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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พทุธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเชือ่มโลหะ 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม  สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ  ประกอบดวย 
1. ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุจริต ความ
กตัญูกตเวที ความอดกล้ัน การละเวนส่ิงเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดีตอ
วิชาชีพและสังคม เปนตน 

1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัยความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ ความเช่ือม่ันใน
ตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพ่ึงตนเอง เปนตน 

1.3 ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 
 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
2.1 ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
2.3  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่

พลเมือง 
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ 
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
3.3 ปฎิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ 
3.4 เขาใจหลักการอานแบบเขียนแบบเทคนิคและเลือกใชวัสดุอุตสาหกรรม 
3.5 เขาใจในวิธีการประกอบทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 
3.6 เช่ือมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผนเบ้ืองตน 
3.7 ถอดตรวจสอบและประกอบชิ้นสวนเคร่ืองยนต 
3.8 ปรับแปรรูปและข้ึนรูปงานดวยเคร่ืองมือกล 
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สาขางานผลิตภัณฑ 
3. 9 ออกแบบผลิตงานผลิตภัณฑโลหะ 
3.10 ผลิตงานผลิตภัณฑโลหะและอะลูมิเนียม 
3.11 ประมาณราคางานผลิตภัณฑโลหะ 
3.12 เช่ือมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซแผนเหล็กและทอเหล็กกลาคารบอน 
3.13 เดินทอภายในอาคารและงานทอสงความเย็น 
3.14 ชุบเคลือบผิวโลหะ งานสี และงานพลาสติก 
3.15 วัสดุชางเช่ือม และโลหะวิทยาเบื้องตน 
3.16 ปมข้ึนรูปโลหะ 

 

  สาขางานโครงสราง 
3.9 ออกแบบ เขียนแบบประมาณราคางานโครงสราง 
3.10 ผลิตงานผลิตภัณฑโลหะโครงสราง 
3.11 เช่ือมแกสแผนเหล็กกลา 
3.12 แลนประสานแผนและทอเหล็กและโลหะผสม 
3.13 เช่ือมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซแผนเหล็กและทอเหล็กกลาคารบอน 
3.14 เช่ือมอารกทังสเตนแกสคลุมแผนเหล็กกลาคารบอนและทอเหล็กกลาคารบอน 
3.15 เช่ือมอารกโลหะแกสคลุม แผนเหล็กกลาคารบอนและทอเหล็กกลาคารบอน 
3.16 เช่ือมซอมบํารุง 
3.17 วัสดุชางเช่ือม และโลหะวิทยาเบื้องตน 

 

 สาขางานอุตสาหกรรมตอตวัถังรถโดยสาร 
3.9 เช่ือมแกสแผนเหล็กกลา 
3.10 แลนประสานแผนและทอเหล็กและโลหะผสม 
3.11 เช่ือมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซแผนเหล็กและทอเหล็กกลาคารบอน 
3.12 เขียนแบบแผนคล่ีงานโลหะแผน 
3.13 ผลิตงานผลิตภัณฑโลหะที่ใชในรถโดยสาร 
3.14 ประกอบโครงสรางและตัวถังรถโดยสาร 
3.15 ประกอบติดต้ังอุปกรณภายในรถโดยสาร 
3.16 ตกแตงพนสีรถโดยสาร 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวชิาเทคนิคการผลิต 

มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 
 

 คณุภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัคุณวฒิุการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง ประเภทวิชา 

อตุสาหกรรม สาขาวชิาเทคนิคการผลิต ประกอบดว้ย 
 

 1. ด้านคุณลกัษณะทีพงึประสงค์ ไดแ้ก่  

     1.1 ดา้นคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ซือสัตยสุ์จริต กตญั ู

กตเวที อดกลนั ละเวน้สิงเสพติดและการพนนั มีจิตสาํนึกและเจตคติทีดีต่อวชิาชีพและสงัคม เป็นตน้ 

     1.2 ดา้นพฤติกรรมลกัษณะนิสัย ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความรักสามคัคี 

มีมนุษยสัมพนัธ์ เชือมนัในตนเอง ขยนั ประหยดั อดทน พึงตนเอง ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

     1.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา ไดแ้ก่ ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริมสร้างสรรค์

ความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ เป็นตน้ 
 

 2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัวไป ไดแ้ก่ 

     2.1 สือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาํวนัและเพือพฒันางานอาชีพ 

     2.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  

     2.3 มีบุคลิกภาพและคณุลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและการอยู่ร่วมกบัผูอ้นื 

     2.4 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพือส่งเสริมและพฒันางานอาชีพ  
 

 3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ไดแ้ก่ 

     3.1 วางแผน ดาํเนินงาน จดัการและพฒันางานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึง

การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม และหลกัความปลอดภยั 

     3.2 ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือพฒันางานอาชีพ 

     3.3 อา่นแบบ เขียนแบบ และวิเคราะห์แบบงาน 

     3.4 เลือกใชว้สัดอุุตสาหกรรมตามคุณลกัษณะงาน 

     3.5 ปรับ แปรรูปและขึนรูปงานดว้ยเครืองมือกล 

     3.6 เขียนโปรแกรมเอน็ซี 

     3.7 ตรวจสอบชินงานดว้ยเครืองมอืวดัทีมีความละเอียดสูง 

     3.8 ปรับปรุง ทดสอบสมบติัโลหะ 

     3.9 ตรวจสอบ และวางแผนการซ่อมบาํรุงเครืองมือกล 
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สาขางานเครืองมือกล 

     3.10 อา่นแบบ เขียนแบบและวเิคราะห์แบบงานเครืองมือกล 

     3.11 ผลิตชินส่วนเครืองมือกล ดว้ยเครืองมือกล และเครืองมือกลซีเอ็นซี 

     3.12 ตรวจสอบ ถอด และประกอบชิ นส่วนเครืองมอืกล 
 

สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 

     3.10 อา่นแบบ เขียนแบบและวเิคราะห์แบบงานแม่พิมพ์โลหะ 

     3.11 ผลิตชินส่วนแม่พิมพโ์ลหะดว้ยเครืองมือกล และเครืองมอืกลซีเอน็ซี 

     3.12 ตรวจสอบ ถอดและประกอบชิ นส่วนแม่พิมพโ์ลหะ 

     3.13 ทดลองแม่พิมพโ์ลหะ 
 

สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก 

     3.10 อา่นแบบ เขียนแบบและวเิคราะห์แบบงานแม่พิมพ์พลาสติก 

     3.11 ผลิตชินส่วนแม่พิมพ์พลาสติกดว้ยเครืองมอืกล และเครืองมือกลซีเอน็ซี 

     3.12 ตรวจสอบ ถอด และประกอบชินส่วนแม่พิมพพ์ลาสติก 

     3.13 ทดลองแม่พิมพพ์ลาสติก 
 

สาขางานผลิตชินส่วนยานยนต์ 

     3.10 อา่นแบบ เขียนแบบและวเิคราะห์แบบงานชิ นส่วนยานยนต ์

     3.11 ผลิตชินส่วนยานยนต์ ดว้ยเครืองมือกล และเครืองมอืกลซีเอน็ซี 

     3.12 ตรวจสอบ ถอด และประกอบชิ นส่วนแม่พิมพ ์

     3.13 ใชแ้ม่พิมพผ์ลิตชินส่วนยานยนต ์
 

สาขางานผลิตเครืองจักรกล 

    3.10 อ่านแบบ เขยีนแบบและวิเคราะห์แบบงานเครืองจกัรกล 

        3.11 ผลิตชินส่วนเครืองจกัรกล ดว้ยการเชือมประกอบ ใชเ้ครืองมือกล และเครืองมือกลซีเอ็นซี 

    3.12 ตรวจสอบ ซ่อมบาํรุง บาํรุงรักษา และติดตงัชิ นส่วนเครืองจกัรกล 
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