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คานา
เอกสารหลักสูตรและโมดูลการฝึก สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3 รหัสหลักสูตร 0920162070803 นี้ ได้พัฒนาขึ้น
ภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาระบบฝึ ก และชุ ด การฝึ ก ตามความสามารถเพื่ อ การพัฒ นาฝี มื อ แรงงาน (Competency Based
Workforce Skill Training System) พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้เป็นระบบการฝึกอบรมตามความสามารถ
สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3 เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของกาลังแรงงานและตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
และเพื่อรองรับระบบการรับรองมาตรฐานฝีมื อแรงงานแห่ง ชาติ และระบบการรับรองความรู้ความสามารถในอนาคต
อีกทั้งเพื่อส่งมอบระบบการฝึกอบรมนี้ให้แก่กาลังแรงงานกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของขอบเขต
ของการให้บริการและจานวนผู้รับบริการ
ระบบการฝึกอบรมตามความสามารถเป็นระบบการฝึกอบรมที่ส่งเสริมให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถฝึกฝนเรียนรู้ได้
ตามพื้นฐานความสามารถของตนในเวลาที่มีความสะดวก โดยเน้นในเรื่องของการส่งมอบการฝึกอบรมที่หลากหลายไปให้แก่
ผู้ รั บ การฝึ ก อบรม และต้ อ งการให้ผู้ รั บการฝึ ก อบรมเกิด การเรียนรู้ด้ วยตนเอง การฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ะด าเนินการในรูปแบบ
Learning by Doing และเน้นผลลัพธ์การฝึกอบรมในการที่ทาให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่
ตลาดแรงงานต้องการ โดยยึดความสามารถของผู้รับการฝึกเป็นหลัก การฝึกอบรมในระบบดัง กล่าว จึง เป็นรูปแบบการ
ฝึกอบรมที่สามารถรองรับการพัฒนารายบุคคลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เนื้อหาวิชาในหลักสูตรการฝึกตามความสามารถ
(Competency Based Curriculum : CBC) ซึ่ง ได้จากการวิเคราะห์ง านอาชีพ (Job Analysis) ในแต่ละสาขาอาชีพ
จะถูกกาหนดเป็นรายการความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) ที่ผู้รับการฝึกอบรมจาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการและภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง ผู้รับการฝึกจะต้องเรียนรู้และฝึ กฝน
จนกว่าจะสามารถปฏิบัติเองได้ ตามมาตรฐานที่กาหนดในแต่ละรายการความสามารถ ทั้งนี้ การส่งมอบการฝึก สามารถ
ดาเนิ น การได้ ทั้ ง รูป แบบการเรี ยนรู้ ผ่ านสื่ อ สิ่ งพิม พ์ (Paper Based) และผ่ า นสื่ อ คอมพิ ว เตอร์ (Computer Based)
โดยผู้รับการฝึก สามารถเรีย นรู้ไ ด้ด้ว ยตนเอง (Self-Learning) ที่บ้านหรือ ที่ทางาน และเข้ารับการฝึก ภาคปฏิบัติ ต าม
ความพร้อม ตามความสะดวกของตน หรือตามแผนการฝึก หรือตามตารางการนัดหมาย การฝึกหรือทดสอบประเมิน ผล
ความรู้ความสามารถกับหน่วยฝึก โดยมีครูฝึ กหรือผู้สอนคอยให้คาปรึกษา แนะนาและจัดเตรียมการฝึกภาคปฏิบัติ รวมถึง
จัดเตรียมและดาเนินการทดสอบ ประเมินผลในลักษณะต่าง ๆ อันจะทาให้สามารถเพิ่มจานวนผู้รับการฝึกได้มากยิ่ง ขึ้น
ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กาลังแรงงานในระยะยาว
จึงถือเป็นรูปแบบการฝึกที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งหากมีการนาระบบการฝึกอบรม
ตามความสามารถมาใช้ใ นการพัฒนาฝีมือ แรงงาน จะช่ว ยทาให้ป ระชาชน ผู้ใ ช้แ รงงาน ผู้ว่า งงาน นัก เรีย น นัก ศึกษา
และผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างสะดวก และได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง มาก
ยิ่งขึ้น
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สารบัญ
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มาตรฐานความสามารถ
ส่วนที่ 1 โครงสร้างหลักสูตร

1
7

ส่วนที่ 2 โมดูลการฝึก และส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
โมดูลการฝึกที่ 1 09207219 ความปลอดภัยทั่วไปในพื้นทีป่ ฏิบัติงานและความปลอดภัย

20

ในการเชื่อมและตัด
โมดูลการฝึกที่ 2 09207220 การใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล

28

โมดูลการฝึกที่ 3 09207221 การใช้เครื่องเชื่อม วงจรไฟฟ้า และเทคนิคการเชื่อม

38

โมดูลการฝึกที่ 4 09207222 สมบัติและความสามารถเชื่อมได้ของโลหะ

46

โมดูลการฝึกที่ 5 09207223 การเลือกใช้ลวดเชื่อมและแก๊สปกป้อง
52
โมดูลการฝึกที่ 6 09207224 ข้อกาหนดกรรมวิธีการเชื่อม
58
โมดูลการฝึกที่ 7 09207225 คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่สัมพันธ์กับงานเชือ่ ม 63
โมดูลการฝึกที่ 8 09207226 การตรวจสอบงานเชื่อม
โมดูลการฝึกที่ 9 09207227 ท่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อ

69
76

โมดูลการฝึกที่ 10 09207403 ทัศนคติในการประกอบอาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
โมดูลการฝึกที่ 11 09207303 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าคาร์บอนรอยเชือ่ มต่อชนท่อ

82
86

ตาแหน่งท่าเชื่อม D150PF และ H-L045
คณะผู้จัดทาโครงการ

93
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มาตรฐานความสามารถ

หน่วยความสามารถ
1. ปฏิบัติงานทั่วไปและปฏิบัติงาน
เชื่อมและตัดด้วยความปลอดภัย

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
ความสามารถย่อย (งานย่อย)
1. วิเคราะห์ประเภทของอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไป
ในสภาพแวดล้อมของการทางาน การรู้สาเหตุ และขั้นตอนต่าง ๆ
จะสามารถนามาใช้ป้องกันอุบัติเหตุได้
2. วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย และการระเบิด มาตรการ
ป้องกันการเกิดอัคคีภัย ชนิดของเครื่องดับเพลิง และข้อแนะนาการใช้
3. จาแนกวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น แว่นนิรภัย
แว่นตาเชื่อม หน้ากากเชื่อม ถุงมือ เอี๊ยมกันไฟ รองเท้านิรภัย
อุปกรณ์ป้องกันเสียง อุปกรณ์กรองอากาศ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
4. นากฎระเบียบที่สัมพันธ์กับภาวการณ์ทางาน ความปลอดภัย
การถูกสุขลักษณะ และสิ่งแวดล้อมภายในและรอบ ๆ พื้นที่ทางาน
ไปใช้
5. นาการตรวจสอบสถานที่ทางานสาหรับความปลอดภัยไปใช้
6. นาหลักการในการใช้เครื่องมือ (Hand Tools) และเครื่องมือกล
(Power Tools) อย่างปลอดภัยไปใช้
7. นาวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากไฟไหม้ บาดเจ็บเล็กน้อย และ
บาดเจ็บสาหัสไปใช้
8. นาหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการดูแลบุคคลที่บาดเจ็บ
จากไฟฟ้าดูดซึ่งจะรวมถึงการปั๊มหัวใจ (Coronary Pulmonary
Recessitation: CPR) ไปใช้
9. นาวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสาหรับผู้ได้รับควัน ไอระเหย และ
แก๊สที่เป็นพิษไปใช้
10. นามาตรการป้องกันส่วนบุคคลสาหรับการเกิดไฟฟ้าดูด
รังสีไหม้ผิวหนังและตา การบาดเจ็บจากโลหะร้อน สะเก็ดจาก
การตัดแก๊สและเชื่อม ควันที่ออกมาจากการเผาไหม้ของไอระเหย
ของโลหะเติมและชิ้นงานเชื่อมไปใช้
1
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2. ประยุกต์ใช้เครื่องมือวัด
เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
ความสามารถย่อย (งานย่อย)
11. นามาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยขณะทางานใกล้วัสดุติดไฟไปใช้
12. จาแนกชนิดของแก๊สพิษที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเชื่อมและการตัด
เหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส การบาดเจ็บของช่างเชื่อมจากแก๊สพิษที่
เกี่ยวข้องกับการเชื่อม และการตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส
13. นามาตรการป้องกันในการใช้ขวดแก๊ส (Cylinder) ความดันสูงไปใช้
14. นามาตรการป้องกันการเกิดอันตราย ขณะทางานใกล้เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่ทาการเชื่อมไปใช้
1. นาเครื่องมือร่างแบบ เช่น สายวัดระยะ ฉาก บรรทัดเหล็ก
เวอร์เนียคาลิปเปอร์ โปรแทรกเตอร์ ระดับน้า และบรรทัดอ่อนไปใช้
2. น าเครื่ อ งมื อวั ด อุณ หภู มิ เช่ น ที่ วั ด อุ ณ หภู มิ แ บบสั ม ผั ส (Contact
Pyrometer) ชอล์กวัดอุณหภูมิ สีวัดอุณหภูมิ และเทอร์โมคัปเปิ้ลไปใช้
3. นาอุปกรณ์การวัดแนวเชื่อม ได้แก่ เกจวัด แว่นขยาย ไฟฉาย
กระจกเงาไปใช้
4. นาการดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือวัดไปใช้
5. ปฏิบัติการใช้และบารุงรักษาเครื่องมือวัด
6. นาคีม คีมล็อค แคลมป์ ปากกา การใช้ตะไบและเลื่อยมือ การใช้ค้อน
และสกัดไปใช้
7. นาดอกสว่าน และเครื่องเจาะ การใช้ประแจแบบต่าง ๆ
การใช้ชะแลง ลิ่ม และแม่แรงยกของ การใช้แปรงลวดไปใช้
8. นาหินเจียระไนมือ (Hand Grinder) ไปใช้
9. นาการดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือทั่วไปไปใช้
10. ปฏิบัติการใช้และบารุงรักษาเครื่องมือทั่วไป
11. นาเครื่องเจียระไนไปใช้
12. นาเครื่องขัดผิวโลหะไปใช้
13. นาเครื่องกดไฮดรอลิกส์ไปใช้
14. นาเครื่องทดสอบการดัดงอไปใช้
15. นาเครื่องตัดชิ้นงานและเครื่องเลื่อยไปใช้
16. นาอุปกรณ์จับยึดไปใช้
2
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3. ประยุกต์ใช้เครื่องเชื่อม
วงจรไฟฟ้า และเทคนิคการเชื่อม

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
ความสามารถย่อย (งานย่อย)
17. นาเครื่องดูดควันไปใช้
18. นาการดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือกลไปใช้
19. ปฏิบัติการใช้และบารุงรักษาเครื่องมือกล
1. จาแนกชนิดของเครื่องเชื่อม
2. นาขั้นตอนการติดตั้งเครื่องเชื่อมไปใช้
3. นาขั้นตอนการทางานของระบบเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ไปใช้
4. นาการปรับค่าพารามิเตอร์ในการใช้เครื่องเชื่อมไปใช้
5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสไฟฟ้า (VoltAmperage Characteristic)
6. วิเคราะห์วัฎจักรการทางาน (Duty-Cycle) ของเครื่องเชื่อม
7. วิเคราะห์ความต้านทานของไฟฟ้าของสายเชื่อมและข้อต่อ
8. นาการต่อขั้วสายไฟเชื่อมกับชิ้นงานไปใช้
9. นาการเลือกใช้ การบารุงรักษา และการตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น
หัวเชื่อม สายเชื่อม อุปกรณ์ปรับกระแส (Remote Control)
ขั้วเชื่อม ข้อต่อสายเชื่อมไปใช้
10. จาแนกชนิดของกระแสไฟฟ้าเชื่อมและชนิดของพัลส์ (Pulse)
11. จาแนกขนาดและสัญลักษณ์สีของท่อแก๊ส อุปกรณ์ปรับความดัน
และมาตรวัดอัตราการไหลของแก๊ส
12. จาแนกประเภทของการอาร์กแบบลัดวงจร (Short-Arc Transfer)
การอาร์กแบบหยด (Globular-Arc Transfer) การอาร์กแบบสเปรย์
(Spray-Arc Transfer)
13. วิเคราะห์หลักการพื้นฐานของการเชื่อมแม็ก
14. วิเคราะห์ค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้า อัตราและความเร็วป้อนลวด
สาหรับการเชื่อมแม็ก
15. จาแนกประเภท ขนาด สมบัติของหัวฉีด (Nozzle) ท่อนากระแส
(Contact Tube) และการบารุงรักษา
16. นาการป้องกัน และการแก้ไขการบิดตัวของความเค้นตกค้างไปใช้
17. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างท่าเชื่อมและเทคนิคการเชื่อม
18. วิเคราะห์ผลกระทบของระยะยื่น (Stick Out) ของลวดเชื่อม
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ความสามารถย่อย (งานย่อย)
19. วิเคราะห์หลักการของระบบพัลส์ (Pulse System)
4. จาแนกสมบัติของเหล็กกล้า และ 1. จาแนกชนิดและชั้นคุณภาพของเหล็กกล้า
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน 2. วิเคราะห์สมบัติเหล็กกล้า รวมไปถึงค่าความต้านแรงดึง
เกี่ยวกับโลหะชิ้นงาน
ค่าความต้านแรงกระแทก ความแข็ง ความเหนียว (Toughness)
ลักษณะการกัดกร่อน
3. วิเคราะห์สมบัติทางเคมีและลักษณะการกัดกร่อนของโลหะชิ้นงาน
4. นารูปทรงของเหล็กกล้า แผ่นบาง แผ่นหนา เส้นแบน กลม ฉาก
ราง เหล็กตัวไอ เหล็กตัวเอช หน้าแปลน ท่อ (pipe) ท่อบาง (tube)
กลม สี่เหลี่ยมไปใช้
5. จาแนกมาตรฐานเกี่ยวกับโลหะชิ้นงาน เช่น ISO 630, JIS G 3101,
DIN 17100, ASTM A36 ฯลฯ
6. นากรรมวิธีของการตรวจสอบคุณภาพ รวมไปถึงการทดสอบ
แบบทาลาย และการทดสอบแบบไม่ทาลายไปใช้
5. เลือกใช้ลวดเชื่อมและแก๊สปกป้อง 1. จาแนกชนิดของลวดเชื่อม ขนาด ความสามารถใช้ได้ของลวดเชื่อม
2. นาการเก็บรักษา การใช้ลวดเชื่อมไปใช้
3. จาแนกข้อกาหนดตามมาตรฐานของลวดเชื่อม สาหรับเหล็กกล้า
คาร์บอน และเหล็กกล้าผสมต่า เหล็กกล้าเกรนละเอียด
4. วิเคราะห์การกาหนดค่าแรงดัน (Volt) การปรับตั้งกระแสไฟ
ให้เหมาะสมกับขนาดของลวดและท่าเชื่อม
5. นาการกาหนดขั้วเชื่อมเป็น DC+ ไปใช้
6. จาแนกชนิดมาตรฐานของแก๊สปกป้องและการเลือกใช้
7. วิเคราะห์ผลกระทบของการเอียงหัวเชื่อมแบบเดินหน้าและถอยหลัง
8. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ปริมาณของแก๊สปกป้องมากหรือ
น้อยเกินไป
9. จาแนกแก๊สปกป้องแนวราก ความจาเป็นและวิธีการใช้
6. นาข้อกาหนดกรรมวิธีการเชื่อม 1. นาจุดมุ่งหมายตามข้อกาหนดกรรมวิธีการเชื่อมไปใช้
ไปใช้
2. นาการกาหนดค่าพารามิเตอร์ของการเชื่อมไปใช้
3. จาแนกลวดเชื่อมให้เหมาะกับโลหะชิ้นงาน
4. นาสัญลักษณ์งานเชื่อมไปใช้
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หน่วยความสามารถ

7. ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ที่สัมพันธ์กับ
งานเชื่อม

8. ตรวจสอบงานเชื่อม

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
ความสามารถย่อย (งานย่อย)
5. จาแนกลักษณะเฉพาะของแนวต่องานเชื่อม รวมทั้งชนิดแนวต่อ
รูปทรงเรขาคณิต ขนาดที่สัมพันธ์กับสัญลักษณ์งานเชื่อม
1. นาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ การบวก ลบ คูณ หาร การหาร้อยละ
ไปใช้
2. นาการวัดและการคานวณความยาว มุม พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก
ความดันไปใช้
3. นาการแปลงหน่วยของมาตรวัด มาตรฐานต่าง ๆ ไปใช้
4. นาเครื่องคานวณไปใช้
5. วิเคราะห์สาเหตุและการป้องกันการกัดกร่อนและการสึกหรอ
6. วิเคราะห์โลหะวิทยาที่สัมพันธ์กับงานเชื่อม อิทธิพลของความร้อน
ที่มีต่อชิ้นงานเชื่อม การอุ่นชิ้นงาน (Preheat) และการให้ความร้อน
หลังเชื่อม (Post Heat)
1. จาแนกระดับคุณภาพของงานเชื่อมตามมาตรฐานสากล
2. นาการตรวจสอบพินิจ (Visual Inspection) การเตรียมแนวต่อ
ก่อนการเชื่อมไปใช้
3. นาการตรวจสอบพินิจตัวแปรของงานโดยช่างเชื่อมในระหว่าง
การเชื่อมไปใช้
4. นาการตรวจสอบพินิจ ความนูนด้านหน้าแนวเชื่อมและด้านราก
ภายหลังจากการเชื่อมเสร็จ (รวมทั้งแนวกัดแหว่ง รูพรุน สารฝังใน
(Inclusion) การหลอมไม่สมบูรณ์ รอยร้าว ความกว้าง ความสูง
รูปร่างแนวเชื่อม ความสม่าเสมอของแนวเชื่อม) ไปใช้
5. นาการวัดขนาดแนวเชื่อมไปใช้
6. นาการซ่อมจุดบกพร่อง (Defects) ของชิ้นงานก่อนและ
หลังการเชื่อมเสร็จไปใช้
7. ปฏิบัติการตรวจสอบงานเชื่อมและซ่อมจุดบกพร่อง
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9. จาแนกท่อและอุปกรณ์
1. จาแนกชนิดและขนาดของท่อ
ประกอบท่อ
2. นาการวัดความกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนาของผนัง
ความเหลื่อม (Misalignment) การร่วมศูนย์เดียวกันไปใช้
3. จาแนกข้อต่อท่อ หน้าแปลน
4. นาการต่อท่อ การปรับแนวต่อ ข้อต่อท่อและหน้าแปลนไปใช้
5. จาแนกคุณภาพของงานเชื่อมท่อ
6. วางแผนการซ่อมจุดบกพร่องของแนวเชื่อมท่อ
10. มีทัศนคติที่ดีในการประกอบ
1. นาจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างเชื่อมแม็กไปใช้
อาชีพช่างเชื่อมแม็ก
2. วิเคราะห์งาน
3. วางแผนการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทางาน
4. แสดงความคิดเห็นในเรื่องพัฒนาความรู้ของช่างเชื่อม
5. วางแผนแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
11. เชื่อมแม็กเหล็กกล้าคาร์บอน
1. สวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
รอยเชื่อมต่อชนท่อ
2. เตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน
ตาแหน่ง ท่าเชื่อม D150PF และ 3. เตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์
H-L045
4. เตรียมชิ้นงาน
5. ปฏิบัติงานเชื่อมแม็กเหล็กกล้าคาร์บอนรอยเชื่อมต่อชนท่อ
ตาแหน่งท่าเชื่อม D150PF และ H-L045
6. ทาความสะอาดชิ้นงานเชื่อม
7. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อม
8. จัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์
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ส่ ว นที่ 1 โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร
1. หลักสูตรการฝึก
ยกระดับฝีมือ

ชื่อหลักสูตร : สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

รหัสหลักสูตร
0920162070803

2. ระยะเวลาการฝึกอบรม
รวม 70 ชั่วโมง
ทฤษฎี 23 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 47 ชั่วโมง
3. ขอบเขตของหลักสูตร
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นให้ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติแก่ผู้รับการฝึกในสาขาช่างเชื่อมแม็ก เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถและทัศนคติตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3 ดังนี้
3.1 มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงานและความปลอดภัยในการเชื่อมและตัด
3.2 มีความรู้และสามารถใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล
3.3 มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องเชื่อม วงจรไฟฟ้า และเทคนิคการเชื่อม
3.4 มีความรู้เกี่ยวกับสมบัติและความสามารถเชื่อมได้ของโลหะ
3.5 มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ลวดเชื่อมและแก๊สปกป้อง
3.6 มีความรู้เกี่ยวกับข้อกาหนดกรรมวิธีการเชื่อม
3.7 มีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่สัมพันธ์กับงานเชื่อม
3.8 มีความรู้และสามารถตรวจสอบงานเชื่อม
3.9 มีความรู้เกี่ยวกับท่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อ
3.10 มีความรู้เกี่ยวกับทัศนคติในการประกอบอาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
3.11 สามารถปฏิบัติการเชื่อมแม็กเหล็กกล้าคาร์บอนรอยเชื่อมต่อชนท่อ ตาแหน่งท่าเชื่อม D150PF และ H-L045
4. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึก
ตามระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการฝึกยกระดับฝีมือ พ.ศ. 2547
หมวด 1 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
1. ผู้เข้ารับการฝึกต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ
3. อยู่ในระหว่างการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีสุดท้ายในสาขา
ที่จะฝึกอบรม โดยมีหนัง สือรับรองจากสถานศึกษา หรือจบการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ
4. ผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
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5. โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
หน่วยความสามารถ

ชื่อโมดูลการฝึก

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ปฏิบัติงานทั่วไปและ
(09207219)
1. วิเคราะห์ประเภทของอุบัติเหตุต่าง ๆ
ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อมของ
ปฏิบัติงานเชื่อมและ ความปลอดภัย
การทางาน การรู้ สาเหตุ และขั้นตอนต่าง ๆ
ตัดด้วยความปลอดภัย ทั่วไปในพื้นที่
ปฏิบัติงานและ
จะสามารถนามาใช้ป้องกันอุบัติเหตุ
ความปลอดภัย
ได้อย่างถูกต้อง
ในการเชื่อมและตัด 2. วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยและ
การระเบิด มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย
ชนิดของเครื่องดับเพลิง และข้อแนะนา
การใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. จาแนกวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
เช่น แว่นนิรภัย แว่นตาเชื่อม หน้ากากเชื่อม
ถุงมือ เอี๊ยมกันไฟ รองเท้านิรภัย อุปกรณ์
ป้องกันเสียง อุปกรณ์กรองอากาศ
อุปกรณ์ป้องกันศีรษะได้อย่างถูกต้อง
4. นากฎระเบียบที่สัมพันธ์กับภาวการณ์ทางาน
ความปลอดภัย การถูกสุขลักษณะ และ
สิ่งแวดล้อมภายในและรอบ ๆ พื้นที่ทางาน
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. นาการตรวจสอบสถานที่ทางานสาหรับ
ความปลอดภัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
6. นาหลักการในการใช้เครื่องมือ (Hand Tools)
และเครื่องมือกล (Power Tools)
อย่างปลอดภัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
7. นาวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากไฟไหม้
บาดเจ็บเล็กน้อย และบาดเจ็บสาหัสไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
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8. นาหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการดูแล
บุคคลที่บาดเจ็บจากไฟฟ้าดูดซึ่งจะรวมถึง
การปั๊มหัวใจ (Coronary Pulmonary
Recessitation: CPR) ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
9. นาวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสาหรับผู้ได้รับ
ควัน ไอระเหย และแก๊สที่เป็นพิษไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
10. นามาตรการป้องกันส่วนบุคคลสาหรับ
การเกิดไฟฟ้าดูด รังสีไหม้ผิวหนังและตา
การบาดเจ็บจากโลหะร้อน สะเก็ดจาก
การตัดแก๊สและเชื่อม ควันที่ออกมาจาก
การเผาไหม้ของไอระเหยของโลหะเติมและ
ชิ้นงานเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
11. นามาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยขณะ
ทางานใกล้วัสดุติดไฟไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
12. จาแนกชนิดของแก๊สพิษที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
การเชื่อมและการตัดเหล็กกล้าคาร์บอน
ด้วยแก๊ส การบาดเจ็บของช่างเชื่อมจาก
แก๊สพิษที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อม และการตัด
เหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊สได้อย่างถูกต้อง
13. นามาตรการป้องกันในการใช้ขวดแก๊ส
(Cylinder) ความดันสูงไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
14. นามาตรการป้องกันการเกิดอันตราย ขณะ
ทางานใกล้เครื่องมืออุปกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่
ทาการเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
(09207220)
1. นาเครื่องมือร่างแบบ เช่น สายวัดระยะ ฉาก
การใช้เครื่องมือวัด
บรรทัดเหล็ก เวอร์เนียคาลิปเปอร์
เครื่องมือทั่วไป
โปรแทรกเตอร์ ระดับน้า และบรรทัดอ่อน
และเครื่องมือกล
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
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2. นาเครื่องมือวัดอุณหภูมิ เช่น
ที่วัดอุณหภูมิแบบสัมผัส (Contact
Pyrometer) ชอล์กวัดอุณหภูมิ สีวัดอุณหภูมิ
และเทอร์โมคัปเปิ้ลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. นาอุปกรณ์การวัดแนวเชื่อม ได้แก่ เกจวัด
แว่นขยาย ไฟฉาย กระจกเงา ไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
4. นาการดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือวัดไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
5. ปฏิบัติการใช้และบารุงรักษาเครื่องมือวัด
ได้อย่างถูกต้อง
6. นาคีม คีมล็อค แคลมป์ ปากกา การใช้ตะไบ
และเลื่อยมือ การใช้ค้อนและสกัดไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
7. นาดอกสว่านและเครื่องเจาะ การใช้ประแจ
แบบต่าง ๆ การใช้ชะแลง ลิ่ม และ
แม่แรงยกของ การใช้แปรงลวดไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
8. นาหินเจียระไนมือ (Hand Grinder) ไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
9. นาการดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือทั่วไป
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
10. ปฏิบัติการใช้และบารุงรักษาเครื่องมือทั่วไป
ได้อย่างถูกต้อง
11. นาเครื่องเจียระไนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
12. นาเครื่องขัดผิวโลหะไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
13. นาเครื่องกดไฮดรอลิกส์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
14. นาเครื่องทดสอบการดัดงอไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
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ประยุกต์ใช้เครื่องเชื่อม
(09207221)
วงจรไฟฟ้า และ
การใช้เครื่องเชื่อม
รู้เทคนิคการเชื่อม
วงจรไฟฟ้า และ
เทคนิคการเชื่อม

ผลลัพธ์การเรียนรู้
15. นาเครื่องตัดชิ้นงานและเครื่องเลื่อยไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
16. นาอุปกรณ์จับยึดไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
17. นาเครื่องดูดควันไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
18. นาการดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือกลไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
19. ปฏิบัติการใช้และบารุงรักษาเครื่องมือกล
ได้อย่างถูกต้อง
1. จาแนกชนิดของเครื่องเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
2. นาขั้นตอนการติดตั้งเครื่องเชื่อมไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
3. นาขั้นตอนการทางานของระบบเครื่องเชื่อม
และอุปกรณ์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
4. นาการปรับค่าพารามิเตอร์ในการใช้
เครื่องเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและ
กระแสไฟฟ้า (Volt-Amperage
Characteristic) ได้อย่างถูกต้อง
6. วิเคราะห์วัฎจักรการทางาน (Duty-Cycle)
ของเครื่องเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
7. วิเคราะห์ความต้านทานของไฟฟ้าของ
สายเชื่อมและข้อต่อได้อย่างถูกต้อง
8. นาการต่อขั้วสายไฟเชื่อมกับชิ้นงานไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
9. นาการเลือกใช้ การบารุงรักษา และ
การตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น หัวเชื่อม สายเชื่อม
อุปกรณ์ปรับกระแส (Remote Control)
ขั้วเชื่อม ข้อต่อสายเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
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10. จาแนกชนิดของกระแสไฟฟ้าเชื่อมและชนิด
ของพัลส์ (Pulse) ได้อย่างถูกต้อง
11. จาแนกขนาดและสัญลักษณ์สีของท่อแก๊ส
อุปกรณ์ปรับความดัน และมาตรวัด
อัตราการไหลของแก๊สได้อย่างถูกต้อง
12. จาแนกประเภทของการอาร์กแบบลัดวงจร
(Short-Arc Transfer) การอาร์กแบบหยด
(Globular-Arc Transfer) การอาร์ก
แบบสเปรย์ (Spray-Arc Transfer)
ได้อย่างถูกต้อง
13. วิเคราะห์หลักการพื้นฐานของ
การเชื่อมแม็กได้อย่างถูกต้อง
14. วิเคราะห์ค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้า อัตรา
และความเร็วป้อนลวดสาหรับ
การเชื่อมแม็กได้อย่างถูกต้อง
15. จาแนกประเภท ขนาด สมบัติของหัวฉีด
(Nozzle) ท่อนากระแส (Contact Tube)
และการบารุงรักษาได้อย่างถูกต้อง
16. นาการป้องกัน และการแก้ไขการบิดตัวของ
ความเค้นตกค้างไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
17. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างท่าเชื่อมและ
เทคนิคการเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
18. วิเคราะห์ผลกระทบของระยะยื่น (Stick Out)
ของลวดเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
19. วิเคราะห์หลักการของระบบพัลส์ (Pulse
System) ได้อย่างถูกต้อง
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จาแนกสมบัติของ
(09207222)
เหล็กกล้าและ
สมบัติและ
ตรวจสอบคุณภาพตาม ความสามารถ
มาตรฐานเกี่ยวกับ
เชื่อมได้ของโลหะ
โลหะชิ้นงาน

เลือกใช้ลวดเชื่อมและ
แก๊สปกป้อง

(09207223)
การเลือกใช้
ลวดเชื่อมและ
แก๊สปกป้อง

ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. จาแนกชนิดและชั้นคุณภาพของเหล็กกล้า
ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์สมบัติเหล็กกล้า รวมไปถึง
ค่าความต้านแรงดึง ค่าความต้านแรงกระแทก
ความแข็ง ความเหนียว (Toughness)
ลักษณะการกัดกร่อนได้อย่างถูกต้อง
3. วิเคราะห์สมบัติทางเคมีและลักษณะ
การกัดกร่อนของโลหะชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
4. นารูปทรงของเหล็กกล้า แผ่นบาง แผ่นหนา
เส้นแบน กลม ฉาก ราง เหล็กตัวไอ
เหล็กตัวเอช หน้าแปลน ท่อ (pipe) ท่อบาง
(tube) กลม สี่เหลี่ยมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. จาแนกมาตรฐานเกี่ยวกับโลหะชิ้นงาน เช่น
ISO 630, JIS G 3101, DIN 17100,
ASTM A36 ฯลฯ ได้อย่างถูกต้อง
6. นากรรมวิธีของการตรวจสอบคุณภาพ
รวมไปถึงการทดสอบแบบทาลาย และ
การทดสอบแบบไม่ทาลายไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
1. จาแนกชนิดของลวดเชื่อม ขนาด
ความสามารถใช้ได้ของลวดเชื่อม
ได้อย่างถูกต้อง
2. นาการเก็บรักษา การใช้ลวดเชื่อมไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
3. จาแนกข้อกาหนดตามมาตรฐานของลวดเชื่อม
สาหรับเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้า
ผสมต่า เหล็กกล้าเกรนละเอียดได้อย่างถูกต้อง
4. วิเคราะห์การกาหนดค่าแรงดัน (Volt)
การปรับตั้งกระแสไฟให้เหมาะสมกับ
ขนาดของลวดและท่าเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
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5. นาการกาหนดขั้วเชื่อมเป็น DC+ ไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
6. จาแนกชนิดมาตรฐานของแก๊สปกป้องและ
การเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง
7. วิเคราะห์ผลกระทบของการเอียงหัวเชื่อม
แบบเดินหน้าและถอยหลังได้อย่างถูกต้อง
8. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ปริมาณของ
แก๊สปกป้องมากหรือน้อยเกินไปได้อย่าง
ถูกต้อง
9. จาแนกแก๊สปกป้องแนวราก ความจาเป็นและ
วิธีการใช้ได้อย่างถูกต้อง
นาข้อกาหนดกรรมวิ ธี
(09207224)
1. นาจุดมุ่งหมายตามข้อกาหนดกรรมวิธี
ข้อกาหนดกรรมวิธี
การเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
การเชื่อมไปใช้
การเชื่อม
2. นาการกาหนดค่าพารามิเตอร์ของการเชื่อมไป
ใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. จาแนกลวดเชื่อมให้เหมาะกับโลหะชิ้นงาน
ได้อย่างถูกต้อง
4. นาสัญลักษณ์งานเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. จาแนกลักษณะเฉพาะของแนวต่องานเชื่อม
รวมทั้งชนิดแนวต่อ รูปทรงเรขาคณิต
ขนาดที่สัมพันธ์กับสัญลักษณ์งานเชื่อม
ได้อย่างถูกต้อง
ประยุกต์ใช้
(09207225)
1. นาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ การบวก ลบ
คณิตศาสตร์
คูณ หาร การหาร้อยละไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
คณิตศาสตร์และ
2. นาการวัดและการคานวณความยาว มุม พื้นที่
วิทยาศาสตร์ที่สัมพันธ์ ประยุกต์และ
วิทยาศาสตร์
ปริมาตร น้าหนัก ความดันไปใช้
กับงานเชื่อม
เบื้องต้นที่สัมพันธ์
ได้อย่างถูกต้อง
กับงานเชื่อม
3. นาการแปลงหน่วยของมาตรวัด มาตรฐาน
ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
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4. นาเครื่องคานวณไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. วิเคราะห์สาเหตุและการป้องกันการกัดกร่อน
และการสึกหรอได้อย่างถูกต้อง
6. วิเคราะห์โลหะวิทยาที่สัมพันธ์กับงานเชื่อม
อิทธิพลของความร้อนที่มีต่อชิ้นงานเชื่อม
การอุ่นชิ้นงาน (Preheat) และ
การให้ความร้อนหลังเชื่อม (Post Heat)
ได้อย่างถูกต้อง
1. จาแนกระดับคุณภาพของงานเชื่อม
ตามมาตรฐานสากลได้อย่างถูกต้อง
2. ตรวจสอบพินิจ (Visual Inspection)
การเตรียมแนวต่อก่อนการเชื่อม
ได้อย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบพินิจตัวแปรของงานโดยช่างเชื่อม
ในระหว่างการเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
4. ตรวจสอบพินิจ ความนูนด้านหน้าแนวเชื่อม
และด้านราก ภายหลังจากการเชื่อมเสร็จ
(รวมทั้งแนวกัดแหว่ง รูพรุน สารฝังใน
(Inclusion) การหลอมไม่สมบูรณ์ รอยร้าว
ความกว้าง ความสูง รูปร่างแนวเชื่อม
ความสม่าเสมอของแนวเชื่อม) ได้อย่างถูกต้อง
5. ปฏิบัติการวัดขนาดแนวเชื่อมและตรวจสอบ
งานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
6. วัดขนาดแนวเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
7. ซ่อมจุดบกพร่อง (Defects) ของชิ้นงานก่อน
และหลังการเชื่อมเสร็จได้อย่างถูกต้อง
8. ปฏิบัติการตรวจสอบงานเชื่อมและ
ซ่อมจุดบกพร่องได้อย่างถูกต้อง
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จาแนกท่อและอุปกรณ์
(09207227)
ประกอบท่อ
ท่อ และอุปกรณ์
ประกอบท่อ

1. จาแนกชนิดและขนาดของท่อได้อย่างถูกต้อง
2. นาการวัดความกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง
ความหนาของผนัง ความเหลื่อม
(Misalignment) การร่วมศูนย์เดียวกันไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
3. จาแนกข้อต่อท่อ หน้าแปลนได้อย่างถูกต้อง
4. นาการต่อท่อ การปรับแนวต่อ ข้อต่อท่อและ
หน้าแปลนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. จาแนกคุณภาพของงานเชื่อมท่อ
ได้อย่างถูกต้อง
6. วางแผนการซ่อมจุดบกพร่องของแนวเชื่อมท่อ
ได้อย่างถูกต้อง
ทัศนคติที่ดีในการ
(09207403)
1. นาจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพช่าง
ทัศนคติในการ
ช่างเชื่อมแม็กไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เชื่อมแม็ก
ประกอบอาชีพช่าง 2. วิเคราะห์งานได้อย่างถูกต้อง
เชื่อมแม็ก ระดับ 3 3. วางแผนการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานได้
4. แสดงความคิดเห็นในเรื่องพัฒนาความรู้
ของช่างเชื่อมได้
5. วางแผนแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้
เชื่อมแม็กเหล็กกล้า
(09207303)
1. สวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
คาร์บอน
การเชื่อมแม็ก
ได้อย่างถูกต้อง
รอยเชื่อมต่อชนท่อ
เหล็กกล้าคาร์บอน 2. เตรียมพื้นที่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตาแหน่งท่าเชื่อม
รอยเชื่อมต่อชนท่อ 3. เตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์
D150PF และ H-L045 ตาแหน่งท่าเชื่อม
ได้อย่างถูกต้อง
D150PF และ
4. เตรียมชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
H-L045
5. ปฏิบัติงานเชื่อมแม็กเหล็กกล้าคาร์บอน
รอยเชื่อมต่อชนท่อ ตาแหน่งท่าเชื่อม D150PF
และ H-L045 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ระยะเวลา
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

6. ทาความสะอาดชิ้นงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
7. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
8. จัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม เครื่องมือและ
อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
23:00

รวมทั้งสิ้น

47:00

70
6. วิธีการ
เป็นการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผู้รับการฝึก เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ
ประเมินผล
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
1. ทดสอบภาคทฤษฎีต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. ทดสอบภาคปฏิบัติต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
วิธีประเมิน
1. สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยใช้ชุดการฝึก
2. ฝึกปฏิบัติงาน
8. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึกและการประเมิน
8.1 เครื่องมือและอุปกรณ์
จานวน/คน
1. เกจวัดแนวเชื่อม แบบ Automatic Weld Gauge
1 อัน
2. เกจวัดแนวเชื่อม แบบ Bridge Cam Weld Gauge
1 อัน
3. ไขควง
2 ชุด
4. ค้อนหัวกลม
2 ด้าม
5. คีมจับชิ้นงานร้อน
2 ด้าม
6. คีมตัดลวดเชื่อม
2 ด้าม
7. เครื่องกาเนิดคลื่นอัลตราโซนิค (Ultrasonic Inspection)
1 ชุด
8. เครื่องเจาะชนิดตั้งโต๊ะ
2 เครื่อง
9. เครื่องเจียมือ
2 เครื่อง
10. เครื่องเชื่อมมิก / แม็ก และอุปกรณ์ประกอบ
2 ชุด
11. เครื่องเลื่อยชัก
1 เครื่อง
12. ฉาก
2 อัน
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13. ซีแคลมป์
14. ดอกต๊าป M10 × 1.5
15. ดอกสว่าน No. 5
16. ดอกสว่าน No. 8.5
17. ด้ามต๊าป
18. ตะไบ
19. ตะไบละเอียด 6 นิ้ว
20. ตะไบหยาบ 12 นิ้ว
21. แท่งน้าหนัก (Test Bar)
22. แท่นปรับมาตรฐาน
23. น้ายาฉีดหัวครอบ
24. บรรทัดเหล็ก
25. บรรทัดอ่อน
26. ประแจ
27. ปากกาจับชิ้นงาน
28. แปรงลวด
29. ไฟฉาย
30. มาตรวัดอัตราไหลและชุดควบคุมแก๊สปกป้อง
31. ไม้รองชิ้นงาน
32. เลื่อยมือ
33. เวอร์เนียคาลิปเปอร์
34. สกัด
35. หัว YOKE
36. หัวตรวจสอบตรง (Probe)
37. เหล็กขีด
38. เหล็กตอกนาศูนย์
39. อุปกรณ์ตรวจสอบทิศทางสนามแม่เหล็ก (Pie Shaped Indicator)
8.2 วัสดุที่ใช้ในการฝึกและการประเมิน
1. แก๊ส CO2 หรือ แก๊สผสม Ar + CO2
2. ชิ้นงานเชื่อมต่อชน
3. ชิ้นงานเชื่อมต่อตัวที
4. ชิ้นงานเชื่อมท่อต่อชน
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กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน

1 ตัว
1 ดอก
2 ดอก
1 ดอก
1 อัน
2 อัน
1 ด้าม
2 ด้าม
1 อัน
1 ชุด
2 กระป๋อง
3 อัน
1 อัน
2 อัน
2 ตัว
6 ด้าม
2 อัน
2 ชุด
1 ชิ้น
2 อัน
1 อัน
1 อัน
1 เครื่อง
1 อัน
2 อัน
2 อัน
1 อัน
จานวน/คน
2 ขวด
8 ชิ้น
4 ชิ้น
1 ชิ้น
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5. ชิ้นงานเชื่อมที่มีการหลอมไม่สมบูรณ์ (Incomplete Fusion)
1 ชิ้น
6. ชิ้นงานเชื่อมที่มีรอยแตก (Cracking)
1 ชิ้น
7. ชิ้นงานเชื่อมที่มีรูพรุน (Porosity)
1 ชิ้น
8. ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน W01 (AWS D1.1 Group I) ขนาด 150 sch40 x 125 มิลลิเมตร
14 ชิ้น
9. ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน W01 (AWS D1.1 Group I) ขนาด 150 sch40 x 125 มิลลิเมตร
14 ชิ้น
10. น้ายาทาความสะอาด (Cleaner)
1 กระป๋อง
11. น้ายาแทรกซึม (ประกอบด้วย Cleaner, Penetrant และ Developer)
1 ชุด
12. น้ายาสร้างพื้นหลัง (White Contrast Paint)
1 กระป๋อง
13. แบบชิ้นงาน
2 ชุด
14. ใบหินเจีย ขนาด 100 x 2 มิลลิเมตร
6 ใบ
15. ใบหินเจีย ขนาด 100 x 4 มิลลิเมตร
6 ใบ
16. ผ้าทาความสะอาด
5 ผืน
17. ลวดเชื่อม ER70S-6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 มิลลิเมตร
2 ม้วน
18. สเปรย์ผงแม่เหล็ก (Black Magnetic Ink)
1 กระป๋อง
19. สารนาคลื่น (Couplant)
1 อัน
20. เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 5 มิลลิเมตร
1 เส้น
21. เหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 19 x 19 มิลลิเมตร
1 เส้น
8.3 สื่อการฝึก ชุดการฝึกและเอกสารประกอบการฝึกและการประเมิน
จานวน/คน
1. คู่มือครูฝึก
1 เล่ม
2. คู่มือผู้รับการฝึก
1 เล่ม
3. คู่มือการประเมิน
1 เล่ม
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
1 ชุด
9. คุณสมบัติของครูฝึก/วิทยากร
ผูร้ ับการฝึกจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยครูฝึกจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือวิทยากร
จากภายนอก ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผ่านการคัดเลือกตามข้อกาหนดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการเป็นวิทยากรระบบการฝึก
ตามความสามารถ
3. มีความรู้ ความสามารถในสาขาอาชีพที่จะฝึกอบรม
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ส่วนที่ 2 โมดูลการฝึก
โมดูลการฝึกที่ 1
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อโมดูลการฝึก
3. ระยะเวลาการฝึก
4. ขอบเขตของหน่วย
การฝึก

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

รหัสหลักสูตร
0920162070803
ความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงานและความปลอดภัย
รหัสโมดูลการฝึก
ในการเชื่อมและตัด
09207219
รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
หน่วยการฝึกนี้ พัฒนาขึ้นให้ครอบคลุ มด้ านความรู้ ทักษะ และเจตคติแก่ ผู้รั บการฝึ ก
เพื่อให้มีความสามารถ ดังนี้
1. วิเคราะห์ประเภทของอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อมของ
การทางาน การรู้ สาเหตุ และขั้นตอนต่าง ๆ จะสามารถนามาใช้ป้องกันอุบัติเหตุ
ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย
ชนิดของเครื่องดับเพลิง และข้อแนะนาการใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. จาแนกวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น แว่นนิรภัย แว่นตาเชื่อม
หน้ากากเชื่อม ถุงมือ เอี๊ยมกันไฟ รองเท้านิรภัย อุปกรณ์ป้องกันเสียง
อุปกรณ์กรองอากาศ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะได้อย่างถูกต้อง
4. นากฎระเบียบที่สัมพันธ์กับภาวการณ์ทางาน ความปลอดภัย การถูกสุขลักษณะ และ
สิ่งแวดล้อมภายในและรอบ ๆ พื้นที่ทางานไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. นาการตรวจสอบสถานที่ทางานสาหรับความปลอดภัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
6. น าหลั ก การในการใช้ เ ครื่อ งมื อ (Hand Tools) และเครื่ อ งมือ กล (Power Tools)
อย่างปลอดภัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
7. นาวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากไฟไหม้ บาดเจ็บเล็กน้อย และบาดเจ็บสาหัส
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
8. นาหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการดูแลบุคคลที่บาดเจ็บจากไฟฟ้าดูดซึ่งจะรวมถึง
การปั๊มหัวใจ (Coronary Pulmonary Recessitation: CPR) ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
9. นาวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสาหรับผู้ได้รับควัน ไอระเหย และแก๊สที่เป็นพิษ
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
10. นามาตรการป้องกันส่วนบุคคลสาหรับการเกิดไฟฟ้าดูด รังสีไหม้ผิวหนังและตา
การบาดเจ็บจาก โลหะร้อน สะเก็ดจากการตัดแก๊สและเชื่อม ควันที่ออกมาจาก
การเผาไหม้ของไอระเหยของโลหะเติมและชิ้นงานเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
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11. นามาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยขณะทางานใกล้วัสดุติดไฟไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
12. จาแนกชนิดของแก๊สพิษที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเชื่อมและการตัดเหล็กกล้าคาร์ บอน
ด้วยแก๊ส การบาดเจ็บของช่างเชื่อมจากแก๊สพิษที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อม และการตัด
เหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊สได้อย่างถูกต้อง
13. นามาตรการป้องกันในการใช้ขวดแก๊ส (Cylinder) ความดันสูงไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
14. นามาตรการป้องกันการเกิดอันตราย ขณะทางานใกล้เครื่องมืออุปกรณ์ที่อยู่ในพื้น ที่
ทาการเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. พื้นฐาน
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ความสามารถของ
- มีความรู้พื้นฐานในสาขาช่างเชื่อมแม็ก
ผู้รับการฝึก
- ผู้รับการฝึกผ่านระดับ 2 มาแล้ว
6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ : เมื่อสาเร็จการฝึกในโมดูลนี้แล้วผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรู้ความสามารถและใช้
ระยะเวลาฝึก ดังนี้
ระยะเวลาฝึก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ชื่อหัวข้อวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. วิเคราะห์ประเภทของอุบัติเหตุ หัวข้อที่ 1 : ความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่
2:00
2:00
ต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้
ปฏิบัติงาน
ทั่วไปในสภาพแวดล้อมของการ
ทางาน การรู้ สาเหตุ และ
ขั้นตอนต่าง ๆ จะสามารถ
นามาใช้ป้องกันอุบัติเหตุ
ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์สาเหตุของ
การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด
มาตรการป้องกันการเกิด
อัคคีภัย ชนิดของเครื่องดับเพลิง
และข้อแนะนาการใช้
ได้อย่างถูกต้อง
3. จาแนกวิธีการใช้อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล เช่น
แว่นนิรภัย แว่นตาเชื่อม
หน้ากากเชื่อม ถุงมือ
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

เอี๊ยมกันไฟ รองเท้านิรภัย
อุปกรณ์ป้องกันเสียง
อุปกรณ์กรองอากาศ
อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
ได้อย่างถูกต้อง
นากฎระเบียบที่สัมพันธ์กับ
ภาวการณ์ทางาน ความ
ปลอดภัย การถูกสุขลักษณะ
และสิ่งแวดล้อมภายใน และ
รอบ ๆ พื้นที่ทางานไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
นาการตรวจสอบสถานที่ทางาน
สาหรับความปลอดภัยไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
นาหลักการในการใช้เครื่องมือ
(Hand Tools) และ
เครื่องมือกล (Power Tools)
อย่างปลอดภัยไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
นาวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จากไฟไหม้ บาดเจ็บเล็กน้อย
และบาดเจ็บสาหัสไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
นาหลักการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นในการดูแลบุคคลที่
บาดเจ็บจากไฟฟ้าดูดซึ่งจะ
รวมถึงการปั๊มหัวใจ (Coronary
Pulmonary Recessitation:
CPR) ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
นาวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สาหรับผู้ได้รับควัน ไอระเหย
และแก๊สที่เป็นพิษไปใช้
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ได้อย่างถูกต้อง
10. นามาตรการป้องกันส่วนบุคคล หัวข้อที่ 2 : ความปลอดภัยในการเชื่อมและตัด
สาหรับการเกิดไฟฟ้าดูด
รังสีไหม้ผิวหนังและตา
การบาดเจ็บจากโลหะร้อน
สะเก็ดจากการตัดแก๊สและเชื่อม
ควันที่ออกมาจากการเผาไหม้
ของไอระเหยของโลหะเติม
และชิ้นงานเชื่อมไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
11. นามาตรการป้องกันการเกิด
อัคคีภัยขณะทางานใกล้วัสดุ
ติดไฟไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
12. จาแนกชนิดของแก๊สพิษที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการเชื่อม
และการตัดเหล็กกล้าคาร์บอน
ด้วยแก๊ส การบาดเจ็บของ
ช่างเชื่อมจากแก๊สพิษที่
เกี่ยวข้องกับการเชื่อม และ
การตัดเหล็กกล้าคาร์บอน
ด้วยแก๊สได้อย่างถูกต้อง
13. นามาตรการป้องกันในการใช้
ขวดแก๊ส (Cylinder)
ความดันสูงไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
14. นามาตรการป้องกันการเกิด
อันตราย ขณะทางานใกล้
เครื่องมืออุปกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่
ทาการเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งสิ้น
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ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

ความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงานและความปลอดภัย
ในการเชื่อมและตัด
หัวข้อที่ 1 : ความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207219
รหัสวิชา
0920721901
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 2 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. วิเคราะห์ประเภทของอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อมของ
การทางาน การรู้ สาเหตุ และขั้นตอนต่าง ๆ จะสามารถนามาใช้ป้องกันอุบัติเหตุ
ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด มาตรการป้องกันการเกิดอัค คีภัย
ชนิดของเครื่องดับเพลิง และข้อแนะนาการใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. จาแนกวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น แว่นนิรภัย แว่นตาเชื่อม หน้ากากเชื่อม
ถุงมือ เอี๊ยมกันไฟ รองเท้านิรภัย อุปกรณ์ป้องกันเสียง อุปกรณ์กรองอากาศ อุปกรณ์
ป้องกันศีรษะได้อย่างถูกต้อง
4. นากฎระเบียบที่สัมพันธ์กับภาวการณ์ทางาน ความปลอดภัย การถูกสุขลักษณะ และ
สิ่งแวดล้อมภายในและรอบ ๆ พื้นที่ทางานไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. นาการตรวจสอบสถานที่ทางานสาหรับความปลอดภัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
6. นาหลักการในการใช้เครื่องมือ (Hand Tools) และเครื่องมือกล (Power Tools)
อย่างปลอดภัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
7. นาวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากไฟไหม้ บาดเจ็บเล็กน้อย และบาดเจ็บสาหัสไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
8. นาหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการดูแลบุ คคลที่บาดเจ็บจากไฟฟ้าดูดซึ่งจะรวมถึง
การปั๊มหัวใจ (Coronary Pulmonary Recessitation: CPR) ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
9. นาวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสาหรับผู้ได้รับควัน ไอระเหย และแก๊สที่เป็นพิษไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. อุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อมของการทางาน
2. อันตรายจากอัคคีภัย และการป้องกัน
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3. การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
4. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางาน
5. ความปลอดภัยในพื้นที่ทางาน
6. การใช้เครื่องมือ (Hand Tools) และเครื่องมือกล (Power Tools) อย่างปลอดภัย
7. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207219)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงานและความปลอดภัยในการเชื่อมและตัด
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

ความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงานและความปลอดภัย
ในการเชื่อมและตัด
หัวข้อที่ 2 : ความปลอดภัยในการเชื่อมและตัด

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207219
รหัสวิชา
0920721902
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. นามาตรการป้องกันส่วนบุคคลสาหรับการเกิดไฟฟ้าดูด รังสีไหม้ผิวหนังและตา
การบาดเจ็บจาก โลหะร้อน สะเก็ดจากการตัดแก๊สและเชื่อม ควันที่ออกมาจาก
การเผาไหม้ของไอระเหยของโลหะเติมและชิ้นงานเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. นามาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยขณะทางานใกล้วัสดุติดไฟไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. จาแนกชนิดของแก๊สพิษที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเชื่อมและการตัดเหล็กกล้าคาร์บอน
ด้วยแก๊ส การบาดเจ็บของช่างเชื่อมจากแก๊สพิษที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อม และ
การตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊สได้อย่างถูกต้อง
4. นามาตรการป้องกันในการใช้ขวดแก๊ส (Cylinder) ความดันสูงไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. นามาตรการป้องกันการเกิดอันตรายขณะทางานใกล้เครื่องมืออุปกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่
ทาการเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. อันตรายจากการเชื่อมและตัด
2. มาตรการป้องกันอันตรายจากการเชื่อมและตัด
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207219)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงานและความปลอดภัยในการเชื่อมและตัด
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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ส่วนที่ 2 โมดูลการฝึก
โมดูลการฝึกที่ 2
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

รหัสหลักสูตร
0920162070803
2. ชื่อโมดูลการฝึก
การใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล
รหัสโมดูลการฝึก
09207220
3. ระยะเวลาการฝึก
รวม 12 ชั่วโมง
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหน่วย
หน่วยการฝึกนี้ พัฒนาขึ้นให้ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติแก่ผู้รับการฝึก
การฝึก
เพื่อให้มีความสามารถ ดังนี้
1. นาเครื่องมือร่างแบบ เช่น สายวัดระยะ ฉาก บรรทัดเหล็ก เวอร์เนียคาลิปเปอร์
โปรแทรกเตอร์ ระดับน้า และบรรทัดอ่อนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. นาเครื่องมือวัดอุณหภูมิ เช่น ที่วัดอุณหภูมิแบบสัมผัส (Contact Pyrometer)
ชอล์กวัดอุณหภูมิ สีวัดอุณหภูมิ และเทอร์โมคัปเปิ้ลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. นาอุปกรณ์การวัดแนวเชื่อม ได้แก่ เกจวัด แว่นขยาย ไฟฉาย กระจกเงา ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
4. นาการดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือวัดไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. ปฏิบัติการใช้และบารุงรักษาเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง
6. นาคีม คีมล็อค แคลมป์ ปากกา การใช้ตะไบและเลื่อยมือ การใช้ค้อนและสกัดไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
7. นาดอกสว่านและเครื่องเจาะ การใช้ประแจแบบต่าง ๆ การใช้ชะแลง ลิ่ม และ
แม่แรงยกของ การใช้แปรงลวดไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
8. นาหินเจียระไนมือ (Hand Grinder) ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
9. นาการดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือทั่วไปไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
10. ปฏิบัติการใช้และบารุงรักษาเครื่องมือทั่วไปได้อย่างถูกต้อง
11. นาเครื่องเจียระไนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
12. นาเครื่องขัดผิวโลหะไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
13. นาเครื่องกดไฮดรอลิกส์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
14. นาเครื่องทดสอบการดัดงอไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
15. นาเครื่องตัดชิ้นงานและเครื่องเลื่อยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
16. นาอุปกรณ์จับยึดไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
17. นาเครื่องดูดควันไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
18. นาการดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือกลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
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19. ปฏิบัติการใช้และบารุงรักษาเครื่องมือกลได้อย่างถูกต้อง
5. พื้นฐาน
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรู้พื้นฐานในสาขาช่างเชื่อมแม็ก
ผู้รับการฝึก
2. ผู้รับการฝึกผ่านระดับ 2 มาแล้ว
3. ผู้รับการฝึกผ่านโมดูลที่ 1 มาแล้ว
6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ : เมื่อสาเร็จการฝึกในโมดูลนี้แล้วผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรู้ความสามารถและใช้
ระยะเวลาฝึก ดังนี้
ระยะเวลาฝึก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ชื่อหัวข้อวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ
รวม
1. นาเครื่องมือร่างแบบ เช่น
หัวข้อที่ 1 : การใช้เครื่องมือวัด
1:00
3:00
4:00
สายวัดระยะ ฉาก บรรทัด
เหล็ก เวอร์เนียคาลิปเปอร์
โปรแทรกเตอร์ ระดับน้าและ
บรรทัดอ่อนไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
2. นาเครื่องมือวัดอุณหภูมิ เช่น
ที่วัดอุณหภูมิแบบสัมผัส
(Contact Pyrometer)
ชอล์กวัดอุณหภูมิ สีวัดอุณหภูมิ
และเทอร์โมคัปเปิ้ล
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. นาอุปกรณ์การวัดแนวเชื่อม
ได้แก่ เกจวัด แว่นขยาย
ไฟฉาย กระจกเงา ไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
4. น าการดู แ ลและบ ารุ ง รั ก ษา
เครื่องมือวัดไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
5. ปฏิบัติการใช้และบารุงรักษา
เครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง
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6. นาคีม คีมล็อค แคลมป์
หัวข้อที่ 2 : การใช้เครื่องมือทั่วไป
ปากกา การใช้ตะไบและ
เลื่อยมือ การใช้ค้อนและสกัด
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
7. นาดอกสว่านและเครื่องเจาะ
การใช้ประแจแบบต่าง ๆ
การใช้ชะแลง ลิ่ม และ
แม่แรงยกของ การใช้
แปรงลวดไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
8. นาหินเจียระไนมือ (Hand
Grinder) ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
9. นาการดูแลและบารุงรักษา
เครื่องมือไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
10. ปฏิบัติการใช้และบารุงรักษา
เครื่องมือทั่วไปได้อย่างถูกต้อง
11. นาเครื่องเจียระไนไปใช้
หัวข้อที่ 3 : การใช้เครื่องมือกล
ได้อย่างถูกต้อง
12. นาเครื่องขัดผิวโลหะไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
13. นาเครื่องกดไฮดรอลิกส์
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
14. นาเครื่องทดสอบการดัดงอ
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
15. นาเครื่องตัดชิ้นงานและ
เครื่องเลื่อยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
16. นาอุปกรณ์จับยึดไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
17. นาเครื่องดูดควันไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
18. น าการดู แ ลและบ ารุ ง รั ก ษา
เครื่องมือกลไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
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19. ปฏิบัติการใช้และบารุงรักษา
เครื่องมือกลได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งสิ้น

3:00
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ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

การใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

หัวข้อที่ 1 : การใช้เครื่องมือวัด

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207220
รหัสวิชา
0920722001
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 4 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. นาเครื่องมือร่างแบบ เช่น สายวัดระยะ ฉาก บรรทัดเหล็ก เวอร์เนียคาลิปเปอร์
โปรแทรกเตอร์ ระดับน้า และบรรทัดอ่อนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. นาเครื่องมือวัดอุณหภูมิ เช่น ที่วัดอุณหภูมิแบบสัมผัส (Contact Pyrometer)
ชอล์กวัดอุณหภูมิ สีวัดอุณหภูมิ และเทอร์โมคัปเปิ้ลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. นาอุปกรณ์การวัดแนวเชื่อม ได้แก่ เกจวัด แว่นขยาย ไฟฉาย กระจกเงา ไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
4. นาการดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือวัดไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. ปฏิบัติการใช้และบารุงรักษาเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. เครื่องมือร่างแบบ
2. เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
3. อุปกรณ์การวัดแนวเชื่อม
4. การดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือวัด
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207220)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. เกจวัดแนวเชื่อม แบบ Automatic Weld Gaug
1. ชิ้นงานเชื่อมต่อชน
จานวน 3 ชิ้น
จานวน 1 อัน
2. ชิ้นงานเชื่อมต่อตัวที
จานวน 3 ชิ้น
2. เกจวัดแนวเชื่อม แบบ Bridge Cam Weld Gauge
3. ผ้าทาความสะอาด
จานวน 1 ผืน
จานวน 1 อัน
3. บรรทัดเหล็ก
จานวน 1 อัน
4. แปรงลวด
จานวน 1 ด้าม
5. เวอร์เนียคาลิปเปอร์
จานวน 1 อัน
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลการใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

การใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

หัวข้อที่ 2 : การใช้เครื่องมือทั่วไป

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207220
รหัสวิชา
0920722002
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 4 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. นาคีม คีมล็อค แคลมป์ ปากกา การใช้ตะไบและเลื่อยมือ การใช้ค้อนและสกัดไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
2. นาดอกสว่านและเครื่องเจาะ การใช้ประแจแบบต่าง ๆ การใช้ชะแลง ลิ่ม และ
แม่แรงยกของ การใช้แปรงลวดไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. นาหินเจียระไนมือ (Hand Grinder) ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
4. นาการดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. ปฏิบัติการใช้และบารุงรักษาเครื่องมือทั่วไปได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. คีม คีมล็อค แคลมป์ ปากกา
2. ตะไบและเลื่อยมือ
3. ค้อนและสกัด
4. ดอกสว่านและเครื่องเจาะ
5. ประแจ
6. ชะแลง ลิ่ม และแม่แรงยกของ
7. แปรงลวด
8. หินเจียระไนมือ (Hand Grinder)
9. การดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือ
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207220)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
34
กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. ค้อนหัวกลม จานวน 1 ด้าม
1. แบบชิ้นงาน จานวน 1 ชุด
2. เครื่องเจาะชนิดตั้งโต๊ะ จานวน 1 เครื่อง
2. เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 5 มิลลิเมตร จานวน 1 เส้น
3. ฉาก จานวน 1 อัน
4. ซีแคลมป์ จานวน 1 ตัว
5. ดอกสว่าน No.5 จานวน 1 ดอก
6. ตะไบหยาบ 12 นิ้ว จานวน 1 ด้าม
7. บรรทัดเหล็ก จานวน 1 อัน
8. ปากกาจับชิ้นงาน จานวน 1 ตัว
9. ไม้รองชิ้นงาน จานวน 1 ชิ้น
10. เลื่อยมือ จานวน 1 อัน
11. สกัด จานวน 1 อัน
12. เหล็กขีด จานวน 1 อัน
13. เหล็กตอกนาศูนย์ จานวน 1 อัน
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลการใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

การใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

หัวข้อที่ 3 : การใช้เครื่องมือกล

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207220
รหัสวิชา
0920722003
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 4 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. นาเครื่องเจียระไนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. นาเครื่องขัดผิวโลหะไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. นาเครื่องกดไฮดรอลิกส์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
4. นาเครื่องทดสอบการดัดงอไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. นาเครื่องตัดชิ้นงานและเครื่องเลื่อยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
6. นาอุปกรณ์จับยึดไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
7. นาเครื่องดูดควันไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
8. นาการดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือกลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
9. ปฏิบัติการใช้และบารุงรักษาเครื่องมือกลได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. เครื่องเจียระไน
2. เครื่องขัดผิวโลหะ
3. เครื่องกดไฮดรอลิกส์
4. เครื่องทดสอบการดัดงอ
5. เครื่องตัดชิ้นงานและเครื่องเลื่อย
6. อุปกรณ์จับยึด
7. เครื่องดูดควัน
8. การดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือกล
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207220)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
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8. วิธีการประเมินผล

ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. ค้อนหัวกลม จานวน 1 ด้าม
1. แบบชิ้นงาน จานวน 1 ชุด
2. เครื่องเจาะชนิดตั้งโต๊ะ จานวน 1 เครื่อง
2. ผ้าทาความสะอาด จานวน 1 ผืน
3. เครื่องเลื่อยชัก จานวน 1 เครื่อง
3. เหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 19 x 19 มิลลิเมตร จานวน 1 เส้น
4. ฉาก จานวน 1 อัน
5. ดอกต๊าป M10 × 1.5 จานวน 1 ดอก
6. ดอกสว่าน No.5 จานวน 1 ดอก
7. ดอกสว่าน No.8.5 จานวน 1 ดอก
8. ด้ามต๊าป จานวน 1 อัน
9. ตะไบละเอียด 6 นิ้ว จานวน 1 ด้าม
10. ตะไบหยาบ 12 นิ้ว จานวน 1 ด้าม
11. บรรทัดเหล็ก จานวน 1 อัน
12. ปากกาจับชิ้นงาน จานวน 1 ตัว
13. เลื่อยมือ จานวน 1 อัน
14. เหล็กขีด จานวน 1 อัน
15. เหล็กตอกนาศูนย์ จานวน 1 อัน
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลการใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป และเครื่องมือกล
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 2 โมดูลการฝึก
โมดูลการฝึกที่ 3
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อโมดูลการฝึก

การใช้เครื่องเชื่อม วงจรไฟฟ้า และเทคนิคการเชื่อม

3. ระยะเวลาการฝึก
4. ขอบเขตของหน่วย
การฝึก

รวม 3 ชั่วโมง
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
หน่วยการฝึกนี้ พัฒนาขึ้นให้ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติแก่ผู้รับการฝึก
เพื่อให้มีความสามารถ ดังนี้
1. จาแนกชนิดของเครื่องเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
2. นาขั้นตอนการติดตั้งเครื่องเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. นาขั้นตอนการทางานของระบบเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
4. นาการปรับค่าพารามิเตอร์ในการใช้เครื่องเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสไฟฟ้า (Volt-Amperage
Characteristic) ได้อย่างถูกต้อง
6. วิเคราะห์วัฎจักรการทางาน (Duty-Cycle) ของเครื่องเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
7. วิเคราะห์ความต้านทานของไฟฟ้าของสายเชื่อมและข้อต่อได้อย่างถูกต้อง
8. นาการต่อขั้วสายไฟเชื่อมกับชิ้นงานไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
9. นาการเลือกใช้ การบารุงรักษา และการตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น หัวเชื่อม สายเชื่อม
อุปกรณ์ปรับกระแส (Remote Control) ขั้วเชื่อม ข้อต่อสายเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
10. จาแนกชนิดของกระแสไฟฟ้าเชื่อมและชนิดของพัลส์ (Pulse) ได้อย่างถูกต้อง
11. จาแนกขนาดและสัญลักษณ์สีของท่อแก๊ส อุปกรณ์ปรับความดัน และมาตรวัด
อัตราการไหลของแก๊สได้อย่างถูกต้อง
12. จาแนกประเภทของการอาร์กแบบลัดวงจร (Short-Arc Transfer)
การอาร์กแบบหยด (Globular-Arc Transfer) การอาร์กแบบสเปรย์
(Spray-Arc Transfer)ได้อย่างถูกต้อง
13. วิเคราะห์หลักการพื้นฐานของการเชื่อมแม็กได้อย่างถูกต้อง
14. วิเคราะห์ค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้า อัตราและความเร็วป้อนลวดสาหรับ
การเชื่อมแม็กได้อย่างถูกต้อง
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รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207221

หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ
15. จาแนกประเภท ขนาด สมบัติของหัวฉีด (Nozzle) ท่อนากระแส (Contact Tube)
และการบารุงรักษาได้อย่างถูกต้อง
16. นาการป้องกัน และการแก้ไขการบิดตัวของความเค้นตกค้างไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
17. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างท่าเชื่อมและเทคนิคการเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
18. วิเคราะห์ผลกระทบของระยะยื่น (Stick Out) ของลวดเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
19. วิเคราะห์หลักการของระบบพัลส์ (Pulse System)ได้อย่างถูกต้อง
5. พื้นฐาน
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรู้พื้นฐานในสาขาช่างเชื่อมแม็ก
ผู้รับการฝึก
2. ผู้รับการฝึกผ่านระดับ 2 มาแล้ว
3. ผู้รับการฝึกผ่านโมดูลที่ 2 มาแล้ว
6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ : เมื่อสาเร็จการฝึกในโมดูลนี้แล้วผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรู้ความสามารถและใช้
ระยะเวลาฝึก ดังนี้
ระยะเวลาฝึก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ชื่อหัวข้อวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. จาแนกชนิดของเครื่องเชื่อม
หัวข้อที่ 1 : เครื่องเชื่อม และวงจรไฟฟ้า
2:00
2:00
ได้อย่างถูกต้อง
2. นาขั้นตอนการติดตั้ง
เครื่องเชื่อมไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
3. นาขั้นตอนการทางานของ
ระบบเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
4. นาการปรับค่าพารามิเตอร์
ในการใช้เครื่องเชื่อมไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงดันและกระแสไฟฟ้า
(Volt-Amperage
Characteristic)
ได้อย่างถูกต้อง
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ
6. วิเคราะห์วัฎจักรการทางาน
(Duty-Cycle) ของเครื่องเชื่อม
ได้อย่างถูกต้อง
7. วิเคราะห์ความต้านทานของ
ไฟฟ้าของสายเชื่อมและข้อต่อ
ได้อย่างถูกต้อง
8. นาการต่อขั้วสายไฟเชื่อมกับ
ชิ้นงานไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
9. นาการเลือกใช้ การบารุงรักษา
และการตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น
หัวเชื่อม สายเชื่อม อุปกรณ์
ปรับกระแส (Remote Control)
ขั้วเชื่อม ข้อต่อสายเชื่อมไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
10. จาแนกชนิดของ
กระแสไฟฟ้าเชื่อมและ
ชนิดของพัลส์ (Pulse)
ได้อย่างถูกต้อง
11. จาแนกขนาดและสัญลักษณ์สี
ของท่อแก๊ส อุปกรณ์
ปรับความดัน และมาตรวัด
อัตราการไหลของแก๊ส
ได้อย่างถูกต้อง
12. จาแนกประเภทของ
หัวข้อที่ 2 : เทคนิคการเชื่อม
การอาร์กแบบลัดวงจร
(Short-Arc Transfer)
การอาร์กแบบหยด
(Globular-Arc Transfer)
การอาร์กแบบสเปรย์
(Spray-Arc Transfer)
ได้อย่างถูกต้อง
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13. วิเคราะห์หลักการพื้นฐานของ
การเชื่อมแม็กได้อย่างถูกต้อง
14. วิเคราะห์ค่ากระแสและ
แรงดันไฟฟ้า อัตรา และ
ความเร็วป้อนลวดสาหรับ
การเชื่อมแม็กได้อย่างถูกต้อง
15. จาแนกประเภท ขนาด
สมบัติของหัวฉีด (Nozzle)
ท่อนากระแส (Contact
Tube) และการบารุงรักษา
ได้อย่างถูกต้อง
16. นาการป้องกัน และการแก้ไข
การบิดตัวของความเค้นตกค้าง
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
17. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ท่าเชื่อมและเทคนิคการเชื่อม
ได้อย่างถูกต้อง
18. วิเคราะห์ผลกระทบของระยะยื่น
(Stick Out) ของลวดเชื่อม
ได้อย่างถูกต้อง
19. วิเคราะห์หลักการของระบบพัลส์
(Pulse System) ได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งสิ้น

3:00
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ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

การใช้เครื่องเชื่อม วงจรไฟฟ้า และเทคนิคการเชื่อม

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

หัวข้อที่ 1 : เครื่องเชื่อม และวงจรไฟฟ้า

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207221
รหัสวิชา
0920722101
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 2 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. จาแนกชนิดของเครื่องเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
2. นาขั้นตอนการติดตั้งเครื่องเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. นาขั้นตอนการทางานของระบบเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
4. นาการปรับค่าพารามิเตอร์ในการใช้เครื่องเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสไฟฟ้า (Volt-Amperage
Characteristic) ได้อย่างถูกต้อง
6. วิเคราะห์วัฎจักรการทางาน (Duty-Cycle) ของเครื่องเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
7. วิเคราะห์ความต้านทานของไฟฟ้าของสายเชื่อมและข้อต่อได้อย่างถูกต้อง
8. นาการต่อขั้วสายไฟเชื่อมกับชิ้นงานไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
9. นาการเลือกใช้ การบารุงรักษา และการตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น หัวเชื่อม สายเชื่อม
อุปกรณ์ปรับกระแส (Remote Control) ขั้วเชื่อม ข้อต่อสายเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
10. จาแนกชนิดของกระแสไฟฟ้าเชื่อมและชนิดของพัลส์ (Pulse) ได้อย่างถูกต้อง
11. จาแนกขนาดและสัญลักษณ์สีของท่อแก๊ส อุปกรณ์ปรับความดัน และมาตรวัด
อัตราการไหลของแก๊สได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ชนิดของเครื่องเชื่อม
2. การติดตั้งเครื่องเชื่อม
3. การทางานของเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์
4. การปรับค่าพารามิเตอร์
5. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสไฟฟ้า (Volt-Amperage Characteristic)
6. วัฎจักรการทางาน (Duty-Cycle) ของเครื่องเชื่อม
7. ความต้านทานไฟฟ้าของสายเชื่อมและข้อต่อ
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8. การต่อขั้วสายไฟเชื่อมกับชิ้นงาน
9. การเลือกใช้ การบารุงรักษา และการตรวจสอบอุปกรณ์
10. ชนิดของกระแสไฟฟ้าเชื่อมและชนิดของพัลส์ (Pulse)
11. ท่อแก๊ส อุปกรณ์ปรับความดันและมาตรวัดอัตราการไหลของแก๊ส
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207221)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลเครื่องเชื่อม วงจรไฟฟ้า และเทคนิคการเชื่อม
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

การใช้เครื่องเชื่อม วงจรไฟฟ้า และเทคนิคการเชื่อม

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

หัวข้อที่ 2 : เทคนิคการเชื่อม

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207221
รหัสวิชา
0920722102
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. จาแนกประเภทของการอาร์กแบบลัดวงจร (Short-Arc Transfer) การอาร์กแบบหยด
(Globular-Arc Transfer) การอาร์กแบบสเปรย์ (Spray-Arc Transfer) ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์หลักการพื้นฐานของการเชื่อมแม็กได้อย่างถูกต้อง
3. วิเคราะห์ค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้า อัตราและความเร็วป้อนลวดสาหรับ
การเชื่อมแม็กได้อย่างถูกต้อง
4. จาแนกประเภท ขนาด สมบัติของหัวฉีด (Nozzle) ท่อนากระแส (Contact Tube)
และการบารุงรักษาได้อย่างถูกต้อง
5. นาการป้องกัน และการแก้ไขการบิดตัวของความเค้นตกค้างไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
6. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างท่าเชื่อมและเทคนิคการเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
7. วิเคราะห์ผลกระทบของระยะยื่น (Stick Out) ของลวดเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
8. วิเคราะห์หลักการของระบบพัลส์ (Pulse System) ได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ประเภทของการอาร์ก
2. หลักการพื้นฐานของการเชื่อมแม็ก
3. ค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้า อัตราและความเร็วป้อนลวดสาหรับการเชื่อมแม็ก
4. ประเภท ขนาด สมบัติของหัวฉีด (Nozzle) ท่อนากระแส (Contact Tube) และ
การบารุงรักษา
5. การบิดตัวของความเค้นตกค้าง
6. ความสัมพันธ์ระหว่างท่าเชื่อมและเทคนิคการเชื่อม
7. ผลกระทบของระยะยื่น (Stick Out) ของลวดเชื่อม
8. หลักการของระบบพัลส์ (Pulse System)
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207221)
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ
8. วิธีการประเมินผล

ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลเครื่องเชื่อม วงจรไฟฟ้า และเทคนิคการเชื่อม
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 2 โมดูลการฝึก
โมดูลการฝึกที่ 4
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

รหัสหลักสูตร
0920162070803
2. ชื่อโมดูลการฝึก
สมบัติและความสามารถเชื่อมได้ของโลหะ
รหัสโมดูลการฝึก
09207222
3. ระยะเวลาการฝึก
รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหน่วย
หน่วยการฝึกนี้ พัฒนาขึ้นให้ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติแก่ผู้รับการฝึก
การฝึก
เพื่อให้มีความสามารถ ดังนี้
1. จาแนกชนิดและชั้นคุณภาพของเหล็กกล้าได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์สมบัติเหล็กกล้า รวมไปถึงค่าความต้านแรงดึง ค่าความต้านแรงกระแทก
ความแข็ง ความเหนียว (Toughness) ลักษณะการกัดกร่อนได้อย่างถูกต้อง
3. วิเคราะห์สมบัติทางเคมีและลักษณะการกัดกร่อนของโลหะชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
4. นารูปทรงของเหล็กกล้า แผ่นบาง แผ่นหนา เส้นแบน กลม ฉาก ราง เหล็กตัวไอ
เหล็กตัวเอช หน้าแปลน ท่อ (pipe) ท่อบาง (tube) กลม สี่เหลี่ยมไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
5. จ าแนกมาตรฐานเกี่ย วกั บโลหะชิ้ นงาน เช่ น ISO 630, JIS G 3101, DIN 17100,
ASTM A36 ฯลฯ ได้อย่างถูกต้อง
6. นากรรมวิธีของการตรวจสอบคุณภาพ รวมไปถึงการทดสอบแบบทาลาย และ
การทดสอบแบบไม่ทาลายไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. พื้นฐาน
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรู้พื้นฐานในสาขาช่างเชื่อมแม็ก
ผู้รับการฝึก
2. ผู้รับการฝึกผ่านระดับ 2 มาแล้ว
3. ผู้รับการฝึกผ่านโมดูลที่ 3 มาแล้ว
6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ : เมื่อสาเร็จการฝึกในโมดูลนี้แล้วผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรู้ความสามารถและใช้
ระยะเวลาฝึก ดังนี้
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ชื่อหัวข้อวิชา

1. จาแนกชนิดและชั้นคุณภาพ หัวข้อที่ 1 : สมบัติและความสามารถเชื่อมได้
ของเหล็กกล้าได้อย่างถูกต้อง
ของโลหะ
2. วิเคราะห์สมบัติเหล็กกล้า
รวมไปถึงค่าความต้านแรงดึง
ค่าความต้านแรงกระแทก
ความแข็ง ความเหนียว
(Toughness) ลักษณะ
การกัดกร่อนได้อย่างถูกต้อง
3. วิเคราะห์สมบัติทางเคมีและ
ลักษณะการกัดกร่อนของ
โลหะชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
4. นารูปทรงของเหล็กกล้า
แผ่นบาง แผ่นหนา เส้นแบน
กลม ฉาก ราง เหล็กตัวไอ
เหล็กตัวเอช หน้าแปลน
ท่อ (pipe) ท่อบาง (tube)
กลม สี่เหลี่ยมไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
5. จาแนกมาตรฐานเกี่ยวกับ
หัวข้อที่ 2 : มาตรฐานเกี่ยวกับโลหะชิ้นงาน
โลหะชิ้นงาน เช่น ISO 630,
JIS G 3101, DIN 17100,
ASTM A36 ฯลฯ
ได้อย่างถูกต้อง
6. นากรรมวิธีของการตรวจสอบ หัวข้อที่ 3 : การตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับ
คุณภาพ รวมไปถึง
โลหะชิ้นงาน
การทดสอบแบบทาลาย และ
การทดสอบแบบไม่ทาลาย
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งสิ้น
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ระยะเวลาฝึก
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1:00
1:00

0:30

-

0:30

1:00

-

1:00

2:30

-

2:30

หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

สมบัติและความสามารถเชื่อมได้ของโลหะ

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

หัวข้อที่ 1 : สมบัติและความสามารถเชื่อมได้ของโลหะ

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207222
รหัสวิชา
0920722201
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. จาแนกชนิดและชั้นคุณภาพของเหล็กกล้าได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์สมบัติเหล็กกล้า รวมไปถึงค่าความต้านแรงดึง ค่าความต้านแรงกระแทก
ความแข็ง ความเหนียว (Toughness) ลักษณะการกัดกร่อนได้อย่างถูกต้อง
3. วิเคราะห์สมบัติทางเคมีและลักษณะการกัดกร่อนของโลหะชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
4. นารูปทรงของเหล็กกล้า แผ่นบาง แผ่นหนา เส้นแบน กลม ฉาก ราง เหล็กตัวไอ
เหล็กตัวเอช หน้าแปลน ท่อ (pipe) ท่อบาง (tube) กลม สี่เหลี่ยมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ชนิดของโลหะชิ้นงาน
2. สมบัติของโลหะชิ้นงาน
3. รูปทรงของโลหะชิ้นงาน
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207222)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลสมบัติและความสามารถเชื่อมได้ของโลหะ
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

สมบัติและความสามารถเชื่อมได้ของโลหะ

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

หัวข้อที่ 2 : มาตรฐานเกี่ยวกับโลหะชิ้นงาน

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207222
รหัสวิชา
0920722202
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- จาแนกมาตรฐานเกี่ยวกับโลหะชิ้นงาน เช่น ISO 630, JIS G 3101, DIN 17100,
ASTM A36 ฯลฯ ได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
- มาตรฐานเกี่ยวกับโลหะชิ้นงาน
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207222)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลสมบัติและความสามารถเชื่อมได้ของโลหะ
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

สมบัติและความสามารถเชื่อมได้ของโลหะ

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

หัวข้อที่ 3 : การตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับโลหะชิ้นงาน

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207222
รหัสวิชา
0920722203
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- นากรรมวิธีของการตรวจสอบคุณภาพ รวมไปถึงการทดสอบแบบทาลาย และ
การทดสอบแบบไม่ทาลายไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. การตรวจสอบคุณภาพ
2. การทดสอบแบบทาลาย
3. การทดสอบแบบไม่ทาลาย
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207222)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลสมบัติและความสามารถเชื่อมได้ของโลหะ
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

51
กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 2 โมดูลการฝึก
โมดูลการฝึกที่ 5
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

รหัสหลักสูตร
0920162070803
2. ชื่อโมดูลการฝึก
การเลือกใช้ลวดเชื่อม และแก๊สปกป้อง
รหัสโมดูลการฝึก
09207223
3. ระยะเวลาการฝึก
รวม 2 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหน่วย
หน่วยการฝึกนี้ พัฒนาขึ้นให้ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติแก่ผู้รับการฝึก
การฝึก
เพื่อให้มีความสามารถ ดังนี้
1. จาแนกชนิดของลวดเชื่อม ขนาด ความสามารถใช้ได้ของลวดเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
2. นาการเก็บรักษา การใช้ลวดเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. จ าแนกข้ อ ก าหนดตามมาตรฐานของลวดเชื่ อ ม ส าหรั บ เหล็ ก กล้ า คาร์ บ อนและ
เหล็กกล้าผสมต่า เหล็กกล้าเกรนละเอียดได้อย่างถูกต้อง
4. วิเคราะห์การกาหนดค่าแรงดัน (Volt) การปรับตั้งกระแสไฟให้เหมาะสมกับ
ขนาดของลวดและท่าเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
5. นาการกาหนดขั้วเชื่อมเป็น DC+ ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
6. จาแนกชนิดมาตรฐานของแก๊สปกป้องและการเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง
7. วิเคราะห์ผลกระทบของการเอียงหัวเชื่อมแบบเดินหน้าและถอยหลังได้อย่างถูกต้อง
8. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ปริมาณของแก๊สปกป้องมากหรือน้อยเกินไป
ได้อย่างถูกต้อง
9. จาแนกแก๊สปกป้องแนวราก ความจาเป็นและวิธีการใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. พื้นฐาน
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรู้พื้นฐานในสาขาช่างเชื่อมแม็ก
ผู้รับการฝึก
2. ผู้รับการฝึกผ่านระดับ 2 มาแล้ว
3. ผู้รับการฝึกผ่านโมดูลที่ 4 มาแล้ว
6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ : เมื่อสาเร็จการฝึกในโมดูลนี้แล้วผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรู้ความสามารถและใช้
ระยะเวลาฝึก ดังนี้
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ผลลัพธ์การเรียนรู้

ชื่อหัวข้อวิชา

1. จาแนกชนิดของลวดเชื่อม
หัวข้อที่ 1 : ลวดเชื่อม
ขนาด ความสามารถใช้ได้ของ
ลวดเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
2. นาการเก็บรักษา การใช้
ลวดเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. จาแนกข้อกาหนดตาม
มาตรฐานของลวดเชื่อม
สาหรับเหล็กกล้าคาร์บอนและ
เหล็กกล้าผสมต่า เหล็กกล้า
เกรนละเอียดได้อย่างถูกต้อง
4. วิเคราะห์การกาหนดค่าแรงดัน
(Volt) การปรับตั้งกระแสไฟ
ให้เหมาะสมกับขนาดของลวด
และท่าเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
5. นาการกาหนดขั้วเชื่อม
เป็น DC+ ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
6. จาแนกชนิดมาตรฐานของ
หัวข้อที่ 2 : แก๊สปกป้อง
แก๊สปกป้องและการเลือกใช้
ได้อย่างถูกต้อง
7. วิเคราะห์ผลกระทบของ
การเอียงหัวเชื่อมแบบเดินหน้า
และถอยหลังได้อย่างถูกต้อง
8. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้
ปริมาณของแก๊สปกป้องมากหรือ
น้อยเกินไปได้อย่างถูกต้อง
9. จาแนกแก๊สปกป้องแนวราก
ความจาเป็นและวิธีการใช้
ได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งสิ้น
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ระยะเวลาฝึก
(ชั่วโมง : นาที)
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1:00
1:00

1:00

-

1:00

2:00

-

2:00
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ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

การเลือกใช้ลวดเชื่อม และแก๊สปกป้อง

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

หัวข้อที่ 1 : ลวดเชื่อม

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207223
รหัสวิชา
0920722301
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. จาแนกชนิดของลวดเชื่อม ขนาด ความสามารถใช้ได้ของลวดเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
2. นาการเก็บรักษา การใช้ลวดเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. จาแนกข้อกาหนดตามมาตรฐานของลวดเชื่อม สาหรับเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้า
ผสมต่า เหล็กกล้าเกรนละเอียดได้อย่างถูกต้อง
4. วิเคราะห์การกาหนดค่าแรงดัน (Volt) การปรับตั้งกระแสไฟให้เหมาะสมกับขนาดของ
ลวดและท่าเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
5. นาการกาหนดขั้วเชื่อมเป็น DC+ ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. การเลือกชนิดของลวดเชื่อม
2. การใช้ลวดเชื่อม
3. การเก็บรักษาลวดเชื่อม
4. มาตรฐานของลวดเชื่อมสาหรับเหล็กกล้าคาร์บอน
5. มาตรฐานของลวดเชื่อมสาหรับเหล็กกล้าผสมต่า
6. มาตรฐานของลวดเชื่อมสาหรับเหล็กกล้าเกรนละเอียด
7. การกาหนดค่าแรงดัน (Volt) ให้เหมาะสมกับขนาดของลวดและท่าเชื่อม
8. การปรับตั้งกระแสไฟให้เหมาะสมกับขนาดของลวดและท่าเชื่อม
9. การกาหนดขั้วเชื่อมเป็น DC+
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207223)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
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9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลการเลือกใช้ลวดเชื่อม และแก๊สปกป้อง
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

การเลือกใช้ลวดเชื่อม และแก๊สปกป้อง

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

หัวข้อที่ 2 : แก๊สปกป้อง

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207223
รหัสวิชา
0920722302
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. จาแนกชนิดมาตรฐานของแก๊สปกป้องและการเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์ผลกระทบของการเอียงหัวเชื่อมแบบเดินหน้าและถอยหลังได้อย่างถูกต้อง
3. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ปริมาณของแก๊สปกป้องมากหรือน้อยเกินไป
ได้อย่างถูกต้อง
4. จาแนกแก๊สปกป้องแนวราก ความจาเป็นและวิธีการใช้ได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. การเลือกใช้แก๊สปกป้อง
2. มาตรฐานของแก๊สปกป้อง
3. การเอียงหัวเชื่อมแบบเดินหน้า
4. การเอียงหัวเชื่อมแบบถอยหลัง
5. ผลกระทบของการใช้ปริมาณของแก๊สปกป้องมากเกินไป
6. ผลกระทบของการใช้ปริมาณของแก๊สปกป้องน้อยเกินไป
7. ความจาเป็นของแก๊สปกป้องแนวราก
8. วิธีใช้แก๊สปกป้องแนวราก
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207223)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
-
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10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลการเลือกใช้ลวดเชื่อม และแก๊สปกป้อง
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 2 โมดูลการฝึก
โมดูลการฝึกที่ 6
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

รหัสหลักสูตร
0920162070803
2. ชื่อโมดูลการฝึก
ข้อกาหนดกรรมวิธีการเชื่อม
รหัสโมดูลการฝึก
09207224
3. ระยะเวลาการฝึก
รวม 2 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหน่วย
หน่วยการฝึกนี้ พัฒนาขึ้นให้ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติแก่ผู้รับการฝึก
การฝึก
เพื่อให้มีความสามารถ ดังนี้
1. นาจุดมุ่งหมายตามข้อกาหนดกรรมวิธีการเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. นาการกาหนดค่าพารามิเตอร์ของการเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. จาแนกลวดเชื่อมให้เหมาะกับโลหะชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
4. นาสัญลักษณ์งานเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. จาแนกลักษณะเฉพาะของแนวต่องานเชื่อม รวมทั้งชนิดแนวต่อ รูปทรงเรขาคณิต
ขนาดที่สัมพันธ์กับสัญลักษณ์งานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
5. พื้นฐาน
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรู้พื้นฐานในสาขาช่างเชื่อมแม็ก
ผู้รับการฝึก
2. ผู้รับการฝึกผ่านระดับ 2 มาแล้ว
3. ผู้รับการฝึกผ่านโมดูลที่ 5 มาแล้ว
6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ : เมื่อสาเร็จการฝึกในโมดูลนี้แล้วผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรู้ความสามารถและใช้
ระยะเวลาฝึก ดังนี้
ระยะเวลาฝึก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ชื่อหัวข้อวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. นาจุดมุ่งหมายตามข้อกาหนด หัวข้อที่ 1 : ข้อกาหนดกรรมวิธีการเชื่อม
1:45
1:45
กรรมวิธีการเชื่อมไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
2. นาการกาหนดค่าพารามิเตอร์
ของการเชื่อมไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
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3. จาแนกลวดเชื่อมให้เหมาะกับ
โลหะชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
4. นาสัญลักษณ์งานเชื่อมไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง
5. จาแนกลักษณะเฉพาะของแนว หัวข้อที่ 2 : แนวต่องานเชื่อม
ต่องานเชื่อม รวมทั้ง
ชนิดแนวต่อ รูปทรงเรขาคณิต
ขนาดที่สัมพันธ์กับสัญ ลั ก ษณ์
งานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งสิ้น
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

ข้อกาหนดกรรมวิธีการเชื่อม

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

หัวข้อที่ 1 : ข้อกาหนดกรรมวิธีการเชื่อม

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207224
รหัสวิชา
0920722401
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 1 ชั่วโมง 45 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 45 นาที
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. นาจุดมุ่งหมายตามข้อกาหนดกรรมวิธีการเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. นาการกาหนดค่าพารามิเตอร์ของการเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. จาแนกลวดเชื่อมให้เหมาะกับโลหะชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
4. นาสัญลักษณ์งานเชื่อมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. จุดมุ่งหมายตามข้อกาหนดกรรมวิธีการเชื่อม
2. พารามิเตอร์ของการเชื่อม
3. การเลือกลวดเชื่อมให้เหมาะกับโลหะชิ้นงาน
4. สัญลักษณ์งานเชื่อม
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207224)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลข้อกาหนดกรรมวิธีการเชื่อม
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

ข้อกาหนดกรรมวิธีการเชื่อม

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

หัวข้อที่ 2 : แนวต่องานเชื่อม

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207224
รหัสวิชา
0920722402
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 15 นาที
ทฤษฎี 15 นาที
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- จาแนกลักษณะเฉพาะของแนวต่องานเชื่ อม รวมทั้ง ชนิดแนวต่อ รูปทรงเรขาคณิ ต
ขนาดที่สัมพันธ์กับสัญลักษณ์งานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
- แนวต่องานเชื่อม
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207224)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลข้อกาหนดกรรมวิธีการเชื่อม
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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ส่วนที่ 2 โมดูลการฝึก
โมดูลการฝึกที่ 7
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

รหัสหลักสูตร
0920162070803
2. ชื่อโมดูลการฝึก
คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่สัมพันธ์กับ
รหัสโมดูลการฝึก
งานเชื่อม
09207225
3. ระยะเวลาการฝึก
รวม 2 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหน่วย
หน่วยการฝึกนี้ พัฒนาขึ้นให้ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติแก่ผู้รับการฝึก
การฝึก
เพื่อให้มีความสามารถ ดังนี้
1. นาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ การบวก ลบ คูณ หาร การหาร้อยละไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
2. นาการวัดและการคานวณความยาว มุม พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก ความดันไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
3. นาการแปลงหน่วยของมาตรวัด มาตรฐานต่าง ๆ ไปใช้ ได้อย่างถูกต้อง
4. นาเครื่องคานวณไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. วิเคราะห์สาเหตุและการป้องกันการกัดกร่อนและการสึกหรอได้อย่างถูกต้อง
6. วิเคราะห์โลหะวิทยาที่สัมพันธ์กับงานเชื่อม อิทธิพลของความร้อนที่มีต่อชิ้นงานเชื่ อม
การอุ่นชิ้นงาน (Preheat) และการให้ความร้อนหลังเชื่อม (Post Heat) ได้อย่างถูกต้อง
5. พื้นฐาน
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรู้พื้นฐานในสาขาช่างเชื่อมแม็ก
ผู้รับการฝึก
2. ผู้รับการฝึกผ่านระดับ 2 มาแล้ว
3. ผู้รับการฝึกผ่านโมดูลที่ 6 มาแล้ว
6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ : เมื่อสาเร็จการฝึกในโมดูลนี้แล้วผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรู้ความสามารถและใช้
ระยะเวลาฝึก ดังนี้
ระยะเวลาฝึก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ชื่อหัวข้อวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. นาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ หัวข้อที่ 1 : คณิตศาสตร์ประยุกต์ที่สัมพันธ์กับ
1:00
1:00
การบวก ลบ คูณ หาร การหา
การร่างแบบงานเชื่อม
ร้อยละไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
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2. นาการวัดและการคานวณ
ความยาว มุม พื้นที่ ปริมาตร
น้าหนัก ความดันไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
3. นาการแปลงหน่วยของ
มาตรวัด มาตรฐานต่าง ๆ
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
4. นาเครื่องคานวณไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
5. วิเคราะห์สาเหตุและการ
หัวข้อที่ 2 : วิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่สัมพันธ์กับ
ป้องกันการกัดกร่อนและ
งานเชื่อม
การสึกหรอได้อย่างถูกต้อง
6. วิเคราะห์โลหะวิทยาที่สัมพันธ์
กับงานเชื่อม อิทธิพลของ
ความร้อนที่มีต่อชิ้นงานเชื่อม
การอุ่นชิ้นงาน (Preheat) และ
การให้ความร้อนหลังเชื่อม
(Post Heat) ได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งสิ้น
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-
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207225
รหัสวิชา
0920722501
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

2. ชื่อหน่วยการฝึก

คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่สัมพันธ์ กับ
งานเชื่อม
3. ชือ่ หัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 1 : คณิตศาสตร์ประยุกต์ที่สัมพันธ์กับการร่างแบบ
งานเชื่อม
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. นาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ การบวก ลบ คูณ หาร การหาร้อยละไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. นาการวัดและการคานวณความยาว มุม พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก ความดันไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
3. นาการแปลงหน่วยของมาตรวัด มาตรฐานต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
4. นาเครื่องคานวณไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. การบวก ลบ คูณ หาร
2. การหาร้อยละ
3. การวัดความยาว มุม พื้นที่ ปริมาตร น้าหนัก ความดัน
4. การแปลงหน่วย
5. การใช้เครื่องคานวณ
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207225)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่สัมพันธ์กับงานเชื่อม
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่สัมพันธ์ กับ
งานเชื่อม
หัวข้อที่ 2 : วิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่สัมพันธ์กับงานเชื่อม

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207225
รหัสวิชา
0920722502
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. วิเคราะห์สาเหตุและการป้องกันการกัดกร่อนและการสึกหรอได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์โลหะวิทยาที่สัมพันธ์กับงานเชื่อม อิทธิพลของความร้อนที่มีต่อชิ้นงานเชื่ อม
การอุ่นชิ้นงาน (Preheat) และการให้ความร้อนหลังเชื่อม (Post Heat) ได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. การกัดกร่อนและการสึกหรอ
2. โลหะวิทยาที่สัมพันธ์กับงานเชื่อม
3. อิทธิพลของความร้อนที่มีต่อชิ้นงานเชื่อม
4. การอุ่นชิ้นงาน (Preheat)
5. การให้ความร้อนหลังเชื่อม (Post Heat)
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207225)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่สัมพันธ์กับงานเชื่อม
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 2 โมดูลการฝึก
โมดูลการฝึกที่ 8
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

รหัสหลักสูตร
0920162070803
2. ชื่อโมดูลการฝึก
การตรวจสอบงานเชื่อม
รหัสโมดูลการฝึก
09207226
3. ระยะเวลาการฝึก
รวม 11 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ 8 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหน่วย
หน่วยการฝึกนี้ พัฒนาขึ้นให้ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติแก่ผู้รับการฝึก เพื่อให้
การฝึก
มีความสามารถ ดังนี้
1. จาแนกระดับคุณภาพของงานเชื่อมตามมาตรฐานสากลได้อย่างถูกต้อง
2. ตรวจสอบพินิจ (Visual Inspection) การเตรียมแนวต่อก่อนการเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบพินิจตัวแปรของงานโดยช่างเชื่อมในระหว่างการเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
4. ตรวจสอบพินิจ ความนูนด้านหน้าแนวเชื่อมและด้านราก ภายหลังจากการเชื่อมเสร็จ
(รวมทั้งแนวกัดแหว่ง รูพรุน สารฝังใน (Inclusion) การหลอมไม่สมบูรณ์ รอยร้าว ความกว้าง
ความสูง รูปร่างแนวเชื่อม ความสม่าเสมอของแนวเชื่อม) ได้อย่างถูกต้อง
5. ปฏิบัติการวัดขนาดแนวเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
6. วัดขนาดแนวเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
7. ซ่อมจุดบกพร่อง (Defects) ของชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมเสร็จได้อย่างถูกต้อง
8. ปฏิบัติการตรวจสอบงานเชื่อมและซ่อมจุดบกพร่องได้อย่างถูกต้อง
5. พื้นฐาน
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรู้พื้นฐานในสาขาช่างเชื่อมแม็ก
ผู้รับการฝึก
2. ผู้รับการฝึกผ่านระดับ 2 มาแล้ว
3. ผู้รับการฝึกผ่านโมดูลที่ 7 มาแล้ว
6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ : เมื่อสาเร็จการฝึกในโมดูลนี้แล้วผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรู้ความสามารถและใช้
ระยะเวลาฝึก ดังนี้
ระยะเวลาฝึก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ชื่อหัวข้อวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. จ าแนกระดั บ คุ ณ ภาพของ หัวข้อที่ 1 : คุณภาพของงานเชื่อม
1:00
1:00
งานเชื่อมตามมาตรฐานสากล
ได้อย่างถูกต้อง
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ
2. จาแนกระดับคุณภาพของ
หัวข้อที่ 2 : การตรวจสอบงานเชื่อม
งานเชื่อมตามมาตรฐานสากล
ได้อย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบพินิจ (Visual
Inspection) การเตรียม
แนวต่อก่อนการเชื่อม
ได้อย่างถูกต้อง
4. ตรวจสอบพินิจตัวแปรของ
งานโดยช่างเชื่อมในระหว่าง
การเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
5. ตรวจสอบพินิจ ความนูน
ด้านหน้าแนวเชื่อมและด้าน
ราก ภายหลังจากการเชื่อม
เสร็จ (รวมทั้งแนวกัดแหว่ง
รูพรุน สารฝังใน (Inclusion)
การหลอมไม่สมบูรณ์
รอยร้าว ความกว้าง ความสูง
รูปร่างแนวเชื่อม
ความสม่าเสมอของแนวเชื่อม)
ได้อย่างถูกต้อง
6. ปฏิบัติการวัดขนาดแนวเชื่อม
และตรวจสอบงานเชื่อม
ได้อย่างถูกต้อง
7. ซ่ อ มจุ ด บกพร่ อ ง (Defects) หัวข้อที่ 3 : การซ่อมจุดบกพร่อง
ของชิ้นงานเชื่อมระหว่าง
ของชิ้นงานเชื่อม
การเชื่อมและหลังการเชื่ อ ม
เสร็จได้อย่างถูกต้อง
8. ปฏิ บั ติ ก ารซ่ อ มจุ ด บกพร่ อ ง
ของชิ้นงานเชื่อม
ได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งสิ้น
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

การตรวจสอบงานเชื่อม

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

หัวข้อที่ 1 : คุณภาพของงานเชื่อม

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207226
รหัสวิชา
0920722601
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- จาแนกระดับคุณภาพของงานเชื่อมตามมาตรฐานสากลได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
- ระดับคุณภาพของงานเชื่อมตามมาตรฐานสากล
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207226)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลการตรวจสอบงานเชื่อม
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

การตรวจสอบงานเชื่อม

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

หัวข้อที่ 2 : การตรวจสอบงานเชื่อม

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207226
รหัสวิชา
0920722602
ปฏิบัติ 5 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 7 ชั่วโมง
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. ตรวจสอบพินิจ (Visual Inspection) การเตรียมแนวต่อก่อนการเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
2. ตรวจสอบพินิจตัวแปรของงานโดยช่างเชื่อมในระหว่างการเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบพินิจ ความนูนด้านหน้าแนวเชื่อมและด้านราก ภายหลังจากการเชื่อมเสร็จ
(รวมทั้งแนวกัดแหว่ง รูพรุน สารฝังใน (Inclusion) การหลอมไม่สมบูรณ์ รอยร้าว
ความกว้าง ความสูง รูปร่างแนวเชื่อม ความสม่าเสมอของแนวเชื่อม) ได้อย่างถูกต้อง
4. ปฏิบัติการวัดขนาดแนวเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. การตรวจสอบพินิจก่อนการเชื่อม
2. การตรวจสอบพินิจระหว่างการเชื่อม
3. การตรวจสอบพินิจหลังการเชื่อม
7. วิธีการฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207226)
2. ฝึกปฏิบัติงาน
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. เครื่องกาเนิดคลื่นอัลตราโซนิค (Ultrasonic
1. ชิ้นงานเชื่อมต่อชน
จานวน 1 ชิ้น
Inspection) จานวน 1 ชุด
2. ชิ้นงานเชื่อมต่อชน
จานวน 1 ชิ้น
2. แท่งน้าหนัก (Test Bar)
จานวน 1 อัน
3. ชิ้นงานเชื่อมต่อชน
จานวน 3 ชิ้น
3. แท่นปรับมาตรฐาน
จานวน 1 ชุด
4. ชิ้นงานเชื่อมต่อตัวที
จานวน 1 ชิ้น
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4. บรรทัดอ่อน
จานวน 1 อัน
5. แปรงลวด
จานวน 1 ด้าม
6. แปรงลวด
จานวน 1 ด้าม
7. แปรงลวด
จานวน 1 ด้าม
8. ไฟฉาย
จานวน 1 อัน
9. ไฟฉาย
จานวน 1 อัน
10. หัว YOKE
จานวน 1 เครื่อง
11. หัวตรวจสอบตรง (Probe) จานวน 1 อัน
12. อุปกรณ์ตรวจสอบทิศทางสนามแม่เหล็ก (Pie Shaped
Indicator) จานวน 1 อัน

5. ชิ้นงานเชื่อมท่อต่อชน
จานวน 1 ชิ้น
6. น้ายาทาความสะอาด (Cleaner) จานวน 1 กระป๋อง
7. น้ ายาแทรกซึ ม (ประกอบด้ ว ย Cleaner, Penetrant
และ Developer) จานวน 1 ชุด
8. น้ายาสร้างพื้นหลัง (White Contrast Paint)
จานวน 1 กระป๋อง
9. ผ้าทาความสะอาด
จานวน 1 ผืน
10. ผ้าทาความสะอาด
จานวน 1 ผืน
11. ผ้าทาความสะอาด
จานวน 1 ผืน
12. สเปรย์ผงแม่เหล็ก (Black Magnetic Ink)
จานวน 1 กระป๋อง
13. สารนาคลื่น (Couplant)
จานวน 1 อัน
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลการตรวจสอบงานเชื่อม
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

การตรวจสอบงานเชื่อม

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

หัวข้อที่ 3 : การซ่อมจุดบกพร่องของชิ้นงานเชื่อม

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207226
รหัสวิชา
0920722603
ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. ซ่อมจุดบกพร่อง (Defects) ของชิ้นงานเชื่อมระหว่างการเชื่อมและหลังการเชื่อมเสร็จ
ได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัติการซ่อมจุดบกพร่องของชิ้นงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
- การซ่อมจุดบกพร่องระหว่างการเชื่อม
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207226)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน :
1. สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
2. สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. ชิ้นงานเชื่อมที่มีรูพรุน (Porosity)
จานวน 1 ชิ้น
2. ชิ้นงานเชื่อมที่มีรอยแตก (Cracking) จานวน 1 ชิ้น
3. ชิ้ น งานเชื่ อ มที่ มี การหลอมไม่ ส มบู รณ์ (Incomplete
Fusion) จานวน 1 ชิ้น
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลการตรวจสอบงานเชื่อม
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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ส่วนที่ 2 โมดูลการฝึก
โมดูลการฝึกที่ 9
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

รหัสหลักสูตร
0920162070803
2. ชื่อโมดูลการฝึก
ท่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อ
รหัสโมดูลการฝึก
09207227
3. ระยะเวลาการฝึก
รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหน่วย
หน่วยการฝึกนี้ พัฒนาขึ้นให้ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติแก่ผู้รับการฝึก
การฝึก
เพื่อให้มีความสามารถ ดังนี้
1. จาแนกชนิดและขนาดของท่อได้อย่างถูกต้อง
2. น าการวั ด ความกลม เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง ความหนาของผนั ง ความเหลื่ อ ม
(Misalignment) การร่วมศูนย์เดียวกันไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. จาแนกข้อต่อท่อ หน้าแปลนได้อย่างถูกต้อง
4. นาการต่อท่อ การปรับแนวต่อ ข้อต่อท่อและหน้าแปลนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
5. จาแนกคุณภาพของงานเชื่อมท่อได้อย่างถูกต้อง
6. วางแผนการซ่อมจุดบกพร่องของแนวเชื่อมท่อได้อย่างถูกต้อง
5. พื้นฐาน
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ความสามารถของผู้รับ
1. มีความรู้พื้นฐานในสาขาช่างเชื่อมแม็ก
การฝึก
2. ผู้รับการฝึกผ่านระดับ 2 มาแล้ว
3. ผู้รับการฝึกผ่านโมดูลที่ 8 มาแล้ว
6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ : เมื่อสาเร็จการฝึกในโมดูลนี้แล้วผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรู้ความสามารถและใช้
ระยะเวลาฝึก ดังนี้
ระยะเวลาฝึก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ชื่อหัวข้อวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. จาแนกชนิดและขนาดของท่อ หัวข้อที่ 1 : มาตรฐานท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ 0:45
0:45
ได้อย่างถูกต้อง
2. นาการวัดความกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนาของผนัง
ความเหลื่อม (Misalignment)
การร่วมศูนย์เดียวกันไปใช้
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3.
4.

5.
6.

ได้อย่างถูกต้อง
จาแนกข้อต่อท่อ หน้าแปลน
ได้อย่างถูกต้อง
นาการต่อท่อ การปรับแนวต่อ หัวข้อที่ 2 : การต่อท่อ
ข้ อ ต่ อ ท่ อ และหน้ า แปลนไป
ใช้ได้อย่างถูกต้อง
จาแนกคุณภาพของงานเชื่ อ ม หัวข้อที่ 3 : งานเชื่อมท่อ
ท่อได้อย่างถูกต้อง
วางแผนการซ่ อมจุ ด บกพร่ อ ง
ของแนวเชื่อมท่อได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งสิ้น
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ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

ท่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อ

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

หัวข้อที่ 1 : มาตรฐานท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207227
รหัสวิชา
0920722701
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 45 นาที
ทฤษฎี 45 นาที
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. จาแนกชนิดและขนาดของท่อได้อย่างถูกต้อง
2. นาการวัดความกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนาของผนัง ความเหลื่อม
(Misalignment) การร่วมศูนย์เดียวกันไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายข้อต่อท่อ หน้าแปลนได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ชนิดของท่อ
2. ขนาดของท่อ
3. มิติของท่อ
4. ประเภทของข้อต่อท่อ
5. ประเภทของหน้าแปลน
7. วิธีการฝึกอบรม
4. ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207227)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลท่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อ
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

ท่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อ

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

หัวข้อที่ 2 : การต่อท่อ

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207227
รหัสวิชา
0920722702
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 15 นาที
ทฤษฎี 15 นาที
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
- นาการต่อท่อ การปรับแนวต่อ ข้อต่อท่อและหน้าแปลนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. การต่อท่อ
2. การปรับแนวต่อท่อ
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207227)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลท่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อ
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

ท่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อ

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

หัวข้อที่ 3 : งานเชื่อมท่อ

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207227
รหัสวิชา
0920722703
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 30 นาที
ทฤษฎี 30 นาที
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. จาแนกคุณภาพของงานเชื่อมท่อได้อย่างถูกต้อง
2. วางแผนการซ่อมจุดบกพร่องของแนวเชื่อมท่อได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. คุณภาพของงานเชื่อมท่อ
2. จุดบกพร่องของแนวเชื่อมท่อ
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207227)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลท่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อ
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 2 โมดูลการฝึก
โมดูลการฝึกที่ 10
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

รหัสหลักสูตร
0920162070803
2. ชื่อโมดูลการฝึก
ทัศนคติในการประกอบอาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
รหัสโมดูลการฝึก
09207403
3. ระยะเวลาการฝึก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
4. ขอบเขตของหน่วย
หน่วยการฝึกนี้ พัฒนาขึ้นให้ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติแก่ผู้รับการฝึก
การฝึก
เพื่อให้มีความสามารถ ดังนี้
1. นาจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างเชื่อมแม็กไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์งานได้อย่างถูกต้อง
3. วางแผนการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานได้
4. แสดงความคิดเห็นในเรื่องพัฒนาความรู้ของช่างเชื่อมได้
5. วางแผนแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้
5. พื้นฐาน
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรู้พื้นฐานในสาขาช่างเชื่อมแม็ก
ผู้รับการฝึก
2. ผู้รับการฝึกผ่านระดับ 2 มาแล้ว
3. ผู้รับการฝึกผ่านโมดูลที่ 9 มาแล้ว
6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ : เมื่อสาเร็จการฝึกในโมดูลนี้แล้วผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรู้ความสามารถและใช้
ระยะเวลาฝึก ดังนี้
ระยะเวลาฝึก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ชื่อหัวข้อวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
1. นาจรรยาบรรณ
หัวข้อที่ 1 : ทัศนคติในการประกอบอาชีพ
1:00
1:00
ในการประกอบอาชีพ
ช่างเชื่อมแม็ก
ช่างเชื่อมแม็กไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์งานได้อย่างถูกต้อง
3. วางแผนการปฏิบัติงาน
โดยคานึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทางานได้
82
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ
4. แสดงความคิดเห็น
ในเรื่องพัฒนาความรู้
ของช่างเชื่อมได้
5. วางแผนแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานได้
รวมทั้งสิ้น

1:00
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-

1:00

หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

2. ชื่อหน่วยการฝึก

ทัศนคติในการประกอบอาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

3. ชือ่ หัวข้อวิชา

หัวข้อที่ 1 : ทัศนคติในการประกอบอาชีพช่างเชื่อมแม็ก

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207403
รหัสวิชา
0920740301
ปฏิบัติ - ชั่วโมง

4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 1 ชั่วโมง
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. นาจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างเชื่อมแม็กไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์งานได้อย่างถูกต้อง
3. วางแผนการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานได้
4. แสดงความคิดเห็นในเรื่องพัฒนาความรู้ของช่างเชื่อมได้
5. วางแผนแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างเชื่อมแม็ก
2. การวิเคราะห์งาน
3. การวางแผนปฏิบัติงาน
4. การพัฒนาความรู้ของช่างเชื่อม
5. การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมด้วยตนเองโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207403)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี
วิธีประเมิน : สอบข้อเขียน (Written Testing) หรือสอบออนไลน์ (Online Testing)
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลทัศนคติในการประกอบอาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)

84
กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน

หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 2 โมดูลการฝึก
โมดูลการฝึกที่ 11
1. ชื่อหลักสูตร

สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

รหัสหลักสูตร
0920162070803
2. ชื่อโมดูลการฝึก การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าคาร์บอนรอยเชื่อมต่อชนท่อ
รหัสโมดูลการฝึก
ตาแหน่งท่าเชื่อม D150PF และ H-L045
09207303
3. ระยะเวลาการฝึก
รวม 30 ชั่วโมง
ทฤษฎี - ชั่วโมง
ปฏิบัติ 30 ชั่วโมง
4. ขอบเขตของ
หน่วยการฝึกนี้ พัฒนาขึ้นให้ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติแก่ผู้รับการฝึก เพื่อให้
หน่วยการฝึก
มีความสามารถ ดังนี้
1. สวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง
2. เตรียมพื้นที่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
3. เตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
4. เตรียมชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
5. ปฏิบัติงานเชื่อมแม็กเหล็กกล้าคาร์บอนรอยเชื่อมต่อชนท่อ ตาแหน่งท่าเชื่อม D150PF
และ H-L045 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ทาความสะอาดชิ้นงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
7. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
8. จัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
5. พื้นฐาน
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ความสามารถของ
1. มีความรู้พื้นฐานในสาขาช่างเชื่อมแม็ก
ผู้รับการฝึก
2. ผู้รับการฝึกผ่านระดับ 2 มาแล้ว
3. ผู้รับการฝึกผ่านโมดูลที่ 10 มาแล้ว
6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ : เมื่อสาเร็จการฝึกในโมดูลนี้แล้วผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานโดยมีความรู้ความสามารถและใช้
ระยะเวลาฝึก ดังนี้
ระยะเวลาฝึก
(ชั่วโมง : นาที)
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ชื่อหัวข้อวิชา
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
รวม
1. สวมใส่และใช้อุปกรณ์
หัวข้อที่ 1 : การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าคาร์บอน
12:00
12:00
ป้องกันส่วนบุคคล
รอยเชื่อมต่อชนท่อ
ได้อย่างถูกต้อง
ตาแหน่งท่าเชื่อม D150PF
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ
2. เตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง
3. เตรียมเครื่องเชื่อม
เครื่องมือและอุปกรณ์
ได้อย่างถูกต้อง
4. เตรียมชิ้นงาน
ได้อย่างถูกต้อง
5. ปฏิบัติงานเชื่อมแม็ก
เหล็กกล้าคาร์บอน
รอยเชื่อมต่อชนท่อ
ตาแหน่งท่าเชื่อม D150PF
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ทาความสะอาด
ชิ้นงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
7. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อม
ได้อย่างถูกต้อง
8. จัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม
เครื่องมือและอุปกรณ์
ได้อย่างถูกต้อง
1. สวมใส่และใช้อุปกรณ์
หัวข้อที่ 2 : การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าคาร์บอน
ป้องกันส่วนบุคคล
รอยเชื่อมต่อชนท่อ
ได้อย่างถูกต้อง
ตาแหน่งท่าเชื่อม H-L045
2. เตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง
3. เตรียมเครื่องเชื่อม
เครื่องมือและอุปกรณ์
ได้อย่างถูกต้อง
4. เตรียมชิ้นงาน
ได้อย่างถูกต้อง
5. ปฏิบัติงานเชื่อมแม็ก
เหล็กกล้าคาร์บอน
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ
รอยเชื่อมต่อชนท่อ
ตาแหน่งท่าเชื่อม H-L045
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ทาความสะอาดชิ้นงาน
เชื่อมได้อย่างถูกต้อง
7. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อม
ได้อย่างถูกต้อง
8. จัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม
เครื่องมือและอุปกรณ์
ได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งสิ้น

-

88
กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน

30:00

30:00

หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207303
รหัสวิชา
0920730301
ปฏิบัติ 12 ชั่วโมง

2. ชื่อหน่วยการฝึก

การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าคาร์บอนรอยเชื่อมต่อชนท่อ ตาแหน่ง
ท่าเชื่อม D150PF และ H-L045
3. ชือ่ หัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 1 : การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าคาร์บอน
รอยเชื่อมต่อชนท่อ ตาแหน่งท่าเชื่อม D150PF
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 12 ชั่วโมง
ทฤษฎี - ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. สวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง
2. เตรียมพื้นที่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
3. เตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
4. เตรียมชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
5. ปฏิบัติงานเชื่อมแม็กเหล็กกล้าคาร์บอนรอยเชื่อมต่อชนท่อ ตาแหน่งท่าเชื่อม D150PF
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ทาความสะอาดชิ้นงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
7. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
8. จัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ขั้นตอนการสวมใส่และการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
2. ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน
3. ขั้นตอนการเตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์
4. ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเชื่อมแม็กเหล็กกล้าคาร์บอนรอยเชื่อมต่อชนท่อ ตาแหน่ง
ท่าเชื่อม D150PF
6. ขั้นตอนการทาความสะอาดชิ้นงานเชื่อม
7. ขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงานเชื่อม
8. ขั้นตอนการจัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์
7. วิธีการฝึกอบรม
- ฝึกปฏิบัติงานโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207303)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน : สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. ไขควง จานวน 1 ชุด
1. แก๊ส CO2 หรือ แก๊สผสม Ar + CO2 จานวน 1 ขวด
2. คีมจับชิ้นงานร้อน จานวน 1 ด้าม

2. ท่ อ เหล็ ก กล้ า คาร์ บ อน W01 (AWS D1.1 Group I)

3. คีมตัดลวดเชื่อม จานวน 1 ด้าม

ขนาด 150 sch40 x 125 มิลลิเมตร จานวน 14 ชิ้น

4. เครื่องเจียมือ จานวน 1 เครื่อง
3. ใบหินเจีย ขนาด 100 x 2 มิลลิเมตร จานวน 3 ใบ
5. เครื่องเชื่อมมิก / แม็ก และอุปกรณ์ประกอบ จานวน 1 ชุด 4. ใบหินเจีย ขนาด 100 x 4 มิลลิเมตร จานวน 3 ใบ
6. ตะไบ จานวน 1 อัน

5. ลวดเชื่ อ ม ER70S-6 ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 0.8

7. น้ายาฉีดหัวครอบ จานวน 1 กระป๋อง

มิลลิเมตร จานวน 1 ม้วน

8. ประแจ จานวน 1 อัน
9. แปรงลวด จานวน 1 ด้าม
10. มาตรวัดอัตราไหลและชุดควบคุมแก๊สปกป้อง จานวน 1 ชุด
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลการเชื่อมแม็กเหล็กกล้าคาร์บอนรอยเชื่อมต่อชนท่อ ตาแหน่งท่าเชื่อม D150PF และ
H-L045
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ

ส่วนที่ 3 หัวข้อวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3

รหัสหลักสูตร
0920162070803
รหัสโมดูลการฝึก
09207303
รหัสวิชา
0920730302
ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง

2. ชื่อหน่วยการฝึก

การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าคาร์บอนรอยเชื่อมต่อชนท่อ
ตาแหน่งท่าเชื่อม D150PF และ H-L045
3. ชือ่ หัวข้อวิชา
หัวข้อที่ 2 : การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าคาร์บอน
รอยเชื่อมต่อชนท่อ ตาแหน่งท่าเชื่อม H-L045
4. ระยะเวลาการฝึก
รวม 18 ชั่วโมง
ทฤษฎี - ชั่วโมง
5. เกณฑ์การประเมิน เมื่อผ่านการฝึกในหัวข้อวิชานี้แล้วผู้รับการฝึกมีความสามารถ ดังนี้
1. สวมใส่และการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง
2. เตรียมพื้นที่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
3. เตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
4. เตรียมชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
5. ปฏิบัติงานเชื่อมแม็กเหล็กกล้าคาร์บอนรอยเชื่อมต่อชนท่อ
ตาแหน่งท่าเชื่อม H-L045 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ทาความสะอาดชิ้นงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
7. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
8. จัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
6. หัวข้อสาคัญ
หัวข้อวิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อย่อย ดังนี้
1. ขั้นตอนการสวมใส่และการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
2. ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน
3. ขั้นตอนการเตรียมเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์
4. ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเชื่อมแม็กเหล็กกล้าคาร์บอนรอยเชื่อมต่อชนท่อ
ตาแหน่งท่าเชื่อม H-L045
6. ขั้นตอนการทาความสะอาดชิ้นงานเชื่อม
7. ขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงานเชื่อม
8. ขั้นตอนการจัดเก็บรักษาเครื่องเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์
7. วิธีการฝึกอบรม
5. ฝึกปฏิบัติงานโดยการใช้ชุดการฝึก (รหัสชุดการฝึก 09207303)
8. วิธีการประเมินผล ทดสอบภาคปฏิบัติ
วิธีประเมิน : สอบปฏิบัติงาน (Practical Skills Testing)
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หลั ก สู ต รการฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ ตามความสามารถ
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการฝึก (ต่อจานวนผู้รับการฝึก 1 คน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุ
1. ไขควง จานวน 1 ชุด
1. แก๊ส CO2 หรือ แก๊สผสม Ar + CO2 จานวน 1 ขวด
2. คีมจับชิ้นงานร้อน จานวน 1 ด้าม

2. ท่ อ เหล็ ก กล้ า คาร์ บ อน W01 (AWS D1.1 Group I)

3. คีมตัดลวดเชื่อม จานวน 1 ด้าม

ขนาด 150 sch40 x 125 มิลลิเมตร จานวน 14 ชิ้น

4. เครื่องเจีย จานวน 1 ตัว
3. ใบหินเจีย ขนาด 100 x 2 มิลลิเมตร จานวน 3 ใบ
5. เครื่องเชื่อมมิก / แม็ก และอุปกรณ์ประกอบ จานวน 1 ชุด 4. ใบหินเจีย ขนาด 100 x 4 มิลลิเมตร จานวน 3 ใบ
6. ตะไบ จานวน 1 อัน

5. ลวดเชื่ อ ม ER70S-6 ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 0.8

7. น้ายาฉีดหัวครอบ จานวน 1 กระป๋อง

มิลลิเมตร จานวน 1 ม้วน

8. ประแจ จานวน 1 อัน
9. แปรงลวด จานวน 1 ด้าม
10. มาตรวัดอัตราไหลและชุดควบคุมแก๊สปกป้อง จานวน 1 ชุด
11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จานวน 1 ชุด
10. เงื่อนไขการฝึกอื่นๆ (ถ้าจาเป็นต้องมี) : หน่วยฝึกต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้รับการฝึก ได้แก่
1. เอกสาร สื่อ และชุดฝึกโมดูลการเชื่อมแม็กเหล็กกล้าคาร์บอนรอยเชื่อมต่อชนท่อ ตาแหน่งท่าเชื่อม D150PF และ
H-L045
2. สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล (Trainee’s Record Book)
11. เอกสารประกอบการฝึก คู่มือ สื่อ ชุดการฝึกและเอกสารอ้างอิง
1. คู่มือครูฝึก
2. คู่มือผู้รับการฝึก
3. คู่มือการประเมิน
4. ชุดการฝึกช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
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คณะผู้จัดทาโครงการ
คณะผู้บริหาร
1. นายสุทธิ

สุโกศล

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. นางถวิล

เพิ่มเพียรสิน

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. นายธวัช
4. นายสุรพล

เบญจาทิกุล
พลอยสุข

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

5. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดา
6. นางเพ็ญประภา
ศิริรัตน์

ผู้อานวยการสานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก

7. นายวัชรพงษ์

มุขเชิด

ผู้อานวยการสานักงานรับรองความรู้ความสามารถ

คาเงิน

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะที่ปรึกษาโครงการ
1. ผศ. ดร. มนตรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. รศ. ดร. วิสุทธิ์
3. ผศ. สันติ

สุนทรกนกพงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตันตระกูล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4. นายสุระชัย

พิมพ์สาลี

ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5. นายวินัย

ใจกล้า

ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6. นายวราวิช

กาภู ณ อยุธยา

สานักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7. นายมนตรี
8. นายธเนศ

ประชารัตน์
วงค์วัฒนานุรักษ์

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

9. นายณัฐวุฒิ
10. นายหาญยงค์

เสรีธรรม
หอสุขสิริ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
แผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

11. นายสวัสดิ์

บุญเถื่อน

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
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