
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

(เพิ่มเติมสาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร  พ.ศ. 2549) 
 

จุดประสงค 
 

 ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาโลหะการ สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูชวยวิศวกรหรือ
ประกอบอาชีพสวนตัว  มีความรู ความสามารถ  เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา    สังคม    มนุษยศาสตร   คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตรนําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคนิคโลหะใหเกิดความ
เจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการ และกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพเทคนิคโลหะใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา  สรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
เทคนิคโลหะ 

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม   มีคุณธรรม 
จริยธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ 

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา 
4. จัดการ  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพงาน 
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค 
6. อานแบบ  เขียนแบบงานเทคนิคโลหะ 
7. จําแนกวัสดุและเทคนิควิธีการเชื่อมตามกระบวนการทํางาน 
8. ทดสอบวัสดุดวยวิธีการทางโลหะวิทยา 

สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
9. อานแบบ  เขียนแบบงานผลิตผลิตภัณฑ 
10. เลือกวัสดุและกระบวนการทํางานผลิตผลิตภัณฑ 
11. วางแผนงานผลิตผลิตภัณฑ 
12. ควบคุมงานผลิตผลิตภัณฑ 
13. ตรวจสอบและทดสอบงานผลิตผลิตภัณฑ 
14. แกปญหางานผลิตผลิตภัณฑ 

สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 
9. อานแบบ  เขียนแบบงานโครงสรางอาคารและสะพาน 
10. เลือกวัสดุและกระบวนการทํางานโครงสรางอาคารและสะพาน 
11. วางแผนงานโครงสรางอาคารและสะพาน 
12. ควบคุมงานโครงสรางอาคารและสะพาน 
13. ตรวจสอบและทดสอบงานโครงสรางอาคารและสะพาน 
14. แกปญหางานโครงสรางอาคารและสะพาน 

สาขางานเทคนิคทออุตสาหกรรม 
9. อาน  เขียนแบบงานทอในอาคารทออุตสาหกรรม 
10. เลือกวัสดุและกระบวนการทํางานทอในอาคาร  ทออุตสาหกรรม 
11. วางแผนงานระบบทอในอาคาร  ทออุตสาหกรรม 
12. ควบคุมงานระบบทอในอาคารและระบบทออุตสาหกรรม 
13. ตรวจสอบและทดสอบระบบงานทอ 
14. แกปญหางานระบบทอในอาคารทออุตสาหกรรม 
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สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร 
 9. ออกแบบงานตอตัวถังรถโดยสารตามขอกําหนดพ.ร.บ. ขนสงทางบก 
 10. อานแบบ เขียนแบบสั่งงานตอตัวถังรถโดยสาร 
 11. จัดการระบบงานการผลิตในโรงงานตอตัวถังรถโดยสาร 
 12. วางแผน ควบคุม แกปญหาการดําเนินงานตอตัวถังรถโดยสาร 
 13. ตรวจสอบและทดสอบตัวถังรถโดยสาร 
สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

9. บําบัดน้ําเพื่อการบริโภคจากแหลงธรรมชาติทางกายภาพและทางเคมี 
10. บําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรม 
11. ควบคุมมลพิษทางอากาศ 
12. ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 
13. จัดการสารอันตรายและกากของเสีย 
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

     
 

 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ   และเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร   รวมไมนอยกวา  88  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปนี้ 
 
 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 58 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 15  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 23 หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 16หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 88 หนวยกิต 
 
 

 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือ
สาขาวิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ตอไปนี้ 
 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 3 (5) 
 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4) 
 3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
 3100-0004 วัสดุชาง 2 (2) 
 3103-0001 เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ 2 (4) 
 3103-0002 งานโลหะแผน 2 (4) 
 3103-0003 งานเชื่อมแกส 2 (4) 
 3103-0004 งานเชื่อมไฟฟา 2 (4) 
 3103-0005 งานผลิตภัณฑโลหะ 2 (4) 
  รวม    19 (35) 
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1. หมวดวิชาสามัญ  24 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3) 
 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
 3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2) 
 3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
 3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
 

 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต ) 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
 3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
 3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4) 
 3000-1521 คณิตศาสตร 2 3 (3) 
 3000-1525 แคลคูลัส 1 3 (3) 
 
2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 58 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 15 หนวยกิต  
 ใหเรียนรายวิชา ลําดับที่ 1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคณุภาพ 3000-010X และ
กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3 (3) 
 3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4) 
 3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 (3) 
 3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3) 
 3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4) 
 
 
หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร 
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 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 23 หนวยกิต 
         ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-9  และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3100-0151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 (3) 
 3103-2001 เทคโนโลยีการเชื่อม 1 2 (4) 
 3103-2002 เขียนแบบเทคนิคโลหะ 2 (4) 
 3103-2003 มาตรฐานงานเชื่อม 2 (2) 
 3103-2004 การออกแบบรอยตองานเชื่อม 2 (2) 
 3103-2005 วัสดุประสานงานเชื่อม 2 (2) 
 3103-2006 การวางแผนงานเชื่อม 2 (2) 
 3103-2007 วัสดุและโลหะวิทยา 3 (4) 
 3103-2008 โลหะวิทยาการเชื่อม 3 (4) 
 3103-2009 การตรวจสอบงานเชื่อม 3 (4) 
 3103-2010 การทดสอบวัสดุงานเชื่อม 3 (4) 
 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 16 หนวยกิต 

 วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน 4 สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง 
1. วิชาชีพสาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 

 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3100-0116 การขนถายวัสดุ 2 (2) 
 3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 (3) 
 3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 3 (3) 
 3103-2101 เขียนแบบงานเชื่อมอุตสาหกรรม 2 (4) 
 3103-2102 การขึ้นรูปโลหะ 2 (3) 
 3103-2103 งานผลิต 3 (5) 
 3103-2104 การตกแตงผิวสําเร็จ 2 (4) 
 3103-2105 การติดตั้งและการบํารุงรักษา 2 (2) 
 3103-2106 การออกแบบผลิตภัณฑ 2 (4) 
 3103-2107 เทคโนโลยีการหลอโลหะ 3 (5) 
 3103-2108 ประดิษฐกรรมพิเศษเชื่อมอุตสาหกรรม 3 (*) 
 3103-2109 วิทยาการกาวหนางานเชื่อมอุตสาหกรรม 3 (*) 
 3103-2110 อุปกรณจับยึดงานเชื่อม 2 (4) 
 3103-4101 ปฏิบัติเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม  1 4 (*) 
 3103-4102 ปฏิบัติเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม  2 4 (*) 
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 3103-4103 ปฏิบัติเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม  3 4 (*) 
 3103-4104 ปฏิบัติเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม  4 4 (*) 
 

2. วิชาชีพสาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3103-2201 เทคโนโลยีการเชื่อม 2 3 (6) 
 3103-2202 เทคโนโลยีการเชื่อม 3 3 (6) 
 3103-2203 การคํานวณในงานเชื่อม 2 (2) 
 3103-2204 การตรวจสอบดวยคลื่นอัลทราโซนิกส 3 (5) 
 3103-2205 การตรวจสอบดวยรังสี 3 (5) 
 3103-2206 โลหะวิทยา 2 3 (3) 
 3103-2207 โลหะวิทยา 3 3 (3) 
 3103-2208 โครงสรางเหล็กและภาชนะแรงดัน 2 (2) 
 3103-2209 ไฟฟาในงานเชื่อม 2 (2) 
 3103-2210 ประดิษฐกรรมพิเศษการเชื่อมโลหะ 3 (*) 
 3103-2211 วิทยาการกาวหนาการเชื่อมโลหะ 3 (*) 
 3103-2212 งานเชื่อมซอมบํารุง 2 (4) 
 3103-2213 เทคโนโลยีการเชื่อมขั้นสูง 3 (4) 
 3103-4201 ปฏิบัตงิานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม  1 4 (*) 
 3103-4202 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม  2 4 (*) 
 3103-4203 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม  3 4 (*) 
 3103-4204 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม  4 4 (*) 
 

3. วิชาชีพสาขางานเทคนิคทออุตสาหกรรม 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3103-2301 เขียนแบบงานทอ 1 2 (4) 
 3103-2302 ระบบทอในอาคาร 2 (2) 
 3103-2303 ระบบทอในอุตสาหกรรม 3 (3) 
 3103-2304 งานติดตั้งทออุตสาหกรรม 2 (4) 
 3103-2305 ระบบการระบายอากาศ 2 (2) 
 3103-2306 ระบบบําบัดน้ําเสีย 2 (2) 
 3103-2307 ประดิษฐกรรมพิเศษงานทออุตสาหกรรม 3 (*) 
 3103-2308 วิทยาการกาวหนางานทออุตสาหกรรม 3 (*) 
 3100-0103 กลศาสตรของไหล 3 (3) 
 3103-4301 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานทอ  1 4 (*) 
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 3103-4302 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานทอ  2 4 (*) 
 3103-4303 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานทอ  3 4 (*) 
 3103-4304 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานทอ  4 4 (*) 
 

4. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3103-2401 วิศวกรรมรถโดยสาร 3 (3) 
 3103-2402 งานออกแบบรถโดยสารเบื้องตน 3 (4) 
 3103-2403 ระบบเครื่องลางโดยสาร 2 (3) 
 3103-2404 งานระบบไฟฟารถโดยสาร 3 (5) 
 3103-2405 อุปกรณจับยึดในงานตอรถโดยสาร 2 (3) 
 3103-2406 งานตอรถโดยสาร 3 (5) 
 3103-2407 งานตรวจสอบทดสอบรถโดยสาร 3 (4) 
 3103-2408 งานติดตั้งระบบเชื้อเพลิงรถโดยสาร 2 (3) 
 3103-2409 งานสีรถโดยสาร 3 (5) 
 3103-2410 งานประดับยนตรถโดยสาร 2 (3) 
 3103-2411 งานติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกสรถโดยสาร 2 (3) 
 3103-2412 งานบริการรถโดยสาร 3 (*) 
 3103-2413 ประดิษฐกรรมรถโดยสาร 3 (*) 
 3103-4401 ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมรถโดยสาร 1 4 (*) 
 3103-4402 ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมรถโดยสาร 2 4 (*) 
 3103-4403 ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมรถโดยสาร 3 4 (*) 
 3103-4404 ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมรถโดยสาร 4 4 (*) 

 
5. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3100-0221 เคมีส่ิงแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
 3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
 3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน 3 (3) 
 3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3 (5) 
 3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 (3) 
 3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 2 (3) 
 3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสยี 2 (4) 
 3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค 2 (3) 
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 สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะห
จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 
40 ช่ัวโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 
 2.4 โครงการ  4 หนวยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3103-6001 โครงการ 4 (*) 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา  
 
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน 
 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง 
 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา 
 

3103-0001 เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอานแบบและ เขียนแบบชางเชื่อมและโลหะแผน 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบสั่งงานงานโครงสรางตอดวยการเชื่อมและย้ําหมุด งานผลิตภัณฑโลหะ 

งานเขียนแบบแผนคลี่โดยวิธีเสนขนาน เสนรัศมี และเสนสามเหลี่ยม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความประณีตเปนระเบียบเรียบรอย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการอานแบบและ เขียนแบบชางเชื่อมและโลหะแผน 
2. เขียนแบบสั่งงาน งานโครงสรางตอดวยการเชื่อมและย้ําหมุดและงานผลิตภัณฑโลหะ 
3. เขียนแบบแผนคลี่แบบภาพฉายโดยวิธีเสนขนาน เสนรัศมี เสนสามเหลี่ยมและวิธีลัด (Short cut) 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการงานอานแบบ เขียนแบบงานโครงสราง งานเชื่อม การเขียนแบบ
แผนคลี่แบบภาพฉายโดยวิธีเสนขนาน เสนรัศมี เสนรูปสามเหลี่ยมและวิธีลัด (Short cut) กําหนดสัญลักษณ
งานเชื่อมลงในแบบงาน แบบสั่งงานโครงสรางงานเชื่อม งานผลิตภัณฑโลหะ 
 
3103-0002 งานโลหะแผน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบแผนคลี่ การข้ึนรูปและประกอบชิ้นงานโลหะแผน 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบแผนคลี่โดยวิธีเสนขนาน เสนรัศมี และเสนสามเหลี่ยม ข้ึนรูปและ

ประกอบชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะแผน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความประณีตเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนแบบแผนคลี่วิธีลัด (Short cut) การข้ึนรูปและประกอบชิ้นงานโลหะแผน 
2. เขียนแบบแผนคลี่โดยวิธีเสนขนาน เสนรัศมี และเสนสามเหลี่ยมและถายแบบลงชิ้นงาน 
3. ข้ึนรูปและประกอบชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเครื่องมือและเครื่องจักรงานโลหะแผน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบแผนคลี่ การปฏิบัติงานโลหะแผน ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานโลหะแผน วัสดุงานโลหะแผน วิธีการใชการปรับแตง และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร การถาย
แบบ งานตัด งานเจาะ งานขั้นรูปและการประกอบผลิตภัณฑ โลหะแผน 
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3103-0003 งานเชื่อมแกส 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการเชื่อมแกส ตัดแกสและแลนประสาน 
2. เพื่อใหสามารถเชื่อมและตัดแผนเหล็กกลาคารบอน แลนประสานโลหะตางๆ ดวยแกส 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานงานมีความประณีต เรียบรอย ปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของกระบวนการเชื่อมแกส ตัดแกสและแลนประสาน 
2. เชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอรอง รอยตอฉาก ทุกทาเชื่อมดวยแกส 
3. ตัดแผนและทอเหล็กกลาคารบอนดวยแกสตามแบบสั่งงาน 
4. แลนประสานแผนและทอโลหะชนิดตางๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเชื่อม ตัด แลนประสานดวยแกส ความปลอดภัยในงานเชื่อมแกส
กระบวนการเชื่อมแกส การตัดดวยแกสและการแลนประสาน เครื่องมือและอุปกรณเทคนิคการเชื่อมแกสแบบ 
เดินหนา (Fore Hand) และถอยหลัง (Back Hand) ในตําแหนงทาเชื่อมและรอยตอตาง ๆ งานตัดดวยแกส งาน
แลนประสาน การตรวจสอบชิ้นงาน 
 
3103-0004 งานเชื่อมไฟฟา 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ สัญลักษณและมาตรฐาน
งานเชื่อม 

2. เพื่อใหสามารถเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอรอง ตอฉาก ทุกทาเชื่อม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานงานมีความประณีต เรียบรอย ปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของกระบวนการเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ สัญลักษณและมาตรฐานงานเชื่อม 
2. เชื่อมอารกลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอรอง ตอฉาก ทุกทาเชื่อม 
3. ตรวจสอบและทดสอบคุณภาพชิ้นงานดวยสายตาและการหัก 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเชื่อมไฟฟา ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟา 
เครื่องมือและอุปกรณ การควบคุมองคประกอบในการเชื่อมไฟฟา ในตําแหนงทาเชื่อมและรอยตอตาง ๆ 
สัญลักษณงานเชื่อม การตรวจสอบงานเชื่อม งานเชื่อมรอยตอรอง ตอฉาก ทุกทาเชื่อม 
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3103-0005 งานผลิตภัณฑโลหะ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดการงานผลิตภัณฑโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบ เขียนแบบ วางแผน จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ แปรรูป ข้ึนรูป

ประกอบ ตกแตงผิวงานผลิตภัณฑโลหะ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความประณีตเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการจัดการงานผลิตภัณฑโลหะ 
2. ออกแบบ เขียนแบบ วางแผน จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ แปรรูป ข้ึนรูปประกอบ ตกแตง

ผิวงานและการควบคุมคุณภาพการผลิตภัณฑโลหะ 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการผลิตผลิตภัณฑโลหะ งานออกแบบผลิตภัณฑ การทําแบบรางของ
ผลิตภัณฑ การวางแผนงาน จัดลําดับขั้นการทํางาน การใชเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณจับยึดในงานผลิต 
การใชงานของสีประเภทตาง ๆ การควบคุมคุณภาพงานผลิตภัณฑ 
 
3103-2001 เทคโนโลยีงานเชื่อม 1 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อมแกส อารกลวดหุมฟลักซ  ทิก และมิก 
2. เพื่อใหสามารถทดลองและเชื่อมแกส อารกลวดหุมฟลักซ  ทิก มิก แผนและทอเหล็กกลา 
3. เพื่อใหสามารถตรวจสอบงานเชื่อมและวิเคราะหผลการเชื่อมตามกระบวนการ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบ แปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อมแกส อารกลวดหุมฟลักซ  ทิก และมิก 
2. สรุปผลการทดลองเชื่อมแกส อารกลวดหุมฟลักซ ทิก มิก แผนและทอเหล็กกลาหนาและบาง

รอยตอรองและฉาก 
3. ตรวจสอบและวิเคราะห ช้ินงานเชื่อม งานตัดดวยแกส และงานตัดดวยพลาสมา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ทดลองและปฏิบัติการเชื่อมแผนเหล็กกลา ทอเหล็กกลา งานหนาและบางรอยตอรอง รอยตอ
ฉากดวยการเชื่อมแกส อารกลวดหุมฟลักซ ทิก และมิก โดยเนนเรื่องผลการใชลักษณะ ขนาด ชนิดรอยตอ
ช้ินงาน การใชลวดเชื่อมประเภทตางๆ การใชชนิดและขนาดกระแสไฟ การใชเทคนิคการเดินลวดเชื่อมแบบ
ตางๆ การตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมดวยตาเปลาและแบบหัก (Break) แบบดัด (Bend) ตรวจทั้งภายนอกและภายใน
แนวเชื่อม  การตัดและวิเคราะหผลการตัดโลหะดวยแกสและพลาสมา  
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3103-2002 เขียนแบบเทคนิคโลหะ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบเทคนิคโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบภาพประกอบ 2 มิติ 3 มิติ 
3. เพื่อใหสามารถเขียนแบบสั่งงานเครื่องกล งานเชื่อม งานโครงสราง งานทอและแผนคลี่ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ ตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนแบบเทคนิคโลหะ 
2. เขียนแบบภาพประกอบชิ้นสวนงานเทคนิคโลหะ 2 มิติ 3  มิติ  ตามมาตรฐาน 
3. อานแบบ เขียนแบบสั่งงานเครื่องกล  งานเชื่อม  งานโครงสราง  งานทอ  และแผนคลี่ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอานแบบและเขียนแบบภาพประกอบ 2 มิติ และ 3 มิติ แบบสั่งงาน
รวมทั้งการเขียนรายการประกอบแบบของงานเครื่องกล งานเชื่อม งานโครงสราง งานทอ และแบบแผนคลี่ 
 
3103-2003 มาตรฐานงานเชื่อม 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและการนําไปใชของมาตรฐานงานเชื่อมระบบตางๆ 
2. เพื่อใหสามารถนํามาตรฐานงานเชื่อมระบบตาง ๆ  มาใชในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและการนําไปใชของมาตรฐานงานเชื่อมระบบตางๆ 
2. เปรียบเทียบลักษณะของขอกําหนดมาตรฐานงานเชื่อมระหวาง AWS,JIS,ISO 
3. จัดทําเอกสารตามขอกําหนดมาตรฐานการทดสอบชางเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ ทิก มิก งานแผน

และทอ 
4. จัดทําเอกสานตามขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพงานเชื่อมเหล็กกลา อะลูมิเนียม 
5. เลือกใชแกสปกคลุมแนวเชื่อมตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในงานเชื่อม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของมาตรฐานงานเชื่อมและการนําไปใช คํานิยามตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการเชื่อม คํานิยามของทาเชื่อม อักษรยอวิธีการเชื่อม รหัสลวดเชื่อม สัญลักษณการทดสอบงานเชื่อม 
สัญลักษณงานเชื่อม มาตรฐานสายเชื่อมและเครื่องเชื่อมมาตรฐานการกําหนดกระบวนการและเทคนิคการเชื่อม 
มาตรฐานการทดสอบชางเชื่อมงานแผนและงานทอเหล็กกลาและโลหะที่ไมใชเหล็ก มาตรฐานคุณภาพของ
งานเชื่อมเหล็กกลาอะลูมิเนียม พิกัดความเผื่อของการเชื่อมสลัก (stud weld) พิกัดความเผื่อของความยาวและ
มุมสําหรับงานเชื่อม มาตรฐานแกสปกคลุมแนวเชื่อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยในงานเชื่อม 
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3103-2004 การออกแบบรอยตองานเชื่อม 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบรอยตองานเชื่อมตามมาตรฐาน 
2. เพื่อใหสามารถอานและสั่งงานตามขอกําหนดกระบวนการเชื่อม (WPS) และบันทึกกระบวนการ

เชื่อม (PQR) 
3. เพื่อใหสามารถออกแบบรอยตองานเชื่อมเบื้องตนตามขอกําหนดกระบวนการเชื่อม (WPS) 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบรอยตองานเชื่อมตามมาตรฐาน 
2. อานและสั่งงานตามขอกําหนดกระบวนการเชื่อม (WPS) และบันทึกกระบวนการเชื่อม (PQR) 
3. ออกแบบรอยตองานเชื่อมเหล็กรูปพรรณสําหรับเชื่อมโครงสรางเบื้องตนตามขอกําหนด

กระบวนการเชื่อม(WPS) 
4. กําหนดคาความปลอดภัยของรอยตองานเชื่อมตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบรอยตองานเชื่อม ความหมายของสัญลักษณในงานเชื่อมและวิธีการ
นําไปใชงาน ชนิดลักษณะและการนําไปใชงานของรอยตองานเชื่อม อิทธิพลของลักษณะแนวเชื่อม รอยตําหนิ
หรือรอยบาก (Notch) บนผิวเชื่อม และจุดบกพรองภายในแนวเชื่อมตอการกระจายความเคนในแนวเชื่อม 
ความลาของแนวเชื่อม หลักการและกฎของการเชื่อม โครงสรางที่รับแรงสถิต (Static) และแรงพลวัต 
(Dynamics) สภาพเชื่อมได (weld ability) ของงานโครงสรางที่ประกอบดวยชนิดของวัสดุ วิธีการสราง คา
ความปลอดภัยของงานเชื่อม โครงสรางผลกระทบของการเชื่อมตอความแข็งแรงของโครงสราง  การเชื่อม
ช้ินสวนขึ้นรูปรอนพวก I – beam รีด การตอคานดวยหมุดย้ํา การเกิดและการปองกันการโกงของคานน้ําหนัก  
การตอเสาค้ํายัน การเลือกเหล็กสําหรับเชื่อมโครงสราง 
 
3103-2005 วัสดุประสานงานเชื่อม 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเลือกและใชวัสดุประสานงานเชื่อมที่ใชในการเชื่อมโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถจําแนกและเปรียบเทียบมาตรฐานวัสดุประสานงานเชื่อมตามมาตรฐาน AWS, 

ISO, JIS 
3. เพื่อใหสามารถเลือกใชวัสดุประสานงานเชื่อมเหมาะสมกับงาน 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเลือกและใชวัสดุประสานงานเชื่อมที่ใชในการเชื่อมโลหะ 
2. วิเคราะหอิทธิพลของสารพอกหุมลวดเชื่อมตอคุณภาพแนวเชื่อม 
3. เลือกวัสดุประสานตามชนิด ลักษณะและมาตรฐานไปใชงานไดเหมาะสมกับงานและโลหะงาน 
4. เลือกใชแกสปกคลุมแนวเชื่อมตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการเลือกและใชวัสดุประสาน ชนิดและลักษณะของวัสดุประสานที่ใชในกระบวนการ
เชื่อมตางๆ ท้ังลวดเชื่อมหุมฟลักซ (Covered Electrode) และลวดเติม (filler rod) ชนิดหนาที่และอิทธิพลของ
สารพอกหุมตอคุณภาพของแนวเชื่อม สัญลักษณลวดเชื่อมแกส ลวดเชื่อมหุมฟลักซ ลวดเชื่อมทิก ลวดเชื่อมมิก 
ลวดเชื่อมแกนฟลั๊ก การเลือกลวดเชื่อมใหเหมาะสมกับลักษณะงานและชนิดของโลหะชิ้นงาน ชนิดหนาที่และ
อิทธิพลของแกสคลุมแนวเชื่อมทั้งแกสเฉื่อย (Inert gas) และแกสทําปฏิกิริยา (active gas) ตอคุณภาพของแนว
เชื่อม 
 
3103-2006 การวางแผนงานเชื่อม 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและขอกําหนดในวางแผนงานเชื่อม 
2. เพื่อใหสามารถเขียนขั้นตอน ขอกําหนดงานเชื่อมและตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อมตามมาตรฐาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและขอกําหนดในการวางแผนงานเชื่อม 
2. วางแผนปองกันการเปลี่ยนรูปราง  คํานวณการหดตัว เนื่องจากความรอนจากการเชื่อม 
3. ตรวจสอบการกระจายความเคนในแนวเชื่อมดวยรังสีเอ็กซ (X – ray) และกระแสไหลวน (Eddy 

Current) 
4. วางแผนการจัดลําดับการเชื่อม  ความปลอดภัย  ตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อมตามมาตรฐาน AWS, 

DIN 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและขอกําหนดในการวางแผนงานเชื่อม ลักษณะการเกิดความเคนและความเครียดใน
โลหะช้ินงานเนื่องจากความรอนจากการเชื่อม การเปลี่ยนรูปราง การหดตัวและความเคนจากการเชื่อม อิทธิพล
ของกรรมวิธีและความเร็วในการเชื่อม การคํานวณการหดตัว วิธีการปองกันการเกิดการดึงตัวและการ
เปลี่ยนแปลงรูปรางงานขณะเชื่อม การเปลี่ยนแปลงความแข็งแรงและความยืดหยุนของเหล็กกลาที่อุณหภูมิ
ตางๆ ตรวจสอบการกระจายความเคนในแนวเชื่อมดวยรังสีเอ็กซ (X – ray) และ (Eddy Current) แผนการ
จัดลําดับการเชื่อม  ความปลอดภัยในงานเชื่อม  การตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อมตามมาตรฐานตางๆ  AWS, 
DIN  การประมาณราคางานเชื่อม 
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3103-2007 วัสดุและโลหะวิทยา 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจําแนกสมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางโลหะวิทยาของวัสดุ 
2. เพื่อใหสามารถตรวจสอบ ทดสอบสมบัติวัสดุในกลุมเหล็กกลา เหล็กหลอ และโลหะนอกกลุม

เหล็ก 
3. เพื่อใหสามารถจําแนกลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางโลหะวิทยาในชิ้นเชื่อม 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการจําแนกสมบัติทางกายภาพ ทางกล ทางเคมี และโลหะวิทยาของวัสดุ 
2. ตรวจสอบ ทดสอบสมบัติวัสดุในกลุมเหล็กกลา เหล็กหลอ และโลหะนอกกลุมเหล็ก 
3. ปรับปรุงสมบัติโลหะดวยความรอนและทดสอบความแข็งใหไดตามขอกําหนด 
4. เลือกโลหะตามสมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางโลหะวิทยามาใชใหเหมาะสมกับงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับหลักการจําแนกและเลือกใชวัสดุ สมบัติทางกายภาพ ทางกล และทาง
เคมี ของโลหะ ความสัมพันธความเคน – ความเครียด โครงสรางอะตอม โครงสรางอสัณฐาน โครงสรางผลึก 
ระบบโครงสรางผลึก ดัชนีมิลเลอร ทิศทางและระนาบในผลึก ขอบกพรองในผลึกการเปลี่ยนรูปรางโลหะ การ
คืนตัว การเกิดผลึกใหมการเติบโตของเกรน การแข็งตัวของโลหะ โลหะผสม เฟสและแผนภาพสมดุลยของ
ธาตุหนึ่ง สองธาตุ การปรับปรุงพัฒนาควบคุมโครงสรางชนิดตางๆ ดวยความรอน มาตรฐานเหล็กหลอ 
เหล็กกลา และโลหะนอกกลุมเหล็ก การทดสอบความแข็ง การตรวจสอบโครงสรางจุลภาคและมหภาค 
 
3103-2008 โลหะวิทยาการเชื่อม 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหความเขาใจหลักการเกี่ยวกับโลหะวิทยาการเชื่อมตามมาตรฐาน 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานโลหะวิทยาการเชื่อมตามมาตรฐาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเกี่ยวกับโลหะวิทยาการเชื่อม 
2. จําแนกปรากฏการณทางโลหะวิทยาที่เกิดข้ึนในสวนตางๆ บนชิ้นงานเชื่อม 
3. ตรวจสอบโครงสรางมหัพภาคและจุลภาคชิ้นงานเชื่อมกลุมเหล็กกลาของงานโครงสรางสะพาน

และภาชนะแรงดันตามมาตรฐาน 
4. ทดสอบความแข็งชิ้นงานเชื่อมเหล็กกลาตามมาตรฐาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและทดสอบเกี่ยวกับหลักการของโลหะวิทยางานเชื่อม รูปแบบโครงสรางอะตอม การจับ
ยึดของอะตอม การแบงชนิดของโลหะหนักและเบา โครงสรางผลึกตางๆ การเกิดของผสมแบบการแทรกตัว
และแบบการแทนที่ การวิเคราะหกราฟการแข็งตัวจากของเหลวมาเปนของแข็งใน Fe – C Diagram การเกิด
เกรน Void และ Dislocation  การเปลี่ยนแปลงขั้นถาวร  Stress – Stain  Diagram การเกิด Recrystallization 
TTT Diagram และการปรับปรุงโครงสรางของเหล็กตางๆ ดวยความรอน การเกิดความแข็งของเหล็กกลา 
ลักษณะโครงสรางของสวนตางๆ ของแนวเชื่อมตอชนตัว V การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเหล็กกลาการเย็นตัว
จากของเหลวเปนของแข็งในแนวเชื่อม ความแตกตางของการกระจายความรอนของกระบวนการเชื่อมตางๆ 
อิทธิพลของธาตุ ในแนวเชื่อมที่มีผลตอโครงสรางภายในโลหะ  การเกิด  Hot Crack, Cold Crack,  การใช  
Shaffler Diagram, Weld ability ของอลูมิเนียม นิกเกิล ทองแดงไทเทเนียม และเหล็กหลอ การตรวจสอบ
โครงสรางมหัพภาคและจุลภาคงานเชื่อมเหล็กกลา เหล็กกลาคารบอน และโลหะนอกกลุมเหล็ก ทดสอบความ
แข็งแนวเชื่อมเหล็กกลาคารบอน 
 
3103-2009 การตรวจสอบงานเชื่อม 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการตรวจสอบงานเชื่อมตามมาตรฐาน 
2. เพื่อใหสามารถตรวจสอบงานเชื่อมแบบทําลายและไมทําลายสภาพตามมาตรฐาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการตรวจสอบงานเชื่อมตามมาตรฐาน 
2. ตรวจสอบงานเชื่อมโลหะแบบไมทําลายและรายงานผลตามมาตรฐาน 
3. ทดสอบงานเชื่อมโลหะแบบทําลายสภาพและรายงานผลตามมาตรฐาน 
4. ทดสอบความแข็งแนวเชื่อมเหล็กกลาและรายงานผลตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาตรวจสอบและทดสอบเกี่ยวกับหลักการทดสอบงานเชื่อม มาตรฐานและกฎของการตรวจสอบ
งานเชื่อม วิธีการทดสอบการทํางานดวยแรงเหวี่ยง แรงอัด แรงกระแทก การดัด การบิด แรงเฉือน ความแข็ง 
วิธีตรวจสอบวัสดุชนิดไมทําลายสภาพ การตรวจสอบหาจุดบกพรองดวยกระแสไหลวน อนุภาคแมเหล็ก การ
ถายภาพดวยรังสี คลื่นเสียงอัลทราโซนิกส การใชน้ํายาแทรกซึม วิธีการตรวจสอบโดยสายตา โดยประกายไฟ 
โดยวิธีสุญญากาศ วิธีตรวจสอบทางโลหะวิทยา มหัพภาคและจุลภาค  การตรวจสอบดวยไมโครวิกเกอร 
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3103-2010 การทดสอบวัสดุงานเชื่อม 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักและวิธีการทดสอบวัสดุงานเชื่อมแบบทําลายและไมทําลาย 
2. เพื่อใหสามารถทดสอบความแข็ง และความแข็งแรงวัสดุเชื่อม 
3. เพื่อใหสามารถตรวจสอบขอบกพรองวัสดุงานเชื่อม 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติการทดสอบวัสดุดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักและวิธีการทดสอบวัสดุงานเชื่อมแบบทําลายและไมทําลาย 
2. ทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุและรายงานผลตามมาตรฐานที่กําหนด 
3. ตรวจสอบขอบกพรองวัสดุงานเชื่อมแบบไมทําลายสภาพและรายงานผลตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและวิธีการทดสอบสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุจากการ
ทดสอบดวยการดึง  การกด การเฉือน การดัด การบิด การกระแทก การทดสอบความแข็ง บริเนลล รอกเวลล 
วิกเกอร และการตรวจสอบดวยสายตา น้ํายาแทรกซึม อนุภาคแมเหล็ก คลื่นเสียงอัลทราโซนิกส และการ
ถายภาพดวยรังสี 
 
3103-2101 เขียนแบบงานเชื่อมอุตสาหกรรม 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบงานเชื่อมอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบงานอุปกรณจับยึด จับเจาะ ประกอบชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะและชิ้นงาน

เชื่อมอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนแบบงานเชื่อมอุตสาหกรรม 
2. เขียนแบบอุปกรณนําเจาะ   จับยึดชิ้นงานเชื่อม    ประกอบงานผลิตภัณฑ   พันชและดายตาม

มาตรฐาน 
3. เขียนแบบแผนคลีและชิ้นงานโลหะ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอานและเขียนแบบอุปกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงาน พันซและดาย 
แบบแผนคลี่ท่ีมีการตัดบาก (Intersection) ช้ินงานผลิตภัณฑโลหะ 
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3103-2102 การขึ้นรูปโลหะ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการข้ึนรูปโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณขนาดของแรงในการขึ้นรูปโลหะ 
3. เพื่อใหสามารถเลือกวิธีการข้ึนรูปโลหะเหมาะสมกับวัสดุและงาน 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการข้ึนรูปโลหะ 
2. เลือกวิธีการข้ึนรูปโลหะเหมาะสมกับงานและคํานวณหาขนาดของแรงในการขึ้นรูปโลหะ 
3. กําหนดชนิด ขนาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณในการขึ้นรูปโลหะเหมาะสมกับวัสดุและงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและวิธีการข้ึนรูปโลหะดวยวิธีการกดอัดข้ึนรูป(Drawing) การตัดเจาะ (Punching) 
การดัด (Bending) การมวน (Rolling) การปนขึ้นรูป (Spinning) การตัด (Cutting) การคํานวณหาขนาดของแรง
ในการขึ้นรูป การเลือกวัสดุใหเหมาะสมกับงาน การปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณ สาเหตุและการแกไขปญหาใน
งานขึ้นรูปโลหะ  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 
3103-2103 งานผลิต 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและดําเนินการงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถผลิตภัณฑโลหะแผน โลหะภัณฑและงานโครงสราง 
3. เพื่อใหสามารถวางแผนการทํางานผลิตภัณฑโลหะแผน โลหะรูปพรรณและงานโครงสราง 
4. เพื่อใหสามารถควบคุมคุณภาพงานผลิตเฉพาะอยางและงานผลิตจํานวนมาก 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการบริหารและดําเนินการงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ 
2. ออกแบบ เขียนแบบ กําหนดวัสดุอุปกรณท่ีใช ประมาณราคา วางแผนจัดการในการผลิต กําหนด

ข้ันตอนการผลิตเหมาะสมตามลักษณะงาน 
3. ผลิต ผลิตภัณฑโลหะแผน  ผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ  และงานโครงสราง 
4. ควบคุมคุณภาพในการผลิตเฉพาะอยาง (Job order) และผลิตจํานวนมาก (Mass production) 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะแผน ผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ และ
งานโครงสรางโลหะ โดยปฏิบัติงานเปนขั้นตอนเริ่มจาก การออกแบบ เขียนแบบชิ้นงาน กําหนดวัดสุอุปกรณ
ท่ีใช การประมาณราคา การวางแผนและจัดการในการผลิต รวมทั้งการสรางเครื่องมืออุปกรณชวยในการผลิต 
การควบคุมคุณภาพในการผลิต ท้ังการผลิตงานเฉพาะอยาง  (Job Order)  และงานผลิตจํานวนมาก  (Mass 
product) 
 
3103-2104 การตกแตงผิวสําเร็จ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการตกแตงผิวสําเร็จงานผลิตภัณฑโลหะ 
2. เพื่อใหสามารตกแตงผิวสําเร็จดวยการชุบเคลือบผิวเคมี-ไฟฟาและตรวจสอบแกไขน้ํายาชุบ 
3. เพื่อใหสามารถตรวจสอบการชุบเคลือบผิวตามมาตรฐาน 
4. เพื่อใหสามารถตกแตงผิวสําเร็จดวยการเคลือบดวยสีผง 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการตกแตงผิวสําเร็จงานผลิตภัณฑโลหะ 
2. เตรียมชิ้นงาน    ชุบเคลือบผิวดวยเคมี-ไฟฟา    เคลือบผิวทางฟสิกส    และชุบเคลือบผิวตาม

มาตรฐาน 
3. วิเคราะหน้ํายาชุบ และบํารุงรักษาน้ํายาชุบตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทางเคมี และทางไฟฟาในงานชุบเคลือบผิว การเตรียมงานโดย
วิธีกลวิธีเคมี และไฟฟา มาตรฐานการทําความสะอาดผิวงาน มาตรฐานการเคลือบผิวดวยเคมีไฟฟา 
กระบวนการเคลือบผิวทางฟสิกส เคมีไฟฟา กระบวนการชุบเคลือบผิว การเตรียม การวิเคราะห บํารุงรักษา
น้ํายาชุบดวย Hull Cell การแกปญหาในงานชุบ วิธีการยอมสีผิวโลหะดวยเคมี การรมดํา  การเคลือบดวยสีผง 
 
3103-2105 การติดต้ังและการบํารุงรักษา 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในการติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องจักร 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนงานติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องจักร 
3. เพื่อใหสามารถกําหนดขั้นตอนการทํางาน  ติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรตาม

มาตรฐาน 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการในการติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องจักร 
2. ออกแบบ  และวางแผนติดตั้งเครื่องจักรตามมาตรฐานและเหมาะสมกับการใชงาน 
3. จัดทําระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักรกอนใชงาน ระหวางใชงาน และหลังการใชงานตาม

มาตรฐานความปลอดภัย 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและวิธีการติดตั้งเครื่องจักร ประกอบดวยการเคลื่อนยาย การวางตําแหนง
เครื่องจักร  การวางฐานราก หลักการและวิธีการบํารุงรักษากอนการใชงาน ระหวางการใชงานและหลังการใช
งาน ขอมูลของเครื่องจักรและการรายงาน 
 
3103-2106 การออกแบบผลิตภัณฑ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ 
2. เพื่อใหสามารถนําองคประกอบศิลปมาประยุกตใชในการออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 
3. เพื่อใหสามารถออกแบบผลิตภัณฑโลหะและจัดทําหุนจําลอง (Model) 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 
2. นําองคประกอบศิลปมาประยุกตใชในการออกแบบและวิเคราะหช้ินงานออกมาเปน

องคประกอบศิลป 
3. ออกแบบผลิตภัณฑโลหะโดยใชองคประกอบของการออกแบบผลิตภัณฑมาประยุกตใชในการ

จัดทําหุนจําลอง 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ การนําองคประกอบศิลปประยุกตไปใชใน
การออกแบบผลิตภัณฑ หลักการของยศาสตร สัดสวนรูปทรงมนุษย ลักษณะ รูปทรง ขนาดน้ําหนักของวัสดุ
อุปกรณ และมาตรฐานองคประกอบ และคุณคาทางศิลปะ ความเหมาะสมตอกระบวนการและวิธีการเลือกใช
วัสดุ การรางแบบ(Sketching) เขียนแบบ และสรางหุนจําลอง (Model) 
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3103-2107 เทคโนโลยีการหลอโลหะ 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการหลอโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถอานและเขียนแบบหลอ 
3. เพื่อใหสามารถทําแบบหลอดวยมือและหลอช้ินงาน 
4. เพื่อใหสามารถตกแตง และตรวจสอบชิ้นงานหลอ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของกระบวนการหลอโลหะ 
2. ทําแบบทรายหลอและหลอช้ินงาน 
3. ตกแตงและตรวจสอบชิ้นงานหลออยางงาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการหลอ ประวัติงานหลอ กรรมวิธีหลอหลอม ชนิด และคุณสมบัติของ
ทรายหลอ เตาหลอ เครื่องมือและอุปกรณ กระสวน โลหะวิทยาเบื้องตน การหลอม การเท การตกแตงชิ้นงาน 
การตรวจสอบชิ้นงาน งานปนแบบ  และหลอหลอมโลหะ 
 
3103-2108 ประดิษฐกรรมพิเศษเชื่อมอุตสาหกรรม 3 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความสามารถในการสราง ประดิษฐ  คิดคนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการทํางาน 
2. เพื่อใหสามารถจัดทําผลงานประดิษฐคิดคนโดยใชความรูทักษะจากการศึกษาในสาขาวิชาพรอม

ท้ังการเขียนแผน การนําเสนอผลงาน และการรายงานผล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางาน ความคิดสรางสรรค ความรอบคอบ และความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สราง ประดิษฐ  คิดคนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการทํางาน 
2. จัดทําผลงานประดิษฐคิดคนพรอมทั้งการเขียนแผน การนําเสนอผลงาน และการรายงานผล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ประมวลผลความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับเทคโนโลยีจนไดผลเดนชัด 
เพื่อเปนการพิสูจนความรูและทักษะในระดับชางเทคนิค  ผูเรียนจะตองวางแผนนําเสนอโครงการ  ผลงานทาง
วิชาการหรือการออกแบบ หรือสรางเครื่อง หรืออุปกรณ ในงานชางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จใน
เวลากําหนด ซึ่งจะตองมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเปนระยะ  ตลอดการทําโครงงาน  เมื่อเสร็จ
สมบูรณแลวตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจและสัมภาษณ (เนื้อหาของโครงงานจะตองสอดคลองกับ
สาขาวิชาที่เรียน) 
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3103-2109 วิทยาการกาวหนางานเชื่อมอุตสาหกรรม 3 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของเนื้อหาของวิทยาการความกาวหนาในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถคนควา สืบคน วิทยาการความกาวหนาในงานเชื่อมอุตสาหกรรมมาประยุกตใชใน

งานอาชีพแลวประดิษฐเปนงานหรือโครงการพรอมคูมือการประดิษฐ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเชื่อมอุตสาหกรรมดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของเนื้อหาของวิทยาการความกาวหนาในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 
2. คนควา สืบคน วิทยาการความกาวหนาในงานเชื่อมอุตสาหกรรมมาประดิษฐเปนงานหรือ

โครงการพรอมคูมือการประดิษฐ 
คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชานี้เปนรายวิชาที่จัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานงานเชื่อม
อุตสาหกรรมที่เกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งมีความสําคัญตอวงการงานเชื่อมอุตสาหกรรม และมิไดมีไวในรายวิชาของ
หลักสูตรนี้ รายละเอียดเนื้อหาสามารถหาเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 
 
3103-2110 อุปกรณจับยึดในงานเชื่อม 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบอุปกรณจับยึดในงานเชื่อม 
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชและออกแบบสรางอุปกรณจับยึดในงานเชื่อมไดเหมาะสม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบอุปกรณจับยึดในงานเชื่อม 
2. ออกแบบอุปกรณจับยึดในงานเชื่อมตามมาตรฐาน 
3. ออกแบบอุปกรณนําเจาะในงานเชื่อมตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบอุปกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงานเชื่อมอุตสาหกรรม ชนิด 
หนาที่ของชิ้นสวน มาตรฐานของอุปกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงานในงานเชื่อม ออกแบบอุปกรณนําเจาะและ
จับยึดชิ้นงานตามลําดับขั้น 
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3103-4101 ปฏิบัติงานเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 1 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในโรงงานผลิตภัณฑโลหะที่เปนการผลิตแบบ Line production และ

แบบ  Jobs Order 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. วางแผนทางเทคนิคการผลิตในงานผลิตภัณฑโลหะ เลือกใชเครื่องมือ เครื่องจักรในงานผลิตแบบ

Jobs Order และแบบ Line product 
3. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบชิ้นงานผลิตภัณฑ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในโรงงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทํางานเกี่ยวกับการเลือก การใชเครื่องมืออุปกรณ
เครื่องจักรในการตัด การข้ึนรูปชนิดตางๆ การประกอบชิ้นงาน การเขาตะเข็บ การย้ําหมุด การบัดกรีออนแข็ง 
การเชื่อมแบบตางๆ การตกแตงผิวสําเร็จดวยกรรมวิธีตางๆ โดยทํางานตามแบบสั่งงาน (เปนรายวิชาที่
สถานศึกษากับสถานประกอบการกําหนดการเรียนการสอนรวมกัน) 
 
3103-4102 ปฏิบัติงานเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 2 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตภัณฑโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในโรงงานผลิตที่เปนการผลิตแบบ  Line Production และ Jobs Order 
3. เพื่อใหมีความสามารถในการวางแผนใชเครื่องมือ เครื่องจักรและควบคุมคุณภาพในงาน

ผลิตภัณฑโลหะ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. วางแผนทางเทคนิคการผลิตในงานผลิตภัณฑโลหะเลือกใชเครื่องมือ เครื่องจักรในงานผลิตแบบ

Jobs Order และแบบ Line product 
3. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบชิ้นงานผลิตภัณฑ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติในโรงงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทํางานเกี่ยวกับการเลือก การใชวัสดุช้ินงาน การเลือก การ
ใชเครื่องมือ อุปกรณเครื่องจักรในการตัด การข้ึนรูปชนิดตางๆ การอานแบบ การขยายแบบ การประกอบ
ช้ินงาน การเขาตะเข็บ การย้ําหมุด การบัดกรีออน แข็ง การเชื่อมแบบตางๆ การตกแตงผิวสําเร็จดวยกรรมวิธี
ตางๆ (เปนรายวิชาที่สถานศึกษากับสถานประกอบการกําหนดการเรียนการสอนรวมกัน) 
 
3103-4103 ปฏิบัติงานเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 3 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตภัณฑโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในโรงงานผลิตที่เปนการผลิตแบบ  Line Production  และ  Jobs Order 
3. เพื่อใหมีความสามารถในการวางแผนใชเครื่องมือ เครื่องจักรและควบคุมคุณภาพชิ้นงานใน

สถานีการผลิตตางๆ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. วางแผนทางเทคนิคการผลิตในงานผลิตภัณฑโลหะ เลือกใชเครื่องมือ เครื่องจักรในงานผลิตแบบ  

Job Order  และแบบ Line  Production 
3. ควบคุมและพัฒนางานเชื่อมในงานผลิตภัณฑโลหะไดมาตรฐานและปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในโรงงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทํางานเกี่ยวกับการวางแผนการจัดลําดับขั้น การ
ทํางานของเครื่องจักร  การเคลื่อนที่ของงานไปในสถานีตาง ๆ  การปรับตั้งเครื่องมือเครื่องจักร  การบํารุงรักษา
และซอมบํารุงเครื่องจักรกล การตรวจสอบควบคุมคุณภาพชิ้นงานในสถานีการผลิตตางๆ (เปนรายวิชาที่
สถานศึกษากับสถานประกอบการกําหนดการเรียนการสอนรวมกัน) 
 
3103-4104 ปฏิบัติงานเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ หลักการวางแผน จัดลําดับการทํางานของเครื่องจักร 
2. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษา ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่เปนการผลิตแบบ Line Production และ 

Jobs Order 
3. เพื่อใหมีความสามารถจัดระบบควบคุม ตรวจสอบ กระบวนการผลิตตางๆ  และเขียนรายงาน  

เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปผลการทํางาน 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 



 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (เพิ่มเติมสาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร  พ.ศ. 2549) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. วางแผนทางเทคนิคการผลิตในงานผลิตภัณฑโลหะ เลือกใชเครื่องมือ เครื่องจักรในงานผลิตแบบ  

Jobs Order และแบบ Line Production 
3. ตรวจสอบคุณภาพ แกไขขอบกพรองชิ้นงานควบคุมและพัฒนางานเชื่อมและผลิตภัณฑโลหะให

ไดมาตรฐาน 
4. จัดเก็บขอมูล เขียนรายงาน วิเคราะหสรุปผลการทํางาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติในโรงงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทํางานเกี่ยวกับการวางแผนการจัดลําดับขั้นการทํางานของ
เครื่องจักรในการผลิต การเคลื่อนที่ของงานไปในสถานที่ตางๆ การปรับตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร การบํารุงรักษา
และซอมบํารุงเครื่องจักรกล การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ช้ินงานในสถานี การผลิตตางๆ การแกไข
ขอบกพรองของชิ้นงาน การควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตของทุกสถานีใหสอดคลองสัมพันธกัน 
พรอมทั้งการเขียนรายงาน การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทํางาน (เปนรายวิชาที่สถานศึกษา
กับสถานประกอบการกําหนดการเรียนการสอนรวมกัน) 
 
3103-2201 เทคโนโลยีการเชื่อม 2 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ ทิก มิก แม็ก 
ช้ินงานเหล็กกลาผสม ทองแดง อะลูมิเนียม 

2. เพื่อใหสามารถทดลองและเชื่อมเหล็กกลาผสม ทองแดง อะลูมิเนียมดวยการเชื่อมอารกลวดหุม 
ฟลักซ ทิก มิก แม็ก ใตฟลั๊ก ตามขอกําหนดมาตรฐาน 

3. เพื่อใหสามารถตรวจสอบ เปรียบเทียบคุณภาพชิ้นงานเชื่อมดวยวิธีบากหักแนวเชื่อม (Notch 
Bend) การดดั (Bend) และดูโครงสรางมหัพภาค (Macro) ตามมาตรฐานงานเชื่อม 

4. บันทึกรายการในงานควบคุมการเชื่อม ( WPS ,  PQR)  ตามมาตรฐานกําหนด 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ ทิก มิก แม็ก ช้ินงานเหล็กกลา

ผสม ทองแดง อะลูมิเนียม 
2. ทดลองและเชื่อมเหล็กกลาผสม ทองแดง อะลูมิเนียมดวยการเชื่อมอารกลวดหุม ฟลักซ ทิก มิก    

แม็ก ใตฟลั๊ก ตามขอกําหนดมาตรฐาน 
3. ตรวจสอบ เปรียบเทียบคุณภาพชิ้นงานเชื่อมดวยวิธีบากหักแนวเชื่อม (Notch Bend) ดัด (Bend) 

ตรวจโครงสรางมหัพภาค (Macro) ตามมาตรฐานงานเชื่อมบันทึกรายการในงานควบคุมการเชื่อม 
( WPS ,  PQR)  ตามมาตรฐานกําหนด 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ปวส. 2546 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาทดลองและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเชื่อมเหล็กหลาผสม ทองแดง อะลูมิเนียม รอยตอรองและ
ฉาก ดวยการเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ ทิก (TIG) มิก (MIG) แม็ก (MAG) เชื่อมใตฟลักซ วิเคราะหตรวจ
โครงสรางและสมบัติทางกล ทดลองเชื่อมโดยเนนเกี่ยวกับความเร็ว กระแสไฟเชื่อม ระยะอารก ชนิดของลวด
เชื่อมกับการเชื่อมแนวเดียว (Single) และการเชื่อมหลายแนว (Multiple) ตรวจสอบงานเชื่อมดวยการบากหัก
แนวเชื่อม (Notch Bead) การดัด (Bend) ตรวจโครงสรางมหัพภาค วิเคราะหผลการตรวจสอบแนวเชื่อมและ
การเขียนรายงานตามมาตรฐาน 
 
3103-2202 เทคโนโลยีการเชื่อม 3 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการกระบวนการเชื่อมพิเศษ 
2. เพื่อใหสามารถในการเชื่อมโลหะตางๆ  ตามแบบรอยตอกําหนด 
3. เพื่อใหสามารถในการตรวจสอบงานเชื่อมดวยวิธีตางๆ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เชื่อมเหล็กกลา ทองแดง อะลูมิเนียม  เหล็กกลาสแตนเลสดวยกระบวนการเชื่อมทิก มิก 
2. ตรวจสอบวิเคราะหแนวเชื่อมแตละกระบวนการเชื่อมแบบทําลายและไมทําลายสภาพ 
3. บันทึกรายการในงานควบคุมการเชื่อม ( WPS,  PQR)  ตามมาตรฐานกําหนด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาทดลองและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเชื่อมเหล็กกลา ทองแดง อะลูมิเนียม เหล็กกลาสแตนเลส 
ดวยกระบวนการเชื่อมทิก  มิก  เปรียบเทียบความแตกตางของแนวเชื่อมแตละกระบวนการเชื่อม  บันทึก
รายการควบคุมการเชื่อม ( WPS ,  PQR)  ตามมาตรฐาน 
 
3103-2203 การคํานวณในงานเชื่อม 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับการรับแรงของชิ้นสวนในโครงสราง 
2. เพื่อใหสามารถเลอืกหาสูตรหาคาแรงตามลักษณะโครงสราง 
3. เพื่อใหสามารถคํานวณหาคาแรงของชิ้นสวนโครงสรางเพื่อหาขนาดรอยเชื่อม 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 



 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (เพิ่มเติมสาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร  พ.ศ. 2549) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับการรับแรงของชิ้นสวนในโครงสราง 
2. คํานวณหาความเคนที่เกิดในงานเชื่อมโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
3. คํานวณหาแรงและความเคนในรอยเชื่อมตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคํานวณหาแรงในชิ้นสวนรับแรงของโครงสราง ทบทวนหนวยของแรง ทิศทาง
และปริมาณของแรง การแยกแรง และการหาแรงลัพธ โมเมนตของแรง ลักษณะชนิดของจุดรองรับ (Support) 
การหาความเคนแรงดึง แรงเฉือน แรงบิด การหาความเครียดความสัมพันธระหวางความเคน ความเครียด 
ศึกษามาตรฐานกําหนดของเหล็กชนิดตางๆ (ความเคนที่ยอมให) ความแตกตางของการรับภาระระหวางแรงดึง
และ แรงอัด ชนิดของภาระที่กระทําตองาน หลักการของแรงสถิตย ชนิดและการหาแรงที่เกิดข้ึนในคาน
รับภาระ (Normal Shear) โมเมนตดัด แบบโครงสรางหลังคา โครงสรางเหล็ก การวิเคราะหชนิดและชนิดของ
แรงในโครงสรางเหล็ก การหาโมเมนตความเฉื่อยการคํานวณความเคนแรงอัด แรงเฉือนของคาน มาตรฐาน
กําหนดในการคํานวณแนวเชื่อม การคํานวณหาขนาดของแรงที่กระทําตอแนวเชื่อม ความยาวแนวเชื่อม ความ
เคนในแนวเชื่อมแบบตอชน การคํานวณหาขนาดแนวเชื่อม (Throat) ของแนวเชื่อมฟลเลต การคํานวณหาขนาด
ของแนวเชื่อมที่รับแรงเฉือน แรงบิดและแรงอัด 
 
3103-2204 การตรวจสอบดวยคลื่นอัลทราโซนิกส 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการตรวจสอบดวยคลื่นเสียงอัลทราโซนิกส 
2. เพื่อใหสามารถตรวจสอบดวยคลื่นเสียงอัลทราโซนิกสตามมาตรฐาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจในหลักการตรวจสอบดวยคลื่นเสียงอัลทราโซนิกส 
2. ติดตั้ง ปรับตั้ง (Calibrate) เครื่องทดสอบดวยคลื่นเสียงอัลทราโซนิกสใหพรอมใชงานกับโลหะ

ชนิดตางๆ ท่ีความหนาตางๆ ตามกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบงานเชื่อม 
3. ตรวจสอบโลหะงาน แผน ทอ งานหลอ ทุบขึ้นรูป  ดวยคลื่นเสียงอัลทราโซนิกสตามมาตรฐาน 
4. ตรวจสอบงานเชื่อมโลหะดวยคลื่นเสียงอัลทราโซนิกสตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ มาตรฐานและกระบวนการตรวจสอบดวยคลื่นเสียง อุปกรณในการตรวจสอบและการ
ปฏิบัติการตรวจสอบโลหะที่เปนแผน แทง ทอ งานหลอ ทุบขึ้นรูป  และงานเชื่อม 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ปวส. 2546 
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3103-2205 การตรวจสอบดวยรังสี 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักและวิธีการตรวจสอบดวยการถายภาพรังสี 
2. เพื่อใหสามารถตรวจสอบงานเชื่อมดวยการถายภาพดวยรังสี 
3. เพื่อใหสามารถอาน วิเคราะหภาพถายช้ินงานเชื่อม 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักและวิธีการตรวจสอบดวยการถายภาพรังสี 
2. ตรวจสอบงานเชื่อมโลหะดวยการถายภาพรังสีตามมาตรฐาน 
3. วิเคราะหและแปรผลฟลมภาพถายรังสีงานเชื่อมตามมาตรฐาน 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ มาตรฐานและกระบวนการตรวจสอบดวยการถายภาพรังสี อุปกรณในการตรวจสอบ
และปฏิบัติการตรวจสอบงานเชื่อมดวยการถายภาพรังสี การวิเคราะหและแปรผลฟลมภาพถายรังสีงานเชื่อม
ตามมาตรฐาน 
 
3103-2206 โลหะวิทยา 2 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการโลหะวิทยาและการตรวจสอบโครงสรางระบบ 2 ธาตุ 
2. เพื่อใหสามารถตรวจสอบงานทางโลหะวิทยาและการตรวจสอบโครงสรางโลหะในกลุมเหล็ก

และนอกกลุมเหล็กระบบ 2 ธาตุตามมาตรฐาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการโลหะวิทยาและการตรวจสอบโครงสรางระบบ 2 ธาตุ 
2. นําแผนภาพ ทีทีที (TTT) เหล็กกลามาใชวิเคราะหช้ินงานเชื่อมโลหะ 
3. ตรวจสอบโครงสรางชิ้นงานเชื่อมโลหะกลุมเหล็ก  ตามมาตรฐาน 
4. ตรวจสอบความสามารถในการชุบแข็งเหล็กกลา (Harden ability) 
5. ตรวจสอบโครงสรางชิ้นงานเชื่อมโลหะนอกกลุมเหล็ก 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิกิริยาเปอรริเทคติก ยูเทคติก ยูเทคตอย ในระบบ 2 ธาตุ และแผนภูมิ 
สมดุลของเหล็กคารบอน โครงสรางของเหล็กกลาและเหล็กหลอในแผนภูมิสมดุลเหล็กกลาคารบอนขณะเย็นตัว
ตอเนื่องในสภาวะสมดุล  กลไกการเปลี่ยนแปลงออสเทนไนตเปนโครงสรางเฟอรไรต  ซีเมนตไตต –I และ III 
แผนภาพ ทีทีที (TTT) โครงสรางและการเปลี่ยนแปลงจากความสัมพันธ เวลา อุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลง 
(TTT) กลไกการเพิ่มความแข็ง (Strengthening Mechanisms) ความสามารถในการเพิ่มความแข็งดวยวิธี โจมินี 
(Jominy) การทดสอบความแข็ง การอบชุบเหล็กกลา การตรวจสอบโครงสรางโลหะในกลุมเหล็ก และนอกกลุม
เหล็ก ระบบ 2 ธาตุ การทดลอง  Harden ability 
 
3103-2207 โลหะวิทยา 3 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการงานโลหะวิทยาและการตรวจสอบโครงสรางโลหะระบบ 3 ธาตุ 
2. เพื่อใหสามารถตรวยสอบงานทางโลหะวิทยาและการตรวจสอบโครงสรางโลหะในกลุมเหล็ก

และนอกกลุมเหล็กระบบ 3 ธาตุ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการงานโลหะวิทยาและการตรวจสอบโครงสรางโลหะระบบ 3 ธาตุ 
2. คํานวณสวนผสมของธาตุในแผนภาพสมดุล 3 ธาตุ 
3. ตรวจสอบโครงสรางเหล็กกลาผสม โลหะนอกกลุมเหล็กระบบ 3 ธาตุ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแผนภาพสมดุลระบบ 3 ธาตุ การหาสัดสวนผสมของธาตุตางๆ ในระบบ 3 
ธาตุ  อิทธิพลของธาตุผสมตอการเปลี่ยนแปลงของแผนภูมิสมดุลระบบ 2 ธาตุ การแข็งตัวและการเกิด 
Segregation การเกิดผลึกไพรมารี่ยูเทคติก ไบนารี่ยูเทคติกเทอรนารี การวิเคราะหเฟส ในระบบ 3 ธาตุ 
ความสัมพันธระหวางสวนผสมโครงสรางและคุณสมบัติของเหล็กกลา เหล็กกลาผสม การเพิ่มความแข็ง 
อะลูมิเนียม Aging การกัดกรอน การตรวจสอบโครงสรางโลหะในและนอกกลุมเหล็ก ระบบ 3 ธาตุ  การชุบ
แข็ง (Aging) อะลูมิเนียม 
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3103-2208 โครงสรางเหล็กและภาชนะแรงดัน 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเกี่ยวกับโครงสรางเหล็กและภาชนะแรงดัน ตามมาตรฐาน 
2. เพื่อใหสามารถบอกชนิดลักษณะและสวนประกอบของโครงสรางเหล็กและภาชนะแรงดันตาม

มาตรฐาน 
3. เพื่อใหสามารถวางแผนและกําหนดการติดตั้งโครงสรางตามลักษณะงานตาง ๆ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยการปฏิบัติงานเขียนแบบงานทอดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเกี่ยวกับโครงสรางเหล็กและภาชนะแรงดัน ตามมาตรฐาน 
2. จําแนกชนิด  ลักษณะและสวนประกอบของโครงสรางเหล็กและภาชนะรับแรงดนัตามมาตรฐาน 
3. วางแผนและกําหนดการติดตั้งโครงสรางตามลักษณะงานตางๆ 
4. วางแผนและกําหนดการสรางภาชนะแรงดันตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ ลักษณะ ชนิด สวนประกอบสําคัญ ของโครงสราง โครงหลังคา เสา โครงยึด โครงถัก 
วงกบประตูหนาตาง และชองลม พรอมทั้งการยกประกอบ ติดตั้งโครงสรางโรงรถ สะพานลอย ทางเทา 
ระเบียงลูกกรง ถังความดัน ถังน้ํา การใชอะลูมิเนียมประกอบ และตกแตงโดยเนนถึงมาตรฐานของวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทยหรือมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม  หรือมาตรฐานของตางประเทศ  เชน  JIS  
DIN ASTM 
 
3103-2209 ไฟฟาในงานเชื่อม 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการไฟฟาเบื้องตน โครงสราง คุณสมบัติของอะตอม ความตานทาน 
ตัวนําและฉนวน 

2 เพื่อใหสามารถนํากฎของโอหมไปใชงานในวงจรไฟฟา คํานวณคาตางๆ ทางไฟฟาเกี่ยวกับ
เครื่องเชื่อมไฟฟา กระแสและแรงดันไฟฟาขณะเชื่อมและขณะหยุดเชื่อม 

3 เพื่อใหสามารถวิเคราะห เปรียบเทียบความสัมพันธของแรงเคลื่อนและกระแสไฟฟาที่มีตอระยะ
อารกในการเชื่อม ขนาดความโตลวดเชื่อม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการไฟฟาเบื้องตน โครงสราง คุณสมบัติของอะตอม ความตานทาน ตัวนําและฉนวน 
2. นํากฎของโอหมไปใชงานในวงจรไฟฟา คํานวณคาตางๆ ทางไฟฟาเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟา 

กระแสและแรงดันไฟฟาขณะเชื่อมและขณะหยุดเชื่อม 
3. กําหนดขนาดสายเชื่อมและสายดินสําหรับเครื่องเชื่อมไฟฟา ตามมาตรฐานทางไฟฟา 
4. บอกความสัมพันธของกระแสไฟฟา  แรงเคลื่อนไฟฟา  กับระยะอารกตามมาตรฐาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาทฤษฎีโครงสรางและคุณสมบัติของอะตอม ความตานทานตัวนําและฉนวน กฎของโอหม และ
การนําไปใชงานในวงจรไฟฟา การคํานวณของแรงเคลื่อนตกครอม และกระแสในสายเชื่อม การเลือกขนาด
ชนิดของสายเชื่อม  การคํานวณหาคาตางๆ และเขียนเวคเตอรไดอะแกรมในไฟฟา ระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส 
โครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องเชื่อมแบบไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ ผลตางของระบบเครื่อง
เชื่อมแบบกระแสคงที่และแบบแรงเคลื่อนคงที่  ความสัมพันธของกระแส แรงเคลื่อนไฟฟาและระยะอารก ท่ี
เหมาะสมกับงานเชื่อม มาตรฐานของเครื่องเชื่อมและการนําไปใชงาน และการบํารุงรักษาเครื่องเชื่อม 
 
3103-2210 ประดิษฐกรรมพิเศษการเชื่อมโลหะ 3 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความสามารถในการสราง ประดิษฐ  คิดคนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการทํางาน 
2. เพื่อใหสามารถจัดทําผลงานประดิษฐคิดคนโดยใชความรูทักษะจากการศึกษาในสาขาวิชาพรอม

ท้ังการเขียนแผน การนําเสนอผลงาน และการรายงานผล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางาน ความคิดสรางสรรค ความรอบคอบ และความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สราง ประดิษฐ  คิดคนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการทํางาน 
2. จัดทําผลงานประดิษฐคิดคนพรอมทั้งการเขียนแผน การนําเสนอผลงาน และการรายงานผล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ประมวลผลความรูจากรายวิชาตางๆ ของสาขางานการเชื่อมโลหะนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับ
เทคโนโลยีจนไดผลเดนชัด เพื่อเปนการพิสูจนความรูและทักษะในระดับชางเทคนิค  ผูเรียนจะตองวางแผน
นําเสนอโครงการ  ผลงานทางวิชาการหรือการออกแบบ หรือสรางเครื่อง หรืออุปกรณในงานชางอุตสาหกรรม
ท่ีเกี่ยวของใหแลวเสร็จในเวลากําหนด ซึ่งจะตองมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเปนระยะ  ตลอดการ
ทําโครงงาน  เมื่อเสร็จสมบูรณแลวตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจและสัมภาษณ (เนื้อหาของโครงงาน
จะตองสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน) 
 
3103-2211 วิทยาการกาวหนาการเชื่อมโลหะ 3 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของเนื้อหาของวิทยาการความกาวหนาในงานเชื่อมโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถคนควา สืบคน วิทยาการความกาวหนาในงานเชื่อมโลหะมาประยุกตใชในงาน

อาชีพแลวประดิษฐเปนงานหรือโครงการพรอมคูมือการประดิษฐ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเชื่อมโลหะดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของเนื้อหาของวิทยาการความกาวหนาในงานเชื่อมโลหะ 
2. คนควา สืบคน วิทยาการความกาวหนาในงานเชื่อมโลหะมาประดิษฐเปนงานหรือโครงการ

พรอมคูมือการประดิษฐ 
คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชานี้เปนรายวิชาที่จัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานงานเชื่อมโลหะที่เกิดข้ึน
ในอนาคต ซึ่งมีความสําคัญตอวงการงานเชื่อมอุตสาหกรรม และมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรนี้ 
รายละเอียดเนื้อหาสามารถหาเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 
 
3103-2212 งานเชื่อมซอมบํารุง 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเชื่อมซอมบํารุง 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหชนิด สมบัติโลหะชิ้นงาน สาเหตุของการชํารุดเสียหาย 
3. เพื่อใหสามารถเลือกวัสดุ วิธีการซอม วางแผนกําหนดลําดับขั้นการเชื่อมซอมบํารุงเหมาะสมกับ

ลักษณะงาน 
4. เพื่อใหสามารถเชื่อมซอมบํารุงชิ้นงานเหมาะสมกับกระบวนการเชื่อม 
5. เพื่อมีกิจนิสัยการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเชื่อมซอมบํารุง 
2. วิเคราะหชนิด สมบัติโลหะชิ้นงาน สาเหตุของการชํารุดเสียหาย 
3. เชื่อมซอมบํารุงชิ้นงานเหล็กกลาคารบอน เหล็กเครื่องมือ เหล็กหลอ เหล็กกลาสแตนเลส 
4. เชื่อมซอมบํารุงชิ้นงานอะลูมิเนียม อะลูมิเนียมผสม  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติหลักการของการเชื่อมซอมบํารุง การเชื่อมเพื่อปองกัน การเชื่อมซอมแซม ประเภท
ของการสึกหรอ วิธีกําหนด (Identify) ชนิดของโลหะ วิธีและลําดับการเชื่อมซอมชิ้นงานเหล็กกลาคารบอน 
เหล็กหลอ เหล็กเครื่องมือ เหล็กกลาสแตนเลส อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมผสม ดวยวิธีการเชื่อมดวยลวดหุม 
ฟลักซ ทิก มิก แลนประสานการเชื่อมพอกและพนพอก การเตรียมชิ้นงานเชื่อมซอมบํารุงเหล็กกลาคารบอน 
เหล็กหลอ เหล็กเครื่องมือ เหล็กกลาสแตนเลส  อะลูมิเนียม  อะลูมิเนียมผสม 



 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (เพิ่มเติมสาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร  พ.ศ. 2549) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
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3103-2213 เทคโนโลยีการเชื่อมขั้นสูง 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับวิทยาการความกาวหนางานเชื่อมโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถคนควา สืบคน วิทยาการความกาวหนาในงานเชื่อมอุตสาหกรรมมาประยุกตใชใน

งานอาชีพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเชื่อมโลหะดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของเนื้อหาของวิทยาการความกาวหนาในงานเชื่อมโลหะ 
2. คนควา สืบคน วิทยาการความกาวหนาในงานเชื่อมโลหะจัดทําเปนคูมอืการทํางาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและทดลองลักษณะการเชื่อมเปนแบบอัตโนมัติ (Fully Automatic) การเชื่อมลําอิเล็กตรอน 
(Electron Beam Welding)  การตัด เชื่อมดวยเลเซอร (Laser Ultrasonic Welding)  การเชื่อมดวยหุนยนต 
(Robot Welding) 
 
3103-4201 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 1 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะแบบงาน
เฉพาะอยาง ( Jobs Order) และสายการผลิต ( Line Production ) 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบสั่งงาน การเลือกใชเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ ตามแบบและ
ปฏิบัติงานขึ้นรูป แปรรูป ประกอบ แกไขปญหาขอบกพรอง ปรับปรุง พัฒนางานผลิตผลิตภัณฑ
โลหะ 

3. เพื่อใหสามารถควบคุมคุณภาพและตรวจสอบชิ้นงานผลิตภัณฑ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานประกอบ ติดตั้งผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. อานแบบสั่งงาน เลือกใชเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ ตามแบบ 
3. ข้ึนรูป แปรรูป ประกอบชิ้นงานผลิตผลิตภัณฑโลหะตามแบบ 
4. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบชิ้นงานผลิตภัณฑตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในโรงงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทํางานเกี่ยวกับการเลือก การใชเครื่องมืออุปกรณ 
เครื่องจักรในการตัด การเจาะ การดัด การพับ การตัดดวยแกสเพื่อเตรียมชิ้นสวนตางๆ การประกอบชิ้นงานตาม
แบบ การเชื่อมยึดสําหรับชางเชื่อมตอไป การตรวจสอบชิ้นงานและการควบคุมคุณภาพ  (เปนรายวิชาที่
สถานศึกษารวมมือกับสถานประกอบการ  กําหนดการเรียนและการปฏิบัติรวมกัน) 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ปวส. 2546 
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3103-4202 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 2 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะแบบงาน
เฉพาะอยาง ( Jobs Order) หรือสายการผลิต ( Line Production ) 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบสั่งงาน เลือกใชเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ ตามแบบและ
ปฏิบัติงานขึ้นรูป แปรรูป ประกอบ แกไขปญหาขอบกพรอง ปรับปรุง พัฒนางานผลิตผลิตภัณฑ
โลหะ 

3. เพื่อใหสามารถสรางอุปกรณในการจับยดึชิ้นงาน อุปกรณชวยทํางานผลิต ติดตั้งอุปกรณชวยผลิต
ในโรงงานผลิตภัณฑโลหะ 

4. เพื่อใหสามารถจัดระบบการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบผลิตภัณฑงานเชื่อม 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานประกอบ ติดตั้ง ผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. อานแบบสั่งงาน เลือกใชเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ ตามแบบ 
3. ข้ึนรูป แปรรูป ประกอบชิ้นงานผลิตผลิตภัณฑโลหะตามแบบ 
4. สรางอุปกรณในการจับยึดชิ้นงาน อุปกรณชวยทํางานผลิต ติดตั้งอุปกรณชวยผลิต 
5. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบชิ้นงานผลิตภัณฑตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตภัณฑโลหะโดยทํางานเกี่ยวกับการสรางอุปกรณในการจับยึดชิ้นงาน อุปกรณ
ในการชวยทํางานผลิต การติดตั้งอุปกรณเขากับผลิตภัณฑดวยกระบวนการเชื่อมดวยลวดหุมฟลักซ การเชื่อม
มิก การเชื่อมทิก  การตรวจสอบงานเชื่อมทั้งแบบทําลายและไมทําลายสภาพ  (เปนรายวิชาที่สถานศึกษา
รวมมือกับสถานประกอบการ  กําหนดการเรียนและการปฏิบัติรวมกัน) 
 
3103-4203 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 3 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะแบบงาน
เฉพาะอยาง ( Jobs Order) หรือสายการผลิต ( Line Production ) 

2. เพื่อใหสามารถวางแผนใชเครื่องมือ เครื่องจักรจัดลําดับขั้นการผลิต การนําวัสดุอุปกรณเขา จัด
ผลิตภัณฑเขาที่เห็บและจัดระบบควบคุมคุณภาพชิ้นงานในสถานีการผลิตตางๆ 

3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานขึ้นรูป แปรรูป ประกอบ สรางอุปกรณในการจับยึดชิ้นงาน อุปกรณ
ชวยทํางานผลิต ติดตั้งอุปกรณชวยผลิตใน แกไขปญหาขอบกพรอง ปรับปรุง พัฒนางานผลิต 

4. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 



 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (เพิ่มเติมสาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร  พ.ศ. 2549) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานหระกอบ ติดตั้ง ผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. วางแผนใชเครื่องมือ เครื่องจักร จัดลําดับขั้นการผลิต การนําวัสดุอุปกรณเขา จัดผลิตภัณฑเขาที่

เก็บและจัดระบบควบคุมคุณภาพชิ้นงานในสถานีการผลิตตางๆ 
3. ข้ึนรูป แปรรูป ประกอบ สรางอุปกรณในการจับยึดชิ้นงาน อุปกรณชวยทํางานผลิต ติดตั้ง

อุปกรณชวยผลติใน แกไขปญหาขอบกพรอง ปรับปรุง พัฒนางานผลิต 
4. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบชิ้นงานผลิตภัณฑตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในโรงงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทํางานเกี่ยวกับการวางแผน จัดข้ันตอนการผลิต 
จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณในการผลิต การตรวจสอบงานโลหะ จัดเตรียมชิ้นงานเพื่อการตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพวิธีการตางๆ การอานคาการประเมินผลงานหรือทํางานเกี่ยวกับการเชื่อมผลิตภัณฑท่ีใชมาตรฐาน
ควบคุมการผลิต มาตรฐานการทดสอบดวยกระบวนการเชื่อมชนิดตาง ๆ  (เปนรายวิชาที่สถานศึกษารวมมือกับ
สถานประกอบการ กําหนดการเรียนและการปฏิบัติรวมกัน) 
 
3103-4204 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 4 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวางแผนการทํางานในโรงงานผลิตภัณฑโลหะแบบเฉพาะอยาง 
( Jobs Order) หรือสายการผลิต (Line Production) 

2. เพื่อใหสามารถวางแผน จัดจําแนกขั้นตอน ควบคุมการใชวัสดุ ควบคุม  ตรวจสอบการผลิต 
3. เพื่อใหสามารถแกไขปญหา ขอบกพรอง และรายงานผลการผลิต 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการวางแผนการทํางานในโรงงานผลิตภัณฑโลหะแบบเฉพาะอยาง (Jobs Order) หรือ

สายการผลิต (Line Production) 
2. วางแผนและจัดจําแนกขั้นตอนงานผลิตภัณฑโลหะ ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานกําหนด 
3. แกไขขอบกพรอง รายงานสรุปผลและวิธีการแกไขปญหาจากงานผลิต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในโรงงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทํางานเกี่ยวกับการวางแผนการทํางาน การจัดจําแนก
งานการควบคุมการใชวัสดุอุปกรณ การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานกําหนด การตรวจสอบชิ้นงาน การ
รายงานผลการตรวจสอบ การแกไขขอบกพรองของงาน (เปนรายวิชาที่สถานศึกษารวมมือกับสถาน
ประกอบการ กําหนดการเรียนและการปฏิบัติรวมกัน) 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ปวส. 2546 
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3103-2301 เขียนแบบงานทอ 1 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการเขียนแบบงานทอตามมาตรฐาน 
2. เพื่อใหสามารถอานแบบและเขียนแบบทอสุขภัณฑ ทออุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยการปฏิบัติงานดวยความละเอียด รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการเขียนแบบงานทอตามมาตรฐาน 
2. อานแบบ เขียนแบบระบบทอสุขภัณฑ ทออุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 
3. กําหนดสัญลักษณงานทอในแบบตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนแบบงานทอ สัญลักษณงานทอตามมาตรฐาน มอก. 
JIS DIN ตาม Schedule Number ของทอ ระบบจายน้ํา ระบบน้ําทิ้ง ระบบน้ํารอน ระบบสุขภัณฑ ระบบ
ดับเพลิงในอาคาร  งานทอสงจายน้ําในชุมชนดวยถังสูง  การเพิ่มแรงดัน  ผังการเดินทอ  งานทออุตสาหกรรม
และผังการปรับสภาพน้ํา 
 
3103-2302 ระบบทอในอาคาร 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการระบบทอในอาคารตามมาตรฐาน 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนตดิตั้งและตรวจสอบระบบทอในอาคารตามมาตรฐาน 
3. เพื่อใหสามารถออกแบบการสงจายและควบคุมแรงดันทอในอาคาร 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยการปฏิบัติงานเขียนแบบงานทอดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการระบบทอในอาคารตามมาตรฐาน 
2. วางแผนการติดตั้งและตรวจสอบระบบทอในอาคาร 
3. ออกแบบการสงจายและควบคุมแรงดันน้ําในอาคาร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการระบบทอในอาคาร ชนิดและอุปกรณทอ มาตรฐาน แบบและสัญลักษณของงานเดินทอ
ในอาคาร ระบบสุขภัณฑ ระบบประปา ระบบน้ําทิ้ง ระบบน้ํารอน ระบบแกส ระบบดับเพลิง การสงจายและ
ควบคุมแรงดันน้ําในอาคาร 
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3103-2303 ระบบทอในอุตสาหกรรม 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการระบบทอในอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ออกแบบอุปกรณการแขวน รองรับทอในอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 
3. เพื่อใหสามารถกําหนดวิธีการปองกันและหุมฉนวนทอในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 
4. เพื่อใหสามารถเลือกวัสดุและอุปกรณงานทอตามลักษณะและประเภทอุตสาหกรรม 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยการปฏิบัติงานเขียนแบบงานทอดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการระบบทอในอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 
2. เลือกระบบการสงจายของไหลดวยทอในงานอุตสาหกรรม 
3. ออกแบบอุปกรณแขวน รองรับ การปองกันทอ หุมฉนวนทอในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 
4. เลือกอุปกรณงานทอตามลักษณะและประเภทอุตสาหกรรม 
5. กําหนดขั้นตอนการผลิตและสงจายน้ําประปาดวยระบบถังสูงและถังแรงดัน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการระบบทอในอุตสาหกรรม ระบบการสงจายของไหลดวยทอในงานอุตสาหกรรม การ
เลือกใชทอใหเหมาะสมกับงานอุตสาหกรรมตางๆ ระบบการผลิตและสงจายน้ําประปา ระบบทอแรงดัน ทอไอ
น้ํา ทอลม ทอไฮดรอลิกส เครื่องสบูและเครื่องอัด (Pump & Compressor) วาลวและอุปกรณงานทอ การแขวน
และการรองรับ การปองกันทอและการหุมฉนวนทอ 
 
3103-2304 งานติดต้ังทออุตสาหกรรม 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการติดตั้งทออุตสาหกรรมดวยวิธีตาง ๆ 
2. เพื่อใหสามารถในการติดตั้งทออุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 
3. เพื่อใหสามารถในการตรวจสอบและทดสอบงานทอ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการติดตั้งทออุตสาหกรรมดวยวิธีตาง ๆ 
2. ตอทอดวยเกลียว หนาแปลน การเชื่อมและบัดกรีตามมาตรฐาน 
3. ดัดทอดวยวิธีดัดรอน ดัดเย็น  ประกอบขึ้นรูปทอโคง  ทอลด  ทอแยก  ตามมาตรฐานงาน 
4. ตรวจสอบและทดสอบงานทอดวยสายตา (VT) และความดันตามมาตรฐาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานทอดวยวิธีการตาง ๆ การตอทอดวยเกลียว การตอตอดวยหนาแปลน การตอทอดวยการ
เชื่อมและบัดกรี งานดัดทอดวยวิธีดัดรอน (Hot Bending) ดัดเย็น (Cold Bending) งานประกอบขึ้นรูปทอโคง 
ทอลด ทอแยก งานตรวจสอบและทดสอบทอดวยวิธีสังเกต (VT) และดวยความดัน 
 
3103-2305 ระบบการระบายอากาศ 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของระบบการระบายอากาศ 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและเลือกระบบ วัสดุ อุปกรณการระบายอากาศ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของระบบการระบายอากาศ 
2. วางแผนและเลือกระบบ วัสดุอุปกรณการระบายอากาศ 
3. ออกแบบระบบระบายอากาศจากสถานีการทํางานและโรงงานตามมาตรฐาน 
4. แกปญหาระบบระบายอากาศในระบบทออุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการระบายอากาศ ปญหาและความจําเปนของการระบายอากาศในระบบอุตสาหกรรม 
วิธีการระบายอากาศ  แผนการระบายอากาศ  เลือกใชวัสดุอุปกรณในระบบการระบายอากาศ  ออกแบบระบบการ
ระบายอากาศ  กําหนดขนาดของทอและขนาดของอุปกรณระบายอากาศ 
 
3103-2306 ระบบบําบัดน้ําเสีย 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของระบบบําบัดน้ําเสีย 
2. เพื่อใหสามารถคนหาสาเหตุและวิธีการแกปญหาการเกิดน้ําเสีย 
3. เพื่อใหสามารถวางแผนบําบัดน้ําเสียตามขอกําหนดและมาตรฐานในการบําบัดน้ําเสีย 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของระบบบําบัดน้ําเสีย 
2. เลือกวิธีการบําบัดน้ําเสียตามขอกําหนดและมาตรฐาน 
3. วางแผนบําบัดน้ําเสียจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 
4. ออกแบบระบบทอน้ําทิ้งในชุมชน  และโรงงานอุตสาหกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการของระบบบําบัดน้ําเสีย ปญหาและสาเหตุของการเกิดน้ําเสีย แหลงน้ําเสีย หลักการและ
วิธีการบําบัดน้ําเสียจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม ขอกําหนด และมาตรฐานในการบําบัดน้ําเสีย ระบบทอน้ํา
ท้ิงในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 
 
3103-2307 ประดิษฐกรรมพิเศษงานทออุตสาหกรรม 3 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความสามารถในการสราง ประดิษฐ  คิดคนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการทํางาน 
2. เพื่อใหสามารถจัดทําผลงานประดิษฐคิดคนโดยใชความรูทักษะจากการศึกษาในสาขาวิชาพรอม

ท้ังการเขียนแผน การนําเสนอผลงาน และการรายงานผล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางาน ความคิดสรางสรรค ความรอบคอบ และความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สราง ประดิษฐ  คิดคนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการทํางาน 
2. จัดทําผลงานประดิษฐคิดคนพรอมทั้งการเขียนแผน การนําเสนอผลงาน และการรายงานผล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ประมวลผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ของสาขางานทออุตสาหกรรม นํามาประยุกตใชใหสอดคลอง
กับเทคโนโลยีจนไดผลเดนชัด เพื่อเปนการพิสูจนความรู และทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเรียนจะตองวางแผน
นําเสนอโครงการ  ผลงานทางวิชาการหรือการออกแบบ หรือสรางเครื่อง หรืออุปกรณ ในงานชางอุตสาหกรรม
ท่ีเกี่ยวของใหแลวเสร็จในเวลากําหนด  ซึ่งจะตองมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเปนระยะ ตลอดการ
ทําโครงงาน เมื่อเสร็จสมบูรณแลว ตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจและสัมภาษณ  (เนื้อหาของโครงงาน
จะตองสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน) 
 
3103-2308 วิทยาการกาวหนางานทออุตสาหกรรม 3 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของเนื้อหาของวิทยาการความกาวหนาในงานทออุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถคนควา สืบคน วิทยาการความกาวหนาในงานทออุตสาหกรรมมาประยุกตใชใน

งานอาชีพแลวประดิษฐเปนงานหรือโครงการพรอมคูมือการประดิษฐ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเชื่อมโลหะดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของเนื้อหาของวิทยาการความกาวหนาในงานทออุตสาหกรรม 
2. คนควา สืบคน วิทยาการความกาวหนาในงานทออุตสาหกรรมมาประดิษฐเปนงานหรือโครงการ

พรอมคูมือการประดิษฐ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชานี้เปนรายวิชาที่จัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานงานทออุตสาหกรรมที่
เกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งมีความสําคัญตอวงการงานทออุตสาหกรรมและมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรนี้ 
รายละเอียดเนื้อหาสามารถหาเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 
 
3103-4301 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานทอ 1 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคนิคงานทอในโรงงานหรือใน
สนาม 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบสั่งงาน เลือกใชเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ ข้ึนรูป แปรรูป 
ประกอบ แกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาเทคนิคการทํางานทอในโรงงานหรืองานสนาม 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ปฏิบัติงานติดตั้ง ซอมบํารุงระบบทอโดยปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. เลือกใชเครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ และปฏิบัติงานเทคนิคงานทอตามแบบสั่งงาน 
3. ติดตั้งอุปกรณ ประกอบ แกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาเทคนิคการทํางานทอในโรงงานหรืองาน

สนามตามมาตรฐาน 
4. ซอมบํารุงระบบสงจายดวยทอท่ีใชในโรงงานหรืองานสนาม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในโรงงานหรืองานสนามที่เกี่ยวกับการอานแบบ การเดิน การติดตั้งอุปกรณประกอบวงจร
งานทอสุขภัณฑ ทอสง ทอระบายอากาศ ทอแกส ทอเชื้อเพลิง  งานซอมบํารุงระบบทอและระบบสงจายวัสดุ
ตางๆ ปมชนิดตางๆ  (เปนรายวิชาที่สถานศึกษากับสถานประกอบการกําหนดการจัดการเรียนการสอนรวมกัน) 
 
3103-4302 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานทอ 2 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ปฏิบัติงานติดตั้ง ซอมบํารุงระบบทอโดยปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. เลือกใชเครื่องมือ เครื่องจักร  อุปกรณ และปฏิบัติงานเทคนิคงานทอตามแบบสั่งงาน 
3. ติดตั้งอุปกรณ ประกอบ แกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาเทคนิคการทํางานทอในโรงงานหรืองาน

สนามตามมาตรฐาน 
4. ซอมบํารุงระบบสงจายดวยทอท่ีใชในโรงงานหรืองานสนาม 
5. ทดสอบ ตรวจสอบระบบทอ ระบบสงจายตามมาตรฐาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกใชเครื่องมือ เครื่องจักร  อุปกรณ และปฏิบัติงานเทคนิคงานทอตามแบบสั่งงาน 
2. ติดตั้งอุปกรณ ประกอบ แกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาเทคนิคการทํางานทอในโรงงานหรืองาน

สนามตามมาตรฐาน 
3. ซอมบํารุงระบบสงจายดวยทอท่ีใชในโรงงานหรืองานสนาม 
4. ทดสอบ ตรวจสอบระบบทอ ระบบสงจายตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในโรงงานหรืองานสนามที่เกี่ยวกับการอานแบบ การขยายแบบ การแยกแบบของการเดิน 
การติดตั้งอปุกรณประกอบวงจรงานทอสุขภัณฑ ทอสง ทอระบายอากาศ ทอแกส ทอเชื้อเพลิง งานซอมบํารุง
ระบบทอและระบบสงจายวัสดุตาง ๆ  การติดตั้งการซอมบํารุงปมชนิดตาง ๆ ทดสอบการสงจายดวยระบบทอ
ตามมาตรฐาน 
 
3103-4303 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานทอ 3 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ปฏิบัติงานติดตั้ง ซอมบํารุงระบบทอโดยปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. เลือกใชเครื่องมือ เครื่องจกัร  อุปกรณ และปฏิบัติงานเทคนิคงานทอตามแบบสั่งงาน 
3. ติดตั้งอุปกรณ ประกอบ แกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาเทคนิคการทํางานทอในโรงงานหรืองาน

สนามตามมาตรฐาน 
4. ซอมบํารุงระบบสงจายดวยทอท่ีใชในโรงงานหรืองานสนาม 
5. ทดสอบ ตรวจสอบระบบทอ ระบบสงจายตามมาตรฐาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกใชเครื่องมือ เครื่องจักร  อุปกรณ และปฏิบัติงานเทคนิคงานทอตามแบบสั่งงาน 
2. ติดตั้งอุปกรณ ประกอบ แกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาเทคนิคการทํางานทอในโรงงานหรืองาน

สนามตามมาตรฐาน 
3. ซอมบํารุงระบบสงจายดวยทอท่ีใชในโรงงานหรืองานสนาม 
4. ทดสอบ ตรวจสอบระบบทอ ระบบสงจายตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในโรงงานหรืองานสนามที่เกี่ยวกับการวางแผนการทํางาน การจัดจําแนกงาน การ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  การวางตําแหนงงาน การตรวจสอบคุณภาพงานของการซอมบํารุงทอและระบบสงจาย
วัสดุตาง ๆ การติดตั้ง การซอมบํารุงปมชนิดตาง ๆ การสรางการตรวจสอบงานขอตอ ของอ อุปกรณงานทอ 
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3103-4304 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานทอ 4 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ปฏิบัติงานติดตั้ง ซอมบํารุงระบบทอโดยปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. เลือกใชเครื่องมือ เครื่องจักร  อุปกรณ และปฏิบัติงานเทคนิคงานทอตามแบบสั่งงาน 
3. ติดตั้งอุปกรณ ประกอบ แกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาเทคนิคการทํางานทอในโรงงานหรืองาน

สนามตามมาตรฐาน 
4. ซอมบํารุงระบบสงจายดวยทอท่ีใชในโรงงานหรืองานสนาม 
5. ทดสอบ ตรวจสอบระบบทอ ระบบสงจายตามมาตรฐาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกใชเครื่องมือ เครื่องจักร  อุปกรณ และปฏิบัติงานเทคนิคงานทอตามแบบสั่งงาน 
2. ติดตั้งอุปกรณ ประกอบ แกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาเทคนิคการทํางานทอในโรงงานหรืองาน

สนามตามมาตรฐาน 
3. ซอมบํารุงระบบสงจายดวยทอท่ีใชในโรงงานหรืองานสนาม 
4. ทดสอบ ตรวจสอบระบบทอ ระบบสงจายตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานในโรงงานหรืองานสนามที่เกี่ยวกับการวางแผนการทํางาน การจัดจาํแนกงาน การคิด
คํานวณวัสดุอุปกรณท่ีใช การวางตําแหนง การตรวจสอบคุณภาพอุปกรณประกอบ การตรวจสอบคุณภาพ งาน
การติดตั้ง การซอมบํารุงตรวจสอบ และสรางปมชนิดตาง ๆ  การรายงานผลการทํางาน 
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3103-2401 วิศวกรรมรถโดยสาร 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถคํานวณหาแรงที่มากระทํากับชิ้นสวนของรถโดยสาร 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหลักษณะการทรงตัวของรถโดยสารขณะเคลื่อนที่ 
3. เพื่อใหสามารถคํานวณแรงขับเคลื่อนและแรงตานทานการขับเคลื่อน 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการประยุกตระบบเชิงกลมาใชกับระบบรถโดยสาร 
2. คํานวณหาแรงที่มากระทํากับลูกสูบ กานสูบ ผนังกระบอกสูบ และเพลาขอเหวี่ยง 
3. วิเคราะหลักษณะการทรงตัวของรถโดยสารขณะเคลื่อนที่ทางโคง 
4. วิเคราะหการขับเคลื่อนและแรงตานการขับเคลื่อน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการนําเอาระบบเชิงกลมาประยุกตใชกับรถโดยสาร การวิเคราะหแรงตาง ๆ ท่ีมากระทํากับ

ช้ินสวนของรถโดยสาร แรงขับเคลื่อนและแรงตานทานในการเคลื่อนที่ สมรรถนะและคุณลักษณะรถโดยสาร 
การทางตัวของรถโดยสาร ขณะที่เคลื่อนที่ไปในทางตรงและทางโคง การเลี้ยวและการบังคับเลี้ยว คุณลักษณะ
ของยางระบบรองรับและระบบเบรก ระบบสงกําลังผานคลัตช ระบบสงกําลังผานของเหลว เกียรอัตโนมัติ และ
Overdrive 
 
3103-2402 งานออกแบบรถโดยสารเบื้องตน 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการออกแบบรถโดยสารเบื้องตน 
2. เพื่อใหสามารถใชโปรแกรม  CAD - CAM ออกแบบรถโดยสาร 
3. เพื่อใหสามารถเขียนแบบภาพประกอบ และ ภาพแยกชิ้นรถโดยสาร ตามมาตรฐาน 
4. เพื่อใหสามารถกําหนดรายการวัสดุในภาพแยกชิ้นรถโดยสาร ตามมาตรฐาน 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบ  สะอาด  ประณีต และ ปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบรถโดยสาร 
2. เขียนแบบภาพประกอบ และ ภาพแยกชิ้นรถโดยสาร ดวยโปรแกรม  CAD - CAM 
3. กําหนดรายการวัสดุในภาพแยกชิ้นรถโดยสาร 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรม  CAD - CAM เพื่อออกแบบรถและ โครงสรางรถโดยสาร
ตามมาตรฐานการขนสงทางบก เขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้นรถโดยสาร รวมทั้งกําหนดขนาด 
รายการวัสดุตามมาตรฐานสากล 
 
3103-2403 ระบบเครื่องลางโดยสาร 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของระบบรองรับน้ําหนัก ระบบบังคับเลี้ยว
และระบบเบรกรถโดยสาร 

2. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจสอบ วิเคราะหและแกไขขอขัดของและซอม ระบบรองรับน้ําหนัก 
ระบบบังคับเลี้ยว และระบบเบรกรถโดยสาร 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย ประหยัดและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางาน และโครงสรางระบบเครื่องลางรถโดยสาร 
2. ตรวจวิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของของระบบเครื่องลางรถโดยสาร 
3. บํารุงรักษาและบริการระบบเครื่องลางรถโดสาร 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางานของ ระบบรองรับน้ําหนัก Hydrau-

Pnuematic, air suspension และโชกไฟฟา ระบบบังคับเลี้ยว Power Steering เฟองสายพาน ตั้งศูนยลอ และ มุม
บังคับเลี้ยวสมดุลลอ ระบบเบรก 2 วงจร การแบง Load และระบบบังคับเลี้ยว 4 ลอ เบรกกําลังแบบสัญญาณ 
เบรกกําลังแบบแรงดัน ดิสเบรก ระบบเบรกไฟฟาและระบบปองกันการล็อกเบรก การบํารุงรักษา วิเคราะห
และแกไขขอขัดของของระบบรองรับน้ําหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรกรถโดยสาร 
 
3103-2404 งานระบบไฟฟารถโดยสาร 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจสัญลักษณ อุปกรณไฟฟารถโดยสาร 
2. เพื่อใหเขาใจหลักการออกแบบวงจรไฟฟารถโดยสาร 
3. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานและตรวจสอบ แกไขระบบไฟฟารถโดยสาร 
4. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือตรวจวิเคราะห แกไข ปรับแตงขอขัดของของอุปกรณในระบบ

ไฟฟารถโดยสาร 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบ  สะอาด  ประณีต และ ปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจสัญลักษณ อุปกรณไฟฟารถโดยสาร 
2. เขาใจหลักการออกแบบวงจรไฟฟารถโดยสาร 
3. เขาใจหลักการทํางานและตรวจสอบ แกไขระบบไฟฟารถโดยสาร 
4. วิเคราะหเปลี่ยนชิ้นสวนงานไฟฟารถโดยสารตามคูมือ 
5. บริการระบบไฟฟารถโดยสาร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ  ออกแบบวงจรไฟฟา การใชเครื่องมือวัด และทดสอบ วิเคราะห
ขอขัดของในระบบประจุไฟ  ระบบแสงสวาง และ อุปกรณอํานวยความสะดวก  ระบบควบคุม ภายในรถ
โดยสาร  ไฟทาย  การติดตั้งชุดไฟทาย  จุดตอไฟสํารอง  และอุปกรณไฟฟาและสายไฟ 
 
3103-2405 อุปกรณจับยึดในงานตอรถโดยสาร 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการออกแบบอุปกรณจับยึดในงานรถโดยสาร 
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชและออกแบบสรางอุปกรณจับยึดในงานรถโดยสารใหเหมาะสม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบ  สะอาด  ประณีต และ ปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบอุปกรณจับยึดในงานรถโดยสาร 
2. ใชและออกแบบอุปกรณจับยึดในงานรถโดยสารตามมาตรฐาน 
3. ออกแบบอุปกรณนําเจาะ ในงานมาตรฐานในงานรถโดยสาร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบ  การใชอุปกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงาน  เชื่อม  ประกอบ
รถโดยสาร  ชนิด  หนาที่ของชิ้นสวนมาตรฐานของอุปกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงานในงานเชื่อม  ประกอบ  
ออกแบบอุปกรณนําเจาะและอุปกรณจับยึดช้ินงานรถโดยสาร  ตามลําดับขั้น 
 
3103-2406 งานตอรถโดยสาร 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการ กระบวนการและเทคนิคที่ใชในงานตอรถโดยสารแบบครบวงจร 
2. เพื่อใหสามารถวางแผน จัดการ ควบคุมการดําเนินการ แกปญหา ใหคําแนะนําและตรวจสอบ

ข้ันตอนการทํางาน และผลงานในการตอและบริการรถโดยสาร 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานที่ดี ละเอียดรอบคอบ ติดตาม ตรวจสอบความถูกตองและปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการจัดการ กระบวนและเทคนิควิธีการตอรถโดยสารแบบครบวงจร 
2. วางแผน จัดการ ควบคุมการดําเนินการ แกปญหา ใหคําแนะนําและตรวจสอบขั้นตอนการทํางาน

และผลงานในการตอและบริการรถโดยสาร 
3. ดําเนินการตอรถโดยสารตั้งแตการข้ึนโครงสวนลาง สวนบน หลังคา สวนทาย และสวนหัวรถ 

ประกอบแผนตัวรถ ติดตั้งอุปกรณภายใน และตกแตงผิวสําเร็จ 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและจัดการงานอูรถโดยสาร หลักการและเทคนิคการตอรถโดยสาร 
สรางชัสซี  วางคาน  พื้น  ออกแบบเขียนแบบจิ๊ก  สรางจิ๊กแผงโครงรถโครงหลังคา ประกอบชิ้นสวนแผงโครง
ขาง หุมและกรุโครงหลังคา โครงขาง ติดตั้งบันได ประตู ชองเก็บสัมภาระและติดตั้งระบบปรับอากาศ เขียน
แบบ วางแบบ สรางสวนหนาและสวนทายรถโดยสาร ติดตั้งอุปกรณรถโดยสารและการเตรียมพื้นผิว โปวสี 
พนสีรถโดยสาร ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองงานตอรถโดยสาร 
 
3103-2407 งานตรวจสอบทดสอบรถโดยสาร 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการตรวจสอบและทดสอบรถโดยสารตามมาตรฐานกรมการขนสงทางบก 
2. เพื่อใหสามารถตรวจสอบ ทดสอบตัวถังรถโดยสารตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
3. เพื่อใหสามารถตรวจสอบ ทดสอบรถโดยสารบนถนนตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ ถูกตองและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการตรวจสอบและทดสอบรถโดยสารตามมาตรฐานกรมการขนสงทางบก 
2. ตรวจสอบ และทดสอบตัวถังรถโดยสารตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
3. ตรวจสอบ และทดสอบรถโดยสารบนถนนตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบและทดสอบรถโดยสารตามมาตรฐานกรมการขนสงทางบก 
ตรวจสอบและทดสอบตัวถังรถโดยสาร ตรวจสอบระยะ ระดับ แนวเชื่อมโครงสรางชัสซีและโครงสรางตัวถัง
รถโดยสาร ตรวจสอบการประกอบ ตกแตง และรอยรั่วตัวถังรถโดยสาร ตรวจสอบรอยตอรอยรั่วระบบทอท่ี
ติดอยูกับรถโดยสารตาม พ.ร.บ.ขนสงทางบก ตรวจสอบและทดสอบรถโดยสารบนถนน ตรวจสอบระยะหยุด 
ระบบเบรก ศูนยลอและระบบบังคับเลี้ยว ระบบไฟแสงสวาง ไฟสัญญาณ ไฟเตือนตามขอกําหนด พ.ร.บ.ขนสง
ทางบกและมาตรฐานของผูผลิต 
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3103-2408 งานติดต้ังระบบเชื้อเพลิงรถโดยสาร 2 (3) 
จุดประสงครายวิชา 

1.  เพื่อใหมีความเขาใจหลักการติดตั้งอุปกรณเชื้อเพลิงรถโดยสาร 
2.  เพื่อใหมีทักษะในการติดตั้งชิ้นสวน อุปกรณ การปรับแตงและปรับปรุงสภาพเครื่องยนตรถ

โดยสารใหเหมาะสมกับการใชเชื้อเพลิง 
3.  เพื่อใหมีทักษะในการตรวจซอมบํารุงรักษา และวิเคราะหปญหาการทํางานระบบเชื้อเพลิงของรถ

โดยสาร 
4.  เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ ถูกตองและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1.  เขาใจหลักการทํางานและการติดตั้งอุปกรณเชื้อเพลิงรถโดยสาร 
2.  ติดตั้งชิ้นสวนอุปกรณ ปรับแตงและปรับปรุงสภาพเครื่องยนตรถโดยสารใชเชื้อเพลิงใหเปนไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
3.  ตรวจซอมบํารุงรักษา และวิเคราะหปญหาการทํางานระบบเชื้อเพลิงรถโดยสาร 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติของเชื้อเพลิงแกส หลักการทํางาน การติดตั้งชิ้นสวนอุปกรณ การ

ปรับแตงและการปรับปรุงสภาพเครื่องยนตใหเหมาะสมกับการใชเชื้อเพลิงแกส การตรวจซอมบํารุงรักษา และ
วิเคราะหปญหาการทํางานระบบเชื้อเพลิงแกส กฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชและการติดตั้งอุปกรณรถโดยสาร
การประมาณราคาคาบริการ 
 
3103-2409 งานสีรถโดยสาร 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ หลักการเลือกใชวัสดุงานสีรถโดยสาร และการตรวจซอมสีรถโดยสาร 
2. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจซอมและบริการงานสีรถโดยสาร การใชการบํารุงรักษาเครื่องมือ และ

การคิดประมาณราคาคาบริการ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา

สภาพแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเลือกใชวัสดุงานสีรถโดยสาร และการตรวจซอมสีรถโดยสาร 
2. ตรวจซอมและบริการงานสีรถโดยสาร โดยใชวัสดุและเครื่องมือไดตามคูมือท่ีกําหนด 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชวัสดุในงานสีรถโดยสาร การตรวจซอมและบริการงานสีรถโดยสาร 

การลอกสีการเตรียมพื้นผิวงาน การโปวสี การติดกระดาษกาว การผสมสี การพนสี การขัดสี การบํารุงรักษาสี
รถโดยสารและการคิดประมาณราคาคาบริการ 
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3103-2410 งานประดับยนตรถโดยสาร 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเลือกใชวัสดุ อุปกรณประดับรถยนตโดยสาร อุปกรณตกแตงเครื่อง
เสียงรถโดยสาร อุปกรณกันขโมย อุปกรณอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในรถโดยสาร 

2. เพื่อใหมีทักษะในการติดตั้งอุปกรณประดับยนตรถโดยสาร อุปกรณตกแตงเครื่องเสียงรถ
โดยสาร  อุปกรณกันขโมย อุปกรณอํานวยความสะดวก และอุปกรณเพื่อความปลอดภัยในรถ
โดยสาร 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี  มคีวามละเอียดรอบคอบ ถูกตองและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการติดตั้ง ตกแตงอุปกรณประดับยนตรถโดยสาร 
2. ติดตั้งอุปกรณประดับยนตรถโดยสาร อุปกรณตกแตง เครื่องเสียงรถยนต อุปกรณกันขโมย 

อุปกรณอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยในรถโดยสาร 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและการติดตั้งอุปกรณประดับยนตรถโดยสาร  อุปกรณตกแตง การ
ติดฟลมกรองแสง สติกเกอร เครื่องเสียงรถโดยสาร อุปกรณกันขโมย อุปกรณอํานวยความสะดวก และอุปกรณ
เพื่อความปลอดภัยในรถโดยสาร รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ 
 
3103-2411 งานติดต้ังระบบอิเล็กทรอนิกสรถโดยสาร 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการติดตั้งงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในรถโดยสาร 
2. เพื่อใหสามารถอานแบบ เขียนแบบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในรถโดยสาร 
3. เพื่อใหสามารถติดตั้งอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเขาตําแหนงในรถโดยสาร 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ ถูกตองและปลอดภัยมีจิตสํานึกเกี่ยวกับการ

รักษาสภาพแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการติดตั้งงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในรถโดยสาร 
2. อานแบบ เขียนแบบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในรถโดยสารตามมาตรฐาน JIS หรือ DIN 
3. ติดตั้งอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเขาตําแหนงในรถโดยสารตามมาตรฐาน JIS หรือ DIN 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานและเขียนแบบวงจรไฟฟา ติดตั้งระบบสายไฟฟา อุปกรณไฟฟารถ
โดยสาร ตามมาตรฐาน  JIS หรือ DIN ติดตั้งระบบสายอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรถ
โดยสาร ตามมาตรฐาน 



 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (เพิ่มเติมสาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร  พ.ศ. 2549) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 51 ~

3103-2412 งานบริการรถโดยสาร 3 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความสามารถในการประยุกตความรูเพื่อใชในการตรวจซอมและบริการงานรถโดยสาร 
2. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจซอมบริการ บํารุงรักษา เปลี่ยนชิ้นสวนในระบบตางๆ ของรถโดยสาร

และการตรวจสอบคุณภาพงานหลังใหการบริการอยางเปนระบบ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ ถูกตองและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการประยุกตความรูในการตรวจซอมหรือบริการงานรถโดยสาร 
2. ตรวจซอมบริการ การบํารุงรกัษาในระบบตางๆ ของรถโดยสาร เปลี่ยนชิ้นสวนตามที่คูมือ

กําหนดและการตรวจสอบคุณภาพงานหลังใหการบริการ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการตรวจซอม การบริการ การบํารุงรักษา การดัดแปลงแกไข การเปลี่ยนชิ้นสว
อุปกรณตางๆ ของรถโดยสาร การถอดประกอบและตรวจซอมตามที่คูมือกําหนด การตรวจสอบคุณภาพงาน
หลังใหบริการอยางเปนระบบ รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ 
 
3103-2413 ประดิษฐกรรมรถโดยสาร 3 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความสามารถในการสราง ประดิษฐ คิดคนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการทํางาน 
2. เพื่อใหสามารถจัดทําผลงานประดิษฐคิดคน โดยใชความรูทักษะจากการศึกษาในสาขาวิชาพรอม

ท้ังการเขียนแผน การนําเสนอผลงาน และการรายงานผล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางาน ความคิดสรางสรรค ความรอบคอบ และความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สราง ประดิษฐ คิดคนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการทํางาน 
2. จัดทําผลงานประดิษฐคิดคนพรอมทั้งการเขียนแผน การนําเสนอผลงาน และการรายงานผล 

คําอธิบายรายวิชา 
ประมวลผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ของสาขารถโดยสารนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับ

เทคโนโลยีจนไดผลเดนชัด เพื่อเปนการพิสูจนความรู และทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเรียนจะตองวางแผน
นําเสนอโครงการ ผลงานทางวิชาการหรือการออกแบบ หรือสรางเครื่อง หรืออุปกรณ ในงานชางอุตสาหกรรม
ท่ีเกี่ยวของใหแลวเสร็จในเวลากําหนด ซึ่งจะตองมีรายงานผลการปฏิบัติ  และประเมินผลงานเปนระยะ ตลอด
การทําโครงงาน เมื่อเสร็จสมบูรณแลว ตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจและสัมภาษณ (เนื้อหาของ
โครงงานจะตองสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน) 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ปวส. 2546 
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3103-4401 ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมรถโดยสาร 1 4 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับสาขางานที่
ศึกษาอยู 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทฤษฎี ข้ันตอนการทํางาน การแกปญหาของงานที่เกี่ยวของกับสาขา
งานที่ศึกษาอยู 

3. เพื่อใหสามารถจัดเตรียม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือ ดําเนินการและแกไขปญหาตามหลักการ
และขั้นตอนการทํางานของสาขางานที่ศึกษาอยู 

4. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด ปฏิบัติงาน
โดยคํานึงถึงการรักษา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทฤษฎี  ข้ันตอนการทํางาน  การแกไขปญหาของงานที่เกี่ยวของกับสาขางานที่ศึกษา 
2. วางแผนการทํางาน  จัดเตรียม  ปรับตั้ง  บํารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ  วัสดุท่ีใช  ดําเนินการและ

แกไขปญหาการทํางานตามหลักการ  เทคนิควิธีการและขั้นตอนการทํางานของสาขางานที่ศึกษาอยู 
คําอธิบายรายวิชา 

ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวเิคราะหงาน  (Job Analysis)  ท่ีจะใหผูเรียนฝกปฏิบัติ  โดย
ใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการรับคําสั่ง  การวางแผนการทํางาน  การจัดเตรียม  ปรับตั้ง  
บํารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ  วัสดุท่ีใช  การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางานตามหลักการ  เทคนิควิธีการ  
และขั้นตอนการทํางานของสาขางานที่ศึกษาอยู  พรอมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการทํางานเปนรายชิ้นงานและ
เปนรายสัปดาห 
 
3103–6001 โครงการ 4 (*) 
  (Project) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วางแผนและนําเสนอโครงการ 
2. ออกแบบและสรางเครื่องมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเกี่ยวของ 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน 



 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (เพิ่มเติมสาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร  พ.ศ. 2549) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ   ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี   วางแผน   
นําเสนอโครงการ ผลงานทางวิชาการ  การออกแบบ การสรางเครื่องมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเกี่ยวของ 
ใหเสร็จในเวลาที่กําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานให
คณะกรรมการประเมินผล 
 
3000-7001 การฝกงาน 4 (320 ช.ม.) 
 (On-The job-Training) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เพื่อใหสามารถควบคมุงาน ตรวจสอบงาน ติดตามและประเมินผล  การจัดการวิชาชีพในระดับ

เทคนิค 
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพ 
4. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  มี

วินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพ 
2. ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพอิสระ หรือแหลงวิทยาการดานการ

ควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ติดตามและประเมินผล การจัดการวิชาชีพในระดับเทคนิค 
3. สรุป รายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา  
 ฝกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพ  ไมนอยกวา 320 ช่ัวโมง  ในสถาน
ประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญดานการควบคุมงาน   
ตรวจสอบ  ติดตามประเมินผล  การจัดการวิชาชีพในระดับเทคนิค  โดยผานความเห็นชอบรวมกันของ
ผูรับผดิชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้นๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 


