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คํานํา
เอกสารหลักสูตรและโมดูลการฝก สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา) รหัสหลักสูตร 0920162070801 นี้
ไดพัฒนาขึ้นภายใตโครงการพัฒนาระบบฝกและชุดการฝกตามความสามารถเพื่อการพัฒนาฝมือแรงงาน (Competency
Based Workforce Skill Training System) พ.ศ. 2560 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ นํ า ไปใช เ ป น ระบบการฝ ก อบรมตาม
ความสามารถ สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 เพื่อใหตอบสนองความตองการของกําลังแรงงานและตลาดแรงงานไดอยาง
เหมาะสมมากยิ่ ง ขึ้ น และเพื่ อ รองรั บ ระบบการรั บ รองมาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ แ ละระบบการรั บ รองความรู
ความสามารถในอนาคต อีกทั้งเพื่อสงมอบระบบการฝ กอบรมนี้ใหแกกําลังแรงงานกลุมเป าหมายตาง ๆ ใหกวางขวาง
มากยิ่งขึ้น ทั้งในแงของขอบเขตของการใหบริการและจํานวนผูรับบริการ
ระบบการฝกอบรมตามความสามารถเปนระบบการฝกอบรมที่สงเสริมใหผูรับการฝกอบรมสามารถฝกฝนเรียนรูได
ตามพื้นฐานความสามารถของตนในเวลาที่มีความสะดวก โดยเนนในเรื่องของการสงมอบการฝกอบรมที่หลากหลายไปใหแก
ผูรับ การฝ กอบรม และต องการให ผู รั บ การฝ ก อบรมเกิด การเรี ย นรู ดว ยตนเอง การฝกปฏิบัติจ ะดํ าเนิน การในรู ป แบบ
Learning by Doing และเนนผลลัพธการฝกอบรมในการที่ทําใหผูรับการฝกอบรมมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่
ตลาดแรงงานตองการ โดยยึดความสามารถของผูรับการฝกเปนหลัก การฝกอบรมในระบบดังกลาว จึงเปนรูปแบบการ
ฝกอบรมที่สามารถรองรับการพัฒนารายบุคคลไดเปนอยางดี นอกจากนี้ เนื้อหาวิชาในหลักสูตรการฝกตามความสามารถ
(Competency Based Curriculum : CBC) ซึ่งไดจากการวิเ คราะหงานอาชี พ (Job Analysis) ในแตละสาขาอาชี พ
จะถูกกําหนดเปนรายการความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) ที่ผูรับการฝกอบรมจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน
และสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบกิจการและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผูรับการฝกจะตองเรียนรูและฝกฝน
จนกวาจะสามารถปฏิบัติเองได ตามมาตรฐานที่กําหนดในแตละรายการความสามารถ ทั้งนี้ การสงมอบการฝก สามารถ
ดําเนินการไดทั้งรูปแบบการเรียนรูผานสื่อสิ่งพิมพ (Paper Based) และผานสื่อคอมพิวเตอร (Computer Based) โดยผูรับ
การฝกสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง (Self-Learning) ที่บานหรือที่ทํางาน และเขารับการฝกภาคปฏิบัติตามความพรอม ตาม
ความสะดวกของตน หรือตามแผนการฝก หรือตามตารางการนัดหมาย การฝกหรือทดสอบประเมินผลความรูความสามารถ
กับหนวยฝก โดยมีครูฝกหรือผูสอนคอยใหคําปรึกษา แนะนําและจัดเตรียมการฝกภาคปฏิบัติ รวมถึงจัดเตรียมและดําเนินการ
ทดสอบ ประเมินผลในลักษณะตาง ๆ อันจะทําใหสามารถเพิ่มจํานวนผูรับการฝกไดมากยิ่งขึ้น ชวยประหยัดเวลาในการเดินทาง
และประหยัดงบประมาณคาใชจายในการพัฒนาฝมือแรงงานใหแกกําลังแรงงานในระยะยาว จึงถือเปนรูปแบบการฝกที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนาฝมือแรงงาน ทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่งหากมีการนําระบบการฝกอบรมตามความสามารถมาใช
ในการพัฒนาฝมือแรงงาน จะชวยทําใหประชาชน ผูใชแรงงาน ผูวางงาน นักเรียน นักศึกษา และ ผูประกอบอาชีพอิสระ
สามารถเขาถึงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองไดอยางสะดวก และไดรับประโยชนอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
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สารบัญ
เรื่อง

หนา

คํานํา

ก

สารบัญ

ข

มาตรฐานความสามารถ

1

สวนที่ 1 โครงสรางหลักสูตร

7

สวนที่ 2 โมดูลการฝก และสวนที่ 3 หัวขอวิชา
โมดูลการฝกที่ 1 09207201 ความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงานและความปลอดภัย

20

ในการเชื่อมและตัด
โมดูลการฝกที่ 2 09207202 การใชเครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล

28

โมดูลการฝกที่ 3 09207203 การใชเครื่องเชื่อม วงจรไฟฟา และเทคนิคการเชื่อม

38

โมดูลการฝกที่ 4 09207204 สมบัติและความสามารถเชื่อมไดของโลหะ

46

โมดูลการฝกที่ 5 09207205 การเลือกใชลวดเชื่อมและแกสปกปอง

52

โมดูลการฝกที่ 6 09207206 ขอกําหนดกรรมวิธีการเชื่อม
58
โมดูลการฝกที่ 7 09207207 คณิตศาสตรประยุกตและวิทยาศาสตรเบื้องตนที่สัมพันธกับงานเชื่อม 63
โมดูลการฝกที่ 8 09207208 การตรวจสอบและคุณภาพของงานเชื่อม

69

โมดูลการฝกที่ 9 09207209 ทอ และอุปกรณประกอบทอ

77

โมดูลการฝกที่ 10 09207401 ทัศนคติในการประกอบอาชีพชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1

83

โมดูลการฝกที่ 11 09207301 การเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนารอยเชื่อมฟลเลท

87

ตําแหนงทาเชื่อม PB PF PD และ D150PF
คณะผูจัดทําโครงการ

99

ข
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

มาตรฐานความสามารถ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
หนวยความสามารถ
ความสามารถยอย (งานยอย)
1. บอกประเภทของอุบัติเหตุตาง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นไดทั่วไปใน
1. ปฏิบัติงานทั่วไปและปฏิบัติงานเชื่อม
และตัดดวยความปลอดภัย
สภาพแวดลอมของการทํางาน การรูสาเหตุและขั้นตอนตาง ๆ
จะสามารถนํามาใชปองกันอุบัติเหตุ
2. บอกสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด มาตรการ
ปองกันการเกิดอัคคีภัย ชนิดของเครื่องดับเพลิง และขอแนะนํา
การใช
3. บอกวิธีการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล เชน แวนนิรภัย
แวนตาเชื่อม หนากากเชื่อม ถุงมือ เอี๊ยมกันไฟ รองเทานิรภัย
อุปกรณปองกันเสียง อุปกรณกรองอากาศ อุปกรณปองกันศีรษะ
4. บอกกฎระเบียบทีส่ ัมพันธกับภาวการณทํางาน ความปลอดภัย
การถูกสุขลักษณะ และสิ่งแวดลอมภายในและรอบ ๆ พื้นที่
ทํางาน
5. บอกการตรวจสอบสถานที่ทํางานสําหรับความปลอดภัย
6. บอกหลักการในการใชเครื่องมือ (Hand Tools) และ
เครื่องมือกล (Power Tools) อยางปลอดภัย
7. บอกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนจากไฟไหมบาดเจ็บเล็กนอย
และบาดเจ็บสาหัส
8. บอกหลักการปฐมพยาบาลเบื้องตนในการดูแลบุคคลที่บาดเจ็บ
จากไฟฟาดูดซึ่งจะรวมถึงการปมหัวใจ (Coronary
Pulmonary Recessitation: CPR)
9. บอกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับผูไดรับควัน ไอระเหย
และแกสที่เปนพิษ
10. บอกมาตรการปองกันสวนบุคคลสําหรับการเกิดไฟฟาดูด
รังสีไหมผิวหนังและตา การบาดเจ็บจากโลหะรอน สะเก็ด
จากการตัดแกสและเชื่อม ควันที่ออกมาจากการเผาไหม
ของไอระเหยของโลหะเติมและชิ้นงานเชื่อม
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11. บอกมาตรการปองกันการเกิดอัคคีภัยขณะทํางานใกลวัสดุติดไฟ
12. บอกชนิดของแกสพิษที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเชื่อมและการตัด
เหล็กกลาคารบอนดวยแกส การบาดเจ็บของชางเชื่อม
จากแกสพิษที่เกี่ยวของกับการเชื่อม และการตัด
เหล็กกลาคารบอนดวยแกส
13. บอกมาตรการปองกันในการใชขวดแกส (Cylinder) ความดันสูง
14. บอกมาตรการปองกันการเกิดอันตราย ขณะทํางานใกล
เครื่องมืออุปกรณที่อยูในพื้นที่ทําการเชื่อม
2. ใชเครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป และ
1. บอกการใชเครื่องมือรางแบบ ไดแก สายวัดระยะ ฉาก
เครื่องมือกล
บรรทัดเหล็ก เวอรเนียคาลิปเปอร โปรแทรกเตอร ระดับน้ํา
และบรรทัดออน
2. บอกการใชเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ไดแก ที่วัดอุณหภูมิ
แบบสัมผัส (Contact Pyrometer) ชอลกวัดอุณหภูมิ
สีวัดอุณหภูมิ และเทอรโมคัปเปล
3. บอกการใชอุปกรณการวัดแนวเชื่อม ไดแก เกจวัด แวนขยาย
ไฟฉาย กระจกเงา
4. บอกการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือวัด
5. ปฏิบัติการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัด
6. บอกการใชคีม คีมล็อค แคลมป ปากกา การใชตะไบ และ
เลื่อยมือ การใชคอนและสกัด
7. บอกการใชดอกสวานและเครื่องเจาะ การใชประแจแบบตาง ๆ
การใชชะแลง ลิ่ม และแมแรงยกของ การใชแปรงลวด
8. บอกการใชหินเจียระไนมือ (Hand Grinder)
9. บอกการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือทั่วไป
10. ปฏิบัติการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือทั่วไป
11. บอกการใชเครื่องเจียระไน
12. บอกการใชเครื่องขัดผิวโลหะ
13. บอกการใชเครื่องกดไฮดรอลิกส
14. บอกการใชเครื่องทดสอบการดัดงอ
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15. บอกการใชเครื่องตัดชิ้นงานและเครื่องเลื่อย
16. บอกการใชอุปกรณจับยึด
17. บอกการใชเครื่องดูดควัน
18. บอกการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือกล
19. ปฏิบัติการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือกล
3. ใชเครื่องเชื่อม วงจรไฟฟา และเทคนิค 1. บอกชนิดของเครื่องเชื่อม
การเชื่อม
2. บอกขั้นตอนการติดตั้งเครื่องเชื่อม
3. บอกขั้นตอนการทํางานของระบบเครื่องเชื่อมและอุปกรณ
4. บอกการปรับคาพารามิเตอรในการใชเครื่องเชื่อม
5. บอกความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสไฟฟา
(Volt-Amperage Characteristic)
6. บอกวัฎจักรการทํางาน (Duty-Cycle) ของเครื่องเชื่อม
7. บอกความตานทานของไฟฟาของสายเชื่อมและขอตอ
8. บอกการตอขั้วสายไฟเชื่อมกับชิ้นงาน
9. บอกการเลือกใช การบํารุงรักษา และการตรวจสอบอุปกรณ
เชน หัวเชื่อม สายเชื่อม อุปกรณปรับกระแส
(Remote Control) ขั้วเชื่อม ขอตอสายเชื่อม
10. บอกชนิดของกระแสไฟฟาเชื่อมและชนิดของพัลส (Pulse)
11. บอกขนาดและสัญลักษณสีของทอแกส อุปกรณปรับความดัน
และมาตรวัดอัตราการไหลของแกส
12. บอกประเภทของการอารกแบบลัดวงจร (Short-Arc
Transfer) การอารกแบบหยด (Globular-Arc Transfer)
การอารกแบบสเปรย (Spray-Arc Transfer)
13. บอกหลักการพื้นฐานของการเชื่อมแม็ก
14. บอกคากระแสและแรงดันไฟฟา อัตราและ ความเร็วปอนลวด
สําหรับการเชื่อมแม็ก
15. บอกประเภท ขนาด สมบัติของหัวฉีด (Nozzle) ทอนํากระแส
(Contact Tube) และการบํารุงรักษา
16. บอกการปองกัน และการแกไขการบิดตัวของความเคนตกคาง
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17. บอกความสัมพันธระหวางทาเชื่อมและเทคนิคการเชื่อม
18. บอกผลกระทบของระยะยื่น (Stick Out) ของลวดเชื่อม
19. บอกหลักการของระบบพัลส (Pulse System)
4. บอกสมบัติของเหล็กกลาและตรวจสอบ 1. บอกชนิดและชั้นคุณภาพของเหล็กกลา
คุณภาพตามมาตรฐานเกี่ยวกับ
2. บอกสมบัติเหล็กกลา รวมไปถึงคาความตานแรงดึง
โลหะชิ้นงาน
คาความตานแรงกระแทก ความแข็ง ความเหนียว
(Toughness) ลักษณะการกัดกรอน
3. บอกสมบัติทางเคมีและลักษณะการกัดกรอนของโลหะชิ้นงาน
4. บอกรูปทรงของเหล็กกลา แผนบาง แผนหนา เสนแบน กลม
ฉาก ราง เหล็กตัวไอ เหล็กตัวเอช หนาแปลน ทอ (pipe)
ทอบาง (tube) กลม สี่เหลี่ยม
5. บอกมาตรฐานเกี่ยวกับโลหะชิ้นงาน เชน ISO 630,
JIS G 3101, DIN 17100, ASTM A36 ฯลฯ
6. บอกกรรมวิธีของการตรวจสอบคุณภาพ รวมไปถึงการทดสอบ
แบบทําลาย และการทดสอบแบบไมทําลาย
5. เลือกใชลวดเชื่อมและแกสปกปอง
1. บอกการเลือกชนิดของลวดเชื่อม ขนาด ความสามารถใชไดของ
ลวดเชื่อม
2. บอกการเก็บรักษา การใชลวดเชื่อม
3. บอกขอกําหนดตามมาตรฐานของลวดเชื่อม สําหรับ
เหล็กกลาคารบอนและเหล็กกลาผสมต่ํา เหล็กกลาเกรนละเอียด
4. บอกการกําหนดคาแรงดัน (Volt) การปรับตั้งกระแสไฟให
เหมาะสมกับขนาดของลวดและทาเชื่อม
5. บอกการกําหนดขั้วเชื่อมเปน DC+
6. บอกชนิดมาตรฐานของแกสปกปองและการเลือกใช
7. บอกผลกระทบของการเอียงหัวเชื่อมแบบเดินหนาและถอยหลัง
8. บอกผลกระทบของการใชปริมาณของแกสปกปองมาก หรือ
นอยเกินไป
9. บอกแกสปกปองแนวราก ความจําเปนและวิธีการใช
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6. บอกขอกําหนดกรรมวิธีการเชื่อม
1. บอกจุดมุงหมายตามขอกําหนดกรรมวิธีการเชื่อม
2. บอกการกําหนดคาพารามิเตอรของการเชื่อม
3. บอกการเลือกลวดเชื่อมใหเหมาะกับโลหะชิ้นงาน
4. บอกสัญลักษณงานเชื่อม
5. บอกลักษณะเฉพาะของแนวตองานเชื่อม รวมทั้งชนิดแนวตอ
รูปทรงเรขาคณิต ขนาดที่สัมพันธกับสัญลักษณงานเชื่อม
1. บอกคณิตศาสตรพื้นฐาน ไดแก การบวก ลบ คูณ หาร
7. ประยุกตใชคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรที่สัมพันธกับงานเชื่อม
การหารอยละ
2. บอกการวัดและการคํานวณความยาว มุม พื้นที่ ปริมาตร
น้ําหนัก ความดัน
3. บอกการแปลงหนวยของมาตรวัด มาตรฐานตางๆ
4. บอกการใชเครื่องคํานวณ
5. บอกสาเหตุและการปองกันการกัดกรอนและการสึกหรอ
6. บอกโลหะวิทยาที่สัมพันธกับงานเชื่อม อิทธิพลของความรอน
ที่มีตอชิ้นงานเชื่อม การอุนชิ้นงาน (Preheat) และการให
ความรอนหลังเชื่อม (Post Heat)
8. ตรวจสอบงานเชื่อม
1. บอกระดับคุณภาพของงานเชื่อมตามมาตรฐานสากล
2. บอกการตรวจสอบพินจิ (Visual Inspection) การเตรียม
แนวตอกอนการเชื่อม
3. บอกการตรวจสอบพินิจตัวแปรของงานโดยชางเชื่อมในระหวาง
การเชื่อม
4. บอกการตรวจสอบพินิจ ความนูนดานหนาแนวเชื่อม และ
ดานราก ภายหลังจากการเชื่อมเสร็จ (รวมทั้งแนวกัดแหวง
รูพรุน สารฝงใน (Inclusion) การหลอมไมสมบูรณ รอยราว
ความกวาง ความสูง รูปรางแนวเชื่อม ความสม่ําเสมอ
ของแนวเชื่อม)
5. บอกการวัดขนาดแนวเชื่อม
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6. บอกการซอมจุดบกพรอง (Defects) ของชิ้นงานกอน และ
หลังการเชื่อมเสร็จ
7. ปฏิบัติการตรวจสอบและคุณภาพของงานเชื่อม
1. บอกชนิดและขนาดของทอ
9. บอกทอและอุปกรณประกอบทอ
2. บอกการวัดความกลม เสนผานศูนยกลาง ความหนาของผนั ง
ความเหลื่อม (Misalignment) การรวมศูนยเดียวกัน
3. บอกขอตอทอ หนาแปลน
4. บอกการตอทอ การปรับแนวตอ ขอตอทอและหนาแปลน
5. บอกคุณภาพของงานเชื่อมทอ
6. บอกการซอมจุดบกพรองของแนวเชื่อมทอ
10. มีทศั นคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
1. บอกจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพชางเชื่อมแม็ก
ชางเชื่อมแม็ก
2. บอกการปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา
3. บอกการรักษาวินัย
4. บอกความซื่อสัตยในการประกอบอาชีพชางเชื่อมแม็ก
5. การประมาณตนทุนในงานเชื่อม
11. เชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนา 1. สวมใสและใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
รอยเชื่อมฟลเลท ตําแหนงทาเชื่อม PB 2. เตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน
PF PD และ D150PF
3. เตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ
4. เตรียมชิ้นงาน
5. ปฏิบัติงานเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนารอยเชื่อม
ฟลเลท ตําแหนงทาเชื่อม PB PF PD และ D150PF
6. ทําความสะอาดชิ้นงานเชื่อม
7. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อม
8. จัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม เครื่องมือ และอุปกรณ
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ส ว นที่ 1 โครงสร า งหลั ก สู ต ร
1. หลักสูตรการฝก
ยกระดับฝมือ

ชื่อหลักสูตร : สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

รหัสหลักสูตร
0920162070801

2. ระยะเวลาการฝกอบรม
รวม 70 ชั่วโมง
ทฤษฎี 23 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 47 ชั่วโมง
3. ขอบเขตของหลักสูตร
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝกในสาขาชางเชื่อมแม็ก เพื่อใหมีความรู
ความสามารถและทัศนคติตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา) ดังนี้
3.1 มีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงานและความปลอดภัยในการเชื่อมและตัด
3.2 มีความรูและสามารถใชเครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล
3.3 มีความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องเชื่อม วงจรไฟฟา และเทคนิคการเชื่อม
3.4 มีความรูเกี่ยวกับสมบัติและความสามารถเชื่อมไดของโลหะ
3.5 มีความรูเกี่ยวกับการเลือกใชลวดเชื่อมและแกสปกปอง
3.6 มีความรูเกี่ยวกับขอกําหนดกรรมวิธีการเชื่อม
3.7 มีความรูเกี่ยวกับคณิตศาสตรประยุกตและวิทยาศาสตรเบื้องตนที่สัมพันธกับงานเชื่อม
3.8 มีความรูและสามารถตรวจสอบและคุณภาพของงานเชื่อม
3.9 มีความรูเกี่ยวกับทอ และอุปกรณประกอบทอ
3.10 มีความรูเกี่ยวกับทัศนคติในการประกอบอาชีพชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
3.11 สามารถปฏิบัติการเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนารอยเชื่อมฟลเลท ตําแหนงทาเชื่อม PB PF PD และ
D150PF
4. คุณสมบัติผูสมัครเขารับการฝก ตามระเบียบกรมพัฒนาฝมือแรงงาน วาดวยการฝกยกระดับฝมือ พ.ศ. 2547
หมวด 1 คุณสมบัติของผูสมัคร ดังนี้
1. ผูเขารับการฝกตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
2. มีประสบการณอยางนอย 1 ป ในสาขาที่จะฝกอบรม หรือ
3. อยูในระหวางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปสุดทายในสาขา
ที่จะฝกอบรม โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือจบการศึ ก ษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่จะฝกอบรม หรือ
4. ผานการฝกอบรมในสาขาที่เกี่ยวของ
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5. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
หนวยความสามารถ ชื่อโมดูลการฝก
ปฏิบัติงานทั่วไปและ
(09207201)
ปฏิบัติงานเชื่อมและตัด ความปลอดภัย
ทั่วไปในพื้นที่
ดวยความปลอดภัย
ปฏิบัติงานและ
ความปลอดภัย
ในการเชื่อม
และตัด

ผลลัพธการเรียนรู
1. บอกประเภทของอุบัติเหตุตาง ๆ ที่สามารถ
เกิดขึ้นไดทั่วไปในสภาพแวดลอมของ
การทํางาน การรูสาเหตุและขั้นตอนตาง ๆ
จะสามารถนํามาใชปองกันอุบัติเหตุ
ไดอยางถูกตอง
2. บอกสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด
มาตรการปองกันการเกิดอัคคีภัย ชนิดของ
เครื่องดับเพลิง และขอแนะนําการใช
ไดอยางถูกตอง
3. บอกวิธีการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล เชน
แวนนิรภัย แวนตาเชื่อม หนากากเชื่อม ถุงมือ
เอี๊ยมกันไฟ รองเทานิรภัย อุปกรณปองกัน
เสียง อุปกรณกรองอากาศ อุปกรณปองกัน
ศีรษะไดอยางถูกตอง
4. บอกกฎระเบียบที่สัมพันธกับภาวการณทํางาน
ความปลอดภัย การถูกสุขลักษณะ และ
สิ่งแวดลอมภายในและรอบ ๆ พื้นที่ทํางาน
ไดอยางถูกตอง
5. บอกการตรวจสอบสถานที่ทํางานสําหรับ
ความปลอดภัยไดอยางถูกตอง
6. บอกหลักการในการใชเครื่องมือ
(Hand Tools) และเครื่องมือกล
(Power Tools) อยางปลอดภัย
ไดอยางถูกตอง
7. บอกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนจากไฟไหม
บาดเจ็บเล็กนอย และบาดเจ็บสาหัส
ไดอยางถูกตอง
8
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8. บอกหลักการปฐมพยาบาลเบื้องตนในการดูแล
บุคคลที่บาดเจ็บจากไฟฟาดูดซึ่งจะรวมถึง
การปมหัวใจ (Coronary Pulmonary
Recessitation: CPR) ไดอยางถูกตอง
9. บอกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับ
ผูไดรับควัน ไอระเหย และแกสที่เปนพิษ
ไดอยางถูกตอง
10. บอกมาตรการปองกันสวนบุคคลสําหรับ
การเกิดไฟฟาดูด รังสีไหมผิวหนังและตา
การบาดเจ็บจาก โลหะรอน สะเก็ดจาก
การตัดแกสและเชื่อม ควันที่ออกมาจาก
การเผาไหมของไอระเหยของโลหะเติม และ
ชิ้นงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
11. บอกมาตรการปองกันการเกิดอัคคีภัย
ขณะทํางานใกลวัสดุติดไฟไดอยางถูกตอง
12. บอกชนิดของแกสพิษที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
เชื่อมและการตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
การบาดเจ็บของชางเชื่อมจากแกสพิษ
ที่เกี่ยวของกับการเชื่อม และการตัดเหล็กกลา
คารบอนดวยแกสไดอยางถูกตอง
13. บอกมาตรการปองกันในการใชขวดแกส
(Cylinder) ความดันสูงไดอยางถูกตอง
14. บอกมาตรการปองกันการเกิดอันตรายขณะ
ทํางานใกลเครื่องมืออุปกรณที่อยูในพื้นที่
ทําการเชื่อมไดอยางถูกตอง
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(09207202) 1. บอกการใชเครื่องมือรางแบบ ไดแก สายวัด
การใชเครื่องมือ
ระยะ ฉาก บรรทัดเหล็ก เวอรเนียคาลิปเปอร
วัด เครื่องมือ
โปรแทรกเตอร ระดับน้ํา และบรรทัดออน
ทั่วไป และ
ไดอยางถูกตอง
เครื่องมือกล
2. บอกการใชเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ไดแก
ที่วัดอุณหภูมิแบบสัมผัส (Contact
Pyrometer) ชอลกวัดอุณหภูมิ สีวัดอุณหภูมิ
และเทอรโมคัปเปลไดอยางถูกตอง
3. บอกการใชอุปกรณการวัดแนวเชื่อม ไดแก
เกจวัด แวนขยาย ไฟฉาย กระจกเงา
ไดอยางถูกตอง
4. บอกการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือวัด
ไดอยางถูกตอง
5. ปฏิบัติการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัด
ไดอยางถูกตอง
6. บอกการใชคีม คีมล็อค แคลมป ปากกา
การใชตะไบและเลื่อยมือ การใชคอนและสกัด
ไดอยางถูกตอง
7. บอกการใชดอกสวานและเครื่องเจาะ การใช
ประแจแบบตาง ๆ การใชชะแลง ลิ่ม และ
แมแรงยกของ การใชแปรงลวดไดอยางถูกตอง
8. บอกการใชหินเจียระไนมือ (Hand Grinder)
ไดอยางถูกตอง
9. บอกการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือทั่วไป
ไดอยางถูกตอง
10. ปฏิบัติการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือทั่วไป
ไดอยางถูกตอง
11. บอกการใชเครื่องเจียระไนไดอยางถูกตอง
12. บอกการใชเครื่องขัดผิวโลหะไดอยางถูกตอง
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13. บอกการใชเครื่องกดไฮดรอลิกสไดอยางถูกตอง
14. บอกการใชเครื่องทดสอบการดัดงอ
ไดอยางถูกตอง
15. บอกการใชเครื่องตัดชิ้นงานและเครื่องเลื่อย
ไดอยางถูกตอง
16. บอกการใชอุปกรณจับยึดไดอยางถูกตอง
17. บอกการใชเครื่องดูดควันไดอยางถูกตอง
18. บอกการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือกล
ไดอยางถูกตอง
19. ปฏิบัติการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือกล
ไดอยางถูกตอง
ใชเครื่องเชื่อม
(09207203) 1. บอกชนิดของเครื่องเชื่อมไดอยางถูกตอง
วงจรไฟฟา และเทคนิค การใช
2. บอกขั้นตอนการติดตั้งเครื่องเชื่อม
การเชื่อม
เครื่องเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
วงจรไฟฟา และ 3. บอกขั้นตอนการทํางานของระบบเครื่องเชื่อม
เทคนิค
และอุปกรณไดอยางถูกตอง
การเชื่อม
4. บอกการปรับคาพารามิเตอรในการใช
เครื่องเชื่อมไดอยางถูกตอง
5. บอกความสัมพันธระหวางแรงดัน
และกระแสไฟฟา (Volt-Amperage
Characteristic) ไดอยางถูกตอง
6. บอกวัฎจักรการทํางาน (Duty-Cycle)
ของเครื่องเชื่อมไดอยางถูกตอง
7. บอกความตานทานของไฟฟาของสายเชื่อม
และขอตอไดอยางถูกตอง
8. บอกการตอขั้วสายไฟเชื่อมกับชิ้นงาน
ไดอยางถูกตอง
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9. บอกการเลือกใช การบํารุงรักษา และ
การตรวจสอบอุปกรณ เชน หัวเชื่อม สายเชื่อม
อุปกรณปรับกระแส (Remote Control)
ขั้วเชื่อม ขอตอสายเชื่อมไดอยางถูกตอง
10. บอกชนิดของกระแสไฟฟาเชื่อมและชนิดของ
พัลส (Pulse) ไดอยางถูกตอง
11. บอกขนาดและสัญลักษณสีของทอแกส
อุปกรณปรับความดัน และมาตรวัดอัตรา
การไหลของแกสไดอยางถูกตอง
12. บอกประเภทของการอารกแบบลัดวงจร
(Short-AC Transfer) การอารกแบบหยด
(Globular-Arc Transfer) การอารกแบบ
สเปรย (Spray-Arc Transfer) ไดอยางถูกตอง
13. บอกหลักการพื้นฐานของการเชื่อมแม็ก
ไดอยางถูกตอง
14. บอกคากระแสและแรงดันไฟฟา อัตรา
และ ความเร็วปอนลวดสําหรับการเชื่อมแม็ก
ไดอยางถูกตอง
15. บอกประเภท ขนาด สมบัติของหัวฉีด
(Nozzle) ทอนํากระแส (Contact Tube)
และการบํารุงรักษาไดอยางถูกตอง
16. บอกการปองกัน และการแกไขการบิดตัวของ
ความเคนตกคางไดอยางถูกตอง
17. บอกความสัมพันธระหวางทาเชื่อมและเทคนิค
การเชื่อมไดอยางถูกตอง
18. บอกผลกระทบของระยะยื่น (Stick Out) ของ
ลวดเชื่อมไดอยางถูกตอง
19. บอกหลักการของระบบพัลส (Pulse System)
ไดอยางถูกตอง
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บอกสมบัติของ
เหล็กกลาและ
ตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานเกี่ยวกับ
โลหะชิ้นงาน

เลือกใชลวดเชื่อมและ
แกสปกปอง

ผลลัพธการเรียนรู

(09207204)
สมบัติและ
ความสามารถ
เชื่อมไดของ
โลหะ

1. บอกชนิดและชั้นคุณภาพของเหล็กกลา
ไดอยางถูกตอง
2. บอกสมบัติเหล็กกลา รวมไปถึงคาความตาน
แรงดึง คาความตานแรงกระแทก ความแข็ง
ความเหนียว (Toughness) ลักษณะ
การกัดกรอนไดอยางถูกตอง
3. บอกสมบัติทางเคมีและลักษณะการกัดกรอน
ของโลหะชิ้นงานไดอยางถูกตอง
4. บอกรูปทรงของเหล็กกลา แผนบาง แผนหนา
เสนแบน กลม ฉาก ราง เหล็กตัวไอ
เหล็กตัวเอช หนาแปลน ทอ (pipe) ทอบาง
(tube) กลม สี่เหลี่ยมไดอยางถูกตอง
5. บอกมาตรฐานเกี่ยวกับโลหะชิ้นงาน เชน
ISO 630, JIS G 3101, DIN 17100,
ASTM A36 ฯลฯ ไดอยางถูกตอง
6. บอกกรรมวิธีของการตรวจสอบคุณภาพ
รวมไปถึงการทดสอบแบบทําลาย
และการทดสอบแบบไมทําลายไดอยางถูกตอง
(09207205) 1. บอกการเลือกชนิดของลวดเชื่อม ขนาด
การเลือกใช
ความสามารถใชไดของลวดเชื่อม
ลวดเชื่ อ มและ
ไดอยางถูกตอง
แกสปกปอง
2. บอกการเก็บรักษา การใชลวดเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
3. บอกขอกําหนดตามมาตรฐานของลวดเชื่อม
สําหรับเหล็กกลาคารบอนและเหล็กกลา
ผสมต่ํา เหล็กกลาเกรนละเอียดไดอยางถูกตอง
4. บอกการกําหนดคาแรงดัน (Volt) การปรับตั้ง
กระแสไฟใหเหมาะสมกับขนาดของลวด
และทาเชื่อมไดอยางถูกตอง
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บอกขอกําหนด
กรรมวิธีการเชื่อม

(09207206)
ขอกําหนด
กรรมวิธี
การเชื่อม

ประยุกตใช
(09207207)
คณิตศาสตรและ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรที่สัมพันธ ประยุกตและ
กับงานเชื่อม
วิทยาศาสตร
เบื้องตนที่
สัมพันธกับ
งานเชื่อม

ผลลัพธการเรียนรู
5. บอกการกําหนดขั้วเชื่อมเปน DC+
ไดอยางถูกตอง
6. บอกชนิดมาตรฐานของแกสปกปอง
และการเลือกใชไดอยางถูกตอง
7. บอกผลกระทบของการเอียงหัวเชื่อมแบบ
เดินหนาและถอยหลังไดอยางถูกตอง
8. บอกผลกระทบของการใชปริมาณของ
แกสปกปองมากหรือนอยเกินไป
ไดอยางถูกตอง
9. บอกแกสปกปองแนวราก ความจําเปน
และวิธีการใชไดอยางถูกตอง
1. บอกจุดมุงหมายตามขอกําหนดกรรมวิธี
การเชื่อมไดอยางถูกตอง
2. บอกการกําหนดคาพารามิเตอรของการเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
3. บอกการเลือกลวดเชื่อมใหเหมาะกับ
โลหะชิ้นงานไดอยางถูกตอง
4. บอกสัญลักษณงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
5. บอกลักษณะเฉพาะของแนวตองานเชื่อม
รวมทั้งชนิดแนวตอ รูปทรงเรขาคณิต ขนาดที่
สัมพันธกับสัญลักษณงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
1. บอกคณิตศาสตรพื้นฐาน ไดแก การบวก ลบ
คูณ หาร การหารอยละไดอยางถูกตอง
2. บอกการวัดและการคํานวณความยาว มุม
พื้นที่ ปริมาตร น้ําหนัก ความดัน
ไดอยางถูกตอง
3. บอกการแปลงหนวยของมาตรวัด มาตรฐาน
ตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
4. บอกการใชเครื่องคํานวณไดอยางถูกตอง
14
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ตรวจสอบงานเชื่อม

(09207208)
การตรวจสอบ
และคุณภาพ
ของงานเชื่อม

บอกทอและอุปกรณ
ประกอบทอ

(09207209)
ทอ และอุปกรณ
ประกอบทอ

ผลลัพธการเรียนรู
5. บอกสาเหตุและการปองกันการกัดกรอน และ
การสึกหรอไดอยางถูกตอง
6. บอกโลหะวิทยาที่สัมพันธกับงานเชื่อม อิทธิพล
ของความรอนที่มีตอชิ้นงานเชื่อม
การอุนชิ้นงาน (Preheat) และการใหความรอน
หลังเชื่อม (Post Heat) ไดอยางถูกตอง
1. บอกระดับคุณภาพของงานเชื่อมตาม
มาตรฐานสากลไดอยางถูกตอง
2. บอกการตรวจสอบพินจิ (Visual Inspection)
การเตรียมแนวตอกอนการเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
3. บอกการตรวจสอบพินิจตัวแปรของงานโดย
ชางเชื่อมในระหวางการเชื่อม ไดอยางถูกตอง
4. บอกการตรวจสอบพินิจ ความนูนดานหนา
แนวเชื่อมและดานราก ภายหลังจากการเชื่อม
เสร็จ (รวมทั้งแนวกัดแหวง รูพรุน สารฝงใน
(Inclusion) การหลอมไมสมบูรณ รอยราว
ความกวาง ความสูง รูปรางแนวเชื่อม
ความสม่ําเสมอของแนวเชื่อม) ไดอยางถูกตอง
5. บอกการวัดขนาดแนวเชื่อมไดอยางถูกตอง
6. บอกการซอมจุดบกพรอง (Defects) ของ
ชิ้นงานกอนและหลังการเชื่อมเสร็จ
ไดอยางถูกตอง
7. ปฏิบัติการตรวจสอบและคุณภาพของ
งานเชือ่ มไดอยางถูกตอง
1. บอกชนิดและขนาดของทอไดอยางถูกตอง
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ระยะเวลา
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

3:30

8:00

1:30

-
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หนวยความสามารถ ชื่อโมดูลการฝก

มีทัศนคติที่ดีในการ
ประกอบอาชีพ
ชางเชื่อมแม็ก

(09207401)
ทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพ
ชางเชื่อมแม็ก
ระดับ 1

เชื่อมแม็กเหล็กกลา
คารบอนแผนหนา
รอยเชื่อมฟลเลท
ตําแหนงทาเชื่อม PB
PF PD และ D150PF

(09207301)
การเชื่อมแม็ก
เหล็กกลา
คารบอน
แผนหนา
รอยเชื่อม
ฟลเลท
ตําแหนง

ผลลัพธการเรียนรู
2. บอกการวัดความกลม เสนผานศูนยกลาง
ความหนาของผนัง ความเหลื่อม
(Misalignment) การรวมศูนยเดียวกัน
ไดอยางถูกตอง
3. บอกขอตอทอ หนาแปลนไดอยางถูกตอง
4. บอกการตอทอ การปรับแนวตอ ขอตอทอ
และหนาแปลนไดอยางถูกตอง
5. บอกคุณภาพของงานเชื่อมทอไดอยางถูกตอง
6. บอกการซอมจุดบกพรองของแนวเชื่อมทอ
ไดอยางถูกตอง
1. บอกจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
ชางเชื่อมแม็กไดอยางถูกตอง
2. บอกการปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา
ไดอยางถูกตอง
3. บอกการรักษาวินัยไดอยางถูกตอง
4. บอกความซื่อสัตยในการประกอบอาชีพ
ชางเชื่อมแม็กไดอยางถูกตอง
5. การประมาณตนทุนในงานเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
1. สวมใสและใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
ไดอยางถูกตอง
2. เตรียมพื้นที่การปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
3. เตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ
ไดอยางถูกตอง
4. เตรียมชิ้นงานไดอยางถูกตอง
5. ปฏิบัติงานเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอน
แผนหนารอยเชื่อมฟลเลท ตําแหนงทาเชื่อม
PB PF PD และ D150PF ไดอยางถูกตอง
6. ทําความสะอาดชิ้นงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
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ระยะเวลา
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1:00

-

-

30:00
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ทาเชื่อม PB PF 7. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
PD และ
8. จัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม เครื่องมือ
D150PF
และ อุปกรณไดอยางถูกตอง
23:00

รวมทั้งสิ้น

70
6. วิธีการประเมินผล
เปนการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผูรับการฝก เพื่อประเมินความรู
ความสามารถตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้
1. ทดสอบภาคทฤษฎีตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70
2. ทดสอบภาคปฏิบัติตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70
วิธีประเมิน
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยใชชุดการฝก
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝกและการประเมิน
8.1 เครื่องมือและอุปกรณ
จํานวน/คน
1. เกจวัดแนวเชื่อม แบบ Automatic Weld Gauge
1 อัน
2. เกจวัดแนวเชื่อม แบบ Bridge Cam Weld Gauge
1 อัน
3. ไขควง
4 ชุด
4. คีมจับชิ้นงานรอน
4 ดาม
5. คีมตัดลวดเชื่อม
4 ดาม
6. เครื่องคิดเลข
1 เครื่อง
7 ตัว
7. เครื่องเจียตั้งโตะ
1 เครื่อง
8. เครื่องเจียมือ
4 ชุด
9. เครื่องเชื่อมมิก / แม็ก และอุปกรณประกอบ
1 เครื่อง
10. เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน
1 เครื่อง
11. เครื่องอัดไฮดรอลิกส
5 อัน
12. ตะไบ
4 กระปอง
13. น้ํายาฉีดหัวครอบ
3 อัน
14. บรรทัดเหล็ก
1 ใบ
15. ใบเจียชนิดบาง
4 อัน
16. ประแจ
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17. ประแจสําหรับขันใบเจีย
18. ปากกาจับชิ้นงาน
19. แปรงลวด
20. โปรแทรกเตอรวัดมุม
21. มาตรวัดอัตราไหลและชุดควบคุมแกสปกปอง
22. เวอรเนียคาลิปเปอร
8.2 วัสดุที่ใชในการฝกและการประเมิน
1. แกส CO2 หรือ แกสผสม Ar + CO2
2. งานเชื่อมตอตัวที
3. งานเชื่อมทอตอชน
4. ชิ้นงานขนาด 100 x 200 x 10 มิลลิเมตร
5. ชิ้นงานขนาด 20 x 200 x 10 มิลลิเมตร
6. ชิ้นงานเชื่อมตอชนที่มีการบิดตัว
7. ชิ้นงานเชื่อมประเภทผิวแนวเชื่อมไมสมบูรณ
8. ชิ้นงานเชื่อมประเภทสารมลทินฝงใน
9. ชิ้นงานทอ sch40 ขนาด 6 นิ้ว หนา 7.11 มิลลิเมตร
10. ตัวอยางชิ้นงานเชื่อมตอชนบากรองวี
11. ทอเหล็กกลาคารบอน W01 (AWS D1.1 Group I) ขนาด Ø 150 sch40 x 125 มิลลิเมตร
12. แบบชิ้นงานใบงานที่ 1.1
13. แบบชิ้นงานใบงานที่ 1.2
14. แบบชิ้นงานใบงานที่ 1.3
15. แบบภาพตัวอยางงานเชื่อมที่มีจุดบกพรอง
16. ใบเจียชนิดบาง
17. ใบเจียชนิดหนา
18. ใบหินเจีย ขนาด Ø 100 x 4 มิลลิเมตร
19. แผนเหล็กกลาคารบอน W01 (AWS D1.1 Group I) ขนาด 10 x 100 x 200 มิลลิเมตร
20. แผนเหล็กกลาคารบอน W01 (AWS D1.1 Group I) ขนาด 6 x 250 x 250 มิลลิเมตร
21. ลวดเชื่อม ER70S-6 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.8 มิลลิเมตร
8.3 สื่อการฝก ชุดการฝกและเอกสารประกอบการฝกและการประเมิน
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
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1 อัน
1 ตัว
4 ดาม
2 อัน
4 ชุด
3 อัน
จํานวน/คน
4 ขวด
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 แผน
2 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
7 ชิ้น
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ใบ
1 ใบ
12 ใบ
52 ชิ้น
7 ชิ้น
4 มวน
จํานวน/คน
1 เลม
1 เลม
1 เลม
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4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
1 ชุด
9. คุณสมบัติของครูฝก/วิทยากร
ผูร ับการฝกจะไดรับการฝกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยครูฝกจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือวิทยากร
จากภายนอก ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผานการคัดเลือกตามขอกําหนดของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2. มีประสบการณดานการสอนหรือผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมการเปนวิทยากรระบบการฝก
ตามความสามารถ
3. มีความรู ความสามารถในสาขาอาชีพที่จะฝกอบรม
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 1
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920162070801
2. ชื่อโมดูลการฝก
ความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน และความปลอดภัย
รหัสโมดูลการฝก
ในการเชื่อมและตัด
09207201
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก เพื่อให
การฝก
มีความสามารถ ดังนี้
1. บอกประเภทของอุบัติเหตุตาง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นไดทั่วไปในสภาพแวดลอมของ
การทํางาน การรู สาเหตุและขั้นตอนตาง ๆ จะสามารถนํามาใชปองกันอุบัติเหตุ
ไดอยางถูกตอง
2. บอกสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด มาตรการปองกันการเกิดอัคคีภัย
ชนิดของเครื่องดับเพลิง และขอแนะนําการใชไดอยางถูกตอง
3. บอกวิธีการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล เชน แวนนิรภัย แวนตาเชื่อม หนากากเชื่อม
ถุงมือ เอี๊ยมกันไฟ รองเทานิรภัย อุปกรณปองกันเสียง อุปกรณกรองอากาศ
อุปกรณปองกันศีรษะไดอยางถูกตอง
4. บอกกฎระเบียบที่สัมพันธกับภาวการณทํางาน ความปลอดภัย การถูกสุขลักษณะ และ
สิ่งแวดลอมภายในและรอบ ๆ พื้นที่ทํางานไดอยางถูกตอง
5. บอกการตรวจสอบสถานที่ทํางานสําหรับความปลอดภัยไดอยางถูกตอง
6. บอกหลั กการในการใชเครื่องมือ (Hand Tools) และเครื่ องมื อกล (Power Tools)
อยางปลอดภัยไดอยางถูกตอง
7. บอกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนจากไฟไหม บาดเจ็บเล็กนอย และบาดเจ็บสาหัส
ไดอยางถูกตอง
8. บอกหลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน ในการดูแลบุคคลที่บาดเจ็บจากไฟฟาดูดซึ่ ง จะ
รวมถึงการปมหัวใจ (Coronary Pulmonary Recessitation: CPR) ไดอยางถูกตอง
9. บอกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับผูไดรับควัน ไอระเหย และแกสที่เปนพิษ
ไดอยางถูกตอง
10. บอกมาตรการปองกันสวนบุคคลสําหรับการเกิดไฟฟาดูด รังสีไหมผิวหนังและตา
การบาดเจ็บจากโลหะรอน สะเก็ดจากการตัดแกสและเชื่อม ควันที่ออกมาจาก
การเผาไหมของไอระเหยของโลหะเติมและชิ้นงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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11. บอกมาตรการปองกันการเกิดอัคคีภัยขณะทํางานใกลวัสดุติดไฟไดอยางถูกตอง
12. บอกชนิดของแกสพิษที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเชื่อมและการตัดเหล็กกลาคารบอน
ดวยแกส การบาดเจ็บของชางเชื่อมจากแกสพิษที่เกี่ยวของกับการเชื่อม และ
การตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกสไดอยางถูกตอง
13. บอกมาตรการปองกันในการใชขวดแกส (Cylinder) ความดันสูงไดอยางถูกตอง
14. บอกมาตรการปองกันการเกิดอันตราย ขณะทํางานใกลเครื่องมืออุปกรณที่อยูในพื้นที่
ทําการเชื่อมไดอยางถูกตอง
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
- มีความรูพื้นฐานในสาขาชางเชื่อมแม็ก

5. พื้นฐาน
ความสามารถของ
ผูรับการฝก
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ
รวม
1. บอกประเภทของอุบัติเหตุ
หัวขอที่ 1 : ความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่
2:00
2:00
ตาง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได
ปฏิบัติงาน
ทั่วไปในสภาพแวดลอมของ
การทํางาน การรู สาเหตุและ
ขั้นตอนตาง ๆ จะสามารถ
นํามาใชปองกันอุบัติเหตุได
อยางถูกตอง
2. บอกสาเหตุของการเกิด
อัคคีภัยและการระเบิด
มาตรการปองกันการเกิด
อัคคีภัย ชนิดของเครื่อง
ดับเพลิง และขอแนะนํา
การใชไดอยางถูกตอง
3. บอกวิธีการใชอุปกรณปองกัน
สวนบุคคล เชน แวนนิรภัย
แวนตาเชื่อม หนากากเชื่อม
ถุงมือ เอี๊ยมกันไฟ
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

รองเทานิรภัย
อุปกรณปองกันเสียง อุปกรณ
กรองอากาศ อุปกรณปองกัน
ศีรษะไดอยางถูกตอง
บอกกฎระเบียบที่สัมพันธกับ
ภาวการณทํางาน
ความปลอดภัย
การถูกสุขลักษณะ และ
สิ่งแวดลอมภายในและรอบ ๆ
พื้นที่ทํางานไดอยางถูกตอง
บอกการตรวจสอบสถานที่
ทํางานสําหรับความปลอดภัย
ไดอยางถูกตอง
บอกหลักการในการใช
เครื่องมือ (Hand Tools)
และเครื่องมือกล (Power
Tools) อยางปลอดภัย
ไดอยางถูกตอง
บอกวิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องตนจากไฟไหม บาดเจ็บ
เล็กนอย และบาดเจ็บสาหัส
ไดอยางถูกตอง
บอกหลักการปฐมพยาบาล
เบื้องตนในการดูแลบุคคลที่
บาดเจ็บจากไฟฟาดูดซึ่งจะ
รวมถึงการปมหัวใจ
(Coronary Pulmonary
Recessitation: CPR)
ไดอยางถูกตอง
บอกวิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องตนสําหรับผูไดรับควัน
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ไอระเหย และแกสที่เปนพิษ
ไดอยางถูกตอง
10. บอกมาตรการปองกัน
หัวขอที่ 2 : ความปลอดภัยในการเชื่อมและตัด
สวนบุคคลสําหรับการเกิด
ไฟฟาดูด รังสีไหมผิวหนัง
และตา การบาดเจ็บจาก
โลหะรอน สะเก็ดจาก
การตัดแกสและเชื่อม ควันที่
ออกมาจากการเผาไหมของ
ไอระเหยของโลหะเติมและ
ชิ้นงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
11. บอกมาตรการปองกัน
การเกิดอัคคีภัยขณะทํางาน
ใกลวัสดุติดไฟไดอยางถูกตอง
12. บอกชนิดของแกสพิษที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการเชื่อม
และการตัดเหล็กกลา
คารบอนดวยแกส
การบาดเจ็บของชางเชื่อม
จากแกสพิษที่เกี่ยวของกับ
การเชื่อม และการตัด
เหล็กกลาคารบอนดวยแกส
ไดอยางถูกตอง
13. บอกมาตรการปองกันในการ
ใชขวดแกส (Cylinder)
ความดันสูงไดอยางถูกตอง
14. บอกมาตรการปองกันการ
เกิดอันตราย ขณะทํางาน
ใกลเครื่องมืออุปกรณที่อยู
ในพื้นที่ทําการเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
รวมทั้งสิ้น
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

ความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงานและความปลอดภัย
ในการเชื่อมและตัด
หัวขอที่ 1 : ความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207201
รหัสวิชา
0920720101
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกประเภทของอุบัติเหตุตาง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นไดทั่วไปในสภาพแวดลอมของ
การทํางาน การรู สาเหตุและขั้นตอนตาง ๆ จะสามารถนํามาใชปองกันอุบัติเหตุ
ไดอยางถูกตอง
2. บอกสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด มาตรการปองกันการเกิดอัคคีภัย
ชนิดของเครื่องดับเพลิง และขอแนะนําการใชไดอยางถูกตอง
3. บอกวิธีการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล เชน แวนนิรภัย แวนตาเชื่อม หนากากเชื่อม
ถุงมือ เอี๊ยมกันไฟ รองเทานิรภัย อุปกรณปองกันเสียง อุปกรณกรองอากาศ
อุปกรณปองกันศีรษะไดอยางถูกตอง
4. บอกกฎระเบีย บที่สัม พัน ธกับ ภาวการณทํา งาน ความปลอดภัย การถูก สุข ลัก ษณะ
และสิ่งแวดลอมภายในและรอบ ๆ พื้นที่ทํางานไดอยางถูกตอง
5. บอกการตรวจสอบสถานที่ทํางานสําหรับความปลอดภัยไดอยางถูกตอง
6. บอกหลักการในการใชเครื่องมือ (Hand Tools) และเครื่องมือกล (Power Tools)
อยางปลอดภัยไดอยางถูกตอง
7. บอกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนจากไฟไหม บาดเจ็บเล็กนอย และบาดเจ็บสาหัส
ไดอยางถูกตอง
8. บอกหลักการปฐมพยาบาลเบื้องตนในการดูแลบุคคลที่บาดเจ็บจากไฟฟาดูดซึ่งจะรวมถึง
การปมหัวใจ (Coronary Pulmonary Recessitation: CPR) ไดอยางถูกตอง
9. บอกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับผูไดรับควัน ไอระเหย และแกสที่เปนพิษ
ไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. อุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นไดทั่วไปในสภาพแวดลอมของการทํางาน
2. อันตรายจากอัคคีภัย และการปองกัน
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3. การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
4. กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับพื้นที่ทํางาน
5. ความปลอดภัยในพื้นที่ทํางาน
6. การใชเครื่องมือ (Hand Tools) และเครื่องมือกล (Power Tools) อยางปลอดภัย
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207201)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงานและความปลอดภัยในการเชื่อมและตัด
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

ความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงานและความปลอดภัย
ในการเชื่อมและตัด
หัวขอที่ 2 : ความปลอดภัยในการเชื่อมและตัด

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207201
รหัสวิชา
0920720102
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกมาตรการปองกันสวนบุคคลสําหรับการเกิดไฟฟาดูด รังสีไหมผิวหนังและตา
การบาดเจ็บจากโลหะรอน สะเก็ดจากการตัดแกสและเชื่อม ควันที่ออกมาจาก
การเผาไหมของไอระเหยของโลหะเติมและชิ้นงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
2. บอกมาตรการปองกันการเกิดอัคคีภัยขณะทํางานใกลวัสดุติดไฟไดอยางถูกตอง
3. บอกชนิดของแกสพิษที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเชื่อมและการตัดเหล็กกลาคารบอน
ดวยแกส การบาดเจ็บของชางเชื่อมจากแกสพิษที่เกี่ยวของกับการเชื่อม และ
การตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกสไดอยางถูกตอง
4. บอกมาตรการปองกันในการใชขวดแกส (Cylinder) ความดันสูงไดอยางถูกตอง
5. บอกมาตรการปองกันการเกิดอันตราย ขณะทํางานใกลเครื่องมืออุปกรณที่อยูในพื้นที่
ทําการเชื่อมไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. อันตรายจากการเชื่อมและตัด
2. มาตรการปองกันอันตรายจากการเชื่อมและตัด
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207201)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงานและความปลอดภัยในการเชื่อมและตัด
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 2
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920162070801
2. ชื่อโมดูลการฝก
การใชเครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล
รหัสโมดูลการฝก
09207202
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 12 ชั่วโมง
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก เพื่อให
การฝก
มีความสามารถ ดังนี้
1. บอกการใชเครื่องมือรางแบบ ไดแก สายวัดระยะ ฉาก บรรทัดเหล็ก
เวอรเนียคาลิปเปอร โปรแทรกเตอร ระดับน้ําและบรรทัดออนไดอยางถูกตอง
2. บอกการใช เ ครื่ อ งมื อ วั ด อุ ณ หภู มิ ได แ ก ที่ วั ด อุ ณ หภู มิ แ บบสั ม ผั ส (Contact
Pyrometer) ชอลกวัดอุณหภูมิ สีวัดอุณหภูมิ และเทอรโมคัปเปลไดอยางถูกตอง
3. บอกการใชอุปกรณการวัดแนวเชื่อม ไดแก เกจวัด แวนขยาย ไฟฉาย กระจกเงา
ไดอยางถูกตอง
4. บอกการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดไดอยางถูกตอง
5. ปฏิบัติการใชเครื่องมือวัดไดอยางถูกตอง
6. บอกวิธีการใชคีม คีมล็อค แคลมป ปากกา การใชตะไบและเลื่อยมือ การใชคอน และ
สกัดไดอยางถูกตอง
7. บอกการใชดอกสวานและเครื่องเจาะ การใชประแจแบบตาง ๆ การใชชะแลง ลิ่ม และ
แมแรงยกของ การใชแปรงลวดไดอยางถูกตอง
8. บอกการใชหินเจียระไนมือ (Hand Grinder) ไดอยางถูกตอง
9. บอกการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือทั่วไปไดอยางถูกตอง
10. ปฏิบัติการใชเครื่องมือทั่วไปไดอยางถูกตอง
11. บอกการใชเครื่องเจียระไนไดอยางถูกตอง
12. บอกการใชเครื่องขัดผิวโลหะไดอยางถูกตอง
13. บอกการใชเครื่องกดไฮดรอลิกสไดอยางถูกตอง
14. บอกการใชเครื่องทดสอบการดัดงอไดอยางถูกตอง
15. บอกการใชเครื่องตัดชิ้นงานและเครื่องเลื่อยไดอยางถูกตอง
16. บอกการใชอุปกรณจับยึดไดอยางถูกตอง
17. บอกการใชเครื่องดูดควันไดอยางถูกตอง
สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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18. บอกการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือกลไดอยางถูกตอง
19. ปฏิบัติการใชเครื่องมือกลไดอยางถูกตอง
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานในสาขาชางเชื่อมแม็ก
2. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 1 มาแลว
ผูรับการฝก
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ
รวม
1. บอกการใชเครื่องมือรางแบบ หัวขอที่ 1 : การใชเครื่องมือวัด
1:00
3:00
4:00
เชน สายวัดระยะ ฉาก
บรรทัดเหล็ก
เวอรเนียคาลิปเปอร
โปรแทรกเตอร ระดับน้ําและ
บรรทัดออนไดอยางถูกตอง
2. บอกการใชเครื่องมือวัด
อุณหภูมิ เชน ที่วัดอุณหภูมิ
แบบสัมผัส (Contact
Pyrometer)
ชอลกวัดอุณหภูมิ
สีวัดอุณหภูมิ และ
เทอรโมคัปเปล
ไดอยางถูกตอง
3. บอกการใชอุปกรณการวัด
แนวเชื่อม ไดแก เกจวัด
แวนขยาย ไฟฉาย กระจกเงา
ไดอยางถูกตอง
4. บอกการดูแลและบํารุงรักษา
เครื่องมือวัดไดอยางถูกตอง
5. ปฏิบัติการใชและบํารุงรักษา
เครื่องมือวัดไดอยางถูกตอง
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6. บอกการใชคีม คีมล็อค
หัวขอที่ 2 : การใชเครื่องมือทั่วไป
แคลมป ปากกา การใชตะไบ
และเลื่อยมือ การใชคอนและ
สกัดไดอยางถูกตอง
7. บอกการใชดอกสวานและ
เครื่องเจาะ การใชประแจ
แบบตาง ๆ การใชชะแลง
ลิ่ม และแมแรงยกของ
การใชแปรงลวด
ไดอยางถูกตอง
8. บอกการใชหินเจียระไนมือ
(Hand Grinder)
ไดอยางถูกตอง
9. บอกการดูแลและบํารุงรักษา
เครื่องมือทั่วไปไดอยางถูกตอง
10. ปฏิบัติการใชและบํารุงรักษา
เครื่องมือทั่วไปไดอยางถูกตอง
11. บอกการใชเครื่องเจียระไน หัวขอที่ 3 : การใชเครื่องมือกล
ไดอยางถูกตอง
12. บอกการใชเครื่องขัดผิว
โลหะไดอยางถูกตอง
13. บอกการใชเครื่องกด
ไฮดรอลิกสไดอยางถูกตอง
14. บอกการใชเครื่องทดสอบ
การดัดงอไดอยางถูกตอง
15. บอกการใชเครื่องตัดชิ้นงาน
และเครื่องเลื่อย
ไดอยางถูกตอง
16. บอกการใชอุปกรณจับยึด
ไดอยางถูกตอง
17. บอกการใชเครื่องดูดควัน
ไดอยางถูกตอง
30
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

1:00

3:00

4:00

1:00

3:00

4:00

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
18. บอกการดูแลและ
บํารุงรักษาเครื่องมือกล
ไดอยางถูกตอง
19. ปฏิบัติการใชและ
บํารุงรักษาเครื่องมือกล
ไดอยางถูกตอง
รวมทั้งสิ้น

3:00
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

การใชเครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : การใชเครื่องมือวัด

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207202
รหัสวิชา
0920720201
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 4 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกการใชเครื่องมือรางแบบ เชน สายวัดระยะ ฉาก บรรทัดเหล็ก เวอรเนียคาลิปเปอร
โปรแทรกเตอร ระดับน้ํา และบรรทัดออนไดอยางถูกตอง
2. บอกการใชเครื่องมือวัดอุณหภูมิ เชน ที่วัดอุณหภูมิแบบสัมผัส (Contact Pyrometer)
ชอลกวัดอุณหภูมิ สีวัดอุณหภูมิ และเทอรโมคัปเปลไดอยางถูกตอง
3. บอกวิธีการใชอุปกรณการวัดแนวเชื่อม ไดแก เกจวัด แวนขยาย ไฟฉาย กระจกเงา
ไดอยางถูกตอง
4. บอกวิธีการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดไดอยางถูกตอง
5. ปฏิบัติการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. เครื่องมือรางแบบ
2. เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
3. อุปกรณการวัดแนวเชื่อม
4. การดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือวัด
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207202)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. บรรทัดเหล็ก จํานวน 2 อัน
1. แบบชิ้นงานใบงานที่ 1.1 จํานวน 1 ชุด
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2. โปรแทรกเตอรวัดมุม จํานวน 2 อัน
3. เวอรเนียคาลิปเปอร จํานวน 2 อัน

2. แบบชิ้นงานใบงานที่ 1.2 จํานวน 1 ชุด
3. แบบชิ้นงานใบงานที่ 1.3 จํานวน 1 ชุด

10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการใชเครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

การใชเครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : การใชเครื่องมือทั่วไป

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207202
รหัสวิชา
0920720202
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 4 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกวิธีการใชคีม คีมล็อค แคลมป ปากกา การใชตะไบและเลื่อยมือ การใชคอน และ
สกัดไดอยางถูกตอง
2. บอกการใชดอกสวานและเครื่องเจาะ การใชประแจแบบตาง ๆ การใชชะแลง ลิ่ม และ
แมแรงยกของ การใชแปรงลวดไดอยางถูกตอง
3. บอกการใชหินเจียระไนมือ (Hand Grinder) ไดอยางถูกตอง
4. บอกการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือทั่วไปไดอยางถูกตอง
5. ปฏิบัติการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือทั่วไปไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. คีม คีมล็อค แคลมป ปากกา
2. ตะไบและเลื่อยมือ
3. คอนและสกัด
4. ดอกสวานและเครื่องเจาะ
5. ประแจ
6. ชะแลง ลิ่ม และแมแรงยกของ
7. แปรงลวด
8. หินเจียระไนมือ (Hand Grinder)
9. การดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือ
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207202)
2. ฝกปฏิบัติงาน
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8. วิธีการประเมินผล

ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. เครื่องเจียมือ จํานวน 3 เครื่อง
1. ชิ้นงานขนาด 100 x 200 x 10 มิลลิเมตร จํานวน 1 แผน
2. ประแจสําหรับขันใบเจีย จํานวน 1 อัน
2. ใบเจียชนิดบาง จํานวน 1 ใบ
3. ปากกาจับชิ้นงาน จํานวน 1 ตัว
3. ใบเจียชนิดบาง จํานวน 1 ใบ
4. ใบเจียชนิดหนา จํานวน 1 ใบ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการใชเครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

การใชเครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : การใชเครื่องมือกล

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207202
รหัสวิชา
0920720203
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 4 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกการใชเครื่องเจียระไนไดอยางถูกตอง
2. บอกการใชเครื่องขัดผิวโลหะไดอยางถูกตอง
3. บอกการใชเครื่องกดไฮดรอลิกสไดอยางถูกตอง
4. บอกการใชเครื่องทดสอบการดัดงอไดอยางถูกตอง
5. บอกการใชเครื่องตัดชิ้นงานและเครื่องเลื่อยไดอยางถูกตอง
6. บอกการใชอุปกรณจบั ยึดไดอยางถูกตอง
7. บอกการใชเครื่องดูดควันไดอยางถูกตอง
8. บอกการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือกลไดอยางถูกตอง
9. ปฏิบัติการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือกลไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. เครื่องเจียระไน
2. เครื่องขัดผิวโลหะ
3. เครื่องกดไฮดรอลิกส
4. เครื่องทดสอบการดัดงอ
5. เครื่องตัดชิ้นงานและเครื่องเลื่อย
6. อุปกรณจับยึด
7. เครื่องดูดควัน
8. การดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือกล
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207202)
2. ฝกปฏิบัติงาน
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8. วิธีการประเมินผล

ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. เครื่องเจียตั้งโตะ จํานวน 1 เครื่อง
1. ชิ้นงานขนาด 100 x 200 x 10 มิลลิเมตร จํานวน 1 แผน
2. เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน จํานวน 1 เครื่อง
2. ชิ้นงานขนาด 20 x 200 x 10 มิลลิเมตร จํานวน 2 ชิ้น
3. เครื่องอัดไฮดรอลิกส จํานวน 1 เครื่อง
3. ชิ้นงานทอ sch40 ขนาด 6 นิ้ว หนา 7.11 มิลลิเมตร
4. ตะไบ จํานวน 1 อัน
จํานวน 1 ชิ้น
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการใชเครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 3
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝก
3. ระยะเวลาการฝก
4. ขอบเขตของหนวย
การฝก

รหัสหลักสูตร
0920162070801
การใชเครื่องเชื่อม วงจรไฟฟา และเทคนิคการเชื่อม
รหัสโมดูลการฝก
09207203
รวม 3 ชั่วโมง
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
หนวยการฝกนี้ พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกชนิดของเครื่องเชื่อมไดอยางถูกตอง
2. บอกขั้นตอนการติดตั้งเครื่องเชื่อมไดอยางถูกตอง
3. บอกขั้นตอนการทํางานของระบบเครื่องเชื่อมและอุปกรณไดอยางถูกตอง
4. บอกการปรับคาพารามิเตอรในการใชเครื่องเชื่อมไดอยางถูกตอง
5. บอกความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสไฟฟา (Volt-Amperage
Characteristic) ไดอยางถูกตอง
6. บอกวัฎจักรการทํางาน (Duty-Cycle) ของเครื่องเชื่อมไดอยางถูกตอง
7. บอกความตานทานของไฟฟาของสายเชื่อมและขอตอไดอยางถูกตอง
8. บอกการตอขั้วสายไฟเชื่อมกับชิ้นงานไดอยางถูกตอง
9. บอกการเลือกใช การบํารุงรักษา และการตรวจสอบอุปกรณ เชน หัวเชื่อม สายเชื่อม
อุปกรณปรับกระแส (Remote Control) ขั้วเชื่อม ขอตอสายเชื่อม ไดอยางถูกตอง
10. บอกชนิดของกระแสไฟฟาเชื่อมและชนิดของพัลส (Pulse) ไดอยางถูกตอง
11. บอกขนาดและสัญลักษณสีของทอแกส อุปกรณปรับความดันและมาตรวัดอัตรา
การไหลของแกสไดอยางถูกตอง
12. บอกประเภทของการอารกแบบลัดวงจร (Short-Arc Transfer) การอารกแบบหยด
(Globular-Arc Transfer) การอารกแบบสเปรย (Spray-Arc Transfer)
ไดอยางถูกตอง
13. บอกหลักการพื้นฐานของการเชื่อมแม็กไดอยางถูกตอง
14. บอกคากระแสและแรงดันไฟฟา อัตราและความเร็วปอนลวดสําหรับการเชื่อมแม็ก
ไดอยางถูกตอง
15. บอกประเภท ขนาด สมบัติของหัวฉีด (Nozzle) ทอนํากระแส (Contact Tube) และ
การบํารุงรักษาไดอยางถูกตอง
สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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16. บอกการปองกันและการแกไขการบิดตัวของความเคนตกคางไดอยางถูกตอง
17. บอกความสัมพันธระหวางทาเชื่อมและเทคนิคการเชื่อมไดอยางถูกตอง
18. บอกผลกระทบของระยะยื่น (Stick Out) ของลวดเชื่อมไดอยางถูกตอง
19. บอกหลักการของระบบพัลส (Pulse System) ไดอยางถูกตอง
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานในสาขาชางเชื่อมแม็ก
ผูรับการฝก
2. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 2 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. บอกชนิดของเครื่องเชื่อม
หัวขอที่ 1 : เครื่องเชื่อม และวงจรไฟฟา
2:00
2:00
ไดอยางถูกตอง
2. บอกขั้นตอนการติดตั้ง
เครื่องเชื่อมไดอยางถูกตอง
3. บอกขั้นตอนการทํางานของ
ระบบเครื่องเชื่อมและอุปกรณ
ไดอยางถูกตอง
4. บอกการปรับคาพารามิเตอร
ในการใชเครื่องเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
5. บอกความสัมพันธระหวาง
แรงดันและกระแสไฟฟา (VoltAmperage Characteristic)
ไดอยางถูกตอง
6. บอกวัฎจักรการทํางาน (DutyCycle) ของเครื่องเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
7. บอกความตานทานของไฟฟา
ของสายเชื่อมและขอตอ
ไดอยางถูกตอง
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8. บอกการตอขั้วสายไฟเชื่อมกับ
ชิ้นงานไดอยางถูกตอง
9. บอกการเลือกใช
การบํารุงรักษา และ
การตรวจสอบอุปกรณ เชน
หัวเชื่อม สายเชื่อม อุปกรณ
ปรับกระแส (Remote
Control) ขั้วเชื่อม ขอตอ
สายเชื่อม ไดอยางถูกตอง
10. บอกชนิดของกระแสไฟฟา
เชื่อมและชนิดของพัลส
(Pulse) ไดอยางถูกตอง
11. บอกขนาดและสัญลักษณสีของ
ทอแกส อุปกรณปรับความดัน
และมาตรวัดอัตราการไหลของ
แกสไดอยางถูกตอง
12. บอกประเภทของ
หัวขอที่ 2 : เทคนิคการเชื่อม
การอารกแบบลัดวงจร
(Short-Arc Transfer)
การอารกแบบหยด
(Globular-Arc Transfer)
การอารกแบบสเปรย (SprayArc Transfer) ไดอยางถูกตอง
13. บอกหลักการพื้นฐานของ
การเชื่อมแม็กไดอยางถูกตอง
14. บอกคากระแสและ
แรงดันไฟฟา อัตราและ
ความเร็วปอนลวดสําหรับ
การเชื่อมแม็กไดอยางถูกตอง
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15. บอกประเภท ขนาด สมบัติของ
หัวฉีด (Nozzle) ทอนํากระแส
(Contact Tube) และ
การบํารุงรักษาไดอยางถูกตอง
16. บอกการปองกันและการแกไข
การบิดตัวของความเคนตกคาง
ไดอยางถูกตอง
17. บอกความสัมพันธระหวาง
ทาเชื่อมและเทคนิคการเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
18. บอกผลกระทบของระยะยื่น
(Stick Out) ของลวดเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
19. บอกหลักการของระบบพัลส
(Pulse System)
ไดอยางถูกตอง
รวมทั้งสิ้น

3:00
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

การใชเครื่องเชื่อม วงจรไฟฟา และเทคนิคการเชื่อม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : เครื่องเชื่อม และวงจรไฟฟา

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207203
รหัสวิชา
0920720301
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกชนิดของเครื่องเชื่อมไดอยางถูกตอง
2. บอกขั้นตอนการติดตั้งเครื่องเชื่อมไดอยางถูกตอง
3. บอกขั้นตอนการทํางานของระบบเครื่องเชื่อม และอุปกรณไดอยางถูกตอง
4. บอกการปรับคาพารามิเตอรในการใชเครื่องเชื่อมไดอยางถูกตอง
5. บอกความสัมพันธระหวางแรงดัน และกระแสไฟฟา (Volt-Amperage Characteristic)
ไดอยางถูกตอง
6. บอกวัฎจักรการทํางาน (Duty-Cycle) ของเครื่องเชื่อมไดอยางถูกตอง
7. บอกความตานทานของไฟฟาของสายเชื่อม และขอตอไดอยางถูกตอง
8. บอกการตอขั้วสายไฟเชื่อมกับชิ้นงานไดอยางถูกตอง
9. บอกการเลือกใช การบํารุงรักษา และการตรวจสอบอุปกรณ เชน หัวเชื่อม สายเชื่อม
อุปกรณปรับกระแส (Remote Control) ขั้วเชื่อม ขอตอสายเชื่อมไดอยางถูกตอง
10. บอกชนิดของกระแสไฟฟาเชื่อม และชนิดของพัลส (Pulse) ไดอยางถูกตอง
11. บอกขนาด และสัญลักษณสีของทอแกส อุปกรณปรับความดันและมาตรวัดอัตราการไหล
ของแกสไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ชนิดของเครื่องเชื่อม
2. การติดตั้งเครื่องเชื่อม
3. การทํางานของเครื่องเชื่อมและอุปกรณ
4. การปรับคาพารามิเตอร
5. ความสัมพันธระหวางแรงดัน และกระแสไฟฟา (Volt-Amperage Characteristic)
6. วัฎจักรการทํางาน (Duty-Cycle) ของเครื่องเชื่อม
7. ความตานทานไฟฟาของสายเชื่อมและขอตอ
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8. การตอขั้วสายไฟเชื่อมกับชิ้นงาน
9. การเลือกใช การบํารุงรักษา และการตรวจสอบอุปกรณ
10. ชนิดของกระแสไฟฟาเชื่อมและชนิดของพัลส (Pulse)
11. ทอแกส อุปกรณปรับความดันและมาตรวัดอัตราการไหลของแกส
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207203)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการใชเครื่องเชื่อม วงจรไฟฟา และเทคนิคการเชื่อม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

การใชเครื่องเชื่อม วงจรไฟฟา และเทคนิคการเชื่อม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : เทคนิคการเชื่อม

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207203
รหัสวิชา
0920720302
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกประเภทของการอารกแบบลัดวงจร (Short-Arc Transfer) การอารกแบบหยด
(Globular-Arc Transfer) การอารกแบบสเปรย (Spray-Arc Transfer) ไดอยางถูกตอง
2. บอกหลักการพื้นฐานของการเชื่อมแม็กไดอยางถูกตอง
3. บอกคากระแสและแรงดันไฟฟา อัตราและความเร็วปอนลวดสําหรับการเชื่อมแม็ก
ไดอยางถูกตอง
4. บอกประเภท ขนาด สมบัติของหัวฉีด (Nozzle) ทอนํากระแส (Contact Tube) และ
การบํารุงรักษาไดอยางถูกตอง
5. บอกการปองกันและการแกไขการบิดตัวของความเคนตกคางไดอยางถูกตอง
6. บอกความสัมพันธระหวางทาเชื่อมและเทคนิคการเชื่อมไดอยางถูกตอง
7. บอกผลกระทบของระยะยื่น (Stick Out) ของลวดเชื่อมไดอยางถูกตอง
8. บอกหลักการของระบบพัลส (Pulse System) ไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ประเภทของการอารก
2. หลักการพื้นฐานของการเชื่อมแม็ก
3. คากระแสและแรงดันไฟฟา อัตราและความเร็วปอนลวดสําหรับการเชื่อมแม็ก
4. ประเภท ขนาด สมบัติของหัวฉีด (Nozzle) ทอนํากระแส (Contact Tube) และ
การบํารุงรักษา
5. การบิดตัวของความเคนตกคาง
6. ความสัมพันธระหวางทาเชื่อมและเทคนิคการเชื่อม
7. ผลกระทบของระยะยื่น (Stick Out) ของลวดเชื่อม
8. หลักการของระบบพัลส (Pulse System)
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207203)
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8. วิธีการประเมินผล

ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการใชเครื่องเชื่อม วงจรไฟฟา และเทคนิคการเชื่อม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 4
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920162070801
2. ชื่อโมดูลการฝก
สมบัติและความสามารถเชื่อมไดของโลหะ
รหัสโมดูลการฝก
09207204
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกชนิดและชั้นคุณภาพของเหล็กกลาไดอยางถูกตอง
2. บอกสมบัติเหล็กกลา รวมไปถึงคาความตานแรงดึง คาความตานแรงกระแทก
ความแข็งความเหนียว (Toughness) ลักษณะการกัดกรอนไดอยางถูกตอง
3. บอกสมบัติทางเคมีและลักษณะการกัดกรอนของโลหะชิ้นงานไดอยางถูกตอง
4. บอกรูปทรงของเหล็กกลา แผนบาง แผนหนา เสนแบน กลม ฉาก ราง เหล็กตัวไอ
เหล็กตัวเอช หนาแปลน ทอ (pipe) ทอบาง (tube) กลม สี่เหลี่ยมไดอยางถูกตอง
5. บอกมาตรฐานเกี่ยวกับโลหะชิ้นงาน เชน ISO 630, JIS G3101, DIN 17100,
ASTM A36 ฯลฯ ไดอยางถูกตอง
6. บอกกรรมวิธีของการตรวจสอบคุณภาพ รวมไปถึงการทดสอบแบบทําลาย และ
การทดสอบแบบไมทําลายไดอยางถูกตอง
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานในสาขาชางเชื่อมแม็ก
ผูรับการฝก
2. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 3 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. บอกชนิดและชั้นคุณภาพของ หัวขอที่ 1 : สมบัติและความสามารถเชื่อมไดของ
1:00
1:00
เหล็กกลาไดอยางถูกตอง
โลหะ
สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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2. บอกสมบัติเหล็กกลา รวมไปถึง
คาความตานแรงดึง
คาความตานแรงกระแทก
ความแข็ง ความเหนียว
(Toughness) ลักษณะ
การกัดกรอนไดอยางถูกตอง
3. บอกสมบัติทางเคมีและ
ลักษณะการกัดกรอนของ
โลหะชิ้นงานไดอยางถูกตอง
4. บอกรูปทรงของเหล็กกลา
แผนบาง แผนหนา เสนแบน
กลม ฉาก ราง เหล็กตัวไอ
เหล็กตัวเอช หนาแปลน
ทอ (pipe) ทอบาง (tube)
กลม สี่เหลี่ยมไดอยางถูกตอง
5. บอกมาตรฐานเกี่ยวกับโลหะ หัวขอที่ 2 : มาตรฐานเกี่ยวกับโลหะชิ้นงาน
ชิ้นงาน เชน ISO 630,
JIS G3101, DIN 17100,
ASTM A36 ฯลฯ
ไดอยางถูกตอง
6. บอกกรรมวิธีของ
หัวขอที่ 3 : การตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับ
การตรวจสอบคุณภาพ
โลหะชิ้นงาน
รวมไปถึงการทดสอบ
แบบทําลาย และการทดสอบ
แบบไมทําลายไดอยางถูกตอง
รวมทั้งสิ้น
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

สมบัติและความสามารถเชื่อมไดของโลหะ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : สมบัติและความสามารถเชื่อมไดของโลหะ

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207204
รหัสวิชา
0920720401
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกชนิดและชั้นคุณภาพของเหล็กกลาไดอยางถูกตอง
2. บอกสมบัติเหล็กกลา รวมไปถึงคาความตานแรงดึง คาความตานแรงกระแทก ความแข็ง
ความเหนียว (Toughness) ลักษณะการกัดกรอนไดอยางถูกตอง
3. บอกสมบัติทางเคมีและลักษณะการกัดกรอนของโลหะชิ้นงานไดอยางถูกตอง
4. บอกรูปทรงของเหล็กกลา แผนบาง แผนหนา เสนแบน กลม ฉาก ราง เหล็กตัวไอ
เหล็กตัวเอช หนาแปลน ทอ (pipe) ทอบาง (tube) กลม สี่เหลี่ยมไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ชนิดของโลหะชิ้นงาน
2. สมบัติของโลหะชิ้นงาน
3. รูปทรงของโลหะชิ้นงาน
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207204)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลสมบัติและความสามารถเชื่อมไดของโลหะ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

สมบัติและความสามารถเชื่อมไดของโลหะ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : มาตรฐานเกี่ยวกับโลหะชิ้นงาน

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207204
รหัสวิชา
0920720402
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- บอกมาตรฐานเกี่ยวกับโลหะชิ้นงาน เชน ISO 630, JIS G3101, DIN 17100,
ASTM A36 ฯลฯ ไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- มาตรฐานเกี่ยวกับโลหะชิ้นงาน
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207204)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลสมบัติและความสามารถเชื่อมไดของโลหะ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

สมบัติและความสามารถเชื่อมไดของโลหะ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : การตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับโลหะชิ้นงาน

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207204
รหัสวิชา
0920720403
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- บอกกรรมวิธีของการตรวจสอบคุณภาพ รวมไปถึงการทดสอบแบบทําลาย
และการทดสอบแบบไมทําลายไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การตรวจสอบคุณภาพ
2. การทดสอบแบบทําลาย
3. การทดสอบแบบไมทําลาย
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207204)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลสมบัติและความสามารถเชื่อมไดของโลหะ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

51
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 5
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920162070801
2. ชื่อโมดูลการฝก
การเลือกใชลวดเชื่อม และแกสปกปอง
รหัสโมดูลการฝก
09207205
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกการเลือกชนิดของลวดเชื่อม ขนาด ความสามารถใชไดของลวดเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
2. บอกการเก็บรักษา การใชลวดเชื่อมไดอยางถูกตอง
3. บอกขอกําหนดตามมาตรฐานของลวดเชื่อม สําหรับเหล็กกลาคารบอนและเหล็กกลา
ผสมต่ํา เหล็กกลาเกรนละเอียดไดอยางถูกตอง
4. บอกการกําหนดคาแรงดัน (Volt) การปรับตั้งกระแสไฟใหเหมาะสมกับขนาดของลวด
และทาเชื่อมไดอยางถูกตอง
5. บอกการกําหนดขั้วเชื่อมเปน DC+ ไดอยางถูกตอง
6. บอกชนิดมาตรฐานของแกสปกปองและการเลือกใชไดอยางถูกตอง
7. บอกผลกระทบของการเอียงหัวเชื่อมแบบเดินหนาและถอยหลังไดอยางถูกตอง
8. บอกผลกระทบของการใชปริมาณของแกสปกปองมากหรือนอยเกินไปไดอยางถูกตอง
9. บอกแกสปกปองแนวราก ความจําเปนและวิธีการใชไดอยางถูกตอง
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
5. พื้นฐาน
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานในสาขาชางเชื่อมแม็ก
ผูรับการฝก
2. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 4 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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ผลลัพธการเรียนรู

ชื่อหัวขอวิชา

1. บอกการเลือกชนิดของลวดเชื่อม หัวขอที่ 1 : ลวดเชื่อม
ขนาด ความสามารถใชไดของ
ลวดเชื่อมไดอยางถูกตอง
2. บอกการเก็บรักษา การใช
ลวดเชื่อมไดอยางถูกตอง
3. บอกขอกําหนดตามมาตรฐาน
ของลวดเชื่อม สําหรับ
เหล็กกลาคารบอนและ
เหล็กกลาผสมต่ํา เหล็กกลา
เกรนละเอียดไดอยางถูกตอง
4. บอกการกําหนดคาแรงดัน
(Volt) การปรับตั้งกระแสไฟ
ใหเหมาะสมกับขนาดของลวด
และทาเชื่อมไดอยางถูกตอง
5. บอกการกําหนดขั้วเชื่อม
เปน DC+ ไดอยางถูกตอง
6. บอกชนิดมาตรฐานของ
หัวขอที่ 2 : แกสปกปอง
แกสปกปองและการเลือกใช
ไดอยางถูกตอง
7. บอกผลกระทบของการเอียง
หัวเชื่อมแบบเดินหนา และ
ถอยหลังไดอยางถูกตอง
8. บอกผลกระทบของการใช
ปริมาณของแกสปกปองมาก
หรือนอยเกินไปไดอยางถูกตอง
9. บอกแกสปกปองแนวราก
ความจําเปนและวิธีการใช
ไดอยางถูกตอง
รวมทั้งสิ้น
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ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1:00
1:00

1:00

-

1:00

2:00

-

2:00

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

การเลือกใชลวดเชื่อม และแกสปกปอง

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : ลวดเชื่อม

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207205
รหัสวิชา
0920720501
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกการเลือกชนิดของลวดเชื่อม ขนาด ความสามารถใชไดของลวดเชื่อมไดอยางถูกตอง
2. บอกการเก็บรักษา การใชลวดเชื่อมไดอยางถูกตอง
3. บอกขอกําหนดตามมาตรฐานของลวดเชื่อม สําหรับเหล็กกลาคารบอนและเหล็กกลา
ผสมต่ํา เหล็กกลาเกรนละเอียดไดอยางถูกตอง
4. บอกการกําหนดคาแรงดัน (Volt) การปรับตั้งกระแสไฟใหเหมาะสมกับขนาดของลวด
และทาเชื่อมไดอยางถูกตอง
5. บอกการกําหนดขั้วเชื่อมเปน DC+ ไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การเลือกชนิดของลวดเชื่อม
2. การใชลวดเชื่อม
3. การเก็บรักษาลวดเชื่อม
4. มาตรฐานของลวดเชื่อมสําหรับเหล็กกลาคารบอน
5. มาตรฐานของลวดเชื่อมสําหรับเหล็กกลาผสมต่ํา
6. มาตรฐานของลวดเชื่อมสําหรับเหล็กกลาเกรนละเอียด
7. การกําหนดคาแรงดัน (Volt) ใหเหมาะสมกับขนาดของลวดและทาเชื่อม
8. การปรับตั้งกระแสไฟใหเหมาะสมกับขนาดของลวดและทาเชื่อม
9. การกําหนดขั้วเชื่อมเปน DC+
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207205)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการเลือกใชลวดเชื่อม และแกสปกปอง
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

55
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

การเลือกใชลวดเชื่อม และแกสปกปอง

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : แกสปกปอง

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207205
รหัสวิชา
0920720502
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกชนิดมาตรฐานของแกสปกปองและการเลือกใชไดอยางถูกตอง
2. บอกผลกระทบของการเอียงหัวเชื่อมแบบเดินหนาและถอยหลังไดอยางถูกตอง
3. บอกผลกระทบของการใชปริมาณของแกสปกปองมากหรือนอยเกินไปไดอยางถูกตอง
4. บอกแกสปกปองแนวราก ความจําเปนและวิธีการใชไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การเลือกใชแกสปกปอง
2. มาตรฐานของแกสปกปอง
3. การเอียงหัวเชื่อมแบบเดินหนา
4. การเอียงหัวเชื่อมแบบถอยหลัง
5. ผลกระทบของการใชปริมาณของแกสปกปองมากเกินไป
6. ผลกระทบของการใชปริมาณของแกสปกปองนอยเกินไป
7. ความจําเปนของแกสปกปองแนวราก
8. วิธีใชแกสปกปองแนวราก
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207205)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการเลือกใชลวดเชื่อม และแกสปกปอง
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 6
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920162070801
2. ชื่อโมดูลการฝก
ขอกําหนดกรรมวิธีการเชื่อม
รหัสโมดูลการฝก
09207206
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกจุดมุงหมายตามขอกําหนดกรรมวิธีการเชื่อมไดอยางถูกตอง
2. บอกการกําหนดคาพารามิเตอรของการเชื่อมไดอยางถูกตอง
3. บอกการเลือกลวดเชื่อมใหเหมาะกับโลหะชิ้นงานไดอยางถูกตอง
4. บอกสัญลักษณงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
5. บอกลักษณะเฉพาะของแนวตองานเชื่อม รวมทั้งชนิดแนวตอ รูปทรงเรขาคณิต
ขนาดที่สัมพันธกับสัญลักษณงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานในสาขาชางเชื่อมแม็ก
ผูรับการฝก
2. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 5 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. บอกจุดมุงหมายตามขอกําหนด หัวขอที่ 1 : ขอกําหนดกรรมวิธีการเชื่อม
1:45
1:45
กรรมวิธีการเชื่อมไดอยางถูกตอง
2. บอกการกําหนดคาพารามิเตอร
ของการเชื่อมไดอยางถูกตอง
3. บอกการเลือกลวดเชื่อม
ใหเหมาะกับโลหะชิ้นงาน
ไดอยางถูกตอง
สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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4. บอกสัญลักษณงานเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
5. บอกลักษณะเฉพาะของแนวตอ หัวขอที่ 2 : แนวตองานเชื่อม
งานเชื่อม รวมทั้งชนิดแนวตอ
รูปทรงเรขาคณิต ขนาด
ที่สัมพันธกับสัญลักษณ
งานเชื่อมไดอยางถูกตอง
รวมทั้งสิ้น
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

ขอกําหนดกรรมวิธีการเชื่อม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : ขอกําหนดกรรมวิธีการเชื่อม

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207206
รหัสวิชา
0920720601
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง 45 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 45นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกจุดมุงหมายตามขอกําหนดกรรมวิธีการเชื่อมไดอยางถูกตอง
2. บอกการกําหนดคาพารามิเตอรของการเชื่อมไดอยางถูกตอง
3. บอกการเลือกลวดเชื่อมใหเหมาะกับโลหะชิ้นงานไดอยางถูกตอง
4. บอกสัญลักษณงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. จุดมุงหมายตามขอกําหนดกรรมวิธีการเชื่อม
2. พารามิเตอรของการเชื่อม
3. การเลือกลวดเชื่อมใหเหมาะกับโลหะชิ้นงาน
4. สัญลักษณงานเชื่อม
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207206)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลขอกําหนดกรรมวิธีการเชื่อม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

ขอกําหนดกรรมวิธีการเชื่อม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : แนวตองานเชื่อม

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207206
รหัสวิชา
0920720602
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 15 นาที
ทฤษฎี 15 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- บอกลักษณะเฉพาะของแนวตองานเชื่อม รวมทั้งชนิดแนวตอ รูปทรงเรขาคณิต
ขนาดที่สัมพันธกับสัญลักษณงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- แนวตองานเชื่อม
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207206)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลขอกําหนดกรรมวิธีการเชื่อม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 7
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920162070801
2. ชื่อโมดูลการฝก
คณิตศาสตรประยุกตและวิทยาศาสตรเบื้องตนที่สัมพันธกับ
รหัสโมดูลการฝก
งานเชื่อม
09207207
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 2 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกคณิตศาสตรพื้นฐาน ไดแก การบวก ลบ คูณ หาร การหารอยละไดอยางถูกตอง
2. บอกการวัดและการคํานวณความยาว มุม พื้นที่ ปริมาตร น้ําหนัก ความดัน
ไดอยางถูกตอง
3. บอกการแปลงหนวยของมาตรวัด มาตรฐานตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
4. บอกการใชเครื่องคํานวณ ไดอยางถูกตอง
5. บอกสาเหตุและการปองกันการกัดกรอนและการสึกหรอไดอยางถูกตอง
6. บอกโลหะวิทยาที่สัมพันธกับงานเชื่อม อิทธิพลของความรอนที่มีตอชิ้นงานเชื่อม
การอุนชิ้นงาน (Preheat) และการใหความรอนหลังเชื่อม (Post Heat)
ไดอยางถูกตอง
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
5. พื้นฐาน
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานในสาขาชางเชื่อมแม็ก
ผูรับการฝก
2. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 6 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. บอกคณิตศาสตรพื้นฐาน ไดแก หัวขอที่ 1 : คณิตศาสตรประยุกตที่สัมพันธกับ
1:00
1:00
การบวก ลบ คูณ หาร
การรางแบบงานเชื่อม
การหารอยละไดอยางถูกตอง
สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
2. บอกการวัดและการคํานวณ
ความยาว มุม พื้นที่ ปริมาตร
น้ําหนัก ความดันไดอยางถูกตอง
3. บอกการแปลงหนวยของมาตรวัด
มาตรฐานตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
4. บอกการใชเครื่องคํานวณ
ไดอยางถูกตอง
5. บอกสาเหตุและการปองกัน
หัวขอที่ 2 : วิทยาศาสตรเบื้องตนที่สัมพันธกับ
การกัดกรอนและการสึกหรอ
งานเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
6. บอกโลหะวิทยาที่สัมพันธกับ
งานเชื่อม อิทธิพลของ
ความรอนที่มีตอชิ้นงานเชื่อม
การอุนชิ้นงาน (Preheat) และ
การใหความรอนหลังเชื่อม
(Post Heat) ไดอยางถูกตอง
รวมทั้งสิ้น
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1:00

-

1:00

2:00

-

2:00

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207207
รหัสวิชา
0920720701
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

คณิตศาสตรประยุกตและวิทยาศาสตรเบื้องตนที่สัมพั นธกับ
งานเชื่อม
3. ชือ่ หัวขอวิชา
หัวขอที่ 1 : คณิตศาสตรประยุกตที่สัมพันธกับการรางแบบ
งานเชื่อม
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกคณิตศาสตรพื้นฐาน ไดแก การบวก ลบ คูณ หาร การหารอยละไดอยางถูกตอง
2. บอกการวัดและการคํานวณความยาว มุม พื้นที่ ปริมาตร น้ําหนัก ความดัน
ไดอยางถูกตอง
3. บอกการแปลงหนวยของมาตรวัด มาตรฐานตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
4. บอกวิธีการใชเครื่องคํานวณไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การบวก ลบ คูณ หาร
2. การหารอยละ
3. การวัดความยาว มุม พื้นที่ ปริมาตร น้ําหนัก ความดัน
4. การแปลงหนวย
5. การใชเครื่องคํานวณ
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207207)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
- เครื่องคิดเลข จํานวน 1 เครื่อง
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลคณิตศาสตรประยุกตและวิทยาศาสตรเบื้องตนที่สัมพันธกับงานเชื่อม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

คณิตศาสตรประยุกตและวิทยาศาสตรเบื้องตนที่สัมพั นธกับ
งานเชื่อม
หัวขอที่ 2 : วิทยาศาสตรเบื้องตนที่สัมพันธกับงานเชื่อม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207207
รหัสวิชา
0920720702
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกสาเหตุและการปองกันการกัดกรอนและการสึกหรอไดอยางถูกตอง
2. บอกโลหะวิทยาที่สัมพันธกับงานเชื่อม อิทธิพลของความรอนที่มีตอชิ้นงานเชื่อม
การอุนชิ้นงาน (Preheat) และการใหความรอนหลังเชื่อม (Post Heat) ไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การกัดกรอนและการสึกหรอ
2. โลหะวิทยาที่สัมพันธกับงานเชื่อม
3. อิทธิพลของความรอนที่มีตอชิ้นงานเชื่อม
4. การอุนชิ้นงาน (Preheat)
5. การใหความรอนหลังเชื่อม (Post Heat)
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207207)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลคณิตศาสตรประยุกตและวิทยาศาสตรเบื้องตนที่สัมพันธกับงานเชื่อม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 8
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920162070801
2. ชื่อโมดูลการฝก
การตรวจสอบและคุณภาพของงานเชื่อม
รหัสโมดูลการฝก
09207208
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 11 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ 8 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกระดับคุณภาพของงานเชื่อมตามมาตรฐานสากลไดอยางถูกตอง
2. บอกการตรวจสอบพินจิ (Visual Inspection) การเตรียมแนวตอกอนการเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
3. บอกการตรวจสอบพินิจตัวแปรของงานโดยชางเชื่อมในระหวางการเชื่อมไดอยางถูกตอง
4. บอกการตรวจสอบพินิจ ความนูนดานหนาแนวเชื่อมและดานราก ภายหลังจาก
การเชื่อมเสร็จ (รวมทั้งแนวกัดแหวง รูพรุน สารฝงใน (Inclusion) การหลอม
ไมสมบูรณ รอยราว ความกวาง ความสูง รูปรางแนวเชื่อม ความสม่ําเสมอ
ของแนวเชื่อม) ไดอยางถูกตอง
5. บอกการวัดขนาดแนวเชื่อมไดอยางถูกตอง
6. บอกการซอมจุดบกพรอง (Defects) ของชิ้นงานกอนและหลังการเชื่อมเสร็จไดอยางถูกตอง
7. ปฏิบัตกิ ารตรวจสอบงานเชื่อมและซอมจุดบกพรองไดอยางถูกตอง
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
5. พื้นฐาน
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานในสาขาชางเชื่อมแม็ก
ผูรับการฝก
2. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 7 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

ผลลัพธการเรียนรู

ชื่อหัวขอวิชา

1. บอกระดับคุณภาพของ
หัวขอที่ 1 : คุณภาพของงานเชื่อม
งานเชื่อมตามมาตรฐานสากล
ไดอยางถูกตอง
2. บอกการตรวจสอบพินจิ
หัวขอที่ 2 การตรวจสอบงานเชื่อม
(Visual Inspection)
การเตรียมแนวตอกอน
การเชื่อมไดอยางถูกตอง
3. บอกการตรวจสอบพินจิ
ตัวแปรของงานโดยชางเชื่อม
ในระหวางการเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
4. บอกการตรวจสอบพินจิ
ความนูนดานหนาแนวเชื่อม
และดานราก ภายหลังจาก
การเชื่อมเสร็จ (รวมทั้ง
แนวกัดแหวง รูพรุน สารฝงใน
(Inclusion) การหลอม
ไมสมบูรณ รอยราว ความกวาง
ความสูง รูปรางแนวเชื่อม
ความสม่ําเสมอของแนวเชื่อม)
ไดอยางถูกตอง
5. ปฏิบัติการวัดขนาดแนวเชื่อม
และตรวจสอบงานเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
6. บอกการซอมจุดบกพรอง
หัวขอที่ 3 : การซอมจุดบกพรองของชิ้นงานเชื่อม
(Defects) ของชิ้นงานเชื่อม
ระหวางการเชื่อมและหลัง
การเชื่อมเสร็จไดอยางถูกตอง
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ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1:00
1:00

2:00

5:00

7:00

0:30

3:00

3:30

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
7. ปฏิบัตกิ ารซอมจุดบกพรองของ
ชิ้นงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
รวมทั้งสิ้น

3:30
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8:00

11:30

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

การตรวจสอบและคุณภาพของงานเชื่อม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : คุณภาพของงานเชื่อม

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207208
รหัสวิชา
0920720801
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- บอกระดับคุณภาพของงานเชื่อมตามมาตรฐานสากลไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- ระดับคุณภาพของงานเชื่อมตามมาตรฐานสากล
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207208)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการตรวจสอบและคุณภาพของงานเชื่อม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

การตรวจสอบและคุณภาพของงานเชื่อม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : การตรวจสอบงานเชื่อม

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207208
รหัสวิชา
0920720802
ปฏิบัติ 5 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 7 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชัว่ โมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกการตรวจสอบพินิจ (Visual Inspection) การเตรียมแนวตอกอนการเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
2. บอกการตรวจสอบพินิจตัวแปรของงานโดยชางเชื่อมในระหวางการเชื่อมไดอยางถูกตอง
3. บอกการตรวจสอบพินิจ ความนูนดานหนาแนวเชื่อมและดานราก ภายหลังจาก
การเชื่อมเสร็จ (รวมทั้งแนวกัดแหวง รูพรุน สารฝงใน (Inclusion) การหลอมไมสมบูรณ
รอยราว ความกวาง ความสูง รูปรางแนวเชื่อม ความสม่ําเสมอของแนวเชื่อม)
ไดอยางถูกตอง
4. ปฏิบัตกิ ารวัดขนาดแนวเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การตรวจสอบพินิจกอนการเชื่อม
2. การตรวจสอบพินิจระหวางการเชื่อม
3. การตรวจสอบพินิจหลังการเชื่อม
7. วิธีการฝกอบรม
1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207208)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. เกจวัดแนวเชื่อม แบบ Automatic Weld Gauge
1. งานเชื่อมตอตัวที จํานวน 1 ชิ้น
จํานวน 1 อัน
2. งานเชื่อมทอตอชน จํานวน 1 ชิ้น
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2. เกจวัดแนวเชื่อม แบบ Bridge Cam Weld Gaug
3. ตัวอยางชิ้นงานเชื่อมตอชนบากรองวี จํานวน 1 ชิ้น
จํานวน 1 อัน
4. แบบภาพตัวอยางงานเชื่อมที่มีจุดบกพรอง จํานวน 1 ชุด
3. บรรทัดเหล็ก จํานวน 1 อัน
4. เวอรเนียคาลิปเปอร จํานวน 1 อัน
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการตรวจสอบและคุณภาพของงานเชื่อม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 2 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

การตรวจสอบและคุณภาพของงานเชื่อม

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : การซอมจุดบกพรองของชิ้นงานเชื่อม

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207208
รหัสวิชา
0920720803
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกการซอมจุดบกพรอง (Defects) ของชิ้นงานเชื่อมระหวางการเชื่อมและ
หลังการเชื่อมเสร็จไดอยางถูกตอง
2. ปฏิบัติการซอมจุดบกพรองของชิ้นงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
- การซอมจุดบกพรองระหวางการเชื่อม
7. วิธีการฝกอบรม

1. ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207208)
2. ฝกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
- ชิ้นงานเชื่อมตอชนที่มีการบิดตัว จํานวน 1 ชิ้น
- ชิ้นงานเชื่อมประเภทผิวแนวเชื่อมไมสมบูรณ
จํานวน 1 ชิ้น
- ชิ้นงานเชื่อมประเภทสารมลทินฝงใน จํานวน 1 ชิ้น
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการตรวจสอบและคุณภาพของงานเชื่อม
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
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1.
2.
3.
4.

คูมือครูฝก
คูมือผูรับการฝก
คูมือการประเมิน
ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 9
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920162070801
2. ชื่อโมดูลการฝก
ทอ และอุปกรณประกอบทอ
รหัสโมดูลการฝก
09207209
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกชนิดและขนาดของทอไดอยางถูกตอง
2. บอกการวัดความกลม เสนผาศูนยกลาง ความหนาของผนัง ความเหลื่อม
(Misalignment) การรวมศูนยเดียวกัน ไดอยางถูกตอง
3. บอกขอตอทอ หนาแปลนไดอยางถูกตอง
4. บอกการตอทอ การปรับแนวตอ ขอตอทอและหนาแปลนไดอยางถูกตอง
5. บอกคุณภาพของงานเชื่อมทอไดอยางถูกตอง
6. บอกการซอมจุดบกพรองของแนวเชื่อมทอไดอยางถูกตอง
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
5. พื้นฐาน
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานในสาขาชางเชื่อมแม็ก
ผูรับการฝก
2. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 8 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. บอกชนิดและขนาดของทอ
หัวขอที่ 1 : มาตรฐานทอและอุปกรณประกอบทอ 0:45
0:45
ไดอยางถูกตอง
สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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2. บอกการวัดความกลม
เสนผาศูนยกลาง ความหนา
ของผนัง ความเหลื่อม
(Misalignment) การรวมศูนย
เดียวกันไดอยางถูกตอง
3. บอกขอตอทอ หนาแปลน
ไดอยางถูกตอง
4. บอกการตอทอ การปรับ
หัวขอที่ 2 : การตอทอ
แนวตอ ขอตอทอ และ
หนาแปลนไดอยางถูกตอง
5. บอกคุณภาพของงานเชื่ อมท อ หัวขอที่ 3 : งานเชื่อมทอ
ไดอยางถูกตอง
6. บอกการซอมจุด บกพร อ งของ
แนวเชื่อมทอไดอยางถูกตอง
รวมทั้งสิ้น
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

ทอ และอุปกรณประกอบทอ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : มาตรฐานทอและอุปกรณประกอบทอ

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207209
รหัสวิชา
0920720901
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 45 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกชนิดและขนาดของทอไดอยางถูกตอง
2. บอกการวัดความกลม เสนผาศูนยกลาง ความหนาของผนัง ความเหลื่อม
(Misalignment) การรวมศูนยเดียวกัน ไดอยางถูกตอง
3. บอกขอตอทอ หนาแปลนไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ชนิดของทอ
2. ขนาดของทอ
3. มิติของทอ
4. ประเภทของขอตอทอ
5. ประเภทของหนาแปลน
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207209)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลทอ และอุปกรณประกอบทอ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

ทอ และอุปกรณประกอบทอ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 2 : การตอทอ

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207209
รหัสวิชา
0920720902
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 15 นาที
ทฤษฎี 15 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
- บอกการตอทอ การปรับแนวตอ ขอตอทอและหนาแปลนไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. การตอทอ
2. การปรับแนวตอทอ
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207209)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลทอ และอุปกรณประกอบทอ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

ทอ และอุปกรณประกอบทอ

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 3 : งานเชื่อมทอ

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207209
รหัสวิชา
0920720903
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกคุณภาพของงานเชื่อมทอไดอยางถูกตอง
2. บอกการซอมจุดบกพรองของแนวเชื่อมทอไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. คุณภาพของงานเชื่อมทอ
2. จุดบกพรองของแนวเชื่อมทอ
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207209)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลทอ และอุปกรณประกอบทอ
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 10
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920162070801
2. ชื่อโมดูลการฝก
ทัศนคติในการประกอบอาชีพชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1
รหัสโมดูลการฝก
09207401
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพชางเชื่อมแม็กไดอยางถูกตอง
2. บอกการปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลาไดอยางถูกตอง
3. บอกการรักษาวินัยไดอยางถูกตอง
4. บอกความซื่อสัตยในการประกอบอาชีพชางเชื่อมแม็กไดอยางถูกตอง
5. การประมาณตนทุนในงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
5. พื้นฐาน
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานในสาขาชางเชื่อมแม็ก
ผูรับการฝก
2. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 9 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. บอกจรรยาบรรณใน
หัวขอที่ 1 : ทัศนคติในการประกอบอาชีพ
1:00
1:00
การประกอบอาชีพ
ชางเชื่อมแม็ก
ชางเชื่อมแม็กไดอยางถูกตอง
2. บอกการปฏิบัติงาน
ที่ตรงตอเวลาไดอยางถูกตอง
3. บอกการรักษาวินัย
ไดอยางถูกตอง
สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
4. บอกความซื่อสัตย
ในการประกอบอาชีพ
ชางเชื่อมแม็กไดอยางถูกตอง
5. การประมาณตนทุนใน
งานเชื่อมไดอยางถูกตอง
รวมทั้งสิ้น

1:00
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-

1:00

หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

ทัศนคติในการประกอบอาชีพชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1

3. ชือ่ หัวขอวิชา

หัวขอที่ 1 : ทัศนคติในการประกอบอาชีพชางเชื่อมแม็ก

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207401
รหัสวิชา
0920740101
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. บอกจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพชางเชื่อมแม็กไดอยางถูกตอง
2. บอกการปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลาไดอยางถูกตอง
3. บอกการรักษาวินัยไดอยางถูกตอง
4. บอกความซื่อสัตยในการประกอบอาชีพชางเชื่อมแม็กไดอยางถูกตอง
5. การประมาณตนทุนในงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพชางเชื่อมแม็ก
2. การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา
3. วินัยในการประกอบอาชีพชางเชื่อมแม็ก
4. ความซื่อสัตยในการประกอบอาชีพชางเชื่อมแม็ก
5. การประมาณตนทุนในงานเชื่อม
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกอบรมดวยตนเองโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207401)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบขอเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลทัศนคติในการประกอบอาชีพชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 2 โมดูลการฝก
โมดูลการฝกที่ 11
1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
0920162070801
2. ชื่อโมดูลการฝก
การเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนารอยเชื่อมฟลเลท
รหัสโมดูลการฝก
ตําแหนงทาเชื่อม PB PF PD และ D150PF
09207301
3. ระยะเวลาการฝก
รวม 30 ชั่วโมง
ทฤษฎี - ชั่วโมง
ปฏิบัติ 30 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหนวย
หนวยการฝกนี้ พัฒนาขึ้นใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคติแกผูรับการฝก
การฝก
เพื่อใหมีความสามารถ ดังนี้
1. สวมใสและใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลไดอยางถูกตอง
2. เตรียมพื้นที่การปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
3. เตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณไดอยางถูกตอง
4. เตรียมชิ้นงานไดอยางถูกตอง
5. ปฏิบัติงานเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนารอยเชื่อมฟลเลท ตําแหนงทาเชื่อม
PB PF PD และ D150PF ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ทําความสะอาดชิ้นงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
7. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
8. จัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณไดอยางถูกตอง
5. พื้นฐาน
ผูสมัครเขารับการฝกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรูพื้นฐานในสาขาชางเชื่อมแม็ก
ผูรับการฝก
2. ผูรับการฝกผานโมดูลที่ 10 มาแลว
6. ผลลัพธการเรียนรู : เมื่อสําเร็จการฝกในโมดูลนี้แลวผูรับการฝกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรูความสามารถและใช
ระยะเวลาฝก ดังนี้
ระยะเวลาฝก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธการเรียนรู
ชื่อหัวขอวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. สวมใสและใชอุปกรณปองกัน หัวขอที่ 1 : การเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอน
6:00 6:00
สวนบุคคลไดอยางถูกตอง
แผนหนารอยเชื่อมฟลเลท
2. เตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน
ตําแหนงทาเชื่อม PB
ไดอยางถูกตอง
สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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3. เตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือ
และอุปกรณไดอยางถูกตอง
4. เตรียมชิ้นงานไดอยางถูกตอง
5. ปฏิบัติงานเชื่อมแม็กเหล็กกลา
คารบอนแผนหนารอยเชื่อม
ฟลเลท ตําแหนงทาเชื่อม PB
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ทําความสะอาดชิ้นงานเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
7. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
8. จัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม
เครื่องมือและอุปกรณ
ไดอยางถูกตอง
1. สวมใสและใชอุปกรณปองกัน
สวนบุคคลไดอยางถูกตอง
2. เตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง
3. เตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือ
และอุปกรณไดอยางถูกตอง
4. เตรียมชิ้นงานไดอยางถูกตอง
5. ปฏิบัติงานเชื่อมแม็กเหล็กกลา
คารบอนแผนหนารอยเชื่อม
ฟลเลท ตําแหนงทาเชื่อม PF
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ทําความสะอาดชิ้นงานเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
7. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
8. จัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม
เครื่องมือและอุปกรณ
ไดอยางถูกตอง

หัวขอที่ 2 : การเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอน
แผนหนารอยเชื่อมฟลเลท
ตําแหนงทาเชื่อม PF
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-

6:00

6:00
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1. สวมใสและใชอุปกรณปองกัน
สวนบุคคลไดอยางถูกตอง
2. เตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง
3. เตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือ
และอุปกรณไดอยางถูกตอง
4. เตรียมชิ้นงานไดอยางถูกตอง
5. ปฏิบัติงานเชื่อมแม็กเหล็กกลา
คารบอนแผนหนารอยเชื่อม
ฟลเลท ตําแหนงทาเชื่อม PD
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ทําความสะอาดชิ้นงานเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
7. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
8. จัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม
เครื่องมือและอุปกรณ
ไดอยางถูกตอง
1. สวมใสและใชอุปกรณปองกัน
สวนบุคคลไดอยางถูกตอง
2. เตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง
3. เตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือ
และอุปกรณไดอยางถูกตอง
4. เตรียมชิ้นงานไดอยางถูกตอง
5. ปฏิบัติงานเชื่อมแม็กเหล็กกลา
คารบอนแผนหนารอยเชื่อม
ฟลเลท ตําแหนงทาเชื่อม
D150PF ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
6. ทําความสะอาดชิ้นงานเชื่อม
ไดอยางถูกตอง

หัวขอที่ 3 : การเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอน
แผนหนารอยเชื่อมฟลเลท
ตําแหนงทาเชื่อม PD

-

6:00

6:00

หัวขอที่ 4 : การเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอน
แผนหนารอยเชื่อมฟลเลท
ตําแหนงทาเชื่อม D150PF

-

12:00

12:00
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7. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อม
ไดอยางถูกตอง
8. จัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม
เครื่องมือและอุปกรณ
9. ไดอยางถูกตอง
รวมทั้งสิ้น

-
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30:00 30:00
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207301
รหัสวิชา
0920730101
ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

การเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนารอยเชื่อมฟลเลท
ตําแหนงทาเชื่อม PB PF PD และ D150PF
3. ชือ่ หัวขอวิชา
หัวขอที่ 1 : การเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนา
รอยเชื่อมฟลเลท ตําแหนงทาเชื่อม PB
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 6 ชั่วโมง
ทฤษฎี - ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. สวมใสและใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลไดอยางถูกตอง
2. เตรียมพื้นที่การปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
3. เตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณไดอยางถูกตอง
4. เตรียมชิ้นงานไดอยางถูกตอง
5. ปฏิบัติงานเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนารอยเชื่อมฟลเลท ตําแหนงทาเชื่อม PB
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ทําความสะอาดชิ้นงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
7. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
8. จัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ขั้นตอนการสวมใสและการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
2. ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน
3. ขั้นตอนการเตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ
4. ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนารอยเชื่อมฟลเลท
ตําแหนงทาเชื่อม PB
6. ขั้นตอนการทําความสะอาดชิ้นงานเชื่อม
7. ขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงานเชื่อม
8. ขั้นตอนการจัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207301)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน : สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
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9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. ไขควง จํานวน 1 ชุด
1. แกส CO2 หรือ แกสผสม Ar + CO2 จํานวน 1 ขวด
2. คีมจับชิ้นงานรอน จํานวน 1 ดาม
2. ใบหินเจีย ขนาด Ø 100 x 4 มิลลิเมตร จํานวน 3 ใบ
3. คีมตัดลวดเชื่อม จํานวน 1 ดาม
3. แผนเหล็กกลาคารบอน W01 (AWS D1.1 Group I)
4. เครื่องเจียมือ จํานวน 1 ตัว
ขนาด 10 x 100 x 200 มิลลิเมตร จํานวน 14 ชิ้น
5. เครื่องเชื่อมมิก / แม็ก และอุปกรณประกอบ จํานวน 1 ชุด 4. ลวดเชื่อม ER70S-6 ขนาดเสนผานศูนยกลาง
6. ตะไบ จํานวน 1 อัน
0.8 มิลลิเมตร จํานวน 1 มวน
7. น้ํายาฉีดหัวครอบ จํานวน 1 กระปอง
8. ประแจ จํานวน 1 อัน
9. แปรงลวด จํานวน 1 ดาม
10. มาตรวัดอัตราไหลและชุดควบคุมแกสปกปอง
จํานวน 1 ชุด
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนารอยเชื่อมฟลเลท ตําแหนงทาเชื่อม PB PF PD
และ D150PF
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207301
รหัสวิชา
0920730102
ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

การเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนารอยเชื่อมฟลเลท
ตําแหนงทาเชื่อม PB PF PD และ D150PF
3. ชือ่ หัวขอวิชา
หัวขอที่ 2 : การเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนา
รอยเชื่อมฟลเลท ตําแหนงทาเชื่อม PF
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 6 ชั่วโมง
ทฤษฎี - ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. สวมใสและใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลไดอยางถูกตอง
2. เตรียมพื้นที่การปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
3. เตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณไดอยางถูกตอง
4. เตรียมชิ้นงานไดอยางถูกตอง
5. ปฏิบัติงานเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนารอยเชื่อมฟลเลท ตําแหนงทาเชื่อม PF
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ทําความสะอาดชิ้นงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
7. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
8. จัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ขั้นตอนการสวมใสและการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
2. ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน
3. ขั้นตอนการเตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ
4. ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนารอยเชื่อมฟลเลท
ตําแหนงทาเชื่อม PF
6. ขั้นตอนการทําความสะอาดชิ้นงานเชื่อม
7. ขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงานเชื่อม
8. ขั้นตอนการจัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207301)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน : สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
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9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. ไขควง จํานวน 1 ชุด
1. แกส CO2 หรือ แกสผสม Ar + CO2 จํานวน 1 ขวด
2. คีมจับชิ้นงานรอน จํานวน 1 ดาม
2. ใบหินเจีย ขนาด Ø 100 x 4 มิลลิเมตร จํานวน 3 ใบ
3. คีมตัดลวดเชื่อม จํานวน 1 ดาม
3. แผนเหล็กกลาคารบอน W01 (AWS D1.1 Group I)
4. เครื่องเจียมือ จํานวน 1 ตัว
ขนาด 10 x 100 x 200 มิลลิเมตร จํานวน 14 ชิ้น
5. เครื่องเชื่อมมิก / แม็ก และอุปกรณประกอบ จํานวน 1 ชุด 4. ลวดเชื่อม ER70S-6 ขนาดเสนผานศูนยกลาง
6. ตะไบ จํานวน 1 อัน
0.8 มิลลิเมตร จํานวน 1 มวน
7. น้ํายาฉีดหัวครอบ จํานวน 1 กระปอง
8. ประแจ จํานวน 1 อัน
9. แปรงลวด จํานวน 1 ดาม
10. มาตรวัดอัตราไหลและชุดควบคุมแกสปกปอง
จํานวน 1 ชุด
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนารอยเชื่อมฟลเลท ตําแหนงทาเชื่อม PB PF PD
และ D150PF
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมอื สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207301
รหัสวิชา
0920730103
ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

การเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนารอยเชื่อมฟลเลท
ตําแหนงทาเชื่อม PB PF PD และ D150PF
3. ชือ่ หัวขอวิชา
หัวขอที่ 3 : การเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนา
รอยเชื่อมฟลเลท ตําแหนงทาเชื่อม PD
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 6 ชั่วโมง
ทฤษฎี - ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. สวมใสและใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลไดอยางถูกตอง
2. เตรียมพื้นที่การปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
3. เตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณไดอยางถูกตอง
4. เตรียมชิ้นงานไดอยางถูกตอง
5. ปฏิบัติงานเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนารอยเชื่อมฟลเลท ตําแหนงทาเชื่อม PD
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ทําความสะอาดชิ้นงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
7. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
8. จัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ขั้นตอนการสวมใสและการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
2. ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน
3. ขั้นตอนการเตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ
4. ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนารอยเชื่อมฟลเลท
ตําแหนงทาเชื่อม PD
6. ขั้นตอนการทําความสะอาดชิ้นงานเชื่อม
7. ขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงานเชื่อม
8. ขั้นตอนการจัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207301)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน : สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. ไขควง จํานวน 1 ชุด
1. แกส CO2 หรือ แกสผสม Ar + CO2 จํานวน 1 ขวด
2. คีมจับชิ้นงานรอน จํานวน 1 ดาม
2. ใบหินเจีย ขนาด Ø 100 x 4 มิลลิเมตร จํานวน 3 ใบ
3. คีมตัดลวดเชื่อม จํานวน 1 ดาม
3. แผ น เหล็ ก กล า คาร บ อน W01 (AWS D1.1 Group I)
4. เครื่องเจียมือ จํานวน 1 ตัว
ขนาด 10 x 100 x 200 มิลลิเมตร จํานวน 14 ชิ้น
5. เครื่องเชื่อมมิก / แม็ก และอุปกรณประกอบ จํานวน 1 ชุด 4. ลวดเชื่อม ER70S-6 ขนาดเสนผานศูนยกลาง
6. ตะไบ จํานวน 1 อัน
0.8 มิลลิเมตร จํานวน 1 มวน
7. น้ํายาฉีดหัวครอบ จํานวน 1 กระปอง
8. ประแจ จํานวน 1 อัน
9. แปรงลวด จํานวน 1 ดาม
10. มาตรวัดอัตราไหลและชุดควบคุมแกสปกปอง
จํานวน 1 ชุด
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนารอยเชื่อมฟลเลท ตําแหนงทาเชื่อม PB PF PD
และ D150PF
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ

สวนที่ 3 หัวขอวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)

2. ชื่อหนวยการฝก

รหัสหลักสูตร
0920162070801
รหัสโมดูลการฝก
09207301
รหัสวิชา
0920730104
ปฏิบัติ 12 ชั่วโมง

การเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนารอยเชื่อมฟลเลท
ตําแหนงทาเชื่อม PB PF PD และ D150PF
3. ชือ่ หัวขอวิชา
หัวขอที่ 4 : การเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนา
รอยเชื่อมฟลเลท ตําแหนงทาเชื่อม D150PF
4. ระยะเวลาการฝก
รวม 12 ชั่วโมง
ทฤษฎี - ชั่วโมง
5. เกณฑการประเมิน เมื่อผานการฝกในหัวขอวิชานี้แลวผูรับการฝกมีความสามารถ ดังนี้
1. สวมใสและใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลไดอยางถูกตอง
2. เตรียมพื้นที่การปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
3. เตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณไดอยางถูกตอง
4. เตรียมชิ้นงานไดอยางถูกตอง
5. ปฏิบัติงานเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบ อนแผนหนารอยเชื่อมฟลเลท ตําแหนงทาเชื่ อม
D150PF ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ทําความสะอาดชิ้นงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
7. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมไดอยางถูกตอง
8. จัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณไดอยางถูกตอง
6. หัวขอสําคัญ
หัวขอวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอยอย ดังนี้
1. ขั้นตอนการสวมใสและการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
2. ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน
3. ขั้นตอนการเตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ
4. ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนารอยเชื่อมฟลเลท ตําแหนง
ทาเชื่อม D150PF
6. ขั้นตอนการทําความสะอาดชิ้นงานเชื่อม
7. ขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงานเชื่อม
8. ขั้นตอนการจัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ
7. วิธีการฝกอบรม
- ฝกปฏิบัติงานโดยการใชชุดการฝก (รหัสชุดการฝก 09207301)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน : สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
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หลั ก สู ต รการฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ ตามความสามารถ
9. เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการฝก (ตอจํานวนผูรับการฝก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ
วัสดุ
1. ไขควง จํานวน 1 ชุด
1. แกส CO2 หรือ แกสผสม Ar + CO2 จํานวน 1 ขวด
2. คีมจับชิ้นงานรอน จํานวน 1 ดาม
2. ท อ เหล็ ก กล า คาร บ อน W01 (AWS D1.1 Group I)
3. คีมตัดลวดเชื่อม จํานวน 1 ดาม
ขนาด Ø 150 sch40 x 125 มิลลิเมตร จํานวน 7 ชิ้น
4. เครื่องเจียมือ จํานวน 1 ตัว
3. ใบหินเจีย ขนาด Ø 100 x 4 มิลลิเมตร จํานวน 3 ใบ
5. เครื่องเชื่อมมิก / แม็ก และอุปกรณประกอบ จํานวน 1 ชุด 4. แผ น เหล็ ก กล า คาร บ อน W01 (AWS D1.1 Group I)
6. ตะไบ จํานวน 1 อัน
ขนาด 6 x 250 x 250 มิลลิเมตร จํานวน 7 ชิ้น
7. น้ํายาฉีดหัวครอบ จํานวน 1 กระปอง
5. ลวดเชื่อม ER70S-6 ขนาดเสนผานศูนยกลาง
8. ประแจ จํานวน 1 อัน
0.8 มิลลิเมตร จํานวน 1 มวน
9. แปรงลวด จํานวน 1 ดาม
10. มาตรวัดอัตราไหลและชุดควบคุมแกสปกปอง
จํานวน 1 ชุด
10. เงื่อนไขการฝกอื่นๆ (ถาจําเปนตองมี) : หนวยฝกตองจัดเตรียมสิ่งเหลานี้ใหผูรับการฝก ไดแก
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝกโมดูลการเชื่อมแม็กเหล็กกลาคารบอนแผนหนารอยเชื่อมฟลเลท ตําแหนงทาเชื่อม PB PF PD
และ D150PF
2. สมุดบันทึกความกาวหนารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝก คูมือ สื่อ ชุดการฝกและเอกสารอางอิง
1. คูมือครูฝก
2. คูมือผูรับการฝก
3. คูมือการประเมิน
4. ชุดการฝกชางเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผนหนา)
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คณะผูจัดทําโครงการ
คณะผูบริหาร
1. นายสุทธิ

สุโกศล

อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

2. นางถวิล

เพิ่มเพียรสิน

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

3. นายธวัช

เบญจาทิกุล

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

4. นายสุรพล

พลอยสุข

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

5. วาที่รอยตรี สมศักดิ์ พรหมดํา

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก

6. นางเพ็ญประภา

ศิริรัตน

ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบการฝก

7. นายวัชรพงษ

มุขเชิด

ผูอํานวยการสํานักงานรับรองความรูความสามารถ

คําเงิน

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะที่ปรึกษาโครงการ
1. ผศ. ดร. มนตรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2. รศ. ดร. วิสุทธิ์

สุนทรกนกพงศ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

3. ผศ. สันติ

ตันตระกูล

ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

4. นายสุระชัย

พิมพสาลี

ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

5. นายวินัย

ใจกลา

ภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

6. นายวราวิช

กําภู ณ อยุธยา

สํานักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกลาลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

7. นายมนตรี

ประชารัตน

แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

8. นายธเนศ

วงควัฒนานุรักษ

แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

9. นายณัฐวุฒิ

เสรีธรรม

แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

10. นายหาญยงค

หอสุขสิริ

แผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

11. นายสวัสดิ์

บุญเถื่อน

แผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
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