
 

แบบฟอรมที่ 7 

 

กำหนดหนวยสมรรถนะ(UOC) สมรรถนะยอย (EOC) และเกณฑในการปฏิบัติงาน (PC : Performance 

Criteria) ท่ีมีความสัมพันธกัน โดยใหเขียนทุกสาขางาน  

สาขาวิชาชีพหุนยนตและระบบอัตโนมัติ อาชีพชางควบคุมหุนยนต ระดับ 4 

 
 
 
 

สมรรถนะรายวิชา 

(สมรรถนะยอย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 

(เกณฑในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

ตรวจสอบความพรอมของระบบ

กอนการใชงาน 

1.1 ระบุความหมายสัญล ักษณความ

ปลอดภัยในคูมือการใชงาน 

1.2 ตรวจสถานะความพรอมของระบบ

หุนยนตกอนเริ่มการทำงานได 

1.3 ตรวจสอบความพรอมตามรายการ

เอกสารตรวจสอบท่ีกำหนดไวได 

ขอสอบขอเขียน 

การสาธิตการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบความพรอมการหยุด

ฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัย 

1.1 ทดสอบระบบหยุดฉุกเฉิน 

(Emergency Stop) ได 

1.2 ทดสอบระบบหยุดฉุกเฉิน 

(Interlocking) ได 

1.3 ตรวจสอบระบบการแสดง

สถานการณหยุดฉุกเฉินได 

ขอสอบขอเขียน 

การสาธิตการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ : 01101 

2. ช่ือหนวยสมรรถนะ : ตรวจสอบความปลอดภัยการทำงาน 



 

 

 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 

(สมรรถนะยอย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 

(เกณฑในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

ควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุนยนต 1.1 ใชอุปกรณควบคุมหุนยนต 

(Programming Pendant) 

ควบคุมหุนยนตใหเคลื่อนท่ีอิสระ 

ตามแนวแกน (Joint coordinate/Jog 

Mode) ได 

1.2 ใชอุปกรณควบคุมหุนยนต 

(Programming Pendant) 

ควบคุมหุนยนตใหเคลื่อนท่ีเปนเสนตรงใ

นโหมด (Cartesian Coordinate) ได 

1.3 

ควบคุมหุนยนตเขาสูตำแหนงเริ่มตนการ

ทำงานได 

ขอสอบขอเขียน 

การสาธิตการปฏิบัติงาน 

ปรับแกคาการเคลื่อนท่ีหุนยนต 1.1 แกไขตำแหนงการเคลื่อนท่ี 

1.2 ลำดับความสัมพันธของคำสั่งท่ีใชใน

การโปรแกรมได 

1.3 ทดสอบการทำงานโปรแกรมควบคุม

หุนยนต 

ขอสอบขอเขียน 

การสาธิตการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ : 01102  

2. ช่ือหนวยสมรรถนะ : ใชอุปกรณควบคุมหุนยนต (Programming Pendant)   



 

 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 

(สมรรถนะยอย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 

(เกณฑในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

ตรวจสอบความปลอดภัยระบบ

ไฟฟา 

1.1 ระบุการเลือกใชเครื่องมือทางไฟฟา

หรืออุปกรณทางไฟฟาตรวจสอบระบบ

ความปลอดภัยของระบบงานหุนยนตได 

1.2 ตรวจสอบการทำงานดวยเครื่องมือ

ทางไฟฟาในสวนงานระบบความ

ปลอดถัยของระบบงานหุนยนตได 

1.3 ระบุข้ันตอนการตรวจสอบระบบ

ความปลอดภัยทางไฟฟาของ 

งานระบบหุนยนต 

1.4 ระบุสถานะความพรอมของระบบ

ความปลอดภัยทางไฟฟาได 

และรายงานผล 

ขอสอบขอเขียน 

การสาธิตการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบความปลอดภัยระบบ

ทางกล 

1.1ระบุการเลือกใชเครื่องมือทางกลหรือ

อุปกรณทางกลตรวจสอบระบบความ

ปลอดภัยของระบบงานหุนยนตได 

1.2ตรวจสอบการทำงานดวยเครื่องมือทา

งกลในสวนงานระบบความปลอดภัยของ

ระบบงานหุนยนต 

1.3ระบุข้ันตอนการตรวจสอบระบบควา

ปลอดภัยทางกลของงานระบบหุนยนต 

1.4ระบุสถานะความพรอมของระบบควา

มปลอดภัยทางกลไดและรายงานผล 

 

 

ขอสอบขอเขียน 

การสาธิตการปฏิบัติงาน 

 

 

 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ : 01103 

2. ช่ือหนวยสมรรถนะ : ตรวจสอบความปลอดภัยทางเทคนิค 



 

 

 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 

(สมรรถนะยอย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 

(เกณฑในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

จำแนกขอความแสดงการ

ขัดของ 

1.1 จำแนกระดับความสำคัญของปญหา 

error message 

ระบบหุนยนตอยูในระดับใด 

1.2 ระบุความหมายของ error message 

จากการอานเอกสารข้ันตอนคำแนะนำ 

ไดอยางถูกตอง 

1.3 ระบุสาเหตุในการเกิด error 

จากคูมือใชงานหุนยนตได 

ขอสอบขอเขียน 

การสาธิตการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติตามคำแนะนำในการแกป

ญหาจากคูมือผูผลิต 

1.1ระบุความผิดปกติท่ีมาจากระบบ

บริการ (ไฟฟาระบบลมอัด  

ระบบไฮดรอลิกส) ได 

1.2 ปฏิบัติตามข้ันตอนการแกไข error 

message 

จากการอานเอกสารข้ันตอนคำแนะนำ 

ไดอยางถูกตอง 

1.3 ระบุข้ันตอนการแกไข error 

messageจากการอานเอกสารข้ันตอนคำ

แนะนำ ไดอยางถูกตอง 

ขอสอบขอเขียน 

การสาธิตการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ : 01104 

2. ช่ือหนวยสมรรถนะ : จัดการระบบหลังจากเกิดเหตุขัดของ 



 

 

 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 

(สมรรถนะยอย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 

(เกณฑในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

เขียนโปรแกรมการทำงานของ

หุนยนตดวยอุปกรณ 

เขียนโปรแกรมท่ีติดตั้งจากผูผลิต 

1.1 ระบุวิธีการใชอุปกรณเขียนโปรแกรม 

1.2 ระบุความหมายชุดคำสั่ง 

(Instruction) 

ในการสรางโปรแกรมการทำงานหุนยนต 

1.3เลือกใชชุดคำสั่งในการสั่งงานหุนยนต 

ขอสอบขอเขียน 

การสาธิตการปฏิบัติงาน 

ทดสอบการทำงานของโปรแกรม

หุนยนต 

1.1 ระบุความถูกตองของโปรแกรมได 

1.2 ทดสอบโปรแกรมแบบทีละข้ันตอน 

(Step) ได 

1.3ทดสอบโปรแกรมการทำงานอยาง

ปลอดภัย 

ขอสอบขอเขียน 

การสาธิตการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

1. รหัสหนวยสมรรถนะ : 01105 

2. ช่ือหนวยสมรรถนะ : เขียนโปรแกรมสั่งงานหุนยนต (Programming Pendant) 



 

แบบฟอรมที่ 8 

 

เขียนคำอธิบายรายวิชา 

เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเปนความเรียงโดยเอา PC มาตอกัน 

รหัสหนวยสมรรถนะ 01101    

ช่ือหนวยสมรรถนะ 

ตรวจสอบความปลอดภัยการทำงาน 

ช่ือสมรรถนะยอย  

1.ตรวจสอบความพรอมของระบบกอนการใชงาน 

2.ตรวจสอบความพรอมการหยุดฉุกเฉินเพ่ือความ

ปลอดภัย 

  

 

การตรวจสอบความพรอมของระบบกอนใชงานผูเขา

รับการทดสอบตองมีทักษะและความรูดาน

ความหมายของสัญลักษณความปลอดภัยของหุนยนต 

รวมไปถึงการตรวจสอบความพรอมระบบกอนเริ่ม 

ใชงานและการตรวจสอบตามเอกสารการตรวจสอบท่ี

กำหนดไวไดสมรรถนะยอยตอมาการตรวจสอบความ

พรอมการหยุดฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัย 

ทักษะและความรูท่ีจำเปนดานระบบหยุดฉุกเฉินแบบ 

Emergency Stop และ Interlocking 

ท้ังทดสอบและตรวจสอบระบบ 

รหัสหนวยสมรรถนะ 01102   

ช่ือหนวยสมรรถนะ  

ใชอุปกรณควบคุมหุนยนต(Programming Pendant) 

ช่ือสมรรถนะยอย  

1. ควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุนยนต 

2. ปรับแกคาการเคลื่อนท่ีหุนยนต 

 

การควบคุมการเคลื่อนท่ีหุนยนตโดยใชอุปกรณควบคุ

มหุนยนตใหเคลื่อนท่ีแบบอิสระตามแนวแกน (Joint 

coordinate/ Jog mode) 

และเคลื่อนท่ีแบบเสนตรง (Cartesian coordinate) 

รวมไปถึงการควบคุมหุนยนตใหเขาสูตำแหนงเริ่มตน

การทำงานไดสวนสมรรถนะยอยตอมากลาวถึงการ

ปรับแกคาการเคลื่อนท่ีหุนยนตการลำดับความ

สัมพันธุของคำสั่งท่ีใชในโปรแกรมและทำการทดสอบ

โปรแกรมหุนยนตท่ีแกไขคาการเคลื่อนท่ีแลว 

รหัสหนวยสมรรถนะ 01103 

ช่ือหนวยสมรรถนะ 

ตรวจสอบความปลอดภัยทางเทคนิค 

ช่ือสมรรถนะยอย  

1. ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟา 

2. ตรวจสอบความปลอดภัยระบบทางกล 

 

การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟาการเลือกใช

เครื่องมือทางไฟฟาเพ่ือตรวจสอบระบบความปลอดภั

ยและสามารถระบุข้ันตอนการตรวจสอบไดรวมไปถึง

สามารถระบุความพรอมของระบบความปลอดภัย

ไฟฟาไดสวนสมรรถนะยอยตอมากลาวถึงการ 

ตรวจสอบความปลอดภัยระบบทางกลการเลือก 

ใชเครื่องมือทางกลเพ่ือตรวจสอบระบบความ

ปลอดภัยและสามารถระบุข้ันตอนการตรวจสอบได 

รวมไปถึงสามารถระบคุวามพรอมของระบบความ

ปลอดภัยทางกลได 



 

เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเปนความเรียงโดยเอา PC มาตอกัน 

รหัสหนวยสมรรถนะ 01105 

ช่ือหนวยสมรรถนะ เขียนโปรแกรมสั่งงานหุนยนต 

(Programming Pendant) 

ช่ือสมรรถนะยอย  

1. เขียนโปรแกรมการทำงานของหุนยนตดวยอุปกรณ 

เขียนโปรแกรมท่ีติดตั้งจากผูผลิต 

2. ทดสอบการทำงานของโปรแกรมหุนยนต 

 

การเขียนโปรแกรมการทำงานของหุนยนตดวยอุปกร

ณเขียนโปรแกรมท่ีติดตั้งจากผูผลิตพรอมท้ังระบุวิธีกา

รใชอุปกรณเขียนโปรแกรมและบอกความหมายของโ

ครงสรางโปรแกรมการทำงานหุนยนตและบอกความ

หมายของชุดคำสั่ง (Instruction) 

ในการสรางโปรแกรมการทำงานหุนยนต 

สวนสมรรถนะยอยตอมากลาวถึงการทดสอบการทำง

านของโปรแกรมหุนยนตโดยจุดประสงคเพ่ือใหระบุค

วามถูกตองของโปรแกรมไดและทดสอบโปรแกรมแบ

บท่ีละข้ันตอน (Step) 

ไดและสามารถทดสอบโปรแกรมการทำงานอยางปล

อดภัยได 

 

 

 

 

  



 

แบบฟอรมที่ 9 

 

ขอมูล ช่ือรายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ช่ือรายวิชา  30103 – 2007 ระบบอัตโนมัติในงานเชื่อม     2 – 3 – 3  
 

สมรรถนะรายวิชา  

 1. แสดงความรูหลักการพ้ืนฐานของหุนยนตงานเชื่อมในอุตสาหกรรมการผลิต 

 2. สามารถเขียนโปรแกรม แกไขโปรแกรมควบคุมหุนยนตเชื่อม 

 3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย 

คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิวัฒนาการของหุนยนตในอุตสาหกรรมการผลิต ขอดี 

ขอเสียของหุนยนตงานเชื่อม ประเภทของหุนยนต การใชงาน สวนประกอบ 

หนาท่ีของระบบงานหุนยนตเชื่อม เขียนโปรแกรม แกไขโปรแกรมควบคุมหุนยนตเชื่อม 

การบำรุงรักษาตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 



 

แบบฟอรมที่ 10 

 

1. กำหนดรหัสวิชา 

2. กำหนดจำนวนหนวยกิต 

3. กำหนดการอางอิงมาตรฐานอาชีพและระดับ 

4. กำหนดจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา 

 
  

รหัสวิชา _____ – ____  ช่ือวิชา ระบบอัตโนมัติในงานเช่ือม    2 – 3 – 3 

(อางอิงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ, สาขาวิชาชีพหุนยนตและระบบอัตโนมัติ, 

อาชีพชางควบคุมหุนยนต ระดับ 3) 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานของหุนยนตในอุตสาหกรรรมการผลิต 

2. สามารถเขียนโปรแกรม แกไขโปรแกรมควบคุมหุนยนตเชื่อม 

3. สามารถใชอุปกรณควบคุมหุนยนต (Programming Pendant) 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

   1. แสดงความรูหลักการพ้ืนฐานของหุนยนตงานเชื่อมในอุตสาหกรรมการผลิต 

   2. สามารถเขียนโปรแกรม แกไขโปรแกรมควบคุมหุนยนตเชื่อม 

   3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย 

 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิวัฒนาการของหุนยนตในอุตสาหกรรมการผลิต ขอดี 

ขอเสียของหุนยนตงานเชื่อม ประเภทของหุนยนต การใชงาน สวนประกอบ อุปกรณควบคุมหุนยนต 

หนาท่ีของระบบงานหุนยนตเชื่อม เขียนโปรแกรม แกไขโปรแกรมควบคุมหุนยนตเชื่อม 

  

  

  



แบบฟอรมที่ 7 

 

กำหนดหนวยสมรรถนะ(UOC) สมรรถนะยอย (EOC) และเกณฑในการปฏิบัติงาน (PC : Performance 

Criteria) ท่ีมีความสัมพันธกัน โดยใหเขียนทุกสาขางาน  

 

 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 

(สมรรถนะยอย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 

(เกณฑในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

10001.01 ปฏิบัติตามขอกำหนด

ดานความปลอดภัยชีวอนามัยใน

งานเชื่อม 

1.1 บอกอันตรายที ่เกิดจากประกายไฟ

หรือสะเก็ดเชื ่อมไดอยางถูกตอง ตาม

มาตรฐานสากล 

1.2 บอกมาตรการปองกันอันตรายที่เกิด

จากประกายไฟหรือสะเก็ดเชื่อม ไดอยาง

ถูกตอง 

1.3 บอกอันตรายจากการเชื่อมท่ีมีสาเหตุ

มาจากไฟฟาดูดไดอยางถูกตอง 

1.4 บอกมาตรการปองกันอันตรายจาก

การเชื่อมที่มีสาเหตุมาจากไฟฟาดูด ได

อยางถูกตอง 

1.5 บอกอันตรายจากการเชื่อมท่ีมีสาเหตุ

มาจากควัน, แกสและฝุนละออง ไดอยาง

ถูกตอง 

1.6 บอกมาตรการปองกันอันตรายจาก

การเชื ่อมที ่ เก ิดจากควัน,แกสและฝุน

ละออง ไดอยางถูกตอง 

1.7 บอกอันตรายจากการเชื่อมท่ีมีสาเหตุ

มาจากรังสีไดอยางถูกตอง 

สอบออนไลน 

การสัมภาษณ 

แฟมสะสมผลงาน 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ : 10001 

2. ช่ือหนวยสมรรถนะ :   ปฏิบัติการดานความปลอดภัยและความรูในงานเชื่อมวัสดุ 



1.8 บอกมาตรการปองกันอันตรายจาก

การเชื่อมท่ีเกิดจากรังส ี

ไดอยางถูกตอง 

10001.02 ปฏิบัติตามขอกำหนด

ดานการควบคุมสภาพแวดลอม

ในงานเชื่อม 

1.1บอกมาตรการควบคุมอันตรายจาก

การปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมบนที่สูง 

ไดอยางถูกตอง 

1.2 บอกมาตรการควบคุมอันตรายจาก

การปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมในที่อับ

อากาศ ไดอยางถูกตอง 

1.3 บอกมาตรการควบคุมอันตรายจาก

การปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที ่เกิด

แสง ไดอยางถูกตอง 

1.4 บอกมาตรการควบคุมอันตรายจาก

การปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที ่เกิด

เสียง ไดอยางถูกตอง 

1.5 บอกมาตรการควบคุมอันตรายจาก

การปฏิบัต ิงานในสภาพแวดลอมในท่ี

กอใหเกิดไฟฟาลัดวงจร ไดอยางถูกตอง 

1.6 บอกมาตรการควบคุมอันตรายจาก

การปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมในการ

เคลื่อนยายสิ่งของหนัก ไดอยางถูกตอง 

สอบออนไลน 

การสัมภาษณ 

แฟมสะสมผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 

(สมรรถนะยอย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 

(เกณฑในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

10003.01 ประเภทและชนิด

ของวัสดุเหล็กกลาคารบอน 

1 .1 บอกค ุณสมบ ัต ิท ั ่ ว ไปของว ัสดุ

เหล็กกลาคารบอนไดอยางถูกตอง 

1.2 บอกสัญลักษณการระบุประเภทของ

วัสดุเหล็กกลาคารบอนไดอยางถูกตอง 

1.3 บอกลักษณะการใชงานของว ัสดุ

เหล็กกลาคารบอนไดอยางถูกตอง 

1.4 บอกธาตุหลักท่ีบงบอกความเปนวัสดุ

เหล็กกลาคารบอนไดอยางถูกตอง 

1.5 บอกสมบัติทางกลของวัสดุเหล็กกลา

คารบอน ไดอยางถูกตอง 

การสอบทฤษฎี 

 

10003.02 ความสามารถในการ

เชื่อมไดเหล็กกลาคารบอน 

1.1 บอกวิธีการเตรียมรอยตอสำหรับการ

เช ื ่อมวัสดุเหล็กกลาคารบอนไดอยาง

ถูกตอง 

1.2 สามารถปฏิบัติตามกรรมวิธีการเชื่อม

วัสดุเหล็กกลาคารบอนไดอยางถูกตอง 

1.3 บอกชนิดของเหล็กกลาคารบอนไม

ตองทำการอุนชิ้นงานกอนทำการเชื ่อม 

ไดอยางถูกตอง 

1.4 บอกธาตุผสมหลักในวัสดุเหล็กกลา

คารบอนที่มีผลใหเกิดความตานทานใน

การกัดกรอน ไดอยางถูกตอง 

การสอบทฤษฎี 

 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ : 10003 

2. ช่ือหนวยสมรรถนะ :  การเชื่อม วัสดุเหล็กกลาคารบอน 



1.5 บอกสาเหตุของการควบคุมอุณหภูมิ

ระหวางชั้นเชื่อม 

( Interpass temp) ของว ัสดุ เหล ็กกลา

คารบอนไดอยางถูกตอง 

10003.03 ลวดเชื่อมอุปกรณท่ี

ใชในการเชื่อมวัสดุเหล็กกลา

คารบอน 

1.1 บอกชนิดของลวดเชื ่อมที ่ใชในการ

เช ื ่อมวัสดุเหล็กกลาคารบอนไดอยาง

ถูกตอง 

1.2 บอกว ิธ ีการเก ็บร ักษาลวดเช ื ่อม

เหล็กกลาคารบอนไดอยางถูกตอง 

1.3 บอกวิธีการใชลวดเชื่อมสำหรับวัสดุ

เหล็กกลาคารบอนไดอยางถูกตอง 

1.4 บอกอุปกรณที ่ใช ในการทำความ

สะอาดรอยเช ื ่อมของว ัสดุ เหล ็กกลา

คารบอน ไดอยางถูกตอง 

1.5 บอกวิธีทำความสะอาดรอยไหมของ

ผิวรอยเชื่อมท่ีเกิดข้ึนบนผิววัสดุเหล็กกลา

คารบอน ไดอยางถูกตอง 

การสอบทฤษฎี 

 

10003.04 ปญหาในการเชื่อม  

วัสดุเหล็กกลาคารบอน 

1.1 บอกปญหาของการเกิดจุดบกพรอง

ในการเชื ่อมวัสดุเหล็กกลาคารบอนได

อยางถูกตอง 

1.2 บอกปญหาในการเลือกใชลวดเชื่อม

ไมเหมาะสมกับวัสดุเหล็กกลาคารบอนได

อยางถูกตอง 

1.3 บอกผลกระทบที ่ ไม ปฏ ิบ ัต ิตาม

ขอกำหนดกรรมวิธ ีการเช ื ่อมไดอยาง

ถูกตอง 

1.4 บอกปญหาที ่เกิดจากการเลือกใช

อ ุปกรณ ในการเช ื ่อมว ัส ดุ เหล ็กกลา

คารบอนไมเหมาะสม ไดอยางถูกตอง 

การสอบทฤษฎี 

สอบสมัภาษณ 

 

 



 

 

 
 

สมรรถนะรายวิชา 

(สมรรถนะยอย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 

(เกณฑในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

10601.01 ปฏิบัติตามใบสั่งงาน

เชื่อมแม็กดวยมือ รอยตอชน 

งานทอ 

1.1 ปฏิบัติตามใบสั่งงานเชื่อมแม็ก 

รอยตอชน งานทอ ไดอยางถูกตอง 

สอบปฏิบัติ 

10601.02 เตรียมชิ้นงาน ลวด

เชื่อม เครื่องเชื่อมแม็กอุปกรณ

การเชื่อมใหมีความพรอมและ

ตามใบงานไดอยางถูกตอง 

1.1 เตรียมเครื่องเชื่อมแม็กและอุปกรณ 

ไดอยางถูกตอง 

1 . 2  ตรวจสอบความสมบ ู รณ  ของ

เครื่องมือและอุปกรณกอนการใชงาน 

1.3 เตรียมโลหะชิ้นงานเชื่อมตามใบงาน 

ไดอยางถูกตอง 

1.4 เตรียมลวดเชื่อมที่ใชกับโลหะชิ้นงาน

ตามใบงานไดอยางถูกตอง 

1.5 ปรับตั้งพารามิเตอรที่ใชในการเชื่อม

แม็ก ตามใบงานไดอยางถูกตอง 

สอบปฏิบัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ : 10601 

2. ช่ือหนวยสมรรถนะ :  เตรียมการเชื่อมแม็ก รอยตอชน งานทอ ตามแบบงาน 



 

 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 

(สมรรถนะยอย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 

(เกณฑในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

10602.01 เชื่อมแม็ก รอยตอชน 

งานทอ 

1.1 เชื่อมแม็ก รอยตอชน งานทอ ตามใบ

งาน ไดอยางถูกตอง 

1.2 เชื ่อมแม็ก รอยตอชน งานทอ แผน

ตามใบงาน ไดอยางถูกตอง 

สอบปฏิบัติ 

10602.02 บันทึกขอมูลการ

เชื่อมแม็ก รอยตอชน งานทอ 

1.1 จดบันทึกขอมูลที่ใชในการเชื่อมแม็ก 

รอยตอชน งานทอ ไดอยางถูกตอง 

1.2 จดบันทึกขอมูลท่ีใชในการเชื่อมแม็ก 

รอยตอชน งานทอ ไดอยางถูกตอง 

สอบปฏิบัต ิ

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะรายวิชา 

(สมรรถนะยอย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 

(เกณฑในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

10603.01 ตรวจสอบชิ้นงาน

เชื่อมแม็กระหวางการเชื่อม

รอยตอชน งานทอ 

1.1 เตร ียมอ ุปกรณทำความสะอาด

ชิ้นงานเชื่อม ไดอยางถูกตอง 

1.2 ทำความสะอาดชิ้นงานระหวางการ

เชื่อมและหลังการเชื่อมไดอยางถูกตอง 

1.3 ทำการตรวจสอบรอยเชื่อมระหวาง

การเชื ่อมดวยสายตาเบื ้องตน ไดอยาง

ถูกตอง 

สอบปฏิบัต ิ

แฟมสะสมผลงาน 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ : 10602 

2. ช่ือหนวยสมรรถนะ :  ปฏิบัติงานเชื่อมแม็ก รอยตอชน งานทอ 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ : 10603 

2. ช่ือหนวยสมรรถนะ :  ตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมแม็ก รอยตอชน งานทอ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 

(สมรรถนะยอย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 

(เกณฑในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

10604.01 จัดเตรียมอุปกรณ

ความปลอดภัยในกระบวนการ

เชื่อมแม็ก รอยตอชน งานทอ 

1.1 เตรียมอุปกรณความปลอดภัยสวน

บุคคล ไดอยางถูกตอง 

1.2 ตรวจความสมบูรณของอุปกรณความ

ปลอดภัยสวนบุคคลกอนการใชงาน 

การสัมภาษณ 

สอบปฏิบัติ 

10604.02 ใชอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคลในงานเชื่อม

แม็ก รอยตอชน งานทอ 

1.1 ใชอุปกรณปองกันความปลอดภัย

สวนบุคคลไดอยางถูกตอง 

1.2 ทำความสะอาดอุปกรณปองกันความ

ปลอดภัยสวนบุคคลไดอยางถูกตอง 

การสัมภาษณ 

แฟมสะสมผลงาน 

1. รหัสหนวยสมรรถนะ : 10604 

2. ช่ือหนวยสมรรถนะ :  ปฏิบัติงานเชื่อมแม็ก รอยตอชน งานทอ ดวยความปลอดภัย 

 

 



แบบฟอรมที่ 8 

 

เขียนคำอธิบายรายวิชา 

เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเปนความเรียงโดยเอา PC มาตอกัน 

รหัสหนวยสมรรถนะ   10001 

ช่ือหนวยสมรรถนะ ปฏิบัติการดานความปลอดภัย 

ชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในงานเชื่อม 

ช่ือสมรรถนะยอย  

1. ปฏิบัติตามขอกำหนดดานความปลอดภัยชีวอนามัย

ในงานเชื่อม 

2. ปฏิบัติตามขอกำหนดดานการควบคุมสภาพแวดลอม

ในงานเชื่อม 

   บอกอ ันตราย  มาตรการป องก ันอ ันตราย 

มาตรการควบคุมที่เกิดจากประกายไฟหรือสะเก็ด

เชื่อม จากการเชื่อมท่ีมีสาเหตุมาจากไฟฟาดูด จาก

ควัน แกส ฝุนละออง และรังสี จากการปฏิบัติงาน

ในสภาพแวดลอมบนที่สูง ที่อับอากาศ ที่เกิดแสง 

ที่เกิดเสียง ที่กอใหเกิดไฟฟาลัดวงจร และจากการ

เคลื่อนยายสิ่งของหนัก ตามมาตรฐานสากล  

เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเปนความเรียงโดยเอา PC มาตอกัน 

รหัสหนวยสมรรถนะ   10003 

ช่ือหนวยสมรรถนะ การเชื่อม วัสดุเหล็กกลาคารบอน 

ช่ือสมรรถนะยอย  

 1. ประเภทและชนิดของวัสดุเหล็กกลาคารบอน 

2. ความสามารถในการเชื่อมไดเหล็กกลาคารบอน 

3. ลวดเชื่อมอุปกรณท่ีใชในการเชื่อมวัสดุเหล็กกลา

คารบอน 

4. ปญหาในการเชื่อมวัสดุเหล็กกลาคารบอน 

 

 

 

 

 

 
 

   บอกค ุณสมบ ัต ิท ั ่ วไป  ส ัญล ักษณการระบุ

ประเภทลักษณะการใชงาน ธาตุหลัก สมบัติทาง

กล วิธ ีการเตรียมรอยตอ ชนิดของเหล็กกลา

คารบอนท่ีไมตองทำการอุ นชิ ้นงานกอนทำการ

เชื่อม ธาตุผสมหลักมีผลใหเกิดความตานทานใน

การกัดกรอน สาเหตุของการควบคุมอุณหภูมิ

ระหวางชั้นเชื่อม (Interpass temp) ชนิดของลวด 

วิธีการเก็บรักษาลวดเชื ่อม วิธีการใชลวดเชื ่อม 

อุปกรณท่ีใชในการทำความสะอาดรอยเชื่อม วิธีทำ

ความสะอาดรอยไหมของผิวรอยเชื่อมที่เกิดขึ้นบน

ผิว ปญหาของการเกิดจุดบกพรอง ปญหาในการ

เลือกใชลวดเชื่อมไมเหมาะสมกับวัสดุ ผลกระทบท่ี

ไมปฏิบัติตามขอกำหนดกรรมวิธีการเชื่อม ปญหา

ที ่เก ิดจากการเลือกใชอ ุปกรณในการเชื ่อมไม

เหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามกรรมวิธีการ

เชื่อมเหล็กกลาคารบอน 

 



เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเปนความเรียงโดยเอา PC มาตอกัน 

รหัสหนวยสมรรถนะ   10601 

ช่ือหนวยสมรรถนะ เตรียมการเชื่อมแม็ก 

รอยตอชน งานทอ ตามแบบงาน 

ช่ือสมรรถนะยอย  

1. ปฏิบัติตามใบสั่งงานเชื่อมแม็กดวยมือ รอยตอชน 

งานทอ 

2. เตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อมแม็กอุปกรณ

การเชื่อมใหมีความพรอมและตามใบงานไดอยางถูกตอง 

 

 

   ปฏิบัติตามใบสั่งงานเชื่อมแม็ก รอยตอชน งาน

ทอ เตรียมเครื่องเชื่อมแม็กและอุปกรณ ตรวจสอบ

ความสมบูรณของเครื่องมือและอุปกรณกอนการ

ใชงาน เตรียมโลหะชิ้นงานเชื่อม เตรียมลวดเชื่อม

ที่ใชกับโลหะชิ้นงาน และปรับตั้งพารามิเตอรที ่ใช

ในการเชื่อมแม็กตามใบงาน 

เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเปนความเรียงโดยเอา PC มาตอกัน 

รหัสหนวยสมรรถนะ   10602 

ช่ือหนวยสมรรถนะ ปฏิบัติงานเชื่อมแม็ก 

รอยตอชน งานทอ 

ช่ือสมรรถนะยอย  

1. เชื่อมแม็ก รอยตอชน งานทอ 

2. บันทึกขอมูลการเชื่อมแม็ก รอยตอชน งานทอ 

 

 

   ปฏิบัติตามใบสั่งงาน และจดบันทึกขอมูลท่ีใชใน

การเชื่อมเชื่อมแม็ก รอยตอชน งานทอ 

 

 

 

 

เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเปนความเรียงโดยเอา PC มาตอกัน 

รหัสหนวยสมรรถนะ   10603 

ช่ือหนวยสมรรถนะ ตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมแม็ก 

รอยตอชน งานทอ 

ช่ือสมรรถนะยอย  

1. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมแม็กระหวางการเชื่อมรอยตอ

ชน งานทอ 

 

 

 

   เตรียมอุปกรณทำความสะอาดชิ้นงานระหวาง

การเชื่อมและหลังการเชื่อม ทำการตรวจสอบรอย

เชื่อมระหวางการเชื่อมดวยสายตาเบื้องตน  

 

 

 



เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเปนความเรียงโดยเอา PC มาตอกัน 

รหัสหนวยสมรรถนะ   10604 

ช่ือหนวยสมรรถนะ ปฏิบัติงานเชื่อมแม็ก รอยตอชน 

งานทอ ดวยความปลอดภัย 

ช่ือสมรรถนะยอย  

1. จัดเตรียมอุปกรณความปลอดภัยในกระบวนการ

เชื่อมแม็ก รอยตอชน งานทอ 

2. ใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในงานเชื่อม

แม็ก รอยตอชน งานทอ 

   เตรียมอุปกรณ ตรวจความสมบูรณ การใชงาน  

ทำและทำความสะอาดอุปกรณความปลอดภัยสวน

บุคคลกอนการใชงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมที่ 9 

 

ขอมูล ช่ือรายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ช่ือรายวิชา 20103-2006  เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม     0-6-2 

    

สมรรถนะรายวิชา  

 1. เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (Mag and Flux Core) แผนเหล็กกลาคารบอนและทอรอยตอชนแผน

กับแผนและทอกับทอ 

 2. ควบคุมงานเชื่อมดวยแขนกล (Robot Welding) 

 3. ตรวจสอบจุดบกพรองงานเชื่อมโดยวิธีการพินิจ 

คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับการเชื ่อมอารกโลหะแกสคลุม (Mag and Flux Core) เครื่องมือวัสดุ

อุปกรณ  เทคนิคในการเชื ่อมอารกโลหะแกสคลุม และระบบควบคุมงานเชื ่อมดวยแขนกล (Robot 

Welding) เชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอน รอยตอตัวที่ 1F(PA), 2F(PB), 3F(PF), 4F(PD), และทอหนาแปลน

ทาเชื่อม 5F(PH) ตรวจสอบจุดบกพรองงานเชื่อมโดยวิธีการพินิจ และปฏิบัติงานตามหลักอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

 



อาชีพ ชางเชื่อมแม็กระดับ 3   สอดคลองกับวิชา 1. เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม                              f

                                            2. _______________________________________

3. _______________________________________

คําชี้แจง  ขอความกรุณาใหคณะกรรมการทุกทานพิจารณาหลักสูตรรายวิชา เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ และชวยวิพากษวาแตละหัวขอถูกตอง หรือเหมาะสมหรือไม รวมถึงชวย เสนอแนะ

หัวขอที่ควรปรับปรุงแกไข และนําสงกลับมาที่วิทยาลัยฯ ภายในวันจันทรที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อที่จะไดสรุปและนําเสนอตอที่ประชุม

หัวขอ ควรปรับปรุง/แกไข

1. ชื่อหลักสูตร/รายวิชา : งานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม

   ถูกตอง

   ไมถูกตอง

2. หนวยงานรับผิดชอบ : แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

   เหมาะสม

   ไมเหมาะสม

3. วัตถุประสงครายวิชา

3.1 เขาใจหลักการเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (ฟลักซคอร)

   เหมาะสม

   ไมเหมาะสม

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ผูทรงคุณวุฒ_ิ_______________________________________________________________________

สถานที่ทํางาน_______________________________________________________________________



หัวขอ ควรปรับปรุง/แกไข

   3.2 มีทักษะปฏิบัติงานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม 

   เหมาะสม

   ไมเหมาะสม

   3.3 มีเจคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานตาม

หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   เหมาะสม

   ไมเหมาะสม

4. สมรรถนะรายวิชา

   4.1 แสดงความรูหลักการเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม

(ฟลักซคอร)

        ตั้งคาพารามิเตอรในการเชื่อมฟลั๊กซคอรถูกปรับ

ตั้ง การปรับความดันแกส การปรับกระแสไฟ เทคนิค

 การเชื่อมใหเหมาะสมกับลักษณะงาน

   เหมาะสม

   ไมเหมาะสม

   4.2 แสดงความรูการเตรียมงาน การอานแบบสั่งงาน

ของการเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (ฟลักซคอร)

   อานแบบตามใบสั่งงานเชื่อมฟลั๊กซคอรรอยตอชน

เตรียมเครื่องเชื่อมฟลั๊กซคอร และอุปกรณ ชิ้นงานเชื่อม 

ลวดเชื่อม ตั้งคาพารามิเตอรในการเชื่อมฟลั๊กซคอรให

เหมาะสมกับลักษณะงานและจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติ

งานเชื่อมไดอยางถูกตองและปลอดภัย



หัวขอ ควรปรับปรุง/แกไข

   เหมาะสม

   ไมเหมาะสม

   4.3 เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (ฟลักซคอร) 

แผนเหล็กกลาคารบอน รอยตอชน

     ชิ้นงานเชื่อมโดยกระบวนการเชื่อมฟลักซคอรตาม

แบบงานรอยตอชนอยางมีคุณภาพ และบันทึกขอมูล

การเชื่อมฟลั๊กซคอรรอยตอชนในเอกสารที่กําหนดได

ถูกตองและเหมาะสมกับลักษณะงาน และเมื่อปฏิบัติ

งานเสร็จเครื่องมือ อุปกรณถูกจัดเก็บและสถานที่เชื่อม

ถูกทําความสะอาดอยางถูกตองตามขอกําหนด

   เหมาะสม

   ไมเหมาะสม

4.4 ตรวจสอบจุดบกพรอง โดยวิธีการพินิจ

   เหมาะสม

   ไมเหมาะสม

5. ระยะเวลาการศึกษา

    ท-ป-น (0 - 6 - 2)  รวม 6 คาบ/สัปดาห

   เหมาะสม

   ไมเหมาะสม

   จัดเตรียมอุปกรณทําความสะอาดชิ้นงานหลังการ

เชื่อมไดอยางครบถวน ชิ้นงานเชื่อมหลังการเชื่อมถูก

ทําความสะอาด และตรวจสอบดวยสายตาเบื้องตน

หากตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมพบความไมสมบูรณของ

ชิ้นงานเชื่อม จัดเตรียมเพื่อปรับปรุงแกไขความ

ไมสมบูรณในชิ้นงานเชื่อม ใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด



หัวขอ ควรปรับปรุง/แกไข

6. สถานที่และอุปกรณการสอน/หองสมุดและ

แหลงคนควา

   พื้นที่ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

   เหมาะสม

   ไมเหมาะสม

7. คําอธิบายรายวิชา

   เหมาะสม

   ไมเหมาะสม

ลงชื่อ.............................................ผูทรงคุณวุฒิ

   (..............................................................)  

ตําแหนง........................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

ขอเสนอแนะอื่น ๆ

.........................................................................................................................................................................

   ปฏิบัติการเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (ฟลักซคอร) 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เทคนิคการเตรียมงานในการ

เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม เชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอน

 รอยตอชน 1G(PA),2G(PC),3G(PF),4G(PE) ตรวจสอบ

จุดบกพรองงานเชื่อมโดยวิธีพินิจ และปฏิบัติงานตาม

หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



                               

 



อาชีพ ชางควบคุมหุนยนต ระดับ4 สอดคลองกับวิชา 1. หุนยนตและระบบอัตโนมัติ                             f

                                           2. _______________________________________

3. _______________________________________

คําชี้แจง ขอความกรุณาใหคณะกรรมการทุกทานพิจารณาหลักสูตรรายวิชา เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม สาขาวิชาชาง

เชื่อมโลหะและชวยวิพากษวาแตละหัวขอถูกตองหรือเหมาะสมหรือไมรวมถึงชวยเสนอแนะหัวขอที่ควรปรับปรุงแกไข

และนําสงกลับมาที่วิทยาลัยฯ ภายในวันจันทรที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อที่จะไดสรุป และนําเสนอตอ

ที่ประชุม

หัวขอ ควรปรับปรุง/แกไข

1. ชื่อหลักสูตร/รายวิชา : หุนยนตและระบบอัตโนมัติ

   ถูกตอง

   ไมถูกตอง

2. หนวยงานรับผิดชอบ : : แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

   เหมาะสม

   ไมเหมาะสม

3. วัตถุประสงครายวิชา

3.1 เขาใจหลักการพื้นฐานของหุนยนตในอุตสาหกรรม

การผลิต

   เหมาะสม

   ไมเหมาะสม

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ผูทรงคุณวุฒ_ิ_______________________________________________________________________

สถานที่ทํางาน_______________________________________________________________________



หัวขอ ควรปรับปรุง/แกไข

   3.2 สามารถเขียนโปรแกรม แกไขโปรแกรมควบคุม

หุนยนตเชื่อม

   เหมาะสม

   ไมเหมาะสม

   3.3 สามารถใชอุปกรณควบคุมหุนยนต 

(Programming Pendant)

   เหมาะสม

   ไมเหมาะสม

4. สมรรถนะรายวิชา

   4.1 แสดงความรูหลักการพื้นฐานของหุนยนต

งานเชื่อมในอุตสาหกรรมการผลิต

   การตรวจสอบความพรอมของระบบกอนใชงาน

ผูเขารับการทดสอบตองมีทักษะและความรูดาน

ความหมายของสัญลักษณความปลอดภัยของหุนยนต

รวมไปถึงการตรวจสอบความพรอมระบบกอนเริ่มใชงาน

และการตรวจสอบตามเอกสารการตรวจสอบที่กําหนด

ไวได 

   เหมาะสม

   ไมเหมาะสม

   4.2 สามารถเขียนโปรแกรม แกไขโปรแกรมควบคุม

หุนยนตเชื่อม

  การเขียนโปรแกรมการทํางานของหุนยนตดวยอุปกรณ

เขียนโปรแกรมที่ติดตั้งจากผูผลิตพรอมทั้งระบุวิธีการใช

อุปกรณเขียนโปรแกรม บอกความหมายของโครงสราง

โปรแกรมการทํางานหุนยนต บอกความหมายของ



หัวขอ ควรปรับปรุง/แกไข

ชุดคําสั่ง (Instruction) ในการสรางโปรแกรมการทํางาน

ของหุนยนตเชื่อม การทดสอบการทํางานของโปรแกรม

การทํางานหุนยนต ระบุความถูกตองของโปรแกรมได

และทดสอบโปรแกรมแบบทีละขั้นตอน (Step) ไดและ

สามารถทดสอบโปรแกรมการทํางานอยางปลอดภัยได

   เหมาะสม

   ไมเหมาะสม

5. ระยะเวลาการศึกษา

    ท-ป-น (2 - 2 - 3)  รวม 5 คาบ/สัปดาห

   เหมาะสม

   ไมเหมาะสม

6. สถานที่และอุปกรณการสอน/หองสมุดและ

แหลงคนควา

   พื้นที่ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

   เหมาะสม

   ไมเหมาะสม

7. คําอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการของหุนยนต

ในอุตสาหกรรมการผลิต ขอดี ขอเสียของหุนยนตงาน

เชื่อม ประเภทของหุนยนต การใชงาน สวนประกอบ 

หนาที่ของระบบงานหุนยนตเชื่อม เขียนโปรแกรม 

แกไขโปรแกรมควบคุมหุนยนตเชื่อม ตรวจสอบความ

ปลอดภัยการทํางาน ตรวจสอบความปลอดภัยทาง

เทคนิค การจัดระบบหลัการบํารุงรักษาตามหลักความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย



หัวขอ ควรปรับปรุง/แกไข

   เหมาะสม

   ไมเหมาะสม

ขอเสนอแนะอื่น ๆ

..........................................................................................................................................................................

................................................................................... ......................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................ผูทรงคุณวุฒิ

   (..............................................................)  

ตําแหนง........................................

.........................................................................................................................................................................
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