม 

กฎหมายอุตสาหกรรมดา้นการผลิตและบริการ 
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20001-2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1 - 2 - 2 

 (Computer and Information for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลกัการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานอาชีพ 

2. สามารถใชร้ะบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาํเร็จรูปและเทคโนโลยีสารสนเทศตามลกัษณะ

งานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบติัการ 

โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานอาชีพ 

2. ใชร้ะบบปฏิบติัการในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพตามลกัษณะงาน 

4. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

5. ส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใชร้ะบบปฏิบติัการ  

(Windows หรือ Mac OS)  การใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํเพ่ือจดัทาํเอกสารในงานอาชีพ  การใชโ้ปรแกรมตาราง

ทาํการเพ่ือการคาํนวณในงานอาชีพ   การใชโ้ปรแกรมการนาํเสนอผลงาน หรือการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืน ๆ     

ตามลกัษณะงานอาชีพ  การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ   ผลกระทบของ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
 

20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1 - 3 - 2 

  (Basic Technical Drawing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนแบบเทคนิค การใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้เก่ียวกบั ภาพฉาย ภาพตดั และภาพ 

สามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา 

มีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงวิธีการเขียนแบบเทคนิค  การใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 

2. อ่านและเขียนแบบภาพช้ินส่วนสองมิติ 

3. อ่านและเขียนแบบภาพสามมิติ 

4. เขียนภาพฉาย ภาพช่วยและภาพตดั 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ การใชแ้ละการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ

เขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตวัเลข ตวัอกัษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกาํหนดขนาดของมิติ

มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลกัการฉายภาพมุมท่ี 1 และมุมท่ี 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตดัและสัญลกัษณ์เบ้ืองตน้ ในงาน

ช่างอุตสาหกรรม 
 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2 - 0 - 2 

  (Industrial Materials ) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานในการจาํแนก ชนิด คุณลกัษณะ สมบติั มาตรฐาน การใชง้านของ

วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 

2. สามารถเลือกวสัดุอุตสาหกรรมมาใชแ้ละการจดัเก็บไดต้รงตามมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานในการจาํแนก ชนิด ลกัษณะ สมบติั มาตรฐาน การใชง้านวสัดุ

อุตสาหกรรม 

2. เลือกใชว้สัดุอุตสาหกรรมไดต้รงตามลกัษณะงาน 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชง้าน การจดัเก็บ การเลือกวสัดุในงาน

อุตสาหกรรมประกอบดว้ย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุท่ีมีต่อโลหะผสม วสัดุเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน

วสัดุหล่อเยน็ วสัดุก่อสร้าง วสัดุสงัเคราะห์ วสัดุงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ การกดักร่อนและการป้องกนัหลกัการ

ตรวจสอบวสัดุเบ้ืองตน้ 
 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0 - 6 - 2 

  (Bench Works ) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการใช ้การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 

2. ปฏิบติังานโดยใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความอดทน ปลอดภยั ผลงานประณีต เรียบร้อย ละเอียด

รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ตามคู่มือ 

2. วดัและร่างแบบช้ินงานโลหะ 

3. แปรรูปและประกอบช้ินงานโลหะดว้ยเคร่ืองมือกลทัว่ไป 

4. ลบัคมตดัเคร่ืองมือกลทัว่ไป 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เก่ียวกับการใช้ การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น งานวัดและตรวจสอบ                  

งานร่างแบบ งานเล่ือย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลบัคมตัด งานทําเกลียว งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น                    

และการประกอบช้ินงาน ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการปฏิบติังานแผน่คล่ี การถ่ายแบบ การเขา้ขอบ การทาํ

ตะเขบ็ การย ํ้าหมุด การบดักรี (Soldering) การข้ึนรูปดว้ยการพบั ดดั มว้นเคาะ และประกอบช้ินงาน  
 

20100-1005 งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบื้องต้น 1 - 3 - 2 

  (Basic Electrical and Electronic Work ) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้  เข้าใจ และนําไปใช้งานเก่ียวกับหลักการทํางาน ระบบความปลอดภัย ในงานไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดัทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ การเตรียมอุปกรณ์ ประกอบ

ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เลือกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลา มีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงหลกัการวดั ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้และความปลอดภยั 

2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

3. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

4. ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบัหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ แหล่งกาํเนิด

ไฟฟ้า  กฎของโอห์ม พลงังานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง การควบคุมมอเตอร์เบ้ืองตน้ อุปกรณ์

ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสายดิน  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ R L C หมอ้แปลงไฟฟ้า รีเลย ์ไมโครโฟน ลาํโพง อุปกรณ์

สารก่ึงตวันาํ การบดักรี การใชม้ลัติมิเตอร์ เคร่ืองกาํเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้  
 

20100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น 1 - 3 - 2 

 (Basic Machine Tools) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํงาน การคาํนวณท่ีใชใ้นงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการ ตดั เจาะ กลึง งานดว้ยเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั เป็นระเบียบ สะอาด  

ตรงต่อเวลามีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงาน การบาํรุงรักษา การปรับตั้ง การใชง้านเคร่ืองมือกลพ้ืนฐานตามคู่มือ 

2. คาํนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตดั อตัราการป้อนงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน 

3. ลบัคมตดั งานกลึง และงานเจาะ ตามคู่มือ 

4. ลบัมีดกลึงปาดหนา้ มีดกลึงปอก งานลบัดอกสวา่น งานกลึงปาดหนา้ กลึงปอก ตามคู่มือ 

5. เจาะรู และรีมเมอร์ ตามแบบสั่งงาน 

6. กลึงข้ึนรูปช้ินงานโลหะตามแบบสัง่งาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับหลกัความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล ชนิด ส่วนประกอบ 

การทาํงาน การใชง้านและการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ การคาํนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตดั อตัราการ

ป้อน ปฏิบติังานกลึงปาดหนา้ กลึงปอก เจาะรู และรีมเมอร์ งานลบัคมตดัมีดกลึงปาดหนา้มีดกลึงปอก ดอกสวา่น 
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20103-1001 งานเช่ือมโลหะเบื้องต้น       0 - 6 - 2 

  (Basic Welding) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ เช่ือมแก๊ส และตดัดว้ยแก๊สแผน่เหลก็กลา้คาร์บอน 

2. มีทกัษะในการเช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์แผ่นเหลก็กลา้คาร์บอน 

3. มีทกัษะในการเช่ือมแก๊สและตดัดว้ยแก๊สแผน่เหลก็กลา้คาร์บอน 

4. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดี ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัตามหลกัอาชีวศึกษา 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมไฟฟ้าหุม้ฟลกัซ์แผน่เหลก็กลา้คาร์บอนทุกตาํแหน่งท่าเช่ือม 

2. เช่ือมแก๊สแผน่เหลก็กลา้คาร์บอนแบบ Forehand ทุกตาํแหน่งท่าเช่ือม 

3. ตดัแผน่เหลก็กลา้คาร์บอนดว้ยแก๊ส ดว้ยเคร่ืองและมือ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบังานเช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์แผ่นเหล็กกลา้คาร์บอน งานเร่ิมตน้อาร์ก งานเช่ือมต่อ

แนว  งานเช่ือมพอก  งานเช่ือมเดินแนวทุกตาํแหน่งท่าเช่ือม งานเช่ือมแก๊ส งานปรับเปลวไฟเช่ือม งานสร้างบ่อ

หลอมเหลว งานเช่ือมเดินแนว รอยต่อมุม รอยต่อชนแบบ Forehand ทุกตาํแหน่งท่าเช่ือม งานตดัแผ่นเหล็กกลา้

คาร์บอนดว้ยแก๊ส โดยใชอุ้ปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
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 หนา้วา่ง 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  

สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 
 

20103-2001 เช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์  1 0 - 6 - 2 

20103-2002 เช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์  2 0 - 6 - 2 

20103-2003 ทดสอบแบบทาํลายสภาพ 1 - 3 - 2 

20103-2004 ทดสอบแบบไม่ทาํลายสภาพ 1 - 3 - 2 

20103-2005 เช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 0 - 6 - 2 

20103-2006 เช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 0 - 6 - 2 

         20103-2007 เขียนแบบการเช่ือมและโลหะแผน่ 1 - 3 - 2 

20103-2008 กระบวนการเช่ือม 2 - 0 - 2 

20103-2009 คณิตศาสตร์ช่างเช่ือม 2 - 0 - 2 

20103-2010 มาตรฐานงานเช่ือมเบ้ืองตน้ 2 - 0 - 2 

20103-2011 ผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ 1 0 - 6 - 2 

20103-2012 เขียนแบบโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 - 2 - 2 
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20103-2001 เช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์ 1 0 - 6 - 2 

(Shielded Metal Arc Welding 1) 

 วชิาบังคับก่อน :20103-1001 งานเช่ือมโลหะเบ้ืองตน้ 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์แผน่เหลก็กลา้คาร์บอน 

2. มีทกัษะในการเช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์  รอยต่อตวัทีแผน่เหลก็กลา้คาร์บอน 

3. มีทกัษะในการเช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์  ท่อกบัแผน่เหลก็กลา้คาร์บอน 

4. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานเช่ือมโดยใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์รอยต่อตวัที แผน่เหลก็กลา้คาร์บอน 

2. เช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์  ท่อกบัแผน่ยึดแน่น (หนา้แปลน) 

3. ตรวจสอบแนวเช่ือมดว้ยวิธีพินิจ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบติัเก่ียวกบัการเช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์แผ่นเหลก็กลา้คาร์บอนงานเช่ือมต่อตวัที   ทุกตาํแหน่ง

ท่า เ ช่ือม   งานเ ช่ือมท่อกับแผ่นเหล็กกล้าคา ร์บอนทุกตําแหน่งท่า เ ช่ือมตามมาตรฐานงานตรวจสอบ                            

แนวเช่ือมดว้ยวิธีพินิจ  โดยปฏิบติังานถูกตอ้งตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

20103-2002 เช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์ 2 0 - 6 - 2 

(Shielded Metal Arc Welding 2) 

 วชิาบังคับก่อน : 20103-1001 งานเช่ือมโลหะเบ้ืองตน้ 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์แผน่เหลก็กลา้คาร์บอน 

2. มีทกัษะในการเช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์รอยต่อชนแผน่เหลก็กลา้คาร์บอน 

3. มีทกัษะในการปฏิบติัการตรวจสอบแนวเช่ือมดว้ยวิธีพินิจ 

4. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานเช่ือมและตรวจสอบโดยใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์รอยต่อชน แผน่เหลก็กลา้คาร์บอน 

2. ตรวจสอบแนวเช่ือมดว้ยวิธีการพินิจ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบติัเก่ียวกบัการเช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์  แผ่นเหลก็กลา้คาร์บอน  งานเช่ือมรอยต่อชนทุก

ตาํแหน่งท่าเช่ือม  ตามมาตรฐานสากล  งานตรวจสอบแนวเช่ือมดว้ยวิธีพินิจ  โดยใชอุ้ปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกัอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั 
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20103-2003     ทดสอบแบบทาํลายสภาพ       1 - 3 - 2 

  (Destructive Testing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจในหลกัการ ทดสอบวสัดุและงานเช่ือม แบบทาํลายสภาพ 

2. มีทกัษะปฏิบติังานทดสอบวสัดุและงานเช่ือม แบบทาํลายสภาพ 

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และทกัษะเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้  การทดสอบ  ตรวจสอบวสัดุและงานเช่ือม 

   โดยการทาํลายสภาพ 

2. ทดสอบวสัดุและงานเช่ือม ดว้ยวิธีแบบทาํลายสภาพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการการทดสอบเบ้ืองตน้ ตรวจสอบวสัดุและงานเช่ือมโดยการทาํลายสภาพ

ดว้ยวิธีการตีหัก กดหกั ดดัโคง้ ทดสอบแรงกระแทก ทดสอบความแข็ง ทดสอบแรงดึงโดยถูกตอ้งตามมาตรฐาน  

และตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
 

20103-2004  ทดสอบแบบไม่ทาํลายสภาพ      1 - 3 - 2 

  (Nondestructive Testing) 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจในหลกัการ ทดสอบวสัดุและงานเช่ือม แบบไม่ทาํลายสภาพ 

2. มีทกัษะปฏิบติังานทดสอบวสัดุและงานเช่ือม แบบไม่ทาํลายสภาพ 

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้การทดสอบ ตรวจสอบวสัดุและงานเช่ือมโดยการไม่ทาํลายสภาพ 

2. ทดสอบวสัดุและงานเช่ือม ดว้ยวิธีไม่ทาํลายสภาพ  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้การตรวจสอบวสัดุและงานเช่ือม ดว้ยวิธีไม่ทาํลายสภาพดว้ย

การพินิจ(VT) นํ้ายาแทรกซึม(PT) ผงแม่เหลก็(MT) คล่ืนเสียงความถ่ีสูง(UT) การตรวจจุดบกพร่องจากภาพถ่ายรังสี 

(RT) โดยถูกตอ้งตามมาตรฐาน และตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
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20103 - 2005   เช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1  0 - 6 - 2 

(Gas Tungsten Arc Welding 1) 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 

2. มีทกัษะในการเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุมแผน่เหลก็กลา้คาร์บอน 

3. มีทกัษะในการตรวจสอบจุดบกพร่องงานเช่ือมโดยวิธีการพินิจ 

4. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานเช่ือมและตรวจสอบตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุมแผน่เหลก็กลา้คาร์บอนรอยต่อตวัที 

2. เช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุมแผน่เหลก็กลา้คาร์บอนรอยต่อท่อหนา้แปลน 

3. ตรวจสอบจุดบกพร่องงานเช่ือมโดยวิธีการพินิจ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกลา้คาร์บอน,เคร่ืองมือ, วสัดุ,  อุปกรณ์,  

เทคนิคในการเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหลก็กลา้คาร์บอนรอยต่อตวัที  ตาํแหน่งท่าเช่ือม 1F(PA), 2F(PB), 

3F(PF),4F(PD),และท่อหนา้แปลนท่าเช่ือม 5F(PH) 
 

20103-2006 เช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 0 - 6 - 2 

(Gas Metal Arc Welding 1) 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการเช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Mag and Flux Core)  

2.  มีทกัษะในการเช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(Mag and Flux Core) แผน่เหลก็กลา้คาร์บอนและท่อ 

3.  มีทกัษะในการควบคุมงานเช่ือมดว้ยแขนกล (Robot Welding) 

4. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานเช่ือมและตรวจสอบตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(Mag and Flux Core)แผน่เหลก็กลา้คาร์บอนและท่อรอยต่อชนแผ่นกบัแผ่น 

และท่อกบัท่อ 

2. ควบคุมงานเช่ือมดว้ยแขนกล (Robot Welding) 

3. ตรวจสอบจุดบกพร่องงานเช่ือมโดยวิธีการพินิจ 

คําอธิบายรายวชิา 

  ปฏิบติัเก่ียวกบัการเช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(Mag and Flux Core)เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ เทคนิค      

ในการเช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม และระบบควบคุมงานเช่ือมดว้ยแขนกล (Robot Welding) เช่ือมแผ่นเหล็กกลา้
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คาร์บอน รอยต่อตวัที 1F(PA), 2F(PB), 3F(PF),4F(PD),และท่อหนา้แปลนท่าเช่ือม 5F(PH)ตรวจสอบจุดบกพร่อง

งานเช่ือมโดยวิธีการพินิจ และปฏิบติังานตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

20103-2007 เขียนแบบการเช่ือมและโลหะแผ่น                          1 - 3 - 2    

                             (Welding and Sheet Metal Drawing) 

  วชิาบังคับก่อน : 20100-1001  เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการอ่านและเขียนแบบสัง่งานและแบบแผ่นคล่ี 

2. มีทกัษะการอ่านแบบและเขียนแบบแผน่คล่ีและแบบสัง่งานเช่ือมโลหะ 

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน มีความประณีตเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้และทกัษะในการอ่านแบบเขียนแบบแผน่คล่ีและแบบสัง่งานเช่ือมโลหะ 

2. เขียนแบบแผน่คล่ีแบบเส้นขนาน แบบเสน้รัศมีและแบบเส้นสามเหล่ียม 

3. อ่านแบบ เขียนแบบสั่งงานเช่ือมโลหะและงานโครงสร้าง 

4. อ่าน เขียนสญัลกัษณ์งานเช่ือม รายการวสัดุประกอบแบบงานเช่ือมโลหะ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับการอ่านแบบและเขียนแบบช้ินงานเช่ือมโลหะ ภาพประกอบ ภาพฉาย             

แบบสั่งงาน การใชส้ัญลกัษณ์งานเช่ือมโลหะ งานตรวจสอบงานเช่ือม รายการวสัดุประกอบแบบตามมาตรฐาน 

AWS, ISO และการอ่านและเขียนแบบแผน่คล่ีแบบเสน้ขนาน แบบเสน้รัศมีและแบบเสน้สามเหล่ียม 
 

20103-2008  กระบวนการเช่ือม       2 - 0 - 2 

  (Welding Process) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการของกระบวนการเช่ือมแบบต่าง ๆ 

2. เขา้ใจหลกัการใชง้านของเคร่ืองมือ อุปกรณ์กระบวนการเช่ือมต่าง ๆ 

3. เขา้ใจลกัษณะของรอยเช่ือมตามมาตรฐานและตาํแหน่งท่าเช่ือม 

4. เขา้ใจลกัษณะจุดบกพร่อง สาเหตุและวิธีการแกไ้ขในงานเช่ือม 

5. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการกระบวนการเช่ือมต่าง ๆ 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชง้านของเคร่ืองมือ อุปกรณ์กระบวนการเช่ือมต่าง ๆ 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบัลกัษณะของรอยเช่ือมตามมาตรฐานและตาํแหน่งท่าเช่ือม 

4. แสดงความรู้เก่ียวกบัลกัษณะจุดบกพร่อง สาเหตุและวิธีการแกไ้ขในงานเช่ือม 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการเช่ือม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในกระบวนการเช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์

(SMAW) เช่ือมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม(GTAW) เช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(GMAW)เช่ือมไส้ฟลักซ์ (FCAW)     

เช่ือมใตฟ้ลกัซ์ (SAW) เช่ือมแก๊ส (OAW) แก๊สท่ีใชใ้นงานเช่ือม ตาํแหน่งท่าเช่ือม รอยต่อในงานเช่ือม ลกัษณะของ

รอยเช่ือมตามมาตรฐาน ลกัษณะจุดบกพร่อง สาเหตุและวิธีการแกไ้ข 
 

20103-2009  คณติศาสตร์ช่างเช่ือม       2 - 0 - 2 

  (Welding Mathematics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการคาํนวณหาค่าในงานช่างเช่ือม 

2. เขา้ใจหลกัการคาํนวณหาความยาวเสน้รอบรูปพ้ืนท่ี ปริมาตร นํ้าหนกัของวสัดุรูปทรงต่าง ๆ 

3. เขา้ใจหลกัการคาํนวณหาความเร็วรอบ ความเร็วขอบ ความเร็วตดั ระบบส่งกาํลงัทางกล เคร่ืองผอ่นแรง 

4. เขา้ใจหลกัการประมาณราคาความส้ินเปลืองในงานเช่ือมแก๊สและงานเช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือม 

   หุม้ฟลกัซ์  

5. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการคาํนวณหาค่าในงานช่างเช่ือม 

2. คาํนวณความยาวเสน้รอบรูปพ้ืนท่ี ปริมาตร นํ้าหนกัของวสัดุรูปทรงต่าง ๆตามท่ีกาํหนด 

3. คาํนวณหาความเร็วรอบ ความเร็วขอบ ความเร็วตดั ระบบส่งกาํลงัทางกล เคร่ืองผอ่นแรง เพ่ือใช ้

    ในการออกแบบตามหลกัการ 

4. คาํนวณหาค่าความส้ินเปลืองและค่าใชจ่้ายในงานเช่ือมแก๊สและงานเช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของหน่วยในระบบเอสไอ (SI Unit)การคาํนวณหาความยาวเส้นรอบรูป พ้ืนท่ี

ปริมาตรและนํ้ าหนกัของวสัดุรูปทรงต่างๆการคาํนวณความเร็วรอบ ความเร็วขอบ ความเร็วตดั ความส้ินเปลือง    

ในงานเช่ือมแก๊สและงานเช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์ การประมาณราคางานเช่ือม ระบบส่งกาํลงัทางกล

เคร่ืองผอ่นแรง 
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20103-2010 มาตรฐานงานเช่ือมเบื้องต้น        2 - 0 - 2 

  (Basic Welding Standards) 

วชิาบังคับก่อน : 20103-2008  กระบวนการเช่ือม 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและการนาํมาตรฐานงานเช่ือมไปใช ้

2. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและการนาํไปใชข้องมาตรฐานงานเช่ือม 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัสัญลกัษณ์การทดสอบงานเช่ือม สญัลกัษณ์งานเช่ือม มาตรฐานเคร่ืองเช่ือม 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการกาํหนดกระบวนการเช่ือมและเทคนิคการเช่ือม 

4. แสดงความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการทดสอบช่างเช่ือมงานแผ่นและงานท่อเหลก็กลา้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการของมาตรฐานงานเช่ือมและการนาํไปใช้คาํนิยามต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ือม       

ท่าเช่ือมอกัษรย่อวิธีการเช่ือม  รหสัลวดเช่ือม สญัลกัษณ์การทดสอบงานเช่ือม  สญัลกัษณ์งานเช่ือมมาตรฐานเคร่ืองเช่ือม

สายเช่ือม และมาตรฐานการกาํหนดกระบวนการและเทคนิคการเช่ือมมาตรฐานการทดสอบช่างเช่ือมงานแผน่และ

งานท่อเหลก็กลา้ความปลอดภยัและสุขอนามยัในงานเช่ือม  
 

20103-2011 ผลติภัณฑ์โลหะแผ่น 1       0 - 6 - 2 

(Sheet Metal Products 1) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

 1. เขา้ใจหลกัการเขียนแบบแผน่คล่ี งานผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ 

 2. มีทกัษะในการเขียนแบบแผ่นคล่ี งานผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ 

 3. มีทกัษะในการผลิตงานผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ และงานตกแต่งผิวงานผลิตภณัฑ ์

 4. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดี โดยใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลครบถว้น 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. เขียนแบบแผน่คล่ีงานผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ 

 2. ผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่และงานตกแต่งผิวงานผลิตภณัฑต์ามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนแบบแผ่นคล่ีงานผลิตภณัฑโ์ลหะแผ่น งานผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะแผ่น งานตกแต่ง

ผิวงานผลิตภณัฑ ์งานเคลือบสีอุตสาหกรรมโดยใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
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20103-2012 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์     1 -2 - 2 

  (Welding and Sheet metal Computer Aided Drawing) 

  วชิาบังคับก่อน : 20101-1001  เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในเขียนแบบเคร่ืองกลและโลหะแผ่น 

2. มีทกัษะการเขียนแบบภาพสองมิติ สามมิติ ภาพฉาย ภาพประกอบ ช้ินงานเคร่ืองกล 

และโลหะแผน่ การกาํหนดขนาด สญัลกัษณ์ การทาํรายการวสัดุ 

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน ประณีตเป็นระเบียบเรียบร้อย รับผิดชอบตนเองและผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้และทกัษะในการเขียนแบบเคร่ืองกลและโลหะแผน่ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. เขียนแบบภาพสองมิติ สามมิติงานเคร่ืองกลและงานโลหะแผ่น 

3. เขียนแบบภาพแยกช้ิน ภาพประกอบ ภาพช่วยรวมทั้งกาํหนดขนาด สญัลกัษณ์ รายการวสัดุ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ เขียนแบบภาพสองมิติ ภาพฉายมุมท่ี 1 

และมุมท่ี 3 ภาพตดัเต็ม (Full section) ภาพตดัคร่ึง (Half section) ภาพตดัเล่ือนแนว (Offset section) ภาพตดัแตก 

(Broken section) ภาพตัดหมุน (Revole section) ภาพตัดย่อส่วนความยาว ภาพช่วย (Auxiliary view) ภาพขยาย

เฉพาะส่วน (Detail) กาํหนดขนาด (Dimension) ภาพตดัคร่ึง ภาพตดัเล่ือนแนว ภาพตดัแตก ภาพตดัหมุน ภาพตดั

ย่อส่วนความยาว ภาพช่วย ภาพขยายเฉพาะส่วน กาํหนดขนาด พิกดัความเผื่อและพิกดังานสวม ช้ินส่วนมาตรฐาน 

สญัลกัษณ์ คุณภาพผิวงาน เขียนตารางรายการแบบสญัลกัษณ์ เขียนแบบช้ินงานเคร่ืองกล งานโลหะแผน่ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขางานผลติภัณฑ์ 

20103-2101 กรรมวิธีการผลิตโลหะภณัฑ ์ 2 - 0 - 2 

20103-2102 งานออกแบบผลิตภณัฑ ์ 0 - 6 - 2 

20103-2103 ผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ 2 0 - 6 - 2 

20103-2104 ป๊ัมข้ึนรูปโลหะ  1 - 3 - 2 

20103-2105 ระบบท่อภายในอาคาร 1 - 3 - 2 

20103-2106 โลหะวิทยาเบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20103-2107 ผลิตภณัฑพ์ลาสติก 1 - 3 - 2 

20103-2108 ชุบเคลือบผิวโลหะ 1 - 3 - 2 

20103-2109 ระบบท่อระบายอากาศ 0 – 6 - 2 

20103-2110 งานผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียม 0 - 6 - 2 

20103-2111 วสัดุช่างเช่ือม 2 - 0 - 2 

20103-2112 งานสี 0 - 6 - 2 

20103-2113 เช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ 3 0 - 6 - 2 

20103-2114 เช่ือมซ่อมบาํรุง 0 - 6 -2 

20103-2115         งานบริการวิชาชีพงานผลิตภณัฑ ์            0 - 6 - 2 

 

 

สาขางานโครงสร้าง 

20103-2201 เช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 2 0 - 6 - 2 

20103-2202 เช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2 0 - 6 - 2 

20103-2203 เขียนแบบโครงสร้าง 1 - 3 - 2 

20103-2204 โครงสร้าง 0 - 6 - 2 

20103-2205 การออกแบบรอยต่องานเช่ือม 2 - 0 - 2 

20103-2206 ความแขง็แรงของวสัดุ 2 - 0 – 2 

20103-2207 กลศาสตร์เคร่ืองกล 2 - 0 - 2 

20103-2208 ระบบท่อ 1 - 3 - 2 

20103-2209 เช่ือมแก๊ส 0 - 6 - 2 

20103-2210         บริการวิชาชีพงานโครงสร้าง 0 - 6 - 2 

20103-2106 โลหะวิทยาเบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20103-2111 วสัดุช่างเช่ือม 2 - 0 - 2 
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20103-2112 งานสี 0 - 6 - 2 

20103-2113 เช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ 3 0 - 6 - 2 

20103-2114 เช่ือมซ่อมบาํรุง 0 - 6 - 2 

       

สาขางานอตุสาหกรรมต่อตวัถังรถโดยสาร 

20103-2301 พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก 2 - 0 - 2 

20103-2302  ประกอบโครงสร้างส่วนบนรถโดยสาร 1 - 6 - 3 

20103-2303 ประกอบแผน่ตวัถงัและหลงัคา 1 - 6 - 3 

20103-2304 ประกอบโครงสร้างส่วนล่าง 1 - 6 - 3 

20103-2305 สร้างส่วนหนา้และส่วนทา้ยรถโดยสาร 1 - 6 - 3 

20103-2306 ตกแต่งผิวสาํเร็จรถโดยสาร 1 - 6 - 3 

20103-2307 บริการเคร่ืองล่างรถโดยสาร 1 - 6 - 3 

20103-2308  ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตกแต่งภายในรถโดยสาร 1 - 6 - 3 

20103-2309 สร้างช้ินส่วนไฟเบอร์กลาสโดยสาร 1 - 3 - 2 

20103-2310  เดินสายไฟฟ้ารถโดยสาร 1 - 3 - 2 
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สาขางานผลติภัณฑ์ 

20103-2101 กรรมวธีิการผลติโลหะภัณฑ์ 2 - 0 - 2 

(Manufacturing Products) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการผลิตวิธีการผลิตงานโลหะรูปภณัฑ ์

2. เขา้ใจหลกัการการวางแผนการจดัการวสัดุอุปกรณ์งานผลิตอุปกรณ์จบัยึด 

3. เขา้ใจในการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตงานโลหะภณัฑง์านโครงสร้าง 

4. มีกิจนิสยัอนัพึงประสงคใ์นการเรียนวิชากรรมวิธีการผลิตโลหะภณัฑ ์

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้การผลิตงานโลหะรูปภณัฑ ์งานโครงสร้าง ดว้ยกรรมวิธีการผลิตตามหลกัการ 

2. แสดงความรู้การกาํหนดขั้นตอนของกระบวนการงานผลิตงานโลหะรูปภณัฑ ์งานโครงสร้าง 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการผลิตโลหะรูปภณัฑ ์งานโครงสร้างชนิดลกัษณะการนาํไปใชง้านของวสัดุ

อุปกรณ์งานผลิตอุปกรณ์จบัยดึการวางแผนการดาํเนินงานการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ 
 

20103-2102 งานออกแบบผลติภัณฑ์ 0 - 6 - 2 

(Product Design) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการขั้นตอนการออกแบบและการผลิตผลิตภณัฑ ์

2. มีทกัษะในการวางแผนเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ในงานออกแบบผลิตภณัฑ ์

3. มีทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑภ์ายในอาคาร นอกอาคาร   

4. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานท่ีดี ตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

สมรรถนะรายวชิา  

1. จดัทาํแบบร่างของผลิตภณัฑท่ี์เนน้ความคิดสร้างสรรค ์รูปทรง สี ความสวยงามมีประโยชน ์

                       การใชส้อย 

2. ออกแบบผลิตภณัฑโ์ลหะประเภทเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชใ้นสาํนกังาน 

3. ออกแบบผลิตภณัฑโ์ลหะประเภทส่ิงประดิษฐ ์ตกแต่ง ภายในอาคาร นอกอาคารหรือสนาม 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบติัเก่ียวกบัการออกแบบและการผลิตโดยจดัทาํแบบร่างของผลิตภณัฑ์เน้นความคิดสร้างสรรค์

รูปทรงสีความสวยงามประโยชนก์ารใชส้อยความเหมาะสมในการใชง้านและความประหยดัเลือกกระบวนการผลิต

ท่ีเหมาะสมกบังาน โดยใชอุ้ปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
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20103-2103 ผลติภัณฑ์โลหะแผ่น 2 0 - 6 - 2 

(Sheet metal Products 2) 

 วชิาบังคับก่อน : 20103-2011 ผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ 1 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเขียนแบบแผน่คล่ี งานผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ 

 2. มีทกัษะในการผลิตงานผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ และงานตกแต่งผิวงานผลิตภณัฑ ์

 3. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดี โดยใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลครบถว้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เขียนแบบแผน่คล่ีงานผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ 

 2. ผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่และงานตกแต่งผิวงานผลิตภณัฑ ์ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนแบบแผ่นคล่ีงานผลิตภณัฑโ์ลหะแผ่น งานผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ งานตกแต่ง

ผิวงานผลิตภณัฑ ์งานเคลือบสีอุตสาหกรรม โดยใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
 

20103-2104 ป๊ัมขึน้รูปโลหะ 1 - 3 - 2 

(Metal Stemping) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ วิธีการและขั้นตอนของการผลิตช้ินงานดว้ยการป๊ัมข้ึนรูป 

2. มีทกัษะในการเตรียมงาน ติดตั้ง ปรับตั้ง ทดสอบแม่พิมพ ์ตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพช้ินงาน 

3. มีความละเอียดรอบคอบตั้งใจปฏิบติังานคู่มือและ SSOP (Safety Standard Operation Procedure) 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการป๊ัมข้ึนรูปช้ินงานโลหะ 

2. ป๊ัมข้ึนรูปช้ินงานโลหะแบบตดัเฉือน เจาะตดัเจาะและปรับปรุงคุณภาพงาน 

3. ป๊ัมข้ึนรูปช้ินงานโลหะแบบดดัหรือข้ึนรูป ป๊ัมนูนป๊ัมจมและปรับปรุงคุณภาพงาน 

4. ป๊ัมข้ึนรูปช้ินงานโลหะแบบลากข้ึนรูปและปรับปรุงคุณภาพงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการ วิธีการ ขั้นตอนกระบวนการป๊ัมข้ึนรูปช้ินงานโลหะแผ่นชนิดต่างๆ    

การ ตดัเฉือน (Shearing) การป๊ัมเจาะ (Blaking) การตดัเจาะรู (Piercing) และการดดั (Bending) การข้ึนรูป (Forming) 

การดึงข้ึนรูป (Drawing) การป๊ัมนูน (Embossing) การป๊ัมจม (Coining) การบีบอัด (Swaging) การฝานขอบ

(Shaving) และการตดัขอบ(Trimming) ชนิด ลกัษณะ ขนาดของเคร่ืองกดป๊ัม แบบขอ้เหว่ียง (Crank) แบบเยื้องศูนย์

(Eccentric) แบบลูกเบ้ียว (Cam) แบบเฟืองรางและเกียร์ (Rack and Gear) ชนิด ลกัษณะของแม่พิมพ์ แม่พิมพ์

ธรรมดา(Simple die)  แม่พิมพ์ผสม (Compound die)แม่พิมพ์รวม (Combination die)  แม่พิมพ์แบบลํา ดับ 

(Progressive die) ควบคุมเคร่ืองป๊ัมข้ึนรูปโลหะโดยจดัความพร้อมวสัดุ เคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองจกัรผลิตช้ินส่วน

งานป๊ัมข้ึนรูปป๊ัมข้ึนรูปโลหะ ติดตั้งแม่พิมพใ์หพ้ร้อมผลิตช้ินงาน ทดลองป๊ัมช้ินงานตวัอยา่ง หาความผิดปรกติและ
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ถอดแม่พิมพ์ออก และเคล่ือนยา้ยจดัเก็บ ตรวจสอบควบคุมการผลิต วิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาการผลิต ปรับปรุง

คุณภาพและลดตน้ทุนการผลิต 
 

20103-2105 ระบบท่อภายในอาคาร 1 - 3 - 2 

(Indoors Piping System) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

 1. เขา้ใจหลกัการระบบงานท่อและระบบส่งจ่ายของไหลภายในอาคาร 

 2. มีทกัษะในการเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมืองานระบบท่อภายในอาคาร 

 3. มีทกัษะในการเดินท่อภายในอาคารไดต้ามมาตรฐาน 

 4.มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานท่ีดี ตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของระบบงานท่อและระบบส่งจ่ายของไหลภายในอาคาร 

 2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเลือกใชว้สัดุเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตามมาตรฐานงานเช่ือมภายในอาคาร 

 3. เลือกใชว้สัดุเคร่ืองมือและอุปกรณ์งานระบบท่อภายในอาคารตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถาน 

                   แห่งประเทศไทย 

4. ประกอบติดตั้งระบบงานท่อภายในอาคารไดต้ามมาตรฐานความปลอดภยั 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลกัการของงานระบบงานท่อภายในอาคาร ระบบท่อนํ้ าดี ระบบท่อนํ้ าท้ิง    

ระบบท่อนํ้ าร้อน ระบบท่อนํ้ าดบัเพลิง ระบบการส่งจ่ายของไหลดว้ยท่อภายในอาคารความปลอดภยัเก่ียวกับ

ระบบงานท่อภายในอาคาร ว ัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ งานเดินท่อภายในอาคารตามหลักมาตรฐานของ       

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยใชอุ้ปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
 

20103-2106 โลหะวทิยาเบื้องต้น 1 - 3 - 2 

(Fundamental Metallurgy) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัสมบติัของโลหะ โครงสร้างโลหะ แผนภูมิสมดุล เหลก็และเหลก็คาร์ไบด ์ 

      ผลของความร้อนจากการเช่ือมท่ีมีต่องานเช่ือม 

2. มีทกัษะในการทดสอบหาสมบติัของโลหะไดต้ามหลกัการ 

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโลหะวิทยาเบ้ืองตน้ 

2. ทดสอบสมบติัของโลหะอย่างง่าย 

3. ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและมหพัภาคของเหลก็กลา้ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัสมบติัของโลหะ การผลิตเหล็ก โครงสร้างของโลหะแบบ BCC FCC และHCP แผนภูมิ

สมดุลของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์   อิทธิพลของความร้อนท่ีมีผลต่อการเช่ือมและบริเวณกระทบร้อน (HAZ)              

การจาํแนกชนิดของโลหะโดยพิจารณาจากสมบติัของโลหะ การทดสอบชนิดของเหล็กโดยวิธีดูประกายไฟ        

การทดสอบความแขง็ดว้ยตะไบ การปรับปรุงสมบติัของโลหะโดยใชค้วามร้อน การดูโครงสร้างเหลก็กลา้ 
 

20103-2107 ผลติภัณฑ์พลาสติก 1 - 3 - 2 

(Plastic Products) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

 1. เขา้ใจการแบ่งชนิดโครงสร้างและสมบติัการใชง้านของพลาสติกชนิดต่าง ๆ 

 2. มีทกัษะในการเช่ือมพลาสติก การต่อ การข้ึนรูป การเคลือบผิวโลหะดว้ยผงพลาสติก การเคลือบรูปดว้ย  

                     พลาสติก 

 3. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานท่ีดี ตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัชนิดโครงสร้างและสมบติัการใชง้านของพลาสติกชนิดต่าง ๆ 

 2. เช่ือมพลาสติกดว้ยเคร่ืองเช่ือม ตามหลกัการและกระบวนการ 

 3. เคลือบผิวโลหะดว้ยผงพลาสติก 

 4. เคลือบรูปดว้ยพลาสติก 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ชนิดและสมบติัของพลาสติก  การนาํไปใชง้านของพลาสติกการต่อ การข้ึนรูป

พลาสติก งานไฟเบอร์กลาส  งานชุบเคลือบผิวโลหะด้วยพลาสติก งานเคลือบรูปดว้ยพลาสติกและงานเช่ือม

พลาสติกดว้ยเคร่ืองเช่ือม โดยใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
 

20103-2108 ชุบเคลือบผวิโลหะ 1 - 3 - 2 

(Electro Plating) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

 1. เขา้ใจหลกัการวิธีการชุบเคลือบผิวโลหะดว้ยกรรมวิธีทางเคมี 

 2. มีทกัษะในการเลือกใช ้เตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือและช้ินงานในงานชุบเคลือบผิวโลหะดว้ย 

                  กรรมวิธีเคมี-ไฟฟ้า 

 3. มีทกัษะในการชุบเคลือบผิวและรมดาํ 

 4. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดี ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

สมรรถนะรายวชิา  

 1 .แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวิธีการชุบเคลือบผิวโลหะดว้ยกรรมวิธีทางเคมี 

 2. เลือกใชเ้ตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือและช้ินงานในงานชุบเคลือบผิวโลหะดว้ยกรรมวิธีเคมี-ไฟฟ้า 

 3. ชุบเคลือบผิวและรมดาํช้ินงาน 
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คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานชุบเคลือบผิวดว้ยกรรมวิธีเคมี-ไฟฟ้า เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานชุบเคลือบผิว 

ทองแดงด่าง ทองแดงกรด การผสมนํ้ายาลา้งด่าง นํ้ ายาชุบนิเกิลเงา โครเมียม เงิน ทอง รมดาํ ขั้นตอนและกรรมวิธี

การชุบเคลือบผิวโลหะดว้ยกรรมวิธีเคมี-ไฟฟ้าโดยใชอุ้ปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
 

2103-2109 ระบบท่อระบายอากาศ 0 - 6 - 2 

(Duct System Work) 

 วชิาบังคับก่อน : 20103-2011 งานผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ 1 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการเขียนแผน่คล่ี สร้างท่อ ประกอบระบบท่อส่งและระบายอากาศ 

2. มีทกัษะการเขียนแผน่คล่ี สร้างท่อ ประกอบและติดตั้งระบบท่อส่งและระบายอากาศ 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดี ละเอียดรอบคอบ ใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลครบถว้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เขียนแผน่คล่ี สร้างท่อ ระบบท่อส่งและระบายอากาศ 

2. เขียนแบบแผน่คล่ีท่อ ขอ้ต่อ ขอ้งอ ท่อแยกงานท่อกลมและท่อเหล่ียม 

3. งานสร้างท่อ ขอ้ต่อ ขอ้งอ ท่อแยกงานท่อกลม  งานท่อเหล่ียมและท่ียึดขอ้ต่อ 

4. งานประกอบ ติดตั้งระบบท่อส่งและระบายอากาศ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการส่งอากาศและระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม ท่ีพกัอาศยัดว้ยระบบท่อ ชนิด 

ลกัษณะท่อ ระบบท่อส่งและระบายอากาศ วสัดุ อุปกรณ์งานระบบส่งและระบายอากาศ เขียนแบบแผ่นคล่ี         

สร้างช้ินส่วนท่อ ขอ้ต่อ ขอ้งอ ท่อแยกงานท่อกลม  งานท่อเหล่ียมและท่ียึดขอ้ต่อ  ประกอบและการติดตั้งระบบท่อ

ส่งและระบายอากาศใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
 

20103-2110 ผลติภัณฑ์อะลูมิเนียม 0 - 6 - 2 

(Aluminium Production) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการออกแบบ ประกอบติดตั้งงานผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียมกระจก 

2. มีทกัษะในการสร้างงานผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียม กระจก 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดี โดยใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลครบถว้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. ออกแบบ งานผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียม กระจก  

2. ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ วสัดุงานผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียม กระจก  

3. ประกอบติดตั้งงานผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียม กระจก  
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คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบติัเก่ียวกบังานผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วสัดุ การตดั การเจาะ การประกอบ  

การออกแบบ การอ่านแบบ การเขียนแบบ การวางแผนงาน การสร้างผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียม เก่ียวกบังานโครงสร้าง 

และเฟอร์นิเจอร์ โดยใชอุ้ปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  
 

20103-2111  วสัดุช่างเช่ือม                                                                2 - 0 - 2 

  (Welding Materials) 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเก่ียวกบัมาตรฐานวสัดุท่ีใชใ้นงานเช่ือมตามมาตรฐานท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม 

2. เขา้ใจหลกัการเลือกใชว้สัดุในงานช่างเช่ือม 

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบตรงต่อเวลารักษาความสะอาดและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานวสัดุท่ีใชใ้นงานเช่ือมตามมาตรฐานท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการเลือกใชว้สัดุในงานช่างเช่ือม 

คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาเก่ียวกบัชนิดและสมบติัของโลหะกลุ่มเหล็ก โลหะนอกกลุ่มเหล็กความสามารถในการเช่ือมของ

โลหะ (Weld ability) เหลก็กลา้รูปพรรณสลกัเกลียวสกรูหมุดย ํ้ากาวสาํหรับงานโลหะ 
 

20103-2112 งานสี                                                                                        0 - 6 - 2 

  (Coloring) 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการแบ่งชนิด สมบติัของสีและการใชง้านสีชนิดต่างๆ 

2. มีทกัษะในการเตรียมผิวช้ินงาน เคาะข้ึนรูป โป๊วสีแหง้ชา้แหง้เร็ว 

3. มีทกัษะในการพ่นสีพ้ืน พ่นสีแหง้ชา้และสีแหง้เร็ว สีผง  การอบและการขดัเงา 

4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบตรงต่อเวลารักษาความสะอาดและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เลือกใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในงานสีไดต้ามมาตรฐาน 

2. เตรียมผิวช้ินงาน เคาะข้ึนรูป โป๊วสีแหง้ชา้แหง้เร็ว 

3. พ่นสีพ้ืน พ่นสีแหง้ชา้และสีแหง้เร็ว สีผง  การอบและการขดัเงา  

4. แกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากงานสี 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบังานพ่นสีสมบติัของสี ชนิดการใชสี้พ้ืนสีกนัสนิมสีกนัไฟและสีทบัหนา้เคร่ืองมืออุปกรณ์

เตรียมผิวช้ินงานการเคาะข้ึนรูปการโป๊วสีแหง้ชา้แหง้เร็วเทคนิคในการพ่นสีการพ่นสีพ้ืนการพ่นสี สีแหง้ชา้และสีแหง้เร็ว

สีผง การอบและการขดัเงา การแกไ้ขข้อ้บกพร่องในงานสีโดยใชอุ้ปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
 



43 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

 

20103-2113 เช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์ 3 0 - 6 - 2 

(Shielded Metal Arc Welding 3) 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการอ่านWPSและPQR ในการเช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ 

2. มีทกัษะในการเช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ ท่อเหลก็กลา้คาร์บอน 

3. มีทกัษะในการตรวจสอบแนวเช่ือมวิธีการพินิจ 

4. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานเช่ือม และตรวจสอบหลกัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ท่อเหลก็กลา้คาร์บอนตามWPS 

 2. บนัทึกรายงานผลการเช่ือม(PQR) 

3. ตรวจสอบจุดบกพร่องงานเช่ือมโดยวิธีการพินิจ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ (SMAW) เช่ือมท่อเหลก็กลา้คาร์บอน ตาํแหน่ง

ท่าเช่ือม 1G (PA) 2G (PC) และ 5G(PH),6G (H-L045) การอ่าน WPS (Welding Procedure Specification) และPQR  

(Procedure Qualification Record) งานตรวจสอบจุดบกพร่องงานเช่ือมดว้ยการพินิจ 
 

20103-2114 เช่ือมซ่อมบํารุง 0 - 6 - 2 

(Maintenance Welding) 

 วชิาบังคับก่อน : 20103-1001 งานเช่ือมโลหะเบ้ืองตน้ 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเช่ือมซ่อมบาํรุงและซ่อมแซม 

2. มีทกัษะในการเช่ือมซ่อมบาํรุงและซ่อมแซม 

3. มีทกัษะในการวิเคราะห์การสึกหรอ แตกร้าว ชนิดโลหะ และวางแผนงานเช่ือม 

4. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานเช่ือม และตรวจสอบหลกัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เช่ือมซ่อมบาํรุง เช่ือมซ่อมแซมช้ินงานและเคร่ืองจกัร 

2. วิเคราะห์การสึกหรอ แตกร้าว ชนิดโลหะ และวางแผนงานเช่ือม 

3. ตรวจสอบแนวเช่ือมซ่อมบาํรุง 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเช่ือมซ่อมบาํรุงและเช่ือมซ่อมแซม ศึกษาประเภทเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในงานเช่ือม 

ประเภทของการสึกหรอ การแตกร้าว การวางแผนงานเช่ือม การเลือกกระบวนการเช่ือม และวสัดุส้ินเปลือง การ

เตรียมช้ินงาน การใหค้วามร้อนช้ินงานโดยปฏิบติังานตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
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20103-2115 บริการวชิาชีพงานผลติภัณฑ์            0 - 6 - 2 

                              ( Products Servicer ) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

 1. เขา้ใจระบบงานผลิตภณัฑก์ารจดัการงานบริการงานผลิตภณัฑ ์

 2. มีทกัษะการอ่านแบบ ออกแบบ กาํหนดวสัดุ ประกอบผลิตภณัฑ ์ตรวจสอบผลิตภณัฑ ์

 3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความเรียบร้อยประณีตถูกตอ้ง ตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

สมรรถนะรายวชิา  

 1 .จดัระบบงานผลิตภณัฑก์ารจดัการงานบริการงานผลิตภณัฑ ์

 2. ประกอบติดตั้ง  เช่ือม  ตรวจสอบงานผลิตภณัฑ ์

 3. ประเมินราคางานผลิตภณัฑ ์

คําอธิบายรายวชิา 

  ปฏิบติัเก่ียวกบัระบบงานผลิตภณัฑก์ารจดัการงานบริการงานผลิตภณัฑ ์ การอ่านแบบ กาํหนดวสัดุ 

ประกอบ เช่ือม ตรวจสอบงานผลิตภณัฑ ์ ปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อยประณีตถูกตอ้ง ตามหลกัความปลอดภยั

และอาชีวอนามยั  
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20103-51XX ปฏิบัติงานผลติภัณฑ์ ... * - * - *  

(Products Practice ...) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดา้นผลิตภณัฑ ์

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางด้านผลิตภัณฑ ์

ในสถานประกอบการตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  มีวินยั  

ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสตัย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางด้านผลิตภัณฑ ์

ในสถานประกอบการ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีไดรั้บมอบหมายตามหลกัการและกระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานผลิตและหรือบริการทางดา้นผลิตภณัฑ ์ระดบัฝีมือในสถานประกอบการ            

การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ การรับคาํสั่ง การวางแผนการทาํงาน การจดัเตรียม

เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  การดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงาน  การบนัทึกและสรุป

รายงานผลการปฏิบติังาน 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลาท่ีใชฝึ้ก เพ่ือ

วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดัและประเมินผล ให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ

วิชาชีพสาขางาน) 
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สาขางานโครงสร้าง 

20103-2201 เช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 2 0 - 6 - 2 

(Gas Tungsten Arc Welding 2) 

 วชิาบังคับก่อน : 20103-2005  งานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 

2. มีทกัษะในการเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม แผน่เหลก็กลา้คาร์บอนและท่อ 

3. มีทกัษะในการตรวจสอบจุดบกพร่องงานเช่ือมโดยวิธีการพินิจ 

4. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานเช่ือมและตรวจสอบตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม แผน่เหลก็กลา้คาร์บอนรอยต่อชนและท่อ 

2. ตรวจสอบจุดบกพร่องงานเช่ือมโดยวิธีการพินิจ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกลา้คาร์บอน เคร่ืองมือ วสัดุ  อุปกรณ์ 

เทคนิคในการเช่ือมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อรอยต่อชนตําแหน่งท่า เ ช่ือม 

1G(PA),2G(PC),3G(PF,PG),4G(PE), 5G(PH), และ 6G(H – L045) ตรวจสอบจุดบกพร่องงานเช่ือมโดยวิธีการพินิจ     

โดยใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

20103-2202 เช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2 0 - 6 - 2 

(Gas Metal Arc Welding 2) 

 วชิาบังคับก่อน : 20103-2201  งานเช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1  

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Mag and Flux Core)  

2. มีทกัษะในการเช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(Mag and Flux Core)แผน่เหลก็กลา้คาร์บอนและท่อ 

3. มีทกัษะในการควบคุมงานเช่ือมดว้ยแขนกล (Robot Welding) 

4. มีทกัษะในการตรวจสอบจุดบกพร่องงานเช่ือมโดยวิธีการพินิจ 

5. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานเช่ือมและตรวจสอบตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุมแผ่นเหลก็กลา้คาร์บอนและท่อรอยต่อชนแผ่นกบัแผ่น และท่อกบัท่อ 

2. ตรวจสอบจุดบกพร่องงานเช่ือมโดยวิธีการพินิจ 

3. ควบคุมงานเช่ือมดว้ยแขนกล (Robot Welding) 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัเช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(Mag and Flux Core) เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ เทคนิคในการ

เช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม และระบบควบคุมงานเช่ือมดว้ยแขนกล (Robot Welding) เช่ือมแผ่นเหลก็กลา้คาร์บอน 
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รอยต่อชน ตาํแหน่งท่า1G(PA),2G(PC),3G(PF,PG),4G(PE),เช่ือมท่อกบัท่อตาํแหน่งท่า 5G(PH), และ6G(H – L045)

ตรวจสอบจุดบกพร่องงานเช่ือมโดยวิธีการพินิจ และปฏิบติังานตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

20103-2203  เขียนแบบโครงสร้าง  1 - 3 - 2 

  (Structural Drawing) 

วชิาบังคับก่อน : 20103-2007  เขียนแบบช่างเช่ือมโลหะ 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการอ่านแบบและเขียนแบบช้ินส่วนโครงสร้างงานโลหะ 

2. เขา้ใจหลกัการต่อช้ินส่วนโครงสร้างงานโลหะ 

3. มีทกัษะในการเขียนแบบโครงสร้างงานโลหะ 

4. มีทกัษะในการอ่านแบบถอดแบบช้ินส่วนโครงสร้างงานโลหะ 

5. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบตรงต่อเวลารักษาความสะอาดและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการอ่านแบบและเขียนแบบช้ินส่วนโครงสร้างงานโลหะ 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการต่อช้ินส่วนโครงสร้างงานโลหะ 

3. อ่านแบบร่างแบบเขียนแบบรอยต่อโครงสร้างงานโลหะ 

4. อ่านแบบถอดแบบช้ินส่วนโครงสร้างงานโลหะ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการอ่านแบบร่างแบบและเขียนแบบชนิดลกัษณะรอยต่อการประกอบติดตั้ ง     

การถอดแบบการกาํหนดสญัลกัษณ์รายการวสัดุงานโครงสร้างโลหะตามมาตรฐาน  และหลกัความปลอดภยัอาชีวอนามยั 
 

20103-2204  โครงสร้าง         0 - 6 - 2 

  (Structural) 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจลกัษณะรูปแบบเก่ียวกบังานโครงสร้างโลหะชนิดต่างๆ 

2. มีทกัษะในการออกแบบอ่านแบบงานโครงสร้างโลหะ 

3. มีทกัษะในการประกอบติดตั้งประมาณราคางานโครงสร้างโลหะ 

4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบตรงต่อเวลารักษาความสะอาดและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ออกแบบ อ่านแบบ  ประกอบ ติดตั้ง งานโครงสร้างโลหะ 

2. ประมาณราคางานโครงสร้างโลหะ 

3. ตรวจสอบคุณภาพงานโครงสร้างโลหะ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัชนิดลกัษณะส่วนประกอบวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานโครงสร้างโลหะการอ่านแบบ การประกอบ    

การติดตั้ ง  การกาํหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพงานโครงสร้างโลหะและประมาณราคา        

ตามมาตรฐานโดยใชอุ้ปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
 

20103-2205  การออกแบบรอยต่องานเช่ือม   2 - 0 - 2 

  (Welding Joint Design) 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการออกแบบรอยต่องานเช่ือม 

2. เขา้ใจหลกัการออกแบบรอยต่อช้ินงานหนาและบาง 

3. เขา้ใจหลกัการอ่านแบบสัง่งานรอยต่องานเช่ือมประเภทต่างๆ 

4. เขา้ใจหลกัการออกแบบงานรอยต่อเหลก็เสน้เสริมคอนกรีตในการเช่ือม 

5. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบตรงต่อเวลารักษาความสะอาดและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และทกัษะเก่ียวกบัหลกัการออกแบบรอยต่องานเช่ือม 

2. แสดงความรู้และทกัษะเก่ียวกบัหลกัการออกแบบรอยต่อช้ินงานหนาและบาง 

3. แสดงความรู้และทกัษะเก่ียวกบัหลกัการอ่านแบบสัง่งานรอยต่องานเช่ือมประเภทต่างๆ 

4. แสดงความรู้และทกัษะเก่ียวกบัหลกัการออกแบบงานรอยต่อเหลก็เสน้ ในงานคอนกรีตเสริมเหลก็ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการออกแบบรอยต่องานเช่ือม สญัลกัษณ์ในงานเช่ือม มาตรฐานการออกแบบ 

รอยต่อแผน่เหลก็และท่อเหลก็ การต่อเหลก็เสน้ในงานคอนกรีตเสริมเหลก็  
 

20103-2206  ความแข็งแรงของวสัดุ                                                                    2 - 0 - 2 

  (Strength of Material) 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจสมบติัดา้นความแขง็แรงของวสัดุ 

2. เขา้ใจหลกัการนาํสมบติัของวสัดุไปประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบในงานช่าง 

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบตรงต่อเวลารักษาความสะอาดและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแนวคิดและองคป์ระกอบของความเคน้และความเครียด 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งความเคน้และความเครียดของวสัดุ 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎของการยืดหยุน่ของฮุก มอดูลสั  ความยืดหยุน่ 

4. แสดงความรู้เก่ียวกบัความเคน้เน่ืองจากอุณหภูมิเปล่ียนแปลงความเคน้ในวสัดุท่ีต่อกนั 

                  โดยการเช่ือมการใชห้มุดย ํ้าและการใชส้ลกัเกลียว 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดและองคป์ระกอบของความเคน้และความเครียดความสัมพนัธ์ระหวา่งความเคน้และ

ความเครียดของวสัดุกฎของการยืดหยุ่นของฮุกมอดูลสัความยืดหยุ่นความเคน้เน่ืองจากอุณหภูมิเปล่ียนแปลงความเคน้

ในวสัดุท่ีต่อกนัโดยการเช่ือมการใชห้มุดย ํ้าและการใชส้ลกัเกลียว 
 

20103-2207 กลศาสตร์เคร่ืองกล       2 - 0 - 2 

(Mechanics) 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการกลศาสตร์ในงานเคร่ืองกล 

2. เขา้ใจหลกัการแกไ้ขปัญหาโจทย ์คาํนวณหาค่าในงานกลศาสตร์เคร่ืองกล 

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักลศาสตร์ในงานเคร่ืองกล 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการแกปั้ญหาโจทย ์คาํนวณหาค่าในงานกลศาสตร์เคร่ืองกล 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบัการประยกุตห์ลกัการกลศาสตร์เคร่ืองกลในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกักลศาสตร์ในงานเคร่ืองกล  ระบบแรงสมดุล  แรงโมเมนตจุ์ดศูนยก์ลาง ความเสียดทาน 

ความเร็ว  อตัราเร่งงาน  และพลงังานและการประยกุตใ์ชห้ลกัการกลศาสตร์เคร่ืองกลในงานอาชีพ  
 

20103-2208  ระบบท่อ                                                                                    1 - 3 - 2 

  (Piping System) 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการกรรมวิธีการผลิตท่อสญัลกัษณ์ชนิดของท่อและอุปกรณ์ 

2. เขา้ใจหลกัการการอ่านแบบ เขียนแบบ ประกอบ ติดตั้งและการตรวจสอบหารอยร่ัวในงานท่อ 

3. มีทกัษะในการอ่านแบบ เขียนแบบ ประกอบ ติดตั้งและการตรวจสอบขอ้บกพร่องในงานท่อ 

4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบตรงต่อเวลารักษาความสะอาดและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการกรรมวิธีการผลิตท่อสญัลกัษณ์ชนิดของท่อและอุปกรณ์ 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการการอ่านแบบ เขียนแบบ ประกอบ ติดตั้งและการตรวจสอบหารอยร่ัว 

    ในงานท่อ 

3. อ่านแบบ เขียนแบบ ประกอบ ติดตั้งและการตรวจสอบขอ้บกพร่องในงานท่อ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัชนิดของท่อ และ อุปกรณ์สัญลกัษณ์ตามมาตรฐานกรรมวิธีการผลิตการตดัท่อ

การดดัท่อการประกอบท่อการตรวจสอบหารอยร่ัวของท่อ   ปฏิบติังานอ่าน   เขียนแบบงานท่อ งานดดัท่องานตดัท่อ  

งานประกอบท่อการเดินท่อ และ ตรวจสอบรอยร่ัวโดยใชอุ้ปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยั และ อาชีวอนามยั 
 

20103-2209 เช่ือมแก๊ส 0 - 6 - 2 

(Gas Welding) 

 วชิาบังคับก่อน : 20103-1001  งานเช่ือมโลหะเบ้ืองตน้ 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเช่ือมแก๊ส เหลก็กลา้คาร์บอน แผน่และท่อ  

2. มีทกัษะในการเช่ือมแก๊ส เหลก็กลา้คาร์บอน แผน่และท่อ 

3. มีทกัษะในการเช่ือมแล่นประสานโลหะชนิดเดียวกนัและต่างชนิด 

4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เช่ือมแก๊สเหลก็กลา้คาร์บอนแบบเดินหนา้ (Fore hand) และถอยหลงั (Back hand)   

2. เช่ือมแก๊สแผน่และท่อเหลก็กลา้คาร์บอน 

3.   เช่ือมแก๊ส แล่นประสานโลหะชนิดเดียวกนัและต่างชนิด 

4. ตรวจสอบหาจุดบกพร่องงานเช่ือมโดยวิธีการพินิจ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบติัเก่ียวกบัการเช่ือมแก๊สการแล่นประสานแผ่นเหล็กกลา้คาร์บอนโลหะชนิดเดียวกนัและต่างชนิด 

ดว้ยเทคนิคการเช่ือมแบบ Fore hand และ Back hand รอยต่อชนรอยต่อตวัที รอยต่อแผ่นกบัท่อ ตาํแหน่งท่าเช่ือม 

2F(PB), 3F(PF), 4F(PD), 5F(PH) ,1G(PA) , 2G(PC) , 3G(PF) , 4G(PE)  โดยปฏิบติังานตามหลกัอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั 
 

20103-2210 งานบริการวชิาชีพงานโครงสร้าง            0 - 6 - 2 

                                       (Structural Servicer) 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

 1. เขา้ใจระบบงานโครงสร้างการจดัการงานบริการงานโครงสร้าง  

 2. มีทกัษะในการอ่านแบบ   กาํหนดวสัดุ ประกอบ เช่ือม ตรวจสอบงานโครงสร้าง  

 3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความเรียบร้อยประณีตถูกตอ้ง ตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

สมรรถนะรายวชิา  

 1 .จดัระบบงานโครงสร้างการจดัการงานบริการงานโครงสร้าง 

 2. ประกอบติดตั้ง  เช่ือม  ตรวจสอบงานโครงสร้าง 

 3. ประเมินราคางานโครงสร้าง 
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คําอธิบายรายวชิา 

  ปฏิบติัเก่ียวกบัระบบงานโครงสร้างการจดัการงานบริการโครงสร้าง  การอ่านแบบ กาํหนดวสัดุ ประกอบ  

เช่ือม ตรวจสอบ ประมาณราคางานโครงสร้าง  ปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อยประณีตถูกตอ้ง ตามหลกัความ

ปลอดภยัและอาชีวอนามยั  
 

20103-52XX ปฏิบัติงานโครงสร้าง … * - * - *  

(Structures Practice ...) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดา้นโครงสร้าง 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางด้านโครงสร้าง 

ในสถานประกอบการตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  มีวินยั  

ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสตัย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลกัการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางด้านโครงสร้าง 

ในสถานประกอบการ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นโครงสร้างท่ีไดรั้บมอบหมายตามหลกัการและกระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานผลิตและหรือบริการทางดา้นโครงสร้าง ระดบัฝีมือในสถานประกอบการ            

การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ การรับคาํสั่ง การวางแผนการทาํงาน การจดัเตรียม

เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  การดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงาน  การบนัทึกและสรุป

รายงานผลการปฏิบติังาน 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลาท่ีใชฝึ้ก เพ่ือ

วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดัและประเมินผล ให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ

วิชาชีพสาขางาน) 
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สาขางานอตุสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร 

20103-2301  พระราชบัญญตัิการขนส่งทางบก   2 - 0 -2 

   (Land Transportation Act) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

 1.  เขา้ใจหลกัการและรายละเอียดของพระราชบญัญติัและประกาศกรมการขนส่งทางบก วา่ดว้ยรถท่ีใช ้  

       ในการขนส่งผูโ้ดยสาร 

 2. เขา้ใจหลกัการและรายละเอียดการออกแบบการต่อตวัถงัรถโดยสารและการติดตั้งอุปกรณ์ตาม    

      พระราชบญัญติัการขนส่ง 

 3. มีกิจนิสยัและเจตคติท่ีดีคาํนึงถึงความปลอดภยัของรถโดยสารท่ีผลิตข้ึน 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัรายละเอียดพระราชบญัญติัและประกาศกรมการขนส่งทางบกวา่ดว้ยรถท่ีใช ้  

      ในการขนส่งผูโ้ดยสาร 

 2. แสดงความรู้เก่ียวกบัขอ้กาํหนดสภาพเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ขนาด สดัส่วนรถโดยสารเพ่ือตรวจสอบ   

ตามขอ้กาํหนด พระราชบญัญติัการขนส่ง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก (ฉบบัปัจจุบนั) เก่ียวกบั สภาพ เคร่ืองมืออุปกรณ์ ขนาดของรถ 

แบบและการจดัวางท่ีนัง่ ประตูข้ึน ลง ประตูฉุกเฉิน ส่วนควบของรถ ประเภทของรถ เข็มขดันิรภยั ความสูงภายในรถ       

การติดตั้งโทรทศัน ์และวีดีทศัน ์รถโดยสาร 
 

20103-2302  ประกอบโครงสร้างส่วนบนรถโดยสาร     1- 6 - 3 

  (Structure of Bus BodyandTop Fabricate) 

วชิาบังคับก่อน :    20103-2011   ผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ 1 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

 1.  เขา้ใจหลกัการต่อตวัถงัรถโดยสาร โครงสร้างตวัรถ การอ่านแบบต่อรถโดยสาร การสร้างจ๊ิกฟิกเจอร์ 

แผงโครงขา้ง โครงหลงัคาและการประกอบเขา้ตวัรถ 

 2.  มีทกัษะการสร้างจ๊ิกฟิกเจอร์ แผน่โครงขา้ง โครงหลงัคาประกอบเขา้ตวัรถและ ตรวจสอบช้ินส่วน

โครงสร้างรถโดยสาร 

 3.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด และปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และทกัษะเก่ียวกบัหลกัการ วิธีการประกอบโครงสร้างส่วนบนตวัถงัรถโดยสาร 

2. ออกแบบ สร้างจ๊ิก ฟิกเจอร์และอุปกรณ์จบัยึดช้ินงานแผงโครงขา้ง โครงหลงัคา 

3. ข้ึนรูป เช่ือมประกอบแผงโครงขา้และโครงหลงัคาเขา้กบัตวัรถโดยสาร 
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คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการต่อตวัถงัรถโดยสาร โครงสร้างตวัรถ อ่านแบบต่อรถโดยสาร แบบจ๊ิก 

ฟิกเจอร์ และอุปกรณ์จบัยึดช้ินงานแผงโครงขา้ง โครงหลงัคาและการประกอบเขา้ตวัรถ ออกแบบเขียนแบบจ๊ิก 

สร้างจ๊ิกแผงโครงขา้ง โครงหลงัคาและตรวจสอบความถูกตอ้ง ตดั ตกแต่ง เช่ือมประกอบช้ินส่วนแผงโครงขา้ง และ

โครงหลงัคา ประกอบช้ินส่วนแผงโครงขา้ง และโครงหลงัคาเขา้กบัตวัรถ ตรวจสอบช้ินส่วนโครงสร้างรถโดยสาร

ตามมาตรฐาน โดยใชอุ้ปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
 

20103-2303 ประกอบแผ่นตัวถังและหลังคา  1 - 6 - 3 

      (Shellof Bus Bodyfabricate) 

       วชิาบังคับก่อน :  20103-2011   งานผลิตภณัฑแ์ละโลหะแผน่ 1 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให้ 

 1. เขา้ใจหลกัการอ่านแบบต่อรถ หุม้และกรุโครงหลงัคาโครงขา้งและติดตั้งระบบปรับอากาศ 

                      รถโดยสาร 

 2. มีทกัษะการอ่านแบบต่อรถ หุม้และกรุโครงหลงัคาและโครงขา้งรถโดยสาร 

 3. มีทกัษะการติดตั้งบนัไดประตูช่องเกบ็สัมภาระและติดตั้งระบบปรับอากาศ 

 4. มีกิจจานิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบตรงต่อเวลารักษาความสะอาดและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและขอ้กาํหนดการหุม้ กรุโครงตวัถงั และส่วนประกอบรถโดยสาร 

 2. ถ่ายแบบ ข้ึนรูปแผน่หุม้และแผน่กรุโครงขา้งโครงหลงัคา 

 3. ถ่ายแบบ ข้ึนรูปช้ินงาน ติดตั้งบนัไดประตูช่องเกบ็สมัภาระและติดตั้งระบบปรับอากาศ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการอ่านแบบต่อรถหุม้และกรุโครงหลงัคาโครงขา้มและติดตั้งระบบปรับ

อากาศรถโดยสารหุม้และกรุโครงขา้งรถโดยสารติดตั้งบนัไดประตูช่องเกบ็สมัภาระโดยใชอุ้ปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกั

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
 

20103-2304 ประกอบโครงสร้างส่วนล่าง      1- 6 - 3 

  (Base StructureofBus Bodyfabricate) 

วชิาบังคับก่อน :  20103-2011  ผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ 1 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให้ 

 1.  เขา้ใจหลกัการเขียนแบบและการประกอบ ชสัซี คาน พ้ืน ไดต้รงตามมาตรฐาน 

 2.  มีทกัษะการประกอบชสัซี คาน พ้ืน ตามแบบกาํหนด 

 3.  มีทกัษะการประกอบ ติดตั้ง โครงสร้างรถโดยสารและช้ินส่วนต่าง ๆ เขา้กบัตวัรถ 

 4.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด และปลอดภยั 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และทกัษะเก่ียวกบัหลกัการ ขอ้กาํหนดการเขียนแบบ ประกอบส่วนล่างรถโดยสาร 

2. ออกแบบ สร้างจ๊ิก ฟิกเจอร์และอุปกรณ์จบัยึดช่วยประกอบโครงสร้างชสัซีแบบโมโนครอต 

3. ร่างแบบ ถ่ายแบบช้ินส่วนโครงสร้างชสัซีและเช่ือมประกอบโครงสร้างชสัซีรถโดยสาร 

4. ปูพ้ืนรถโดยสาร 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเขียนแบบช้ินส่วนโครงสร้างรถโดยสาร ชสัซี คาน พ้ืน อ่านแบบเขียนแบบ 

วางแบบ วดั ตดั ข้ึนรูป ประกอบช้ินส่วนต่างๆ เขา้กบัโครงสร้าง สร้างอุปกรณ์จบัยึด และตรวจสอบช้ินส่วน

โครงสร้างรถโดยสารตามมาตรฐาน โดยใชอุ้ปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยั และอาชีวอนามยั 
 

20103-2305 สร้างส่วนหน้าและส่วนท้ายรถโดยสาร  1- 6 - 3 

       (Front and TailofBus Bodyfabricate) 

 วชิาบังคับก่อน :  20103-2011   ผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ 1 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

 1.  เขา้ใจหลกัการเขียนแบบ วางแบบและสร้างส่วนหนา้และส่วนทา้ยรถโดยสาร 

 2.  มีทกัษะการข้ึนรูปโครงสร้างส่วนหนา้ ส่วนทา้ยและกรุส่วนหนา้ ส่วนทา้ย 

 3.  มีทกัษะการประกอบ ติดตั้ง อุปกรณ์และเตรียมผิวส่วนหนา้และส่วนทา้ยรถโดยสาร 

 4.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด และปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และทกัษะเก่ียวกบัหลกัการเขียนแบบและสร้างส่วนหนา้ ส่วนทา้ยรถโดยสาร 

2. ร่างแบบ ข้ึนโครงสร้างส่วนหนา้ ส่วนทา้ยและกรุส่วนหนา้ ส่วนทา้ยตามแบบ 

3. ติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบและเตรียมผิวส่วนหนา้และส่วนทา้ยรถโดยสาร 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเขียนแบบ วางแบบและการสร้างส่วนหน้าและส่วนทา้ยรถโดยสาร     

โดยการวางแบบและเขียนแบบ ข้ึนโครงใน ข้ึนรูป กรุแผ่นหนา้และแผ่นทา้ย ติดอุปกรณ์ และการเตรียมพ้ืนผิว

โครงสร้างส่วนหนา้และส่วนทา้ย วดัและตรวจสอบส่วนหนา้และส่วนทา้ยรถโดยสารตามมาตรฐาน โดยใชอุ้ปกรณ์

ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
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20103-2306 ตกแต่งผวิสําเร็จรถโดยสาร  1- 6 - 3 

 (Bus BodysurfaceFinishing) 

 วชิาบังคับก่อน :  20103-2011  ผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ 1 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

 1.  เขา้ใจหลกัการเตรียมผิว โป๊วสี โป๊วข้ึนรูป พ่นสีรถโดยสาร 

 2.  มีทกัษะการเตรียมผิว โป๊วสี โป๊วข้ึนรูป พ่นสีรถโดยสาร 

 3.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด และปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และทกัษะเก่ียวกบัหลกัการเตรียมผิว โป๊วสี โป๊วข้ึนรูป พ่นสีรถโดยสาร 

2. เตรียมผิว โป๊วสี โป๊วข้ึนรูป พ่นสีและตกแต่งสีรถโดยสาร 

3. ตรวจสอบขอ้บกพร่องงานสีและแกไ้ขขอ้บกพร่องงานสีรถโดยสาร 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเตรียมผิวโป๊วสี โป๊วข้ึนรูป พ่นสีรถ ตกแต่งสีรถโดยสาร การเตรียมผิว

รถโดยสาร โป๊วสี โป๊วข้ึนรูป และเตรียมผิวเพ่ือพ่นสี พ่นสีพ้ืน และพ่นสีจริง ตรวจสอบขอ้บกพร่องและแกไ้ข

ขอ้บกพร่อง พ่นสีตกแต่ง โดยใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์งานสีถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
 

20103-2307 บริการเคร่ืองล่างรถโดยสาร  1 - 6 - 3 

 (Bus Suspension Services) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

 1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของระบบรองรับนํ้าหนกั ระบบบงัคบัเล้ียว ระบบเบรกและการวิเคราะห์ศูนยล์อ้ 

รถโดยสาร 

 2.  มีทกัษะการถอด วดัตรวจสอบสภาพ ประกอบระบบรองรับนํ้าหนกั ระบบบงัคบัเล้ียวระบบเบรก        

 และการวิเคราะห์ศูนยล์อ้รถโดยสาร 

 3.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยั และรักษา

สภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และทกัษะเก่ียวกบัหลกัการทาํงานของระบบรองรับนํ้าหนกั ระบบบงัคบัเล้ียว ระบบเบรก

และการวิเคราะห์ศูนยล์อ้ รถโดยสาร 

2. ถอด วดัตรวจสอบสภาพ ประกอบระบบรองรับนํ้าหนกั ระบบบงัคบัเล้ียวระบบเบรก และการ

วิเคราะห์ศูนยล์อ้รถโดยสาร 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบั หลกัการทาํงาน การถอดประกอบ การตรวจสภาพ ระบบรองรับนํ้ าหนัก 

ระบบบงัคบัเล้ียว ระบบเบรก และการวิเคราะห์ศูนยล์อ้โดยใชอุ้ปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 



56 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

 

20103-2308  ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตกแต่งภายในรถโดยสาร  1 - 6 - 3 

 (Interior Fitting in The Bus Installation) 

 วชิาบังคับก่อน :  20103-2011  ผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ 1 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

 1.  เขา้ใจหลกัการเขียนแบบ วางแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งภายใน 

 2.  มีทกัษะการเขียนแบบ วางแบบ จดัองคป์ระกอบ ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถโดยสาร 

 3.  มีทกัษะการวดั และตรวจสอบตาํแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งภายใน 

 4.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด และปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และทกัษะเก่ียวกบัหลกัการ ขอ้กาํหนดการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถโดยสาร 

2. ออกแบบ เขียนแบบ วางแบบ จดัองคป์ระกอบอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถโดยสาร 

3. ติดตั้ง ประกอบอุปกรณ์ประกอบและตกแต่งภายในรถโดยสารตาม พรบ.ขนส่ง 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการออกแบบ เลือกวสัดุตกแต่ง ติดตั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถโดยสาร 

เกา้อ้ีนัง่ ระบบสุขภณัฑโ์ดยใชอุ้ปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
 

20103-2309 สร้างช้ินส่วนไฟเบอร์กลาสรถโดยสาร 1 - 3 - 2 

 (Production Fiberglass Bus Products) 

 วชิาบังคับก่อน :  20103-2011  ผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ 1 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

 1.  เขา้ใจหลกัการออกแบบ สร้างตน้แบบ คาํนวณหานํ้าหนกั ผลิตช้ินงานไฟเบอร์กลาส 

 2.  มีทกัษะการออกแบบ สร้างตน้แบบ คาํนวณหานํ้าหนกัช้ินงานไฟเบอร์กลาส 

 3.  มีทกัษะการผลิตช้ินงานไฟเบอร์กลาสท่ีใชใ้นรถโดยสาร 

 4.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด และปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และทกัษะเก่ียวกบัหลกัการออกแบบ สร้างตน้แบบ ผลิตช้ินงานไฟเบอร์กลาส 

2. ออกแบบ เขียนแบบ กาํหนดชนิด ปริมาณวสัดุ อุปกรณ์ สร้างตน้แบบช้ินงาน 

3. ผลิตช้ินงานไฟเบอร์กลาสแบบ Lay up ท่ีใชใ้นรถโดยสาร 

4. ผลิตช้ินงานไฟเบอร์กลาสแบบเสริมแรงและติดอปกรณ์เช่ือมยึด 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการ การใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวสัดุงานไฟเบอร์กลาส การออกแบบ    

การสร้างตน้แบบ การคาํนวณหานํ้ าหนกัช้ินงาน และวิธีการผลิตช้ินงานไฟเบอร์กลาสท่ีใชใ้นรถโดยสารโดยใช้

อุปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
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20103-2310  เดินสายไฟฟ้ารถโดยสาร 1 - 3 - 2 

 (Electrical Wiring in Bus) 

 วชิาบังคับก่อน :  20103-2011   ผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ 1 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการอ่านแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบไฟฟ้ารถโดยสาร 

2.  มีทกัษะอ่านแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสญัญาณรถโดยสาร 

3.  มีทกัษะอ่านแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าอาํนวยความสะดวกรถโดยสาร 

4.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด และปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และทกัษะเก่ียวกบัหลกัการอ่านแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสญัญาณไฟฟ้าอาํนวยความสะดวก

รถโดยสาร 

2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าสญัญาณรถโดยสาร 

3. ติดตั้งระบบไฟฟ้าอาํนวยความสะดวกรถโดยสาร 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการ การใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวสัดุงานไฟเบอร์กลาส การออกแบบ    

การสร้างตน้แบบ การคาํนวณหานํ้ าหนกัช้ินงาน และวิธีการผลิตช้ินงานไฟเบอร์กลาสท่ีใชใ้นรถโดยสารโดยใช้

อุปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
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20103-53XX ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร … * - * - *  

(Bus Body Assembly Practice ...) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เข้าใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางด้าน

อุตสาหกรรมต่อตวัถงัรถโดยสาร 

2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นอุตสาหกรรมต่อ

ตวัถงัรถโดยสารในสถานประกอบการตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  มีวินยั  

ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสตัย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นอุตสาหกรรม 

ต่อตวัถงัรถโดยสารในสถานประกอบการ 

2.  เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 

3.  ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางด้านอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสารท่ีได้รับมอบหมาย 

ตามหลกัการและกระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานผลิตและหรือบริการทางดา้นอุตสาหกรรมต่อตวัถงัรถโดยสารระดับฝีมือ 

ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ การรับคาํสั่ง การวางแผน 

การทาํงาน การจดัเตรียมเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  การดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงาน   

การบนัทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลาท่ีใชฝึ้ก  

เพ่ือวางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะ

วิชาชีพสาขางาน) 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดสมรรถนะวชิาชีพ  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

20103-8001 ฝึกงาน  *-*-4 

20103-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20103-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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20103-8001 ฝึกงาน * - * - 4 

 (Work Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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20103-8002 ฝึกงาน  1 * - * - 2 

 (Work Practice 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ  และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ    สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

20103-8003 ฝึกงาน  2 * - * - 2 

 (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ    สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20103-8002 ในสถานประกอบการ สถาน-

ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดสมรรถนะวชิาชีพ  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

 
20103-8501 โครงงาน *-*-4 

20103-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20103-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



64 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

20103-8501 โครงงาน * - * - 4 

 (Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนินงาน การแก้ไขปัญหา               

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีใช้

ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะ

ของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

20103-8502 โครงงาน 1 * - * - 2 

 (Project 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนินงาน การแก้ไขปัญหา                

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีใช้

ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะ

ของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

20103-8503 โครงงาน 2 * - * - 2 

 (Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา 

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การวางแผนจดัทาํหรือพฒันางานโครงงาน การดาํเนินงาน การแกไ้ขปัญหา     

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีใช้

ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะ

ของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(ผูเ้รียนสามารถจัดทําโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20103-8502  หรือ             

เป็นโครงงานใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 1 0-2-0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 2 0-2-0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

20000-20.. กจิกรรมลูกเสือวสิามัญ ... 0 - 2 - 0 

 (Rover Scout Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวิสามญั 

2. สามารถปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบั คาํปฏิญาณและกฏของลูกเสือวิสามญั มีทกัษะทางลูกเสือและ       

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือวิสามญั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบวินยั คาํปฏิญาณ กฏและระเบียบขอ้บงัคบัของลูกเสือวิสามญั   

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ 

3. บาํเพญ็ประโยชนต่์อชุมชนและทอ้งถ่ินในสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมลูกเสือวิสามญั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมของลูกเสือวิสามญั ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือวิสามญั  การปฏิบติัตน

ตามคาํปฏิญาณ กฏ ระเบียบวินยัของลูกเสือวิสามญั  กิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ  การใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติั

กิจกรรมและทาํประโยชนต่์อชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

20000-20… กจิกรรมองค์การวชิาชีพ … 0 - 2 - 0 

 (Vocational Organization Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเสริมสร้างทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพฒันาคุณภาพ

ชีวิต  การพฒันาองคก์ร ชุมชนและสงัคม  

2. วางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงานในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ   

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงคข์อง

กิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการทาํกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 

กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต  กิจกรรมพฒันาองค์กร ชุมชนและสังคม  การใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํ      

ผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็น

ประโยชนต่์อชุมชนและทอ้งถ่ิน โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงาน 

 

  



70 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 

20000-2007 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0 - 2 - 0 

 (Moral and Ethical Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความสําคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  ธรรมาภิบาล   

ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม อนัดีงามของ

สังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือประโยชนต่์อตนเอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินยั ซ่ือสัตยสุ์จริต 

และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วิเคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 

2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสงัคม   

3. ปฏิบติักิจกรรมเพ่ือปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรม  

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ิน และ

ประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 

ประการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบติั บนัทึกและประเมินผล 
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