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ค าน า 

 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพการเช่ือม อุตาสาหกรรมฉบับนี้  

เป็นการก าหนดกรอบการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการเช่ือมอุตสาหกรรม 

ตามชนิดของวัสดุในการเช่ือม ประกอบด้วย วัสดุเหล็กกล้า วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม และวัสดุอลูมิเนียม 

ซึ่งมีรายละเอียดท่ีแสดงถึง อาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ อาชีพช่างเช่ือมทิก อาชีพช่างเช่ือมมิก 

อาชีพช่างเช่ือมแม็ก และอาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์  ตามแผนผังแสดงหน้าท่ีงาน (Functional Map)  

รายละเอียดของหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ 

(Characteristics of Outcomes) การเล่ือนคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) และกลุ่ม

บุคคลในอาชีพ (Target Group)  ท่ีจะขอรับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบ

อาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาตนเอง เป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ประกอบการในการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากร และต่อสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
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ระบบคุณวุฒิวชิาชีพ 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติมีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางการรับรองสมรรถนะของ
ก าลังคนท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
เป็นกลไกให้บุคคลได้รับการยอมรับในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
สมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ เพื่อใช้คุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพของ
ตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียงและเช่ือมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่น ๆ ของประเทศได้
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ประกอบไปด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ท่ีมีหน้าท่ีในการพัฒนา
ก าลังคน ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติประกอบไปด้วย 

๑. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
๒. ระบบการจัดหมวดหมู่ของอาชีพ 
๓. มาตรฐานอาชีพ 

 กระบวนการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
 กระบวนการทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

๔. องค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และ ศูนย์ฝึกอบรม 
๕. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

• การรับรององค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการรับรององค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการต่ออายุองค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ 
 มาตรฐานองค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o กระบวนการยื่นขอเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ 

o กระบวนการแนะน าและสนับสนุนองค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

 มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ 
o คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

๖. กรอบการเช่ือมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 
๗. ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานข้อมูลและ

คุณวุฒิวิชาชีพ 
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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 

 

ระบบการจัดหมวดหมู่ของอาชีพ                    
(ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพ) 

 

มาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการรับรองสมรรถนะบุคคล 
ตามมาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

กรอบการเช่ือมโยงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 

ของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 

ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศ 

ในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ถูกจัดท าขึ้นเพื่อเป็นเกณฑ์ในการก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพท่ีก าหนด
โดยระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ 
ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตท่ีพึงจะได้จากการ
ปฏิบัติงาน นวัตกรรม และระดับความยากง่ายของการท างาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับต้น 
อาจจะยังไม่สามารถมีนวัตกรรม แต่ก าหนดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ  
แต่ในระดับคุณวุฒิสูง  ๆ จะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่หรือวิธีการในการท างานหรือคิดค้น
เทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง  

เกณฑ์และค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้อธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ 
ผลผลิตท่ีพึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการท างานและนวัตกรรมท่ีเป็นกลาง 
ไม่ได้เฉพาะเจาะจงอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพื่อยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาก าลังคนของประเทศ
ให้สามารถแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  
ท่ีก าหนดเพื่อตอบสนองความต้องการท้ังของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการ
เช่ือมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาในระดับประเทศและสากล 
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ตารางสรุปกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ระดับ (Level) ค าอธิบายทัว่ไป (Description) 

Professional Qualification 
Level 1 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจ าข้ันพ้ืนฐานในบริบทการท างานให้บรรลุ 
ตามค าสั่ง ภายใต้การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดให้ความส าคัญ 
กับการท างาน 

Professional Qualification 
Level 2 

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ท างานตามวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้แล้ว 
แก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจ า ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน 

Professional Qualification 
Level 3 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และท างาน 
ตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและ
อธิบายสาระส าคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุม
คุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน 

Professional Qualification 
Level 4 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ ไขปัญหาในบริบท 
ที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจ
งานในหน้าท่ีได้ด้วยตนเอง ประสานการท างานเพ่ือควบคุมคุณภาพผลงาน 

Professional Qualification 
Level 5 

มีส มร รถนะทาง เทค นิคและการ จั ดการแก้ ไ ขปัญหา ในบริ บทที่ มี 
การเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ 
ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้น า จัดการผลิตภาพการท างาน ถ่ายทอด สอนงาน 
และก ากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ 

Professional Qualification 
Level 6 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ระบบงาน ให้ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช านาญ 

Professional Qualification 
Level 7 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ 
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ 
ในงานอาชีพ เพ่ือการพัฒนาองค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ 

Professional Qualification 
Level 8 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่น าเสนอ
แนวความคิดการแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้   
มีผลงานที่โดดเด่น มีวิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศข้ึนไป  
ให้ค าปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อสังคมด้วยวิจารณญาณ ความช านาญและ
ความรับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ :  ค าท่ีใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งนี้เป็นค าอธิบายท่ีเป็นกลางมิได้อธิบายถึง  
อาชีพใดอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 
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ค าอธิบายกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ1 (Professional Qualification Level 1) 

ค าอธิบายทัว่ไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจ าข้ันพ้ืนฐานในบริบทการท างานให้บรรลุตามค าสั่ง
ภายใต้การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความส าคัญกับการท างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ ไ ด้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความรู้ ในระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการปฏิบั ติ 
ในงานอาชีพที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจ า 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีทักษะพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานประจ าตามค าสั่ง  
งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ ไ ด้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความสามารถในการท างานตามค าสั่งงาน  
มีขอบเขตงานชัดเจน ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความส าคัญต่องานในหน้าที่ ส่งมอบงานตรงเวลา และ

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 

1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ  
ภาคเกษตรกรรม เพ่ือให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่  เป็นตัวหนาและขีดเส้นใ ต้  เป็นสมรรถนะที่สู ง ข้ึนและแตกต่าง 
จากสมรรถนะในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือ 
ควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่าง 
ของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และ 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป 
(Generic competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพ
พิจารณาตามความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงาน
ในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพ
พิจารณาแล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงาน 
ในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ2 (Professional Qualification Level 2) 

ค าอธิบายทัว่ไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ท างานตามวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้แล้ว 
แก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจ า ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความรู้ในข้อเท็จจริงหรือหลักการที่น าไปใช้
ปฏิบัติงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาที่พบประจ าในการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีทักษะฝีมือในการท างานตามขั้นตอนปฏิบัติ 
ที่ก าหนดไว้ชัดเจนได้อย่างปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความสามารถในการท างานตามขั้นตอนปฏิบัติ 
ที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความส าคัญต่องานในหน้าท่ีของตนที่ได้รับมอบหมาย 
- รายงานผลการปฏิบัติและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 

1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ  
ภาคเกษตรกรรม เพ่ือให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่  เป็นตัวหนาและขีดเส้นใ ต้  เป็นสมรรถนะที่สู ง ข้ึนและแตกต่าง 
จากสมรรถนะในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือ 
ควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่าง 
ของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และ 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป 
(Generic competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพ
พิจารณาตามความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงาน
ในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพ
พิจารณาแล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงาน 
ในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ3 (Professional Qualification Level 3) 

ค าอธิบายทัว่ไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และท างานตาม
มาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบาย
สาระส าคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพ
ของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความรู้ในการเชื่อมโยงหลักการปฏิบัติงานและผล
การวิเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือใช้ตัดสินใจท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีทักษะทางเทคนิคในการท างานเลือกใช้หลักการ
และเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความสามารถในการปรับวิธีท างานตามแบบแผน
ข้อก าหนดหรือมาตรฐานการท างานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และตัดสินใจ
แก้ปัญหาหน้างาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความส าคัญต่องานในหน้าท่ี 
- ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน 
- รายงานผลการท างานอย่างต่อเน่ือง 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 

1)   ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ  
ภาคเกษตรกรรม เพ่ือให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่  เป็นตัวหนาและขีดเส้นใ ต้  เป็นสมรรถนะที่สู ง ข้ึนและแตกต่าง 
จากสมรรถนะในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือ 
ควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของ
สมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล (DL) และ 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป 
(Generic competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพ
พิจารณาตามความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงาน
ในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพ
พิจารณาแล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงาน 
ในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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  คุณวุฒิวิชาชีพระดับ4 (Professional Qualification Level 4) 

ค าอธิบายทัว่ไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์
ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ 
ได้ด้วยตนเอง ประสานการท างานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการส าคัญในงาน
อาชีพเพ่ือปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีทักษะทางเทคนิคในการท างานและทักษะในการ
ควบคุมงาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพหรือผลงาน
อย่างต่อเน่ืองด้วยตนเอง 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแลควบคุมกระบวนการท างาน 
- ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเน่ือง 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 

1)   ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ  
ภาคเกษตรกรรม เพ่ือให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่  เป็นตัวหนาและขีดเส้นใ ต้  เป็นสมรรถนะที่สู ง ข้ึนและแตกต่าง 
จากสมรรถนะในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือ 
ควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่าง 
ของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และ 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป 
(Generic competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพ
พิจารณาตามความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงาน
ในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพ
พิจารณาแล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงาน 
ในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ5 (Professional Qualification Level 5) 

ค าอธิบายทัว่ไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความ 
เป็นผู้น า จัดการผลิตภาพการท างาน ถ่ายทอด สอนงาน และก ากับดูแล
ผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการที่ซับซ้อน 
ในงานอาชีพเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีทักษะในการท างานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูล 
วางแผน เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความสามารถในการตัดสินใจและลงมือแก้ปัญหา
งานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพ 
อย่างต่อเน่ือง 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้น า ให้ค าแนะน า/สอนงานและก ากับ

ดูแลผู้ร่วมงาน 
• ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย 
• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 

1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ  
ภาคเกษตรกรรม เพ่ือให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่  เป็นตัวหนาและขีดเส้นใ ต้  เป็นสมรรถนะที่สู ง ข้ึนและแตกต่าง 
จากสมรรถนะในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือ 
ควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่าง 
ของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และ 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป 
(Generic competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพ
พิจารณาตามความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงาน
ในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพ
พิจารณาแล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงาน 
ในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ6 (Professional Qualification Level 6) 

ค าอธิบายทัว่ไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ระบบงาน ให้ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช านาญ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจน าไปปรับใช้ เป็นองค์
ความรู้หรือนวัตกรรมในงานอาชีพเพ่ือการพัฒนาระบบการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีทักษะในบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้
หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความสามารถในการใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์
และใช้ศาสตร์ที่หลากหลาย 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และ

แก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้ค าปรึกษาในสาขางานที่มี
ประสบการณ์และความช านาญ 

• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 

1)   ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ  
ภาคเกษตรกรรม เพ่ือให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่  เป็นตัวหนาและขีดเส้นใ ต้  เป็นสมรรถนะที่สู ง ข้ึนและแตกต่าง 
จากสมรรถนะในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือ 
ควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่าง 
ของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และ 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป 
(Generic competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพ
พิจารณาตามความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงาน
ในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพ
พิจารณาแล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงาน 
ในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ7 (Professional Qualification Level 7) 

ค าอธิบายทัว่ไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ 
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ 
ในงานอาชีพ เพ่ือการพัฒนาองค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความรู้ที่ใช้ในการประเมินและวินิจฉัยปัญหา 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในงานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนา 
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมในงานอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและกลุ่มวิสาหกิจ 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหา 

ที่คาดการณ์ไม่ได้ การให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้อง 
ในงานอาชีพ 

• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 

1)   ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ  
ภาคเกษตรกรรม เพ่ือให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่  เป็นตัวหนาและขีดเส้นใ ต้  เป็นสมรรถนะที่สู ง ข้ึนและแตกต่าง 
จากสมรรถนะในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือ 
ควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของ
สมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และ 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป 
(Generic competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพ
พิจารณาตามความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงาน
ในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพ
พิจารณาแล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงาน 
ในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ8 (Professional Qualification Level 8) 

ค าอธิบายทัว่ไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่น า เสนอ
แนวความคิดการแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
มีผลงานที่ โดดเด่น มีวิสัยทัศน์ได้ รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป 
ให้ค าปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อสังคมด้วยวิจารณญาณ ความช านาญและ
ความรับผิดชอบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่โดดเด่น
ในงานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีทักษะข้ันสูงสุดในการท างานที่ใช้สร้างสรรค์
หลักการหรือแนวความคิดใหม่ในวงการอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความสามารถในการสร้างสรรค์แนวความคิดหรือ
วิสัยทัศน์ใหม่ต่อวงการวิชาชีพหรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศข้ึนไป 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อความเป็นแบบอย่างความส าเร็จเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์

หรือแนวความคิดที่ถูกสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ ที่ได้รับการยอมรับในวงการอาชีพ 
• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 

1)   ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ  
ภาคเกษตรกรรม เพ่ือให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่  เป็นตัวหนาและขีดเส้นใ ต้  เป็นสมรรถนะที่สู ง ข้ึนและแตกต่าง 
จากสมรรถนะในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือ 
ควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่าง 
ของสมรรถนะในระดับที่สูงข้ึน 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และ 
ด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป 
(Generic competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพ
พิจารณาตามความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงาน
ในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพ
พิจารณาแล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงาน 
ในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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ข้อมูลท่ัวไปอุตสาหกรรม 

 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของกลุ่มอาชีพ  
การเช่ือม ท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดี ประกอบด้วย ด้วยประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอื่น ๆ อีก 2 ประเทศ 
ได้แก่ ประเทศเยอรมัน และประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศเยอรมัน 

ก. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศเยอรมัน 
Deutscher Qualificationsrahem fur Lebenslanges Lernen หรือ Germany Qualification 

Framework (GQF) ไว้ 8 ระดับดังนี้ 
 ระดับ 1มีทักษะท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินงานท่ีง่าย หรือการท างานท่ีไม่ซับซ้อน โดยอยู่
ภายใต้การดูแลของผู้มีประสบการณ์ 
 ระดับ 2 มีทักษะท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินงานขั้นพื้นฐาน หรือการท างานท่ีไม่ซับซ้อน 
โดยอยู่ภายใต้การดูแลของผู้มีประสบการณ์ 
 ระดับ 3 มีทักษะท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับการวางแผน และการท างานได้ด้วยตัวเอง มีประสบการณ์ 
หรือได้รับการฝึกอบรมขั้นต่ า 2 ปี 
 ระดับ 4 มีทักษะท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับการวางแผน และการท างานได้ด้วยตนเอง มีความช านาญ
เฉพาะด้าน โดยต้องมีประสบการณ์ในท่ีจ าเป็นอาชีพ หรือได้รับการฝึกอบรมอย่างต่ า 3 ปี ถึง 3 ปีครึ่ง 
 ระดับ 5 มีทักษะจ าเป็นเกี่ยวกับการวางแผน และการท างานได้ด้วยตนเอง มีความช านาญ
เฉพาะด้าน หรืองานท่ีมีความซับซ้อน โดยต้องได้รับการฝึกอบรมในระดับเช่ียวชาญ 
 ระดับ 6 มีทักษะท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับการวางแผน การประเมินผล การแก้ปัญหาเฉพาะและมีความ
รับผิดชอบในการควบคุมกระบวนการ งานท่ีมีความซับซ้อน โดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ หรือความช านาญ 
ในสาขาอาชีพแก้ปัญหา โดยต้องได้รับการฝึกอบรมมาแล้วในระดับ 2 (Operative training) เทียบเท่าระดับ
ปริญญาตรี 
 ระดับ 7 มีทักษะท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหางาน งานท่ีมีความซับซ้อน การแก้ปัญหา
เฉพาะและมีความรับผิดชอบในการควบคุมกระบวนการ โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการแก้ ปัญหา 
สามารถปรับกลยุทธ์ในสายงานในสายอาชีพ โดยจะต้อ งได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว ในระดับ
3(Strategies professional) เทียบเท่าระดับปริญญาโท 
 ระดับ 8 มีทักษะ ท่ีจ าเป็น เกี่ ยวกับการสร้างผลงานวิ จัย โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์  
มีการพัฒนาทางนวัตกรรม มีการแก้ปัญหาท่ีชัดเจน พิสูจน์ได้ เทียบเท่ากับปริญญาเอก 
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ข. มาตรฐานอาชีพการเชื่อมในประเทศเยอรมัน 
 1) มาตรฐานอาชีพช่างเชื่อม ตามมาตรฐานสากล ISO 9606- 1(Qualification Testing of 
Welders Fusion Welding. Part 1: Steel) 
 ประเทศเยอรมันเป็นหนึ่งในผู้น าทางเทคโนโลยีและมีมาตรฐานเป็นของตนเอง แรกเริ่ม
ประเทศเยอรมันใช้มาตรฐาน DIN 8560 (Qualification Testing of Welders for Welding Steel)
ส าหรับรับรองฝีมือช่างเช่ือม และเมื่อเข้าร่วมสหภาพยุโรป (European Union, EU) จึงได้เปล่ียนมา
ใช้มาตรฐาน EN 287-1 (Qualification Testing of Welders Fusion Welding. Part 1: Steel) 
และปัจจุบันมาตรฐาน EN 287-1 ได้ถูกยกเลิกไป และใช้มาตรฐาน ISO 9606-1(Qualification 
Testing of Welders Fusion Welding. (Part 1: Steel) แทนท่ี EN 287 -1 

  มาตรฐาน ISO 9606-1 ได้แบ่งสมรรถนะของช่างเชื่อมขึ้นอยู่กับรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 กระบวนการเช่ือม ได้แก่ กระบวนการเช่ือมด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ กระบวนการ

เช่ือมมิก/แม็ก กระบวนการเช่ือมฟลักซ์คอร์ กระบวนการเช่ือมทิก และ
กระบวนการเช่ือมแก๊ส 

 ชนิดของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โลหะแผ่น และท่อ 
 ชนิดของรอยเช่ือม ได้แก่ รอยต่อชนแผ่นรอยต่อตัวทีแผ่น รอยต่อชนท่อ 

รอยต่อตัวทีท่อ 
 กลุ่มวัสดุเช่ือม ได้แก่ เหล็กกล้าเหล็กกล้าไร้สนิมและอลูมิเนียม 
 วัสดุเช่ือมส้ินเปลือง ได้แก่ ชนิดของสารพอกหุ้มของลวดเช่ือม 
 ขนาดของช้ินงานสอบ ได้แก่ ความหนาของแผ่นเหล็ก และขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของท่อต าแหน่งแนวเช่ือม 
 และรายละเอียดรอยเช่ือม ได้แก่ ท่าราบ ท่าต้ัง เช่ือมขึ้น ท่าต้ังเช่ือมลง  

ท่าขนานนอน ท่าเหนือศีรษะ 

 2) มาตรฐานอาชีพการเชื่อมตามสถาบันการเชื่อมสากล  (International Institute of 
Welding, IIW) 
 ประเทศเยอรมันเป็นแกนน าหลักร่วมกับประเทศฝรั่งเศสในการจัดต้ัง International 
Institute of Welding หรือสถาบันการเช่ือมสากลขึ้น และปัจจุบันมีสมาชิก 56 ท่ัวโลกรวมประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซียและเวียดนาม สถาบันการเช่ือมสากล  
ได้แบ่งกลุ่มอาชีพการเช่ือมออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 

 อาชีพผู้ประสานงานเชื่อม(Welding Coordinator) แบ่งออกตามระดับการศึกษา
ดังนี้ 

 วิศวกรการเช่ือมสากล (International Welding engineer, IWE) 
 นักเทคโนโลยีการเช่ือมสากล (International Welding Technologist, IWT) 
 ผู้เช่ียวชาญการเช่ือมสากล (International Welding Specialist, IWS) 
 ผู้ปฏิบัติการเช่ือมสากล (International Welding Practitioner, IWP) 
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 อาชีพช่างเชื่อม (International Welder) แบง่ออกได้ 3 ระดับ ดังนี้ 
 International Fillet Welder (ช่างเช่ือมรอยต่อตัวที) 
 International Plate Welder (ช่างเช่ือมรอยต่อชนแบบแผ่น) 
 International Pipe Welder (ช่างเช่ือมรอยต่อชนท่อ) 

ค.ระบบการรับรองช่างเชื่อมในประเทศเยอรมัน 

 การรับรองบุคลากรทางด้านงานเชื่อมในหลักสูตรผู้ประสานงานเชื่อมตาม 
International Institute of Welding 

 สมาคมงานเช่ือมแห่งประเทศเยอรมัน (DVS-Germany Welding Society) ได้รับการรับรอง
จากสถาบันการเช่ือมสากล ให้ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานรับรองบุคลากรทางด้านงานเช่ือม 
Certification Body, CB เพียงแห่งเดียวในนามของประเทศเยอรมัน โดยทาง IIW จะมีการตรวจ
ติดตามทุก ๆ 3 ปี หลังจากได้รับการรับรอง ระบบการท างานของ DVS ซึ่งท าหน้าท่ีเป็น 
Certification Body, CB จะต้องรับรองศูนย์ฝึกอบรม (Approved Training Body, ATB) เพื่อเป็น
ศูนย์ฝึกอบรมในหลักสูตรผู้ประสานงานเช่ือม อาทิเช่น หลักสูตร IWE, IWT, IWS และ IWP ท้ังนี้
หลักสูตรฝึกอบรมจะต้องได้รับการรับรองจาก DVS และเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วผู้เข้าฝึกอบรม
จะต้องเข้ารับการสอบเพื่อออกใบรับรอง(Diploma) ในระดับ IWE, IWT, IWS และIWP จาก DVS 

 การรับรองช่างเชื่อมตาม International Institute of Welding 
 การรับรองช่างเช่ือมใช้รูปแบบเดียวกันกับผู้ประสานงานเช่ือม ในระดับ IWE, IWT, IWS และ 

IWP โดยสมาคมงานเช่ือมแห่งประเทศเยอรมัน (DVS-Germany Welding Society) ซึ่งได้รับการ
รับรองจากสถาบันการเช่ือมสากล ให้ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานรับรองบุคลากรทางด้านงานเช่ือม 
Certification Body,CB เพียงแห่งเดียวในนามของประเทศเยอรมัน โดยทาง IIW จะมีการตรวจ
ติดตามทุก ๆ 3 ปีหลังจากได้รับการรับรอง ระบบการท างานของ DVS ซึ่งท าหน้าท่ีเป็น Certification 
Body, CB ซึ่งจะต้องรับรองศูนย์ฝึกอบรม (Approved Training Body, ATB) เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรม
ในหลักสูตร International Welder อาทิเช่น  หลักสูตร International Fillet Welder, 
International Plate Welder และ International Pipe Welder ท้ังนี้หลักสูตรฝึกอบรมจะต้อง
ได้รับการรับรองจาก DVS และเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการสอบเพื่อออก
ใบรับรอง(Diploma) ในระดับ International Fillet Welder, International Plate Welder และ 
International Pipe Welder จาก DVS 

ง. รายละเอียดสมรรถนะ 

 รายละเอียดของหน่วยสมรรถนะผู้ประสานงานเช่ือมและช่างเช่ือมตามสถาบันการเช่ือมสากล
ประกอบด้วย สมรรถนะย่อย (Elements of competency) แต่ละสมรรถนะย่อยจะมีการก าหนด
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ขอบเขต (Range statement)หลักฐานการปฏิบัติ
และหลักฐานความรู้ท่ีต้องการ (Evidence Requirement) และแนวทางการประเมิน (Assessment 
Guidance) สรุปโดยย่อได้ดังนี้  
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 ผู้ประสานงานเชื่อมในระดับวิศวกรการเชื่อมสากล ( IWE) มีการเรียนทฤษฎีและ
ปฏิบัติดังนี้ 

  โมดูล 1 กระบวนการเช่ือมและอุปกรณ์  90  ช่ัวโมง 
  โมดูล 2 วัสดุวิศวกรรม    115  ช่ัวโมง  
  โมดูล 3 การออกแบบโครงสร้าง    62  ช่ัวโมง 
  โมดูล 4 การผลิตและการน าไปใช้ในงานวิศวกรรม  114  ช่ัวโมง 
  ภาคปฏิบัติ (Practical Skill)   60  ช่ัวโมง 
      รวมทั้งหมด 441  ชั่วโมง 

 ผู้ประสานงานเชื่อมในระดับนักเทคโนโลยีการเชื่อมสากล ( IWT) มีการเรียนทฤษฎี
และปฏิบัติดังนี้ 

โมดูล 1 กระบวนการเช่ือมและอุปกรณ์  81  ช่ัวโมง 
  โมดูล 2 วัสดุวิศวกรรม    93  ช่ัวโมง  
  โมดูล 3 การออกแบบโครงสร้าง    44  ช่ัวโมง 
  โมดูล 4 การผลิตและการน าไปใช้ในงานวิศวกรรม  81  ช่ัวโมง  
  ภาคปฏิบัติ (Practical Skill)   60  ช่ัวโมง 
      รวมทั้งหมด    362  ชั่วโมง 

 ผู้ประสานงานเชื่อมในระดับผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล (IWS) มีการเรียนทฤษฎีและ
ปฏิบัติดังนี้ 

  โมดูล 1 กระบวนการเช่ือมและอุปกรณ์  48  ช่ัวโมง 
  โมดูล 2 วัสดุวิศวกรรม    56  ช่ัวโมง   
  โมดูล 3 การออกแบบโครงสร้าง    24  ช่ัวโมง 
  โมดูล 4 การผลิตและการน าไปใช้ในงานวิศวกรรม  54  ช่ัวโมง 
  ภาคปฏิบัติ (Practical Skill)   60  ช่ัวโมง 
      รวมทั้งหมด    242  ชั่วโมง 

 ผู้ประสานงานเชื่อมในระดับผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากล ( IWP) มีการเรียนทฤษฎีและ
ปฏิบัติดังนี้ 

  โมดูล 1 กระบวนการเช่ือมและอุปกรณ์  29  ช่ัวโมง 
  โมดูล 2 วัสดุวิศวกรรม    23  ช่ัวโมง   
  โมดูล 3 การออกแบบโครงสร้าง    6  ช่ัวโมง 
  โมดูล 4 การผลิตและการน าไปใช้ในงานวิศวกรรม  28  ช่ัวโมง  
  ภาคปฏิบัติ (Practical Skill)   60  ช่ัวโมง 
      รวมทั้งหมด    146  ชั่วโมง 
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 ช่างเชื่อมในระดับ International Fillet Welder 
ช่างเช่ือมต่อชนตัวทีในระดับสากล จะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติตามท่าเช่ือมแบบต่อชน 

ตัวที ดังนี้ เช่ือมต่อชนตัวทีท่าราบ (PA ) เช่ือมต่อชนตัวทีท่าขนานนอน (PB) เช่ือมต่อชนตัวทีท่าต้ัง
เช่ือมขึ้น (PF) เช่ือมต่อชนตัวทีท่าต้ังเช่ือมลง (PG) เช่ือมต่อชนตัวทีท่าเหนือศีรษะ (PD) และ 
สอบปฏิบัติตามช้ินงานสอบของ E1 และ E2 จ านวน 4 ช้ิน และต้องเรียนทฤษฎี โมดูล A และโมดูล 
SA ท้ังนี้จ านวนช่ัวโมงขึ้นอยู่กับจ านวนท่าเช่ือมท่ีต้องการฝึกเพื่อขอการรับรอง 

 ช่างเชื่อมในระดับ International Plate Welder 

ช่างเช่ือมรอยต่อชนแผ่นในระดับสากล จะต้องฝึกปฏิบัติตามท่าเช่ือม ดังนี้ เช่ือมต่อชน
ท่าราบ (PA) เช่ือมต่อชนท่าขนานนอน (PC) เช่ือมต่อชนท่าต้ังเช่ือมขึ้น (PF) เช่ือมต่อชนท่าต้ัง 
เช่ือมลง (PG) เช่ือมต่อชนท่าเหนือศีรษะ (PE) และสอบปฏิบัติตามช้ินงานสอบของ E3 และ E4 
จ านวน 4 ช้ิน และต้องเรียนทฤษฎีของโมดูล A+B+S ท้ังนี้จ านวนช่ัวโมงขึ้นอยู่กับจ านวนท่าเช่ือมท่ี
ต้องการฝึกเพื่อขอการรับรอง 

 ช่างเชื่อมในระดับ International Pipe Welder 

ช่างเช่ือมรอยต่อชนท่อในระดับสากล จะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติตามท่าเช่ือมดังนี้ 
เช่ือมต่อชนท่าราบแบบหมุนท่อ (PA) เช่ือมต่อชนท่าต้ังเช่ือมขึ้นแบบท่อยึด (PF) เช่ือมต่อชนท่าต้ัง
เช่ือมลงแบบท่อยึด (PG) เช่ือมต่อชนท่าขนานนอนแบบท่อยึด (PC) เช่ือมต่อชนวางมุม 45 องศา 
แบบท่อยึด (H-L045) และผ่านการสอบปฏิบัติตามช้ินงานสอบของ E5 และ E6 จ านวน 3 ช้ิน และ
ต้องเรียนทฤษฎีของโมดูล A+B+C+S  ท้ังนี้จ านวนช่ัวโมงขึ้นอยู่กับจ านวนท่าเช่ือมท่ีต้องการฝึก 
เพื่อขอการรับรอง 

ตัวอย่างการรับรอง 
 วิศวกรการเช่ือมสากล (International Welding Engineer : IWE) 
 คุณสมบั ติ ผู้ เข้ ารับการทดสอบเพื่ อรับรอง จะ ต้อง ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร 
International Welding Engineer กับศูนย์ฝึกอบรม(Approved Training Body, ATB) จาก
สมาคมการเช่ือมแห่งเยอรมนี (DVS-Germany Welding Society) โดยผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียน 
ไม่น้อยกว่า 90% 
 การทดสอบเพื่อขอการรับรอง ผู้ขอการรับรองต้องผ่านการทดสอบข้อสอบข้อเขียน (Written 
Examination) จ านวน 4 โมดูล โมดูลละ 5 ข้อ ข้อสอบกลาง (IIW Harmonize Question) จ านวน 
4 โมดูล โมดูลละ 40 ข้อ และสอบด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (Oral Examination) 
 การประเมิน  ผู้ท่ีผ่านการรับรองจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60% 
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ประเทศออสเตรเลีย 
ก. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ของประเทศออสเตรเลีย 

AQF, Australian  Qualification Framework ได้ก าหนดกรอบคุณวุฒิโดยแบ่งระดับไว้ 10 ระดับดังนี้ 
1. ระดับ 1 Certificate I 

มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานท่ัวไป 
2. ระดับ 2 Certificate II 

มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานท่ีเฉพาะเจาะจง 
3. ระดับ 3 Certificate III 

มีความรู้ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ มีทักษะส าหรับการท างาน 
4. ระดับ 4 Certificate IV 

มีความรู้ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ มีทักษะส าหรับการท างานท่ีเฉพาะเจาะจง 
5. ระดับ 5 Diploma 

มีความรู้เฉพาะทาง และมีทักษะส าหรับการปฏิบัติงานเฉพาะทาง 
6. ระดับ 6 Advanced Diploma/ Associate Degree 

มีความรู้อย่างกว้างขวาง และมีทักษะส าหรับการปฏิบัติงานเฉพาะทาง 
7. ระดับ 7 Bachelor Degree 

มีความรู้อย่างกว้างขวาง มีความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง และมีทักษะส าหรับการปฏิบัติงานเฉพาะ
ทางในเชิงลึก 

8. ระดับ 8 Bachelor Honours Degree/ Graduate Certificte/ Graudate Diploma 
มีความรู้แล ะทักษะขั้นสูง ส าหรับการปฏิบัติงานเฉพาะทางเชิงลึก 

9. ระดับ 9 Master Degree (Research/ Coursework/ Extended) 
มีความรู้ และทักษะเฉพาะทางขั้นสูง ส าหรับการปฏิบัติงานเฉพาะทางในเชิงลึก 

10. ระดับ 10 Doctor Degree 
มีความรู้ ความเข้าใจท่ีเป็นระบบ ในลักษณะงานท่ีมีความซับซ้อน มีทักษะในการวิจัย
ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้และการท างาน 

ข. มาตรฐานอาชีพการเชื่อมของประเทศออสเตรเลีย 

มาตรฐานแห่งชาติของออสเตรเลีย AS 1796: 2001 : Certification of Welders and 
Welding Supervisor เป็นมาตรฐานรับรองช่างเช่ือมและครอบคลุมช่างเช่ือมส าหรับงานทางด้าน
ภาชนะรับแรงดัน ตามมาตรฐาน AS/NZS 1200: Pressure Equipment โดยแบ่งกลุ่มอาชีพ  
ได้ 13 กลุ่มดังนี้ 

1. Certificate No. 1 การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า รอยต่อชนแบบแผ่นบากวีสองด้านและ 
ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 600 มิลลิเมตรด้วยกระบวนการเช่ือมอาร์กโลหะ 
ด้วยมือ (Manual metal-arc welding (MMAW) of welds in carbon steel plate 
andcarbon steel pipe over 600 mm outside diameter (single vee welded 
from both sides).) 
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2. Certificate No. 1E การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า รอยต่อชนแบบแผ่นบากวีด้านเดียวและ
ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 270 มิลลิเมตร ด้วยกระบวนการเช่ือมอาร์กโลหะ 
ด้วยมือ (Manual metal-arc welding (MMAW) of welds in carbon steel plate 
and carbon steel pipe over 270 mm outside diameter (single vee welded 
from one side only).) 

3. Certificate No. 2 การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า รอยต่อชนแบบแผ่นบากวีด้านเดียว  
ด้วยกระบวนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ (Manual metal-arc welding (MMAW)  
of welds in carbon steel pipe(single vee weld from one side only).) 

4. Certificate No. 3 การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้าผสม รอยต่อชนแบบแผ่นบากวีสองด้านและ
ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 270 มิลลิเมตร   ด้วยกระบวนการเช่ือมอาร์กโลหะ 
ด้วยมือ ด้วยลวดเช่ือมไฮโดรเจนต่ า(Manual metal-arc welding (MMAW) of 
welds using hydrogen controlled electrodes in alloy steel plate and alloy 
steel pipe over 600 mm outside diameter (single vee welded from both 
sides).) 

5. Certificate No. 3E การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้าผสม รอยต่อชนแบบแผ่นและท่อขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 270 มิลลิเมตร ด้วยกระบวนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ  
ด้วยลวดเช่ือมไฮโดรเจนต่ า (Manual metal-arc welding (MMAW) of welds using 
hydrogen controlled electrodes in alloy steel plate and alloy steel pipe 
over 270 mm outside diameter) 

6. Certificate No. 4 การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้าผสม รอยต่อชนบากวีด้านเดียวแบบแผ่น 
ด้วยกระบวนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ด้วยลวดเช่ือมไฮโดรเจนต่ า (Manual metal-
arc welding (MMAW) of welds using hydrogen-controlled electrodes in 
alloy steel pipe (single vee welded from one side only).) 

7. Certificate No. 5 การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้าผสม รอยต่อชนบากวีด้านเดียวแบบแผ่น 
เช่ือมแนวรากด้วยกระบวนการเช่ือมทิก และทับหน้าด้วยกระบวนการเช่ือมอาร์กโลหะ
ด้วยมือ ด้วยลวดเช่ือมไฮโดรเจนต่ า (Gas tungsten-arc welding (GTAW) root run 
and manual metal-arc welding (MMAW) of welds using hydrogen-
controlled electrodes in alloy steel pipe (single vee welded from one 
side only) 

8. Certificate No. 6 การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า รอยต่อชนบากวีด้านเดียว ด้วยกระบวนการ
เช่ือมแก๊ส (Gas welding (GW) (single vee welded from one side only). 

9. Certificate No. 7 การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า รอยต่อชนบากวีด้านเดียว ด้วยกระบวนการ
เช่ือมทิก (Gas tungsten-arc welding (GTAW) (single vee welded from one 
side only). 
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10. Certificate No. 8 การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า แบบแผ่นและท่อ ด้วยกระบวนการเช่ือม 
ฟลักซ์คอร์ (Flux-cored arc welding (FCAW) of plate and pipe.) 

11. Certificate No. 8G การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า แบบแผ่นและท่อ ด้วยกระบวนการ 
เช่ือมแม็ก (Gas metal-arc welding (GMAW), of plate and pipe. 

12. Certificate No. 9 การเช่ือมด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic welding.) 
13. Certificate No. 10 ผู้ควบคุมการเช่ือม(Welding supervisor.) 

ค. ระบบการรับรองอาชีพการเชื่อมในประเทศออสเตรเลีย 

การรับรองช่างเช่ือมมาตรฐานแห่งชาติของออสเตรเลีย AS 1796 : 2001 : Certification of 
Welders and Welding Supervisor 

ศูนย์สอบ (Examination Body) ต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน AS/NZS 
ISO 90001 และมีการแต่งต้ัง Auditor ส าหรับการติดตาม และ Examiner ส าหรับควบคุมการสอบ 
และ Assessor ผู้ประเมินส าหรับภาคปฏิบัติ 

ง. รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ 

 รายละเอียดของหน่วยสมรรถนะตามมาตรฐาน AS 1796 : 2001 : Certification of 
Welders and Welding Supervisor ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย (Elements of competency) 
แต่ละสมรรถนะย่อยจะมีการก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติงาน  (Performance Criteria) ขอบเขต 
(Range statement) หลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้ท่ีต้องการ (Evidence Requirement) 
และแนวทางการประเมิน (Assessment Guidance) ดังตัวอย่างสมรรถนะดังนี้  

ตัวอย่างสมรรถนะ Certificate No. 1 การเช่ือมวัสดุเหล็ก รอยต่อชนแบบแผ่นบากวี 
สองด้านและท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 600 มิลลิเมตรด้วยกระบวนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
และ Certificate No. 1E การเช่ือมวัสดุเหล็ก รอยต่อชนแบบแผ่นบากวีสองด้านและท่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางเกิน 270 มิลลิเมตรด้วยกระบวนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ มี  3 สมรรถนะย่อย คือ 

 1. การวางแผนและการเตรียมงาน (Plan and prepare for the work) 
 2. ปฏิบัติการเช่ือมวัสดุ (Weld materials) 
 3. การตรวจสอบกระบวนการเช่ือมให้สมบูรณ์ (Complete the work) 

การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในระดับ Certificate No.1/1E 
 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีประสบการณ์งานเช่ือมไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือการอบรม 
อย่างน้อย 40 ช่ัวโมง หลักฐานการประเมินมีการสอบภาคทฤษฎีและการสอบภาคปฏิบัติ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ การเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ เช่ือมรอยต่อชนท่าขนานนอน (2G) เช่ือมรอยต่อ
ชนท่าเหนือศีรษะ (4G) และเช่ือมรอยต่อตัวทีท่าขนานนอน (อาร์กโลหะด้วยมือ 2F) เช่ือมรอยต่อ 
ตัวทีท่าต้ังเช่ือมขึ้น (4F)   
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ประเทศสิงคโปร ์
ก. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศสิงคโปร์ 
 Singapore Workforce Development Agency, (WDA) เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีจัดต้ังขึ้น
ในปี ค.ศ.2003 เพื่อพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน โดยจัดท าระบบการรับรองทักษะฝีมือแรงงาน 
Singapore workforce skills Qualifications (WSQ) ในปี ค.ศ. 2005 โดยแรกเริ่ม WSQ ได้ก าหนด 
Framework ไว้ 33 กลุ่มอาชีพ อาทิ Retail, Training, Food and Beverage, Landscape, Precision 
Engineering, Tourism เป็นต้น โดยการจัดท าระบบการศึกษาแบบต่อเนื่องและการฝึกอบรมส าหรับ
แรงงานให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม โดยใช้การศึกษาและอบรม และการประเมินภายใต้พื้นฐาน
ของสมรรถนะ Competency Base Training, CBT โดยแบ่งระดับคุณวุฒิวิชาชีพไว้  6 ระดับ คือ 
 

1. ระดับ 1  Certificate 
2. ระดับ 2  Higher Certificate 
3. ระดับ 3  Advanced Certificate 
4. ระดับ 4  Diploma 
5. ระดับ 5  Specialist Diploma 
6. ระดับ 6  Graduate Diploma/ Graduate Certificate 

ข. มาตรฐานอาชีพการเชื่อมในประเทศสิงคโปร์ 
 จากศึกษามาตรฐานอาชีพการเช่ือมของประเทศสิงคโปร์ พบว่าเป็นอาชีพหนึ่งท่ียังไม่ได้อยู่  
ในขอบข่ายของ Singapore Workforce skills Qualification (WSQ) ส าหรับอาชีพช่างเช่ือม 
ในสิงคโปร์ใช้ระบบ International Recognize Standards กล่าวคือใช้มาตรฐานตามข้อก าหนด 
หรือความต้องการของลูกค้าและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล ซึ่งใช้ตามมาตรฐานแห่งชาติของอเมริกา 
ดังนี้ AWS D1.1 เป็นมาตรฐานส าหรับกลุ่มงานโครงสร้างเหล็ก ASME Section IX เป็นมาตรฐาน
ส าหรับกลุ่มงานภาชนะรับแรงดัน และมาตรฐานสากล ISO 9606-1 

ค. ระบบการรับรองช่างเชื่อมของประเทศสิงคโปร์ 
 การรับรองช่างเชื่อมตาม Common Welder Qualification Scheme, CWQS 

CWQS เป็นระบบการรับรองช่างเช่ือมในประเทศภายใต้ สถาบันการเช่ือมแห่งประเทศ
สิงคโปร์ (Singapore Welding Society : SWS) โดย CWQS ท าหน้าท่ีเป็นผู้ออกใบรับรอง 
(Certification Body, CB) ท่ีได้รับการรับรอง Accreditation ISO 17024 จาก SAC สิงคโปร์ 
(Singapore Accreditation Council) โดยให้การรับรองช่างเช่ือมมาตรฐาน AWS D 1.1และ ASME 
Section IX  ส าหรับกระบวนการท างานของ CWQS จะท าหน้าท่ีเป็น (Certification Body : CB)  
และรับรองศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์สอบ (Approved Test Center : ATC) จ านวนกว่า 23 แห่ง 
ท่ัวประเทศ และ ATC จะต้องได้รับการรับรอง Accreditation ISO 17025 จาก SAC สิงคโปร์ 
(Singapore Accreditation Council)  
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 การรับรองช่างเชื่อมตาม Common Welder Certification Scheme, CWCS  
CWCS เป็นระบบการรับรองช่างเช่ือมท่ียอมรับร่วมกันในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย โดยใช้

มาตรฐาน ISO 9606-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกของ 
IIW (International Institute of Welding) CWCS เป็นระบบการรับรองช่างเช่ือมภายใต้ สมาพันธ์
การเช่ือมแห่งเอเชีย (Asian Welding Federation, AWF ) โดย AWF ท าหน้าท่ีรับรอง 
Certification Body เพียงหนึ่งเดียวในแต่ละประเทศสมาชิก โดย Certification Body ในแต่ละ
ประเทศ จะต้องได้รับการรับรอง Accreditation ISO 17024 ตามระบบการรับรองของประเทศนั้น ๆ  
ส าหรับประเทศสิงคโปร์ขณะนี้ก าลังอยู่ในช่วง Transition  โดยการเปล่ียนระบบจาก CWQS เป็น 
CWCS เต็มรูปแบบ ภายในปี 2014 

 การข้ึนทะเบียนช่างเชื่อมบนฐานข้อมูล (Data base) ของ MOS สิงคโปร์ 
MOS (Manpower Optimization System) เป็นระบบท่ีจัดต้ังขึ้นโดยความร่วมมือ

ระหว่าง SWS (Singapore Welding Society) และ JWES (Japan Welding Engineering society) วัตถุประสงค์
เพื่อลดปัญหาความซ้ าซ้อนในการสอบช่างเช่ือมเพื่อให้การจัดการและควบคุมช่ างเช่ือมให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการท างานดังนี้ 
 เจ้าของงานหรือผู้ว่าจ้างและช่างเช่ือมท่ีผ่านการรับรองจะต้องสมัครขึ้นทะเบียนช่างเช่ือม 
ระบบออนไลน์ของ PRiMOS ซึ่งเป็นตัวแทนของ MOS โดย PRiMOS จะท าหน้าท่ีคัดเลือกช่างเช่ือม
ตามสมรรถนะท่ีมีให้เหมาะสมกับลักษณะงานและตรงตามข้อก าหนดของลูกค้า และควบคุมการจ้าง
งานช่างเช่ือมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบการบริหารจัดการช่างเช่ือมท่ีทันสมัย  
มีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา และมีฐานข้อมูลของช่างเช่ือมครอบคลุมท่ัวภูมิภาคเอเชีย 

ง. รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ 
 รายละเอียดของหน่วยสมรรถนะตามมาตรฐาน AWS D1.1 และ ASME Section IX 
ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย (Elements of competency) แต่ละสมรรถนะย่อยจะมีการก าหนด
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ขอบเขต (Range statement)หลักฐานการปฏิบัติ
และหลักฐานความรู้ท่ีต้องการ (Evidence Requirement) และแนวทางการประเมิน (Assessment 
Guidance) สรุปโดยย่อได้ดังนี้  

 ช่างเชื่อมระดับ Basic Welding  
 มีหน่วยสมรรถนะย่อย 1 หน่วยสมรรถนะ คือ การเช่ือมต่อชนท่าต้ังเช่ือมขึ้น (3G) 
 เกณฑ์การปฏิบัติงาน คือ เตรียมรอยต่อตามข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS : 

Welding Procedure Specification) ท่ีก าหนดตามมาตรฐาน AWS D1.1 และ 
ASME section IX 

 ขอบเขต คือ ช้ินงานเหล็กกล้า หนา 10 มิลลิเมตร ด้วยกระบวนการเช่ือมอาร์กโลหะ
ด้วยมือ 

 หลักฐานการปฏิบัติ คือ การฝึกปฏิบั ติ เช่ือมช้ินงานเหล็กกล้า ท่าเ ช่ือม 3G  
ด้วยกระบวนเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 

 หลักฐานความรู้ท่ีต้องการ คือ ความปลอดภัยในการท างานเบื้องต้น ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านงานเช่ือม การเตรียมรอยต่องานเช่ือม การท าความสะอาดสถานท่ีท างาน  
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 แนวทางการประเมิน คือ การทดสอบฝีมือช่างเช่ือมช้ินงานเหล็กกล้า ท่าเช่ือม 3G 
ด้วยกระบวนเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ การสอบปากเปล่า(ถ้าต้องการ) 

 เกณฑ์การตัดสิน คือ ใช้เกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐาน AWS D1.1 และ ASME 
Section IX 

 ช่างเชื่อมระดับ Up-grading Welding  
  มีหน่วยสมรรถนะย่อย 8 หน่วยสมรรถนะ คือ  
  การเช่ือมSMAWต่อชนท่าต้ังเช่ือมขึ้น (3G) งานหนา 25 มิลลิเมตร 
  การเช่ือมSMAWต่อชนท่าเหนือศีรษะ (4G) งานหนา 25 มิลลิเมตร 
  การเช่ือมท่อSMAWท่าเช่ือม 6G ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอก 219.1 มิลลิเมตร   

(8 นิ้ว) 
  การเช่ือมท่อSMAWท่าเช่ือม 6GR ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอก 219.1 มิลลิเมตร 

(8 นิ้ว) 
  การเช่ือมFCAWต่อชนท่าต้ังเช่ือมขึ้น (3G) งานหนา 25 มิลลิเมตร 
  การเช่ือมท่อGTAWท่าเช่ือม 6G ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
  การเช่ือมท่อGTAW/SMAWท่าเช่ือม 6G ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอก 219.1 

มิลลิเมตร (8 นิ้ว) 
  การเช่ือมท่อGTAW/SMAWท่าเช่ือม 6G ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอก 219.1 

มิลลิเมตร (8 นิ้ว) 
  เกณฑ์การปฏิบัติงาน คือ เตรียมรอยต่อตามข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS :  

Welding Procedure Specification) ท่ีก าหนดตามมาตรฐาน AWS D1.1 และ 
ASME section IX 

  ขอบเขต คือ วัสดุเหล็กกล้า และเหล็กกล้าไร้สนิม กระบวนการเช่ือมอาร์กโลหะ 
ด้วยมือ กระบวนการเช่ือมฟลักซ์คอร์ และกระบวนการเช่ือมทิก 

  หลักฐานการปฏิบัติ คือ การฝึกปฏิบัติเช่ือมตามสมรรถนะย่อย 
  หลักฐานความรู้ท่ีต้องการ คือ ความปลอดภัยในการท างานเบื้องต้น ความรู้พื้นฐาน

ทางด้านงานเช่ือม การเตรียมรอยต่องานเช่ือม การท าความสะอาดสถานท่ีท างาน  
  แนวทางการประเมิน คือ การทดสอบฝีมือช่างเช่ือมตามสมรรถนะย่อยและ  

สอบข้อเขียน 
  เกณฑ์การตัดสิน คือ ใช้เกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐาน AWS D1.1 และ ASME 

Section IX 
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 ตัวอย่างการรับรองช่างเชื่อมในกลุ่มงานต่อเรือ(Marine)ของประเทศสิงคโปร์ 
 สมาคมอู่ต่อเรือแห่งสิงคโปร์ (The Association of Singapore Marine Industries : ASMI)

ได้ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมช่างเช่ือม ไว้สองระดับคือ 
1. Basic Welding (Lower Levy)ระยะเวลาในการฝึกอบรมมี3  แบบ คือ 8 ช่ัวโมง  

32 ช่ัวโมง และ 72 ช่ัวโมง 
2. Up-grading Welding ระยะเวลาในการฝึกอบรมแบ่งได้เป็น3 แบบคือ 8 ช่ัวโมง  

32 ช่ัวโมง และ 72 ช่ัวโมง 
เมื่อผ่านการฝึกอบรมทางสมาคมมีการสอบเพื่อทดสอบสมรรถนะของช่างเช่ือม โดย ITE 

สิงคโปร์ (The Institute of Technical Education)แบ่งระดับช่างเช่ือมไว้ ดังนี้ 
1. Certificate Level 1(ITE SETC Level 1) 
 ส าหรับผู้เข้าทดสอบ Certificate Level 1 จะต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

Basic Welding และมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี เงื่อนไขการสอบ ภาคปฏิบัติใช้เวลา  
6 ช่ัวโมง 

2. Certificate Level 2 (ITE SETC Level 2) 
 ส าหรับผู้เข้าทดสอบ Certificate Level 2 จะต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร 

Up-grading Welding และมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีและสอบผ่านในระดับ 
Certificate  Level 1 หรือถือครอง Certificate Level 1 และมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 
3 ปี เงื่อนไขการสอบ ภาคปฏิบัติใช้เวลา  7 ช่ัวโมง สอบภาคทฤษฎี 30 นาที 

 ในกรณีช่างเช่ือมต่างชาติจะต้องผ่านการฝึกจากศูนย์ฝึกอบรม อาทิ เช่น  NTUC Learning 
Hub & Endosement สอบผ่านในระดับ Basic Welding (Lower Levy) ถึงจะได้ Work permit 
โดย MOM Singapore (Singapore Ministry of Manpower) ซึ่งได้ Approved Class society  
ให้ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์สอบช่างเช่ือม(Examination Center) โดยมีศูนย์สอบท่ีได้รับการรับรองดังนี้ 

1. American Bureau of Shipping (ABS) 
2. Bureau Veritas Certifications(s) Pte Ltd.(BV) 
3. Det Norske Veritas Pte Ltd.(DNV) 
4. Lloyd’s Register of Shipping. 
5. Common Welder Qualification Scheme(CWQS) 

ประเทศมาเลเซยี 
ก. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศมาเลเซีย 

 Malaysia Occupational Skill Qualification, MOSQ โดยแบ่งคุณวุฒิวิชาชีพไว้ 8 ระดับ 
ซึ่งมีความสอดคล้อง กับ AEC ดังนี้ 

1. ระดับ 1 Malaysian Skill Certificate 1 
2. ระดับ 2 Malaysian Skill Certificate 2 
3. ระดับ 3 Malaysian Skill Certificate 3 
4. ระดับ 4 Malaysian Skill Diploma 
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5. ระดับ 5 Malaysian Skill Advance Diploma 
6. ระดับ 6 Malaysian Skill Higher Advance Diploma 
7. ระดับ 7 Malaysian Skill Meister 
8. ระดับ 8 Malaysia Skill Higher Meister 

 Department of Skills Development Ministry of Human Resources, Malaysia  
ได้แบ่งระดับคุณวุฒิวิชาชีพในงาน Structural Welding และงาน Pressure Equipment 
Fabrication and Welding ได้ก าหนด ไว้ 7 ระดับดังนี้ 

1. ระดับ 1 Malaysian Skill Certificate 1 : Welder Assistant 
2. ระดับ 2 Malaysian Skill Certificate 2 : Welder 
3. ระดับ 3 Malaysian Skill Certificate 3 : Welding supervisor 
4. ระดับ 4 Malaysian Skill Diploma : Inspector 
5. ระดับ 5 Malaysian Skill Advance Diploma : Senior Inspector 
6. ระดับ 6 Malaysian Skill Higher Advance Diploma : Assistant Welding Engineer 
7. ระดับ 7 Malaysian Skill Meister : Welding Engineer 

ข. มาตรฐานอาชีพการเชื่อมในประเทศมาเลเซีย 
1) มาตรฐานอาชีพช่างเชื่อมของประเทศมาเลเซียได้ใช้ตามมาตรฐานสากล ISO 9606-1 

(Qualification Testing of Welders Fusion Welding. Part 1:Steel) 

 มาตรฐาน ISO 9606-1 ได้แบ่งสมรรถนะของช่างเชื่อมขึ้นอยู่กับรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 กระบวนการเช่ือม ได้แก่ กระบวนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ กระบวนการ 

เช่ือมมิก/แม็ก กระบวนการเช่ือมฟลักซ์คอร์ กระบวนการเช่ือมทิก และกระบวนการ
เช่ือมแก๊ส 

 ชนิดของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แผ่น และท่อ 
 ชนิดของรอยเช่ือม  ได้แก่ รอยต่อชนแผ่น รอยต่อตัวทีแผ่นรอยต่อชนท่อ รอยต่อท่อตัวที 
 กลุ่มวัสดุเช่ือม ได้แก่ เหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิมและอลูมิเนียม 
 วัสดุเช่ือมส้ินเปลือง ได้แก่ ชนิดของสารพอกหุ้มของลวดเช่ือม 
 ขนาดของช้ินงานสอบ ได้แก่ ความหนาของแผ่นเหล็ก และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ของท่อต าแหน่งแนว   
 เช่ือมและรายละเอียดรอยเช่ือม ได้แก่ ท่าราบ ท่าต้ัง ท่าขนานนอน ท่าเหนือศีรษะ 
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ค. การรับรองช่างเชื่อมในประเทศมาเลเซีย 
 การรับรองช่างเชื่อมตาม Common Welder Certification Scheme, CWCS  

 CWCS เป็นระบบการรับรองช่างเช่ือมท่ียอมรับร่วมกันในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย โดยใช้มาตรฐาน 
ISO9606-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกของ IIW 
(International Institute of Welding) CWCS เป็นระบบการรับรองช่างเช่ือมภายใต้ สมาพันธ์การ
เช่ือมแห่งเอเชีย (Asian Welding Federation, AWF ) โดย AWF ท าหน้าท่ีรับรอง Certification 
Body เพียงหนึ่งเดียวในแต่ละประเทศสมาชิก โดย Certification Body ในแต่ละประเทศ จะต้อง
ได้รับการรับรอง Accreditation ISO 17024 ตามระบบการรับรองของประเทศนั้น ๆ ส าหรับ
ประเทศมาเลเซีย มีสถาบันโลหะและวัสดุแห่งชาติของมาเลเซีย Institute of Materials Malaysia, 
ได้จัดต้ัง Malaysian Approved Certification Body, MAS-ACB ภายใต้การรับรองของ Common 
Welder Certification Scheme : CWCS ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันในกลุ่มสมาพันธ์การเช่ือม 
แห่งเอเชีย (Asian Welding Federation : AWF) โดยให้การรับรองฝีมือช่างเช่ือมตาม ISO 9606-
1:2012 MAS-ACB ได้ด าเนินการรับรองศูนย์สอบ Approved Test Center : ATC จ านวน 8 แห่ง 
และศูนย์ฝึกอบรม Approved Training Body, ATB จ านวน 2 แห่ง และปัจจุบันมาเลเซีย 
เป็นประเทศแรกในเอเชียและอาเซียน ท่ีให้การรับรองช่างเช่ือมตามมาตรฐาน ISO 9606-1  
ตามระบบของ Common Welder Certification Scheme, CWCS และปัจจุบันได้ให้การรับรอง
ช่างเช่ือมของบริษัท ปิโตรนาสมากกว่า 3,000 คน 

ง. รายละเอียดสมรรถนะ 
 รายละเอียดของหน่วยสมรรถนะ ของกลุ่มอาชีพช่างในงานการประกอบโครงสร้างเหล็ก 
(Structural Welding) และงานภาชนะรับแรงดัน (Pressure Equipment Fabrication and 
Welding) ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย (Elements of competency) แต่ละสมรรถนะย่อยจะมีการ
ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ขอบเขต (Range statement) หลักฐาน 
การปฏิบัติและหลักฐานความรู้ท่ีต้องการ (Evidence Requirement) และแนวทางการประเมิน 
(Assessment Guidance) สรุปโดยย่อได้ดังนี้  

 อาชีพผู้ช่วยช่างเชื่อม (Welder Assistant) ได้ก าหนดสมรรถนะย่อยไว้ 5 สมรรถนะ ดังนี้ 
1. Perform marking on work piece according to drawing specification 
2. Perform cutting to dimension according to drawing specification 
3. Perform chipping & cleaning on finished work piece 
4. Perform fit-up & assembly on work piece 
5. Perform tack welding on work piece according to standard 

 อาชีพช่างเชื่อม (Welder)ได้ก าหนดสมรรถนะย่อยไว้ 10 สมรรถนะ ดังนี้ 

1. Perform welding after fit – up and assembly  
2. Perform initial visual inspection after completion of welds  
3. Ensure welding equipment is in proper working condition 
4. Perform welding equipment set up  
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5. Set up work piece as per project requirement – to remove 
6. Perform current adjustment prior to welding  
7. Perform welding on complex position  
8. Perform chipping & cleaning  
9. Perform visual inspection on finished work piece  
10. Perform cleaning work and housekeeping  

 อาชีพผู้ควบคุมการเชื่อม (Welding Supervisor)ได้ก าหนดสมรรถนะย่อยไว้  
9 สมรรถนะ ดังนี้ 

1.  Obtain and interpret Welding Procedure Specification (WPS) 
2.  Organise and monitor welding activities according to procedures 
3. Perform various welding technique which include SMAW, GTAW, 

GMAW, FCAW, SAW, as well as Plasma Cutting 
4.  Implement various joint designs and configuration 
5.  Carry out set weld sequences 
6.  Perform audit on welders in accordance with standard operating procedure 
7.  Carry out inspection on finished work piece for defect and non compliance weld 
8.  Coordinate Non-Destructive Testing (NDT) and Destructive Test (DT) for finished 

product 
9.  Perform supervisory function 

 อาชีพผู้ตรวจสอบ (Inspector)ได้ก าหนดสมรรถนะย่อยไว้ 9 สมรรถนะ ดังนี้ 

1.  Obtain and interpret Welding Procedure Specification (WPS) 
2.  Organize and monitor welding activities according to procedures 
3.  Perform various welding technique which include SMAW, GTAW, 

GMAW, FCAW, SAW, as well as Plasma Cutting 
4. Implement various joint designs and configuration 
5.  Carry out set weld sequences 
6.  Perform audit on welders in accordance with standard operating procedure 
7.  Carry out inspection on finished work piece for defect and non compliance weld 
8.  Coordinate Non-Destructive Testing (NDT) and Destructive Test (DT) for 

finished product 
9.  Perform supervisory function 
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 อาชีพผู้ตรวจสอบอาวุโส (Senior Inspector)ได้ก าหนดสมรรถย่อยไว้ 8 สมรรถนะ
ดังนี้ 

1. Approve and perform inspection for oil and gas piping project and 
mechanical structure 

2. Responsible for preparation and implementation of project 
3. Prepare Welding Procedure Specification (WPS), Non-Destructive Testing 

(NDT) and Destructive Test (DT) requirement 
4. Analysis Non-Destructive Testing (NDT) and Destructive Test (DT) results 
5. Perform liaison with third party companies and authorities 
6. Approve drawing & work specification 
7. Perform supervision on welding inspector's work 
8. Monitor, compile & update welder's performance record 

 อาชีพผู้ช่วยวิศวกร (Assistant Welding Engineer) ได้ก าหนดสมรรถนะย่อยไว้  
7 สมรรถนะ ดังนี้ 

1. Liaise with a diverse workforce as well as vendors, customers and 
engineers and coordinate fabrication schedules  

2.  Monitor the fabrication of pressurised equipment  
3.  Provide assurance to the project in terms of delivery, technical 

integrity and quality of welding work  
4. Organise project according to specification  
5. Manage project inventory, project costing & contract document according to 

project requirement  
6. Foster a good working relationship with the contractor and subcontractors  
7. Assist manager in performing managerial function in accordance with company 

policies and procedures  

 อาชีพวิศวกร (Welding Engineer)ได้ก าหนดสมรรถนะย่อยไว้ 6 สมรรถนะดังนี้ 

1.  Plan and direct operations welding and pressurised equipment activities 
2.  Perform & manage project work planning & scheduling 
3.  Carry out approval on contract document, project procurement and 

project costing according to Standard Operating Procedure 
4.  Analyse and approve project design 
5.  Verify manpower recruitment according to project need and company  

requirement 
6.  Perform managerial function in accordance with company policies and  

procedures 
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ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
ก. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ของ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labor Organization) หรือไอแอลโอ  
ได้ก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ของช่างเช่ือมในกลุ่มผู้ใช้แรงงานของประเทศในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก
ไว้ 1 ระดับ คือ 

ระดับ 1 ช่างเช่ือมท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับอาชีวศึกษาของประเทศนั้น ๆ 

ข. มาตรฐานอาชีพ สาขาอาชีพการเชือ่ม ของไอแอลโอ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization) หรือแอลโอ ได้

ก าหนดต้นแบบมาตรฐานอาชีพการเช่ือม Regional Model Competency Standards for 
Welding Work : RMCS ส าหรับช่างเช่ือมในระดับผู้ใช้แรงงาน ของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนา
ฝีมือช่างเช่ือมให้ได้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

ค. การรับรองช่างเชื่อมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือไอแอลโอ 
การรับรองช่างเช่ือมขึ้นอยู่กับกฎหมายแรงงานหรือกฎข้อบังคับของแต่ละประเทศในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก 

ง. รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ 
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะประกอบด้วยสมรรถนะย่อย (Elements of competency)  

แต่ละสมรรถนะย่อยจะมีการก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ขอบเขต  
(Range statement)หลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้ท่ีต้องการ (Evidence Requirement) 
และแนวทางการประเมิน (Assessment Guidance) สรุปโดยย่อได้ดังนี้ 

 สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของอาชีพช่างเชื่อม ส าหรับช่างเชื่อม ระดับ 1 
ที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับอาชีวศึกษา ไว้ 11 หน่วย ดังนี้ 

1. กฎระเบียบในโรงงาน (Practice housekeeping procedures) 
2. กฎความปลอดภัยในการท างาน (Practice occupational health and safety procedures) 
3. การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Apply health and safety practice) 
4. การอ่านแบบและการเขียนแบบร่าง (Read and understand drawing and sketches) 
5. การใช้เครื่องค านวณพื้นฐาน (Perform basic industry calculation)  
6. การควบคุมคุณภาพ (Contribute to quality system) 
7. การใช้เครื่องมือเบ้ืองต้น (Use hand tools) 
8. การเตรียมรอยต่อ (Prepare weld materials) 
9. การปรับต้ังเครื่องเช่ือม (Set-up welding equipment) 
10.การเช่ือม (Fit up weld materials) 
11.การเช่ือมซ่อม (Repair weld) 
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 สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency) 
 ไอแอลโอได้ก าหนดสมรรถนะตามบทบาทหน้าท่ี (Functional Competency) โดยแบ่ง

ตามชนิดของวัสดุดังนี้ วัสดุ Carbon Steel และ Alloy Steel แบ่งตามชนิดของรอยต่องานเช่ือมดังนี้ 
รอยต่อตัวที (Fillet Weld) และรอยต่อชน (butt Weld) และแบ่งตามกระบวนการเช่ือม (Welding 
Process) ดังนี้ กระบวนการเช่ือมทิก (GTAW) กระบวนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ (SMAW) 
กระบวนการเช่ือมฟลักซ์คอร์ (FCAW) กระบวนการเช่ือมแม็ก (GMAW) และกระบวนการเช่ือมใต้
ผงฟลักซ์ (SAW) โดยแบ่งสมรรถนะตามบทหน้าท่ีออกเป็น 5 กลุ่ม  

1. บทบาทหน้าท่ีในกลุ่ม A : ปฏิบัติการเช่ือมแผ่นรอยต่อแบบต่อฉากและต่อชน  
บนวัสดุเหล็ก (Functional Area A: Performing fillet and groove welding on carbon steel 
plate) 

 ปฏิบัติการเช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมฟลักซ์คอร์  
(Weld carbon steel plates using FCAW) 

 ปฏิบัติการเช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมแม็ก 
(Weld carbon steel plates using GMAW) 

 ปฏิบัติการเช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมทิก 
(Weld carbon steel plates using GTAW) 

 ปฏิบัติการเช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมใต้ฟลักซ์ 
(Weld plates using SAW) 

 ปฏิบัติการเช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
(Weld carbon steel plates using SMAW) 

2. บทบาทหน้าท่ีในกลุ่ม B ปฏิบัติการเช่ือมแบบท่อต่อชนบนวัสดุเหล็ก (Functional 
Area B : Performing groove welding on carbon steel pipe)  

 เช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมฟลักซ์คอร์  
(Weld carbon steel pipes using FCAW) 

 เช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมแก๊สคลุม (Weld carbon steel pipes using GMAW) 
 เช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมทิก (Weld carbon steel pipes using GTAW) 
 เช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมใต้ผงฟลักซ์ 

(Weld carbon steel pipes using SAW) 
3. บทบาทหน้าท่ีในกลุ่ม C : ปฏิบัติการเช่ือมท่อแบบต่อฉากและต่อชนบนวัสดุเหล็ก 

(Functional Area C : Performing fillet and groove welding on carbon steel plate and 
tubes or pipes) 

 ปฏิบัติการเช่ือมท่อด้วยกระบวนการเช่ือมแก๊ส แบบรอยต่อตัวทีและต่อชนบน
วัสดุเหล็กกล้า(Perform gas welding in carbon steel plates and tubes) 

 การปฏิบัติการเช่ือมท่อด้วยกระบวนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
(Weld carbon steel plates and pipes using SMAW) 
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4. บทบาทหน้าท่ีในกลุ่ม D : ปฏิบัติการเช่ือมแผ่น รอยต่อแบบต่อฉากและต่อชนบน
เหล็กกล้าผสม (Functional Area D: Performing fillet and groove welding on alloy steel 
plate)  

 ปฏิบัติการเช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมฟลักซ์คอร์  
(Weld alloy steel plates using FCAW) 

 ปฏิบัติการเช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมแก๊ส 
(Perform gas welding in alloy steel plates and tubes) 

 ปฏิบัติการเช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมแก๊สคลุม 
(Weld alloy steel plates using GMAW) 

 ปฏิบัติการเช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมทิก 
(Weld alloy steel plates using GTAW) 

 ปฏิบัติการเช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
(Weld alloy steel plates using SMAW) 

5. บทบาทหน้าท่ีในกลุ่ม D : ปฏิบัติการเช่ือมท่อ แบบต่อฉากและต่อชนบนวัสดุ
เหล็กกล้าผสม (Functional Area E: Performing fillet and groove welding on alloy steel pipe) 

 ปฏิบัติการเช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมฟลักซ์คอร์  
(Weld alloy steel pipes using FCAW) 

 ปฏิบัติการเช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมแก๊สคลุม 
(Weld alloy steel pipes using GMAW) 

 ปฏิบัติการเช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมทิก 
(Weld alloy steel pipes using GTAW) 

 ปฏิบัติการเช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
(Weld alloy steel pipes using SMAW) 

 ตัวอย่างสมรรถนะ บทบาทหน้าในกลุ่ม A : ปฏิบัติการเช่ือมแผ่น รอยต่อแบบต่อฉาก 
และต่อชนบนวัสดุเหล็กกล้า (Functional Area A: Performing fillet and groove welding on 
carbon steel plate) 
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หน่วยสมรรถนะปฏิบัติการเช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมแม็ก 
(Weld carbon steel plates using GMAW) 
 

Unit, Unit Code and Title (หน่วยสมรรถนะ) 
Weld carbon steel plates using GMAW 
(ปฏิบัติการเช่ือมแผ่นแบบต่อฉากและต่อชนบนวัสดุเหล็กด้วยกระบวนการเช่ือมแม็ก) 
Description(รายละเอียด) 
This unit covers the skills, knowledge and attitudes in welding carbon steel plates 
using GMAW process (หน่วยสมรรถนะนี้ครอบคลุมทักษะ ความรู้และเจตคติ ในการปฏิบัติการ
เช่ือมแผ่นแบบต่อตัวทีและต่อชนบนวัสดุเหล็กกล้าด้วยกระบวนการเช่ือมแม็ก) 
Elements of Competency 

(สมรรถนะย่อย) 
Performance Criteria 
(เกณฑ์การปฏิบัติงาน) 

1.Prepare power source,  
accessories and position  
(การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์
และการจับยึดต าแหน่งชิ้นงาน) 

Welding power source is adjusted to fit to the purpose. 
Accessories are prepared and welding position is correct following 
approved WPS 
(การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมการจับยึด
ต าแหน่งชิ้นงานเชื่อมตรงตามข้อก าหนดกรรมวิธีการเชื่อมWPS) 

2. Perform root pass 

(ปฏิบัติการเชื่อมแนวราก) 

Root pass is performed in accordance with approved WPS. Task is performed 
in accordance with approved WPS and safety procedure. (ปฏิบัติการเชื่อม 
แนวรากตาม WPS ที่ก าหนดได้อย่างปลอดภัย)Root pass is cleaned and free from 
defect(ท าความสะอาดผิวหน้ารากของแนวเชื่อม)Weld is visually checked for 
discontinuities and acceptable inaccordance with applicable codes or 
standards. It is repaired as required (ตรวจสอบคุณภาพแนวเชื่อมเบื้องต้น 
ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง) 

3. Weld filling passes 
(ปฏิบัติการเชื่อมแนวเชื่อมแบบเติม
หลายแนว) 
  

Filling passes are performed in accordance with approved WPS 
and use a run or multi run technique. (ปฏิบัติการเชื่อมแนวเชื่อม
แบบเติมหลายแนว ตามข้อก าหนดกรรมวิธีการเชื่อมWPS) Run or multi 
run is cleaned and free from defect. (ท าความสะอาดแนวเชื่อมก่อน
เชื่อมแนวต่อไป) 

4. Perform capping 
(ปฏิบัติการเชื่อมแนวเชื่อมทับหน้า) 

Capping is performed in accordance with approved WPS and 
run or multi run technique (ปฏิบัติการเชื่อมแนวทับหน้า 
ตามข้อก าหนดกรรมวิธีการเชื่อม WPS) Weld is visually checked for 
discontinuities and acceptable in accordance with applicable 
codes or standards (ตรวจสอบคุณภาพแนวเชื่อมด้วยสายตา  
ตามมาตรฐานที่ก าหนด) Defects are repaired as required (ถ้าพบ
จุดบกพร่องต้องท าการเชื่อมซ่อม) 
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Evidence Guide(หลักฐานการปฏิบัติงาน) 
Assessment requires evidence that the candidate welded carbon steel plates using GMAW 
process in 2G and 3G positions to acceptable standard following the approved WPS.
(ปฏิบัติการเช่ือมแผ่นแบบต่อชนบนวัสดุเหล็กด้วยกระบวนการเช่ือมแม็ก ในท่าเช่ือม ต่อชนท่าขนานนอน
(2G ) และท่าเช่ือมต่อชนท่าต้ังเช่ือมข้ึน (3G)) 
Critical Skills and Essential Knowledge (ความรู้และทักษะท่ีต้องการ) 
Drawing/Plan/WPS (แบบงาน/แผนงาน/รายละเอียดเฉพาะวิธีการเชื่อม, ข้อก าหนดกรรมวธิีการเช่ือม WPS) 
Consumables: electrode wire, shielding gases or mixed gases (ชนดิลวดเชื่อม/แกส๊ปกคลุม) 
Welding Equipment and Tools: GMAW welding accessories (อุปกรณ์ประกอบการเชื่อม) 
Basic Mathematics (MDAS) (คณติศาสตรเ์บื้องต้น) 
Welding Codes (symbols) (สญัลักษณ์งานเชื่อม) 
Acceptance of weld defects  (เกณฑ์การยอมรับ) 
GMAW  equipment malfunctions (ความผดิปกติของเครื่องเชื่อม) 
Modes of metal transfer (การถ่ายโอนน้ าโลหะ) 
Measuring skills (dimensional, temperature) (การใช้เครื่องมือวัด) 
Communication skills (ทักษะการสื่อสาร) 
Rectifying weld defects (การแก้ไขปัญหาจดุบกพรอ่งในงานเชื่อม) 
Applying weld techniques (เทคนิคในการเชื่อม) 
Handling welding tools and equipment (การจดัเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์) 
Handling welding materials and consumables (การจดัเก็บวัสดุและวัสดุสิน้เปลือง) 
Environmental effect  (ผลกระทบของอันตรายจากการเชื่อม) 
Range Statement(ขอบเขต) 
1. WPS (ข้อก าหนดกรรมวิธีการเชื่อม) 
WPS Requirements (ข้อก าหนดกรรมวิธีการเชื่อมตามความประสงค์) 
Welding positions: 1F- 4F, 1G -  3G (ท่าเชื่อม) 
Wall thickness: 1.6mm – unlimited (plate) (ความหนา) 
Type of material: Carbon steel (ชนดิวัสดุ) 
Type and size of electrode wire (ชนดิและขนาดของลวดเชื่อม) 
 Nozzle size  (ขนาดของหัวฉดี) 
 
Welding parameter  (polarity, amperage, voltage, wire feed speed and travel speed ) 
(พารามิเตอรใ์นการเชื่อม เช่น ขั้วเชื่อม กระแสไฟเชื่อม แรงดนัเชื่อม ความเร็วลวดและความเร็วในการเชื่อม) 
Backing material (weld metal, backing plate or ceramics) (วัสดุรองหลัง) 
Welding accessories:  rectifier transformer type, wire feeder (ชุดเรียงกระแส ชดุขับลวด) 
Mode of metal transfer: short-circuiting, globular, spray, pulsating, (ชนดิการถ่ายโอนน้ าโลหะ) 
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Joint preparation and fit up (การเตรียมรอยต่อ) 
Run and multi run techniques (เทคนิคการเช่ือมหลายแนว) 
Cleaning method (วิธีการท าความสะอาด) 
Temperature conditions if necessary (การควบคุมอุณหภูมิแนวเช่ือม) 
Defects (ชนิดของจุดบกพร่องในงานเช่ือม) 
Porosity (โพรงอากาศ) 
Undercut (รอยกัดแหว่ง) 
Arc Strike (รอยอาร์กข้างแนวเช่ือม) 
Spatters (เม็ดโลหะกระเด็น) 
Concavity/convexity  (แนวเช่ือมเว้าและแนวเช่ือมนูน) 
Face/root reinforcement  (รากแนวเช่ือมและแนวทับหน้า) 
Burn Through (แนวเช่ือมทะลุ) 
Crater cracks (รอยแตกที่จุดหยุดลวด) 
Cracks (รอยแตก) 
Lack of Fusion/penetration (การหลอมละลาย ๆ ไม่สมบูรณ์) 
Pinholes/Blowholes (โพรงอากาศขนาดใหญ่) 
Underfill (แนวเช่ือมไม่เต็ม) 
Overlap (รอยเกย) 
Misalignment (แนวเช่ือมเยื้องศูนย์) 
The following resources must be provided: (การจัดเตรียมความพร้อมและสถานท่ี) 
Appropriately ventilated work area/shop with welding facilities and equipment 
(เครื่องดูดควันและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก) 
Supplies and materials (จัดเตรียมวัสดุ) 
GMAW facilities and equipment (เครื่องเช่ือมและอุปกรณ์) 
PPE (อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล) 
Relevant documentation such as WPS and working drawing  
(รายละเอียดเฉพาะการเช่ือม และแบบงาน) 
Stand by fire fighting equipment (อุปกรณ์ดับเพลิง) 
Competency must be assessed through: (การประเมิน) 
Observation and interview (การสังเกตและการสอบปากเปล่า) 
Demonstration and interview (การสาธิตและการสอบปากเปล่า) 
Written test (ข้อเขียน) 
Portfolio (work records, certificates, awards, endorsements, etc…) (ประวัติการท างาน) 
 
ตัวอย่างการรับรองช่างเชื่อมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือไอแอลโอ 
 ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลการรับรองมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
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ประเทศไทย 

ก. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย  
 หน่วยงานในประเทศไทยท่ีได้มีการจัดท ามาตรฐานอาชีพการเช่ือม คือ กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน และส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับงานเช่ือม  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
ข. มาตรฐานอาชีพการเชื่อมในประเทศไทย  
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้มีการจัดท ามาตรฐานงานเช่ือมโดยแบ่งตามสาขาอาชีพดังนี้  

 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ (มฝร.
04027001) (Manual Metal Arc Welding-MMAW (TSS-04207001) มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาตินี้จะใช้ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลาง (CISD) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค (RISD) 
และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (PCSD) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (DSD) ส าหรับการทดสอบ
และการรับรองช่างเช่ือม 

1) ข้อก าหนดต่าง ๆ ในการเป็นช่างเช่ือมท่ีผ่านการรับรองของ กพร./สชล. 
(Requirements to become an DSD/TWS Approval Welder)  

 การฝึกอบรม (Training)  
ผู้สมัครเข้าทดสอบรับรองช่างเช่ือม เพื่อขอการรับรอง ควรผ่านการฝึกอบรมการเช่ือม

อาร์กโลหะด้วยมือ ซึ่งการฝึกอบรมมี 2 หลักสูตรคือ การฝึก อบรมเตรียมเข้าท างาน (Pre-
employment) ของสาขาช่างเช่ือมและการฝึกอบรมยกระดับ (Up-grade training ) 

 ประสบการณ์ (Experience)  
ช่างเช่ือมท่ีมีประสบการณ์อาจได้รับอนุญาตให้สอบเพื่อการรับรองได้โดยไม่ต้องผ่าน

การฝึกอบรมก่อน 
 การสมัครเข้าทดสอบรับรองช่างเช่ือม (Application to take a Welder Approval Test)  

สมัครเข้าทดสอบได้ท่ีศูนย์ทดสอบรับรองช่างเช่ือมท่ีได้รับอนุญาตจาก กพร./สชล.
(DSD/TWS) 

 การตรวจสอบสายตา (Eye Examination)  
การตรวจสอบสายตาจะท าโดยการสวมแว่นตาหรือไม่สวมก็ไ ด้ แต่ต้องผ่าน  

การมองเห็นคมชัดในระยะใกล้ 300 ม. โดยใช้ตัวอักษรขนาดต่าง ๆ และการมองเห็นคมชัด 
ในระยะไกลต้องได้ 20/40 หรือดีกว่า 

2) การทดสอบรับรองความรู้ของช่างเช่ือม (Welder  Approval Knowledge 
Test) ผู้สมัครเข้าทดสอบรับรองช่างเช่ือม จะต้องตอบค าถามภาคความรู้ 50 ข้อ ด้วยวิธีสอบข้อเขียน
แบบปรนัยและสอบปากเปล่า ก่อนท่ีจะท าการสอบภาคปฏิบัติ และช่างเช่ือมจะต้องสอบผ่านภาค
ความรู้ไม่ต่ ากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ใน 13 ข้อต่อไปนี้ 
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1) ความปลอดภัยในพื้นท่ีปฏิบัติงาน (General Safety in Working Area) 
2) ความปลอดภัยในงานเช่ือมและตัด (Welding and Cutting Safety) 
3) การใช้เครื่องมือวัด (Measuring Tools)  
4) การใช้เครื่องมือท่ัวไป (Hand Tools) 
5) การใช้เครื่องมือกล (Power Tools) 
6) เครื่องเช่ือมและวงจรไฟฟ้า (Welding Power Sources and Related Electrical Circuits) 
7) เทคนิคการเช่ือม (Welding Technique) 
8) สมบัติและความสามารถเช่ือมได้ของโลหะ (Weld ability of Metals) 
9) ลวดเช่ือม (Electrodes) 
10) ข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (Welding Procedure Specifications –WPS) 
11) คณิตศาสตร์ประยุกต์ท่ีสัมพันธ์กับการร่างแบบงานเช่ือม 
12) วิทยาศาสตร์เบื้องต้นท่ีสัมพันธ์กับงานเช่ือม 
13) การตรวจสอบและคุณภาพของงานเช่ือม 

ผู้สมัครเข้าทดสอบรับรองช่างเช่ือมท่อ (Pipe) จะต้องผ่านการสอบภาคความรู้ใน 13 หัวข้อ
ข้างต้นรวมกับหัวข้อเรื่องท่ออีกหนึ่งหัวข้อ 

 การทดสอบรับรองฝีมือช่างเช่ือมเชิงปฏิบัติ (Welder Approval Skill Test)  ผู้สมัคร
เข้าทดสอบรับรองช่างเช่ือมอาร์กโลหะจะต้องผ่านการทดสอบรับรองฝีมือช่างเช่ือมเชิงปฏิบัติ 
ใน 4 หัวข้อดังนี้ 

1) การท างานอย่างปลอดภัย 
2) เครื่องมือวัด อุปกรณ์ และเครื่องมือร่างแบบ 
3) การใช้เครื่องมือกลอย่างถูกต้องในระหว่างการสอบภาคปฏิบัติ 
4) ข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม 

 การทดสอบรับรองฝีมือช่างเช่ือม (Welder Approval Skill Test) การทดสอบรับรอง
ฝีมือช่างเช่ือมสาขาอาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
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ระดับช่างเชื่อม รายละเอียด 
ช่างเช่ือมอาร์กโลหะดว้ยมือ

ระดบั 1 (ระดบัต้น) 
Job Entry-Manual Metal 

Arc Welder Level 1 

1. ช่างเช่ือมท่ีผ่านการฝึกอบรมเตรียมเข้าท างาน  (Pre employment) 
หรือผ่านการฝึกอบรมยกระดับ (Up Grade Training) จะเข้าทดสอบ
ช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 1 ส าหรับเหล็กกล้า เหล็กกล้าผสมต่ า 
2. ผ่านการรับใบรับรองการทดสอบรับรองช่างเช่ือม 4 ใบ แบ่งตาม
ชนิดของลวดเช่ือมได้ 2 ชนิด 

 2.1 ระดับ 1 ใช้ลวดเช่ือมชนิด (Rutile Electrodes) 
- ISO 9606-1 111 P FW W01 R t10 PB ss (AWS 2F) 
- ISO 9606-1 111 P FW W01 R t10 PF ss (AWS 3F-up) 
- ISO 9606-1 111 P FW W01 B t10 PD ss (AWS 4F) 
- ISO 9606-1 111 T FW W01 B t6.0 D150 PF ss (AWS 5F-up) 

 2.2 ระดับ 1 ใช้ลวดเช่ือมชนิดด่าง (Basic Electrodes) 
- ISO 9606-1 111 P FW W01 R t10 PD ss (AWS 4F) 
- ISO 9606-1 111 T FW W01 R t6.0 D150 PF ss (AWS 5F) 
- ISO 9606-1 111 P FW W01 B t10 PB ss (AWS 2F) 
- ISO 9606-1 111 P FW W01 B t10 PF ss (AWS 3F-up) 

ช่างเช่ือมอาร์กโลหะดว้ยมือ
ระดบั 2 (ระดบัสูง) 

Advance-Manual Metal 
Arc Welder Level 2 

1. ช่างเช่ือมท่ีผ่านการฝึกอบรมเตรียมเข้าท างาน (Pre employment) 
หรือการฝึกอบรมยกระดับ (Up Grade Training)  
2. ได้รับวุฒิบัตรตามมาตรฐานฝีมือช่างตัดเหล็กกล้าด้วยแก๊ส ระดับ 1 
และช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 1 
3. ผ่านการรับใบรับรองการทดสอบรับรองช่างเช่ือม 4 ใบ  
- ISO 9606-1 111 P BW W01 B t10 PA ss nb(AWS 1G) 
- ISO 9606-1 111 P BW W01 B t10 PC ss nb(AWS 2G) 
- ISO 9606-1 111 P BW W01 B t10 PF ss nb(AWS 3G-up) 
- ISO 9606-1 111 P BW W01 B t10 PE ss nb(AWS 4G) 

ช่างเชื่อมอารก์โลหะด้วยมือ
ระดบั 3 (ช่างเชื่อมท่อ) 

Pipe Welder – Manual Metal 
Arc Welder Level 3 

1. ช่างเช่ือมท่ีผ่านการฝึกอบรมยกระดับ (Up Grade Training) หรือ
ใช้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรม 
2. ได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 2 มาก่อน 
3. ผ่านการรับใบรับรองการทดสอบรับรองช่างเช่ือม 2 ใบ  
- ISO 9606-1 111 T BW W01 B t7.8 D150 PF ss nb(AWS 5G-up) 
- ISO 9606-1 111 T BW W01 B t7.8 D150 H-L045 ss nb(AWS 6G-up) 
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 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเช่ือมทิก (Tungsten Inert Gas 
Welding –TIG)  
 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินี้ก าหนดขึ้นโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 9606-1  
โดยมีข้อก าหนดส าหรับการทดสอบ และการรับรองฝีมือของช่างเช่ือมทิก 

1.1.1 ข้อก าหนดต่าง ๆ ในการเป็นช่างเช่ือมท่ีผ่านการรับรองของ กพร./สชล. 
(Requirements) รายละเอียดข้อก าหนดต่าง ๆ ในข้อนี้จะเหมือนกับสาขาอาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะ
ด้วยมือ 

1.1.2 การทดสอบรับรองความรู้ของช่างเช่ือม (Welder Approval Knowledge 
Test)  รายละเอียดการทดสอบรับรองความรู้ของช่างเช่ือมจะเหมือนกับสาขาอาชีพช่างเช่ือมอาร์ก
โลหะด้วยมือ 

1.1.3 การทดสอบรับรองฝีมือช่างเช่ือมเชิงปฏิบัติ (Welder Approval Skill Test) 
รายละเอียดการทดสอบรับรองฝีมือช่างเช่ือมเชิงปฏิบัติจะเหมือนกับสาขาอาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะ
ด้วยมือ 

1.1.4 การทดสอบรับรองฝีมือช่างเช่ือม (Welder Approval Skill Test) การทดสอบ
รับรองฝีมือช่างเช่ือม สาขาอาชีพช่างเช่ือมทิก แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

 

ระดับช่างเชื่อม รายละเอียด 
ช่างเช่ือมทิก ระดับ 1 (ระดับต้น) 

(Job Entry – TIG Welder Level 1) 
1.  ช่ างเช่ือมท่ี ผ่ านการฝึ กอบรมเตรี ยมเข้ าท างาน  (Pre–
employment) หรือผ่านการฝึกอบรมยกระดับ (Up-Grade Training) 
จะเข้าทดสอบช่างเช่ือมทิก ระดับ 1 ส าหรับเหล็กกล้า (W01) ได้  
โดยผ่านการรับใบรับรองการทดสอบรับรองช่างเช่ือม 4 ใบ 
ISO 9606-1 141 P FW W01 t1.5 PB ss (AWS 2F) 
ISO 9606-1 141 P FW W01 t1.5 PF ss (AWS 3F-up) 
ISO 9606-1 141 P FW W01 t1.5 PD ss (AWS 4F) 
ISO 9606-1 141 T FW W01 t2 D114 PF ss (AWS 5F-up) 
2. ช่ างเช่ือมท่ีผ่ านการฝึ กอบรมเตรี ยมเข้ าท างาน  (Pre–
employment)  หรื อผ่ านการฝึ กอบรมยกระดับ (Up-Grade 
Training) จะเข้าทดสอบช่างเช่ือมทิก ระดับ 1 ส าหลับเหล็กกล้า 
ไร้สนิม (W11)  โดยผ่านการรับใบรับรองการทดสอบรับรองช่างเช่ือม 
4 ใบ 
ISO 9606-1 141 P FW W11 t1.5 PB ss (AWS 2F) 
ISO 9606-1 141 P FW W11 t1.5 PF ss (AWS 3F-up) 
ISO 9606-1 141 P FW W11 t1.5 PD ss (AWS 4F) 
ISO 9606-1 141 T FW W11 t3 D114 PF ss (AWS 5F-up) 
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ระดับช่างเชื่อม รายละเอียด 
ช่างเช่ือมทิกระดับ 2 (ระดับสูง) 

Advance – TIG Welder Level 2 
2. ช่างเช่ือมจะต้องได้รับใบและบัตรรับรองช่างตัดเหล็กกล้า 
ด้วยแก๊ส ระดับ 1 และช่างเช่ือมทิก ระดับ 1 ส าหรับเหล็กกล้า 
(W01)  โดยผ่านการรับใบรับรองการทดสอบรับรองช่างเช่ือม 4 ใบ 
ISO 9606-1 141 P BW W01 t1.5 PA ss nb (AWS 1G) 
ISO 9606-1 141 P BW W01 t1.5 PC ss nb (AWS 2G) 
ISO 9606-1 141 P BW W01 t1.5 PF ss nb (AWS 3G-up) 
ISO 9606-1 141 P BW W01 t1.5 PE ss nb (AWS 4G) 
 
3. ช่างเช่ือมต้องได้รับใบและบัตรรับรองช่างเช่ือมทิก ระดับ 1 
ส าหรับเหล็กกล้าไร้สนิม (W11)  โดยผ่านการรับใบรับรองการ
ทดสอบรับรองช่างเช่ือม 4 ใบ 
ISO 9606-1 141 P BW W11 t1.5 PA ss gb (AWS 1G) 
ISO 9606-1 141 P BW W11 t1.5 PC ss gb (AWS 2G) 
ISO 9606-1 141 P BW W11 t1.5 PF ss gb (AWS 3G-up) 
ISO 9606-1 141 P BW W11 t1.5 PE ss gb (AWS 4G) 
 

ช่างเช่ือมทิกระดับ 3 (ช่างเช่ือมท่อ) 
Pipe Welder-TIG Welder Level 3 

1. ช่างเช่ือมต้องผ่านการฝึกอบรมเตรียมเข้าท างาน (Pre–
employment)  หรือผ่านการฝึกอบรมยกระดับ (Up-Grade 
Training )  
2. ช่างเช่ือมจะต้องได้รับใบรับรองช่างเช่ือมทิก ระดับ 2 และ 
ต้องผ่านการรับใบรับรองการทดสอบรับรองช่างเช่ือม 
- ส าหรับเหล็กกล้า (W01) 2 ใบ 
ISO 9606-1 141 T BW W01 t3.2 D114 PF ss nb (AWS 5G-up) 
ISO 9606-1 141 T BW W01 t3.2 D114 H-L045 ss nb (AWS 6G-up) 
-ส าหรับเหล็กกล้าไร้สนิม (W11) 2 ใบ 
ISO 9606-1 141 T BW W11 t2.0 D114 PF ss gb (AWS 5G-up) 
ISO 9606-1 141 T BW W11 t2.0 D114 H-L045 ss gb (AWS 6G-up) 
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 สถาบันการศึกษาที่มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกับงานเชื่อม  

1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 วัตถุประสงค ์  
1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือมและ

ระบบท่ออุตสาหกรรม ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ให้เป็นผู้สร้างเทคโนโลยีเพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะทางด้านวิศวกรรมการเช่ือมและระบบท่ออุตสาหกรรม 

2. เรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผลผลิตด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมในรูปความร่วมมือ
แบบทวิภาคีกับภาคอุตสาหกรรม 

3. เพื่อศึกษาค้นคว้าพัฒนาและสร้างงานวิจัยท่ีมีคุณค่าด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมให้เป็น  
ท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

4. สร้างคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ รวมท้ังสร้างและประยุกต์องค์ความรู้ใหม่
เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 

2) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม  (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ.2555) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีและวิศวกร ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ให้เป็นผู้สร้าง

เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ คู่คุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ รวมท้ังสร้างและ
ประยุกต์องค์ความรู้ใหม่เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 

2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผลผลิตด้านเทคโนโลยี 
3. เพื่อศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและสร้างงานวิจัยท่ีมีคุณค่าด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีสามารถน าความรู้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม 

3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
โลหะการ ส านักงานการอาชีวศึกษา 
 จุดประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษาสุขศึกษา และพลศึกษา ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักการงานอาชีพท่ีสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่างเช่ือมโลหะ ให้ ทัน ต่อ 
การเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพื้นฐานด้าน 
ช่างเช่ือมโลหะ 
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4.  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตน 
5.  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านช่างเช่ือมโลหะในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ

อิสระรวมท้ังการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 
6. เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ

วินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 

 หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมเก่ียวกับงานเชื่อม ประกอบด้วย 

1) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ภารกิจกิจท่ีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ให้บริการแก่บุคคลท่ัวไป 
1.1 การฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าท างาน หมายถึง การฝึกอาชีพท่ีจัดขึ้นให้แก่

แรงงานใหม่ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ และนิสัยอุตสาหกรรม ซึ่งตามระเบียบ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการฝึกเตรียมเข้าท างาน พ.ศ. 2518 ก าหนดให้ผู้สมัครเป็นแรงงานใหม่ 
ท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน อายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยก าหนดให้มีการฝึก 2 ส่วนคือ 

 ส่วนแรก เป็นการฝึกภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเบื้องต้นในสถาบัน มีระยะเวลา
การฝึก 2-12 เดือนในสัดส่วนภาคทฤษฎี ร้อยละ 20 และภาคปฏิบัติร้อยละ 80 

 ส่วนที่สอง คือการศึกษาในกิจการหรือในสถานประกอบการ ใช้เวลาฝึก 1-4 เดือน 
เพื่อให้ผู้รับการฝึกได้ปฏิบัติงานจริง และเรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เมื่อผ่านการฝึกอบรมทั้ง 2 ส่วนผู้จบฝึกจะได้รับวุฒิบัตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

1.2 การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับ การฝึกอบรมให้กับแรงงานท่ีมีทักษะพื้นฐานอยู่แล้ว 
เพื่อให้แรงงานเหล่านี้ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท างานท่ีท าให้ก้าวทันกับเทคโนโลยี 
ท่ีเปล่ียนแปลง และเป็นการเพิ่มความสามารถในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใช้ระยะเวลา 
การฝึกอบรม 12-80 ช่ัวโมง เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้จบฝึกจะได้รับวุฒิบัตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

1.3 การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม การฝึกอบรมให้กับแรงงานท่ีมีทักษะพื้นฐาน
อยู่แล้ว เพื่อให้แรงงานเหล่านี้ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานท่ีท า ให้ก้าวทันกับเทคโนโลยี
ท่ีเปล่ียนแปลงและเป็นการเพิ่มความสามารถในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใช้ระยะเวลา 
การฝึกอบรม 6-80 ช่ัวโมง เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้จบฝึกจะได้รับวุฒิบัตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

1.4 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หมายถึงการทดสอบความสามารถของ
ช่างฝีมือตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานท่ีก าหนดแต่ละประเภท โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 (ข้ันต้น) 
 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 2 (ข้ันกลาง) 
 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 3 (ข้ันสูง) 
 ผู้ผ่านการทดสอบแต่ละระดับ จะได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
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2) สมาคมการเชือ่มโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย ได้มีการเปิดหลักสูตร
ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานเช่ือมและการตรวจสอบดังนี้ 

 2.1  NDT Level 1 (PT/MT,UT,RT) 
 2.2  NDT Level 2 (PT/MT,UT,RT) 
 2.3  Weld Radiograph Interpretation 
 2.4  Welding Engineer 
 2.5  Certified Welding Inspector (CW) 
 2.6  WPS-PQR For Structural Steel 
 2.7  WPS-PQR For Refineries Plant 
 2.8  WPS-PQR For Boiler 
 2.9  Code & Standard  
 2.10 Welding 

โดยออกใบรับรองให้กับผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานท่ีผู้เข้าอบรมต้องการ 

3)  สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย  (Welding Institute of Thailand : WIT)  

 สถาบันการเช่ือมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรท่ีจัดต้ังขึ้นในฐานะเป็นตัวแทนของ 
ประเทศไทย เพื่อท าหน้าท่ีให้การรับรองบุคลากรด้านผู้ประสานงานเช่ือม ตามหลักสูตรของสถาบัน
การเช่ือมสากล (IIW) รวมท้ังให้การรับรองหน่วยงานหรือศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม
ด้านการเช่ือม (ATB) ปัจจุบันสถาบันการเช่ือมสากลมีประเทศสมาชิกจ านวน 56 ประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นประเทศในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมระดับน าของโลก ท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านวิชาชีพนี้ให้สามารถเข้าไปท างานในระดับสากลได้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการ
เข้าท างานของผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพงานเช่ือม โดยเฉพาะงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง ปิโตรเลียม ยานยนต์ให้กว้างขวางมากขึ้น นอกจากนี้สถาบัน
การเช่ือมแห่งประเทศไทย (WIT) ยังช่วยให้ท้ังภาครัฐและเอกชนลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร  
ท่ีต้องส่งบุคลการไปฝึกอบรมเพื่อขอรับการรับรอบในต่างประเทศและยังเปิดโอกาสให้บุคลากรของ
ประเทศไทยท่ีมีความสามารถได้รับการพัฒนาให้เป็นครูหรือวิทยากรฝึกอบรมด้วย  ดังนั้นการด าเนิน
กิจกรรมของสถาบันการเช่ือมแห่งประเทศไทย จึงช่วยสร้างช่ือเสียงตลอดจนการยกระดับมาตรฐาน
ของอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล  นอกจากนี้แล้วยังสนับสนุน  
ให้หน่วยงานหรือศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ ท่ีมีความพร้อมให้ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม  
ด้านงานเช่ือม (ATB) ภายใต้การรับรองของสถาบันการเช่ือมสากล (IIW) และยังเป็นเวทีให้นักวิชาการ 
และบุคลากรท้ังภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม
วิชาการด้านงานเช่ือมในระดับนานาชาติ ท่ีจัดขึ้นทุก ๆ ปี โดยประเทศสมาชิกของสถาบันการเช่ือม
สากล (IIW) 
 โดยมีความส าคัญและท่ีมา วัตถุประสงค์ การจัดองค์กร โครงสร้างองค์กร และผลงาน  
ท่ีผ่านมาตามเอกสารที่แนบ 
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4) สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรครู ช่างเ ช่ือม (Schweisslehrer) เพื่อพัฒนา 
ครูช่างเช่ือมให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีระดับสากลและเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้าน  
งานเช่ือมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากล  
ค. กฎหมายเก่ียวกับมาตรฐานอาชีพช่างเชื่อม 

 1)  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเช่ือมทิก แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  

 ระดับ 1 หมายถึง ผู้ท่ีสามารถเช่ือมเหล็กกล้าหรือเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยมือหรือกึ่งอัตโนมัติ 
โดยกระบวนการเช่ือมอาร์กซึ่งใช้แท่งทังสเตนเป็นอิเล็กโทรด และใช้แก๊สเฉื่อยเป็นแก๊สปกป้อง  
ท่ีเป็นแนวเช่ือมต่อตัวท ี(Fillet Weld) ท้ังในลักษณะการเช่ือมเหล็กแผ่นกับเหล็กแผ่นและเหล็กแผ่น
กับท่อในต าแหน่งท่าเช่ือมต่าง ๆ ได้ทุกต าแหน่ง ตามมาตรฐาน ISO 9606-1 โดยมีคุณภาพของ 
รอยเช่ือม ระดับ B Class ตามมาตรฐาน ISO 5817 

ระดับ 2 หมายถึง ผู้ท่ีสามารถเช่ือมเหล็กกล้าหรือเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยมือหรือกึ่งอัตโนมัติ 
โดยกระบวนการเช่ือมอาร์กซึ่งใช้แท่งทังสเตนเป็นอิเล็กโทรด และใช้แก๊สเฉื่อยเป็นแก๊สปกป้อง  
ท่ีเป็นแนวเช่ือมต่อชน (Butt-Weld) ในลักษณะการเช่ือมเหล็กแผ่นกับเหล็กแผ่นในต าแหน่งท่าเช่ือม
ต่าง ๆ ได้ทุกต าแหน่ง ตามมาตรฐาน ISO 9606-1 โดยมีคุณภาพของรอยเช่ือมระดับ B Class  
ตามมาตรฐาน ISO 5819 

ระดับ 3 หมายถึง ผู้ท่ีสามารถเช่ือมเหล็กกล้าหรือเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยมือหรือกึ่งอัตโนมัติ 
โดยกระบวนการเช่ือมอาร์กซึ่งใช้แท่งทังสเตนเป็นอิเล็กโทรด และใช้แก๊สเฉื่อยเป็นแก๊สปกป้อง  
ท่ีเป็นแนวเช่ือมต่อชน (Butt-Weld) ในลักษณะการเช่ือมต่อในต าแหน่งท่าเช่ือมต่าง ๆ ได้ทุกต าแหน่ง 
ตามมาตรฐาน ISO 9606-1 โดยมีคุณภาพของรอยเช่ือม ระดับ B Class ตามมาตรฐาน ISO 5817 

2) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เร่ืองอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ(ฉบับที่3) 
กระทรวงแรงงานได้ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพช่างเช่ือมทิก  

ในแต่ละระดับดังนี้ 
ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวนัละส่ีร้อยห้าสิบบาท 
ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวนัละหกร้อยสิบห้าบาท 
ระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวนัละเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท 

ส่วนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ไม่มีระบุไว้  
ในประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง 

ง. แผนปฏิบัติการฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่เก่ียวข้อง 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีแผนปฏิบัติการฝึกอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับช่างเช่ือม

ในกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2558 ตามรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 1  แผนปฏิบัติการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จ าแนกตามกลุ่มสาขาอาชีพ 

กลุ่มสาขาอาชีพ เป้าหมายจ านวนคนที่ผ่านการฝึกอบรม 
 141,141 
1. ช่างก่อสร้าง 1,966 
2. ช่างอุตสาหกรรม 10,260 
3. ช่างเครื่องกล 15,639 
4. ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 12,658 
5. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 11,795 
6. เกษตรอุตสาหกรรม 930 
7. ภาคบริการ 76,893 

 
ตารางที่ 2  แผนปฏิบัติการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาช่างเช่ือม 
 

กลุ่มสาขาอาชีพ เป้าหมายจ านวนคนที่ผ่านการฝึกอบรม 
 3,961 
     ช่างอุตสาหกรรม 3,961 
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มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม 
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1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ 

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม 
 
2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน 

ครั้งท่ี 1 : ตุลาคม 2562 

3. ทะเบียนอา้งอิง (Imprint)  

ไม่มี 

4. ข้อมูลเบื้องต้น    

 มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเช่ือม มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาบุคลากร  
ในกลุ่มอาชีพให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของนายจ้างและให้สามารถแข่งขันเป็นท่ียอมรับ  
ในระดับชาติและสากล  

5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละคร้ัง  

ไม่มี 

6. คร้ังที่ 1 (แก้ไข) 

เป็นสาขา 
สาขาวิชาชีพ “การเชื่อมอุตสาหกรรม” เพื่อเป็นการแสดงสาขาการเช่ือมอุตสาหกรรม  

ตามการจ าแนกหมวดหมู่ของวัสดุ ท่ีมีการใช้งานในอุตสาหกรรมการเช่ือม ตามบริบทของประเทศไทย 
โดยสามารถแบ่งกลุ่มวัสดุเบื้องต้นได้ดังนี้ เหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม และอลูมิเนียม  ดังแสดง 
ในภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 แสดงแผนผังการแยกสาขาวิชาชีพช่างเชื่อมอุตสาหกรรม 
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7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) 

คุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม  

  สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า  

ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 สาขาการเช่ือมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า จะต้องผ่าน
การประเมินอย่างน้อย 1 อาชีพ 

 - อาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 
 - อาชีพช่างเช่ือมทิก   ระดับ 2 
 - อาชีพช่างเช่ือมแม็ก   ระดับ 2 
 - อาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์   ระดับ 2 

ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 สาขาการเช่ือมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า จะต้องผ่าน
การประเมินอย่างน้อย 1 อาชีพ 

- อาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ  ระดับ 3 
 - อาชีพช่างเช่ือมทิก   ระดับ 3 
 - อาชีพช่างเช่ือมแม็ก   ระดับ 3 
 - อาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์   ระดับ 3 

ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 สาขาการเช่ือมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า จะต้องผ่าน
การประเมิน 

- อาชีพผู้ช านาญการเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า ระดับ 4 

ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 สาขาการเช่ือมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า จะต้องผ่าน
การประเมิน 

- อาชีพผู้เช่ียวชาญการเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า ระดับ 5 

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม  

ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 สาขาการเช่ือมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม จะต้อง
ผ่านการประเมินอย่างน้อย 1 อาชีพ 

 - อาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ  ระดับ 2 
 - อาชีพช่างเช่ือมทิก   ระดับ 2 
 - อาชีพช่างเช่ือมแม็ก   ระดับ 2 
 - อาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์  ระดับ 2 

ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 สาขาการเช่ือมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม จะต้อง
ผ่านการประเมินอย่างน้อย 1 อาชีพ 

- อาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ  ระดับ 3 
 - อาชีพช่างเช่ือมทิก   ระดับ 3 
 - อาชีพช่างเช่ือมแม็ก   ระดับ 3 
 - อาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์   ระดับ 3 
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ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 สาขาการเช่ือมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม จะต้อง
ผ่านการประเมิน 

- อาชีพผู้ช านาญการเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม ระดับ 4 

ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 สาขาการเช่ือมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม จะต้อง
ผ่านการประเมิน 

- อาชีพผู้เช่ียวชาญการเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม ระดับ 5 

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุอลูมิเนียม  

ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 สาขาการเช่ือมอุตสาหกรรม วัสดุอลูมิเนียม จะต้อง 
ผ่านการประเมินอย่างน้อย 1 อาชีพ 

 - อาชีพช่างเช่ือมทิก   ระดับ 2 
 - อาชีพช่างเช่ือมมิก   ระดับ 2 
ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 สาขาการเช่ือมอุตสาหกรรม วัสดุอลูมิเนียม จะต้อง 

ผ่านการประเมินอย่างน้อย 1 อาชีพ 
 - อาชีพช่างเช่ือมทิก   ระดับ 3 
 - อาชีพช่างเช่ือมมิก   ระดับ 3 

ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 สาขาการเช่ือมอุตสาหกรรม วัสดุอลูมิเนียม จะต้อง 
ผ่านการประเมิน 

- อาชีพผู้ช านาญการเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม ระดับ 4 

ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 สาขาการเช่ือมอุตสาหกรรม วัสดุอลูมิเนียม จะต้อง 
ผ่านการประเมิน 

- อาชีพผู้เช่ียวชาญการเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม ระดับ 5 

คุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาเทคโนโลยีการเชื่อมอุตสาหกรรม 

ผู้ ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 สาขาเทคโนโลยีการเ ช่ือมอุตสาหกรรม จะต้อง 
ผ่านการประเมิน 

- อาชีพนักเทคโนโลยีการเช่ือมอุตสาหกรรม  ระดับ 4 

ผู้ ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 สาขาเทคโนโลยีการเ ช่ือมอุตสาหกรรม จะต้อง 
ผ่านการประเมิน 

- อาชีพนักเทคโนโลยีการเช่ือมอุตสาหกรรม  ระดับ 5 
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8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เก่ียวข้อง (Related Professional Qualifications) 

ไม่มี 

9. รายการหน่วยสมรรถนะท้ังหมดในมาตรฐานอาชีพ 
    (List of ALL Units of competence within This Occupational Standards) 

หน่วยสมรรถนะสาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม 
 10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

10002 การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า 
10003 การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
10004 การเช่ือมวัสดุอลูมิเนียม 
10101 ปรับปรุงคุณภาพงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม และวัสดุอลูมิเนียม 
10102 ปรับปรุงคุณภาพงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
10103 ปรับปรุงคุณภาพงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
10104 ปรับปรุงคุณภาพงานเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 
10105 การจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยเบื้องต้น 
10106 การจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
10201 การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานเช่ือม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10301 ใช้ข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS) เพื่อควบคุมคุณภาพงานเช่ือมได้อย่างถูกต้อง 
10302 จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS) ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 
10401 เตรียมการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน 
10402 ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
10403 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยเช่ือมต่อชนแผ่น 
10404 ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย 
10405 เตรียมการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อตามแบบงาน 
10406 ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อ 
10407 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อ 
10408 ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย 
10501 เตรียมการเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  
10502 ปฏิบัติงานเช่ือมทิกรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
10503 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยเช่ือมต่อชนแผ่น 
10504 ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย 
10505 เตรียมการเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อตามแบบงาน  
10506 ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อ 
10507 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อ 
10508 ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย 
10601 เตรียมการเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  
10602 ปฏิบัติงานเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
10603 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยเช่ือมต่อชนแผ่น 
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10604 ปฏิบัติงานเช่ือมแม็กรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย 
10605 เตรียมการเช่ือมแม็ก รอยต่อชนท่อตามแบบงาน 
10606 ปฏิบัติงานเช่ือมแม็ก รอยต่อชนท่อ 
10607 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมแม็ก รอยต่อชนท่อ 
10608 ปฏิบัติงานเช่ือมแม็ก รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย 
10701 เตรียมการเช่ือมมิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน 
10702 ปฏิบัติงานเช่ือมมิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
10703 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมมิกรอยต่อตัวทีและรอยเช่ือมต่อชนแผ่น 
10704 ปฏิบัติงานเช่ือมมิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย 
10705 เตรียมการเช่ือมมิก รอยต่อชนท่อตามแบบงาน  
10706 ปฏิบัติงานเช่ือมมิก รอยต่อชนท่อ 
10707 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมมิก รอยต่อชนท่อ 
10708 ปฏิบัติงานเช่ือมมิก รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย 
10801 เตรียมการเช่ือมฟลักซ์คอร์  รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน 
10802 ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์  รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
10803 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมฟลักซ์คอร์  รอยต่อตัวทีและรอยเช่ือมต่อชนแผ่น 
10804 ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย 
10805 เตรียมการเช่ือมฟลักซ์คอร์  รอยต่อชนท่อตามแบบงาน 
10806 ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์  รอยต่อชนท่อ 
10807 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมฟลักซ์คอร์  รอยต่อชนท่อ 
10808 ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์  รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย 

10. คุณวุฒิวิชาชีพ  

10.1 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า 

อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

 เป็นผู้ปฏิบัติงานเช่ือมท่ีใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานท่ีก าหนดวิธีการไว้แล้ว 
ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ค าแนะน า การตรวจสอบ และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน 
ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 จะต้องผ่านการประเมิน 6 หน่วย
สมรรถนะ ได้แก่  

1. เตรียมการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  
2. ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
3. ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
4. ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย  
5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
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6. การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า 
โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 ต้องมีความมุ่งมั่น   

ในการท างาน สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง โดยต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และ
ต้องมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 

1.ช่างเช่ือมในสถานประกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องด้านงานเช่ือม
อาร์กโลหะด้วยมือ โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ  

2. ช่างเช่ือมอิสระ ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา               
ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเช่ือม หรือ ผลงานต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ หรือ 

3. บุคคลท่ีผ่านการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างเช่ือมโลหะ หรือ
เทียบเท่า มาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

4.ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง 
โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอน  
เพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือ 

5.ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมด้วยมาตรฐานสากล เช่น ISO, AWS, 
ASME ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ  มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง  
โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเที ยบโอน 
เพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ ยกเว้นสมรรถนะทางด้านความรู้ หรือ 

6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 2 ตามเกณฑ์ประเมินท่ีก าหนด
หรือ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ 
 ช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ หรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้าน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้วัสดุเหล็กกล้าเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและ
เครื่องจักรกล งานต่อเรืองานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนักงานเช่ือมปิโตรเลียม
และปิโตรเคมีคอลและงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ   

10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

10002 การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
10401 เตรียมการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน 
10402 ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
10403 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยเช่ือมต่อชนแผ่น 
10404 ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย 
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อาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 2 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

 เป็นผู้ปฏิบัติงานเช่ือมท่ีใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานท่ีก าหนดวิธีการไว้แล้ว 
ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ค าแนะน า การตรวจสอบ และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน 
ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมทิก ระดับ 2 จะต้องผ่านการประเมิน 6 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  

1. เตรียมการเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  
2. ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
3. ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
4. ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย  
5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
6. การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า 

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของช่างเช่ือมทิก ระดับ 2 ต้องมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง โดยต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และต้องมีจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
 บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 2 
 1.ช่างเช่ือมในสถานประกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องด้านงานเช่ือมทิก 
โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ  
 2. ช่างเช่ือมอิสระ ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา           
ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเช่ือม หรือ ผลงานต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ หรือ 
 3. บุคคลท่ีผ่านการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างเช่ือมโลหะ หรือ
เทียบเท่า มาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
 4. ช่างเช่ือมท่ีมี ใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมทิกมีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง  
โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอน  
เพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือ 
 5. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมด้วยมาตรฐานสากล เช่น ISO, AWS, 
ASME ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมทิก มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง โดยเว้นระยะเวลา 
ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้น 
การทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ ยกเว้นสมรรถนะทางด้านความรู้ หรือ 
 6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 2 ตามเกณฑ์ประเมินท่ีก าหนด หรือ 
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ 
 ช่างเช่ือมทิก หรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้
วัสดุเหล็กกล้าเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรือ  
งานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนักงานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และ
งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
หน่วยสมรรถนะ   

10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

10002 การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
10501 เตรียมการเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  
10502 เช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนท่ออย่างมีคุณภาพ 
10503 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยเช่ือมต่อชนแผ่น 
10504 ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย 

อาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

 เป็นผู้ปฏิบัติงานเช่ือมท่ีใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานท่ีก าหนดวิธีการไว้แล้ว 
ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ค าแนะน า การตรวจสอบ และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน 
ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมแม็ก ระดับ 2 จะต้องผ่านการประเมิน 6 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  

1. เตรียมการเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  
2. ปฏิบัติงานเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
3. ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
4. ปฏิบัติงานเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย  
5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม  
6. การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า 

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของช่างเช่ือมแม็ก ระดับ 2 ต้องมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง โดยต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และต้องมีจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2 
 1. ช่างเช่ือมในสถานประกอบการที่มีประสบการณ์ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องด้านงานเช่ือมแม็ก 
โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ  
 2. ช่างเช่ือมอิสระ ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา                 
ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเช่ือม หรือ ผลงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ หรือ 
 3. บุคคลท่ีผ่านการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างเช่ือมโลหะ หรือ
เทียบเท่า มาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 



 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชพีการเชื่อมอุตสาหกรรม           62 

 

 4. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมแม็ก มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง โดย
เว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอ
ยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือ 
 5. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมด้วยมาตรฐานสากล เช่น ISO, AWS, 
ASME ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมแม็ก มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง โดยเว้นระยะเวลา
ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้น  
การทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ ยกเว้นสมรรถนะทางด้านความรู้ หรือ 
 6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 2 ตามเกณฑ์ประเมิน 
ท่ีก าหนด หรือ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ 
 ช่างเช่ือมแม็ก หรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
ท่ีใช้วัสดุเหล็กกล้าเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน  เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรือ
งานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนักงานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และ
งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ   

10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
10002 การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
10601 เตรียมการเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  
10602 ปฏิบัติงานเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
10603 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยเช่ือมต่อชนแผ่น 
10604  ปฏิบัติงานเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย 

 

อาชีพช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ระดับ 2  
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

 เป็นผู้ปฏิบัติงานเช่ือมท่ีใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานท่ีก าหนดวิธีการไว้แล้ว 
ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ค าแนะน า การตรวจสอบ และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน 
ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ ระดับ 2 จะต้องผ่านการประเมิน 6 หน่วยสมรรถนะ 
ได้แก่  

1. เตรียมการเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  
2. ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์  รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
3. ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
4. ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์  รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย  
5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
6. การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า 
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โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของช่างเ ช่ือมฟลักซ์คอร์  ระดับ 2 ต้องมีความมุ่ งมั่น 
ในการท างาน สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง โดยต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และ
ต้องมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ระดับ 2 
 1. ช่างเช่ือมในสถานประกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องด้านงานเช่ือม  
ฟลักซ์คอร์ โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ  
 2.  ช่างเช่ือมอิสระ ต้องมีอย่ างใดอย่างหนึ่ ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา                   
ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเช่ือม หรือ ผลงานต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ หรือ 
 3. บุคคลท่ีผ่านการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างเช่ือมโลหะ หรือ
เทียบเท่า มาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
 4. ช่างเช่ือมท่ีมี ใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือม 
อย่างต่อเนื่อง โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว  
มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือ 
 5. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมด้วยมาตรฐานสากล เช่น ISO, AWS, 
ASME ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์  มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง โดยเว้น
ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอ
ยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ ยกเว้นสมรรถนะทางด้านความรู้ หรือ 
 6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 2 ตามเกณฑ์ประเมิน 
ท่ีก าหนดหรือ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ 
 ช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ หรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรม 
ต่าง ๆ ท่ีใช้วัสดุเหล็กกล้าเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล  
งานต่อเรืองานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก  งานเช่ือมปิโตรเลียมและ 
ปิโตรเคมีคอล และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ   

10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
10002 การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
10801 เตรียมการเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  
10802 ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
10803 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อตัวทีและรอยเช่ือมต่อชนแผ่น 
10804 ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย 
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อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

 ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมท่ีต้องใช้ความช านาญ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ
และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ควบคุมการปฏิบัติงานและคุณภาพงานในขอบเขตท่ีก าหนด ท างานภายใต้การ
แนะน าของผู้บังคับบัญชา ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3 จะต้องผ่าน
การประเมิน 6 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  

1. เตรียมการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อตามใบงาน  
2. ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อ  
3. ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อ  
4. ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย  
5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
6. การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า 

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3 ต้องมีความมุ่งมั่น  
ในการปฏิบัติงาน มีวินัย พัฒนาตนเอง มีความสามารถในการส่ือสาร ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ 
และต้องมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3 
 1. ช่างเช่ือมในสถานประกอบการท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 มีประสบการณ์ท างาน  
ด้านงานเช่ือมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ ท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ  
 2.  ช่างเช่ือมอิสระ ต้องมีอย่ างใดอย่างหนึ่ ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา                   
ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเช่ือม หรือ ผลงานต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ หรือ 
 3. บุคคลท่ีก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาช่างเช่ือมโลหะ หรือ 
 4. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือม
อย่างต่อเนื่อง โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว  
มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือ 
 5. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมด้วยมาตรฐานสากล เช่น  ISO, AWS, 
ASME ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ท่ียังไม่หมดอายุ ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการ
ทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ 
ยกเว้นสมรรถนะทางด้านความรู้ โดยการประเมินจากศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพหรือ 
 6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 3 ตามเกณฑ์ประเมินท่ี
ก าหนดหรือ 
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ 
 ช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ หรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้าน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้วัสดุเหล็กกล้าเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและ
เครื่องจักรกล งานต่อเรืองานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนักงานเช่ือมปิโตรเลียม
และปิโตรเคมีคอล และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ  

10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
10002 การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
10405 เตรียมการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อตามแบบงาน  
10406 ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อ 
10407 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อ 
10408 ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย 

อาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

 ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมท่ีต้องใช้ความช านาญ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ
และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ควบคุมการปฏิบัติงานและคุณภาพงานในขอบเขตท่ีก าหนด ท างานภายใต้ 
การแนะน าของผู้บังคับบัญชา ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมทิก ระดับ 3 จะต้องผ่านการประเมิน 
6 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  

1. เตรียมการเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อตามใบงาน  
2. ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อ  
3. ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อ  
4. ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย  
5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
6. การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า 

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของช่างเช่ือมทิก ระดับ 3 ต้องมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
มีวินัย พัฒนาตนเอง มีความสามารถในการส่ือสาร ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และต้องมีจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ 
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การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 3 
 1. ช่างเช่ือมในสถานประกอบการท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 2 มีประสบการณ์ท างานด้าน  
งานเช่ือมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ  ท่ีมีอายุไม่เกิน1 ปี หรือ  
 2. ช่างเช่ือมอิสระ ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา  
ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเช่ือม หรือ ผลงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
หรือ 
 3. บุคคลท่ีก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาช่างเช่ือมโลหะ หรือ 
 4. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมทิก มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง 
โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอน  
เพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือ 
 5. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมด้วยมาตรฐานสากล เช่น  ISO, AWS, 
ASME ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมทิกท่ียังไม่หมดอายุ ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว  
มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ ยกเว้นสมรรถนะ
ทางด้านความรู้ โดยการประเมินจากศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพหรือ 
 6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 3 ตามเกณฑ์ประเมิน 
ท่ีก าหนดหรือ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ 
 ช่างเช่ือมทิกหรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้
วัสดุเหล็กกล้าเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรือ  
งานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก งานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และ
งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ  
10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
10002 การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า 
10505 เตรียมการเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อตามแบบงาน  
10506 ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อ 
10507 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อ 
10508 ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย 
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อาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมท่ีต้องใช้ความช านาญ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ
และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ควบคุมการปฏิบัติงานและคุณภาพงานในขอบเขตท่ีก าหนด ท างานภายใต้  
การแนะน าของผู้บังคับบัญชา ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมแม็ก ระดับ 3 จะต้องผ่าน 
การประเมิน 6 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  

1. เตรียมการเช่ือมแม็ก รอยต่อชนท่อตามใบงาน  
2. ปฏิบัติงานเช่ือมแม็ก รอยต่อชนท่อ  
3. ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมแม็ก รอยต่อชนท่อ  
4. ปฏิบัติงานเช่ือมแม็ก รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย  
5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
6. การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า 

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของช่างเช่ือมแม็ก ระดับ 3 ต้องมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
มีวินัย พัฒนาตนเอง มีความสามารถในการส่ือสาร ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และต้องมีจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3 
 1.ช่างเช่ือมในสถานประกอบการท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 มีประสบการณ์ท างานด้าน
งานเช่ือมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ  ท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ  
 2.  ช่างเช่ือมอิสระ ต้องมีอย่ างใดอย่างหนึ่ ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา                      
ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเช่ือม หรือ ผลงานต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ หรือ 
 3. บุคคลท่ีก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาช่างเช่ือมโลหะ หรือ 
 4. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมแม็กมีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง 
โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอน  
เพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือ 
 5. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมด้วยมาตรฐานสากล เช่น  ISO, AWS, 
ASME ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมแม็กท่ียังไม่หมดอายุ ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว 
มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ ยกเว้นสมรรถนะ
ทางด้านความรู้ โดยการประเมินจากศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพหรือ 
 6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 3 ตามเกณฑ์ประเมิน 
ท่ีก าหนดหรือ 
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ 
 ช่างเช่ือมแม็ก หรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
ท่ีใช้วัสดุเหล็กกล้าเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรือ
งานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก งานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และ
งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ  

10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
10002 การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
10605 เตรียมการเช่ือมแม็ก รอยต่อชนท่อตามแบบงาน  
10606 ปฏิบัติงานเช่ือมแม็ก รอยต่อชนท่อ 
10607 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมแม็ก รอยต่อชนท่อ 
10608 ปฏิบัติงานเช่ือมแม็ก รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย 

อาชีพช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ระดับ 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

 ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมท่ีต้องใช้ความช านาญ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ
และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ควบคุมการปฏิบัติงานและคุณภาพงานในขอบเขตท่ีก าหนด ท างานภายใต้  
การแนะน าของผู้บังคับบัญชา ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์  ระดับ 3 จะต้องผ่าน 
การประเมิน 6 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  

1. เตรียมการเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อตามใบงาน  
2. ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อ  
3. ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อ  
4. ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย  
5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
6. การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า 

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์  ระดับ 3 ต้องมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน มีวินัย พัฒนาตนเอง มีความสามารถในการส่ือสาร ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และ 
ต้องมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
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การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ระดับ 3 
 1.ช่างเช่ือมในสถานประกอบการท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 2 มีประสบการณ์ท างานด้าน 
งานเช่ือมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ  ท่ีมีอายุไม่เกิน1 ปี หรือ  
 2.  ช่างเช่ือมอิสระ ต้องมีอย่ างใดอย่างหนึ่ ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา                   
ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเช่ือม หรือ ผลงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ หรือ 
 3. บุคคลท่ีก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาช่างเช่ือมโลหะ หรือ 
 4. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือม 
อย่างต่อเนื่อง โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว  
มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือ 
 5. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมด้วยมาตรฐานสากล เช่น  ISO, AWS, ASME 
ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ ท่ียังไม่หมดอายุ ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว  
มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ ยกเว้นสมรรถนะทางด้าน
ความรู้ โดยการประเมินจากศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพหรือ 
 6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 3 ตามเกณฑ์ประเมิน 
ท่ีก าหนดหรือ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ 
 ช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ หรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรม
ต่างๆ ท่ีใช้วัสดุเหล็กกล้าเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล  
งานต่อเรืองานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก  งานเช่ือมปิโตรเลียมและ 
ปิโตรเคมีคอล และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ  

10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
10002 การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
10805 เตรียมการเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อตามแบบงาน  
10806 ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อ 
10807 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อ 
10808 ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย 

 

 

 

 



 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชพีการเชื่อมอุตสาหกรรม           70 

 

อาชีพผู้ช านาญการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 
ผู้ควบคุมงานเช่ือมท่ีสามารถใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหางาน มีส่วนร่วมในการ

จัดการงานภายในขอบเขตท่ีก าหนด สามารถอธิบายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ 
ระดับ 4 จะต้องผ่านการประเมิน 3 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  

1. จัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
2. ใช้ข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS) เพื่อควบคุมคุณภาพงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
3. ปรับปรุงคุณภาพงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ช านาญการเช่ือม ระดับ 4 ต้องมีความช านาญในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น มีความสามารถในการส่ือสาร มีการพัฒนาตนเองและต้องมีจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้ช านาญการเชื่อม  วัสดุ
เหล็กกล้า ระดับ 4 

1. ช่างเช่ือมในสถานประกอบการท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือม ระดับ 2 หรือ 3 ซึ่งมี
ประสบการณ์ท างานด้านงานเช่ือมอย่างน้อย 2 ปีนับจากวันท่ีได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือม และ  
มีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

2. บุคลากรงานเช่ือมในต าแหน่งหัวหน้าช่างเช่ือม หรือ หัวหน้าช่างประกอบงานเช่ือม   
ท่ีมีประสบการณ์ท างานด้านงานเช่ือมในต าแหน่งดังกล่าวอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรอง  
จากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

3. บุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) ในสาขาช่างเช่ือม
โลหะหรือเทียบเท่าและต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านงานเช่ือมอย่างน้อย 1 ปี 
และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

4. บุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม งานเช่ือมหรือ 
5. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรมระดับ 4 ตามเกณฑ์ประเมิน  

ท่ีก าหนด หรือ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ  
บุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้วัสดุเหล็กกล้า

เป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรืองานช้ินส่วน
ประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก งานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล หรืองานอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ในต าแหน่งหัวหน้าช่างเช่ือม หัวหน้าช่างประกอบงานเช่ือม ช่างเช่ือมอาวุโส 
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หน่วยสมรรถนะ  
10102  ปรับปรุงคุณภาพงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
10105  การจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยเบ้ืองต้น 
10301 ใช้ข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS) เพื่อควบคุมคุณภาพงานเช่ือมได้อย่างถูกต้อง 

อาชีพผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

 เป็นบุคคลท่ีมีทักษะในการบริหารจัดการและต้องใช้ความรู้ความเช่ียวชาญ ในการวิเคราะห์
และแก้ปัญหางาน มีอิสระในการตัดสินใจภายใต้ขอบเขตท่ีก าหนด มีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ 
และสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะได้ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 จะต้องผ่านการประเมิน  
3 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ 

1. จัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  
2. วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS) วัสดุเหล็กกล้า ให้ถูกต้อง 

ตามมาตรฐานสากล 
โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เช่ียวชาญการเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 5 ต้องมีความ

เช่ียวชาญในการบริหารจัดการ มีความสามารถในการส่ือสาร การท างานร่วมกับผู้อื่น มีการพัฒนา
ตนเอง และ ต้องมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่พึงประสงค์ของผู้เช่ียวชาญการเช่ือมอุตสาหกรรม 
ระดับ 5 ต้องมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถ ในการส่ือสาร มีการพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มส่ิงใหม่ ๆ และมีจรรยาบรรณและคุณธรรม  
ในวิชาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้เชี่ยวชาญการเชื่อม ระดับ 5 

1.บุคลากรงานเช่ือมในต าแหน่งหัวหน้าช่างเช่ือม หรือ หัวหน้าช่างประกอบงานเช่ือมท่ีผ่าน
คุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือม ระดับ 4 ท่ีมีประสบการณ์ท างานด้านงานเช่ือมในต าแหน่งดังกล่าวอย่างน้อย 
2 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1ปี หรือ   

2. บุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) ในสาขาช่างเช่ือม
โลหะหรือเทียบเท่าท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือม ระดับ 4 ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน
ด้านงานเช่ือมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

3. บุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ด้าน เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม 
งานเช่ือมท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมระดับ 4 ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านงาน
เช่ือมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

4. บุคคลท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น IWS IWT IWE CWE ซึ่งจะสามารถ 
น าใบรับรองดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ 
หรือ 

5. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 5 ตามเกณฑ์ประเมิน  
ท่ีก าหนด หรือ 



 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชพีการเชื่อมอุตสาหกรรม           72 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ  
บุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้วัสดุเหล็กกล้า

เป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรืองานช้ินส่วน
ประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก งานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล หรืองานอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ในต าแหน่ง วิศวกรงานเช่ือม หัวหน้าช่างเช่ือม หัวหน้าช่างประกอบงานเช่ือม ช่างเช่ือม
อาวุโส 

หน่วยสมรรถนะ 
10105 การจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยเบื้องต้น 
10201 การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานเช่ือม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10302 ถ่ายทอดรายละเอียดข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS) ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 

10.2 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

เป็นผู้ปฏิบัติงานเช่ือมท่ีใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานท่ีก าหนดวิธีการไว้แล้ว 
ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ค าแนะน า การตรวจสอบ และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน  
ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 จะต้องผ่านการประเมิน 6 หน่วย
สมรรถนะ ได้แก่  

1. เตรียมการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  
2. ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
3. ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
4. ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย  
5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
6. การเช่ือมวัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิม 

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 2 ต้องมีความมุ่งมั่น  
ในการท างาน สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง โดยต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และ
ต้องมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 

1.ช่างเช่ือมในสถานประกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องด้านงานเช่ือม
อาร์กโลหะด้วยมือ โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ  

2.  ช่างเช่ือมอิสระ ต้องมีอย่ างใดอย่างหนึ่ ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา                   
ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเช่ือม หรือ ผลงานต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ หรือ 
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3. บุคคลท่ีผ่านการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างเช่ือมโลหะ หรือ
เทียบเท่า มาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

4. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือม
อย่างต่อเนื่อง โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว  
มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือ 

5. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมด้วยมาตรฐานสากล เช่น ISO, AWS, 
ASME ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ  มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง  
โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอน  
เพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ ยกเว้นสมรรถนะทางด้านความรู้ หรือ 

6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม  ระดับ 2 ตามเกณฑ์ประเมิน 
ท่ีก าหนดหรือ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ 
ช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ หรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้าน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้าง
และเครื่องจักรกล งานต่อเรืองานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก  งานเช่ือม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอลและงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ   

10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

10003 การเช่ือมวัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิม 
10401 เตรียมการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน 
10402 ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
10403 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยเช่ือมต่อชนแผ่น 
10404 ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย 

อาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 2 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 
 เป็นผู้ปฏิบัติงานเช่ือมท่ีใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานท่ีก าหนดวิธีการไว้แล้ว 
ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ค าแนะน า การตรวจสอบ และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน 
ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมทิก ระดับ 2 จะต้องผ่านการประเมิน 6 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  

1. เตรียมการเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  
2. ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
3. ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
4. ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย  
5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
6. การเช่ือมวัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิม 
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โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของช่างเช่ือมทิก ระดับ 2 ต้องมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง โดยต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และต้องมีจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 2 
 1.ช่างเช่ือมในสถานประกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องด้านงานเช่ือมทิก 
โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ  

2. ช่างเช่ือมอิสระ ต้องมีอย่ างใดอย่างหนึ่ ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา                    
ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเช่ือม หรือ ผลงานต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ หรือ 
 3. บุคคลท่ีผ่านการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างเช่ือมโลหะ หรือ
เทียบเท่า มาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
 4. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมทิกมีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง โดยเว้น
ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่ งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอน  
เพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือ 
 5. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมด้วยมาตรฐานสากล เช่น ISO, AWS, 
ASME ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมทิก มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง โดยเว้นระยะเวลา 
ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้น 
การทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ ยกเว้นสมรรถนะทางด้านความรู้ หรือ 
 6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม  ระดับ 2 ตามเกณฑ์ประเมิน 
ท่ีก าหนดหรือ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ 
 ช่างเช่ือมทิก หรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง  ๆ  
ท่ีใช้วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล  
งานต่อเรืองานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก งานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตร 
เคมีคอล และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ   

10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

10003 การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
10501 เตรียมการเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  
10502 เช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนท่ออย่างมีคุณภาพ 
10503 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยเช่ือมต่อชนแผ่น 
10504 ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย 
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อาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2  
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

เป็นผู้ปฏิบัติงานเช่ือมท่ีใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานท่ีก าหนดวิธีการไว้แล้ว 
ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ค าแนะน า การตรวจสอบ และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน 
ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมแม็ก ระดับ 2 จะต้องผ่านการประเมิน 6 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  

1. เตรียมการเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  
2. ปฏิบัติงานเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
3. ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
4. ปฏิบัติงานเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย  
5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
6. การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของช่างเช่ือมแม็ก ระดับ 2 ต้องมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง โดยต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และต้องมีจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
 บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2 

1. ช่างเช่ือมในสถานประกอบการที่มีประสบการณ์ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องด้านงานเช่ือมแม็ก 
โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ  

2.  ช่างเช่ือมอิสระ ต้องมีอย่ างใดอย่างหนึ่ ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา                   
ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเช่ือม หรือ ผลงานต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ หรือ 

3. บุคคลท่ีผ่านการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างเช่ือมโลหะ หรือ
เทียบเท่า มาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

4. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมแม็กมีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง 
โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอน  
เพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือ 

5. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมด้วยมาตรฐานสากล เช่น ISO, AWS, 
ASME ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมแม็ก มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง โดยเว้นระยะเวลา
ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้น  
การทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ ยกเว้นสมรรถนะทางด้านความรู้ หรือ 

6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 2 ตามเกณฑ์ประเมิน 
ท่ีก าหนดหรือ 
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ 
 ช่างเช่ือมแม็ก หรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
ท่ีใช้วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล  
งานต่อเรืองานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนักงานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
คอล และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ   

10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
10003 การเช่ือมวัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิม 
10701 เตรียมการเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  
10702 ปฏิบัติงานเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
10703 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยเช่ือมต่อชนแผ่น 
10704 ปฏิบัติงานเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย 

อาชีพช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ระดับ 2  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 
 เป็นผู้ปฏิบัติงานเช่ือมท่ีใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานท่ีก าหนดวิธีการไว้แล้ว 
ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ค าแนะน า การตรวจสอบ และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน 
ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์  ระดับ 2 จะต้องผ่านการประเมิน 6 หน่วยสมรรถนะ 
ได้แก่  

1. เตรียมการเช่ือมฟลักซ์คอร์  รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  
2. ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์  รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
3. ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมฟลักซ์คอร์  รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
4. ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์  รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย  
5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
6. การเช่ือมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของช่างเ ช่ือมฟลักซ์คอร์   ระดับ 2 ต้องมีความมุ่ งมั่น 
ในการท างาน สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง โดยต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และ
ต้องมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
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การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
 บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ระดับ 2 
 1.ช่างเช่ือมในสถานประกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องด้านงานเช่ือม 
ฟลักซ์คอร์  โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ  
 2.  ช่างเช่ือมอิสระ ต้องมีอย่ างใดอย่างหนึ่ ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา                   
ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเช่ือม หรือ ผลงานต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ หรือ 
 3. บุคคลท่ีผ่านการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างเช่ือมโลหะ หรือ
เทียบเท่า มาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
 4.ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง  
โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอน  
เพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือ 
 5.ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมด้วยมาตรฐานสากล เช่น ISO, AWS, 
ASME ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์  มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง โดยเว้น
ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อ  
ขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ ยกเว้นสมรรถนะทางด้านความรู้ หรือ 
 6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 2 ตามเกณฑ์ประเมินท่ี
ก าหนดหรือ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ 
 ช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ หรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ท่ีใช้วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล  
งานต่อเรืองานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก งานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล 
และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ   

10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
10003 การเช่ือมวัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิม 
10801 เตรียมการเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  
10802 ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
10803 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อตัวทีและรอยเช่ือมต่อชนแผ่น 
10804 ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย 
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อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

 ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมท่ีต้องใช้ความช านาญ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ
และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ควบคุมการปฏิบัติงานและคุณภาพงานในขอบเขตท่ีก าหนด ท างานภายใต้  
การแนะน าของผู้บังคับบัญชา ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 3 จะต้อง
ผ่านการประเมิน 6 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  

1. เตรียมการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อตามใบงาน  
2. ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อ  
3. ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อ  
4. ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย  
5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
6. การเช่ือมวัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิม 
โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3 ต้องมีความมุ่งมั่น  

ในการปฏิบัติงาน มีวินัย พัฒนาตนเอง มีความสามารถในการส่ือสาร ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ 
และต้องมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 
ระดับ 3 
 1. ช่างเช่ือมในสถานประกอบการท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 มีประสบการณ์ท างาน  
ด้านงานเช่ือมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ  ท่ีมีอายุไม่เกิน1 ปี หรือ  
 2.  ช่างเช่ือมอิสระ ต้องมีอย่ างใดอย่างหนึ่ ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา                      
ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเช่ือม หรือ ผลงานต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ หรือ 
 3. บุคคลท่ีก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาช่างเช่ือมโลหะ หรือ 
 4. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือม
อย่างต่อเนื่อง โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว  
มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือ 
 5. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมด้วยมาตรฐานสากล เช่น  ISO, AWS, 
ASME ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ท่ียังไม่หมดอายุ ซึ่งจะสามารถน าใบรับรอง  
การทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ 
ยกเว้นสมรรถนะทางด้านความรู้ โดยการประเมินจากศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพหรือ 
 6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ3 ตามเกณฑ์ประเมิน 
ท่ีก าหนดหรือ 
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ 
 ช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ หรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้าน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้าง
และเครื่องจักรกล งานต่อเรืองานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก  งานเช่ือม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ  

10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
10003 การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
10405 เตรียมการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อตามแบบงาน  
10406 ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อ 
10407 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อ 
10408 ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย 

อาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

 ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมท่ีต้องใช้ความช านาญ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ
และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ควบคุมการปฏิบัติงานและคุณภาพงานในขอบเขตท่ีก าหนด ท างานภายใต้  
การแนะน าของผู้บังคับบัญชา ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมทิก ระดับ 3 จะต้องผ่านการประเมิน 
6 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  

1. เตรียมการเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อตามใบงาน  
2. ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อ  
3. ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อ  
4. ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย  
5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
6. การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของช่างเช่ือมทิก ระดับ 3 ต้องมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
มีวินัย พัฒนาตนเอง มีความสามารถในการส่ือสาร ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และต้องมีจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ 
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 3 
 1.ช่างเช่ือมในสถานประกอบการท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 2 มีประสบการณ์ท างานด้านงาน
เช่ือมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ  ท่ีมีอายุไม่เกิน1 ปี หรือ  
 2.  ช่างเช่ือมอิสระ ต้องมีอย่ างใดอย่างหนึ่ ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา                   
ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเช่ือม หรือ ผลงานต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ หรือ 
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 3. บุคคลท่ีก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาช่างเช่ือมโลหะ หรือ 
 4. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมทิกมีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง  
โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอน  
เพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือ 
 5. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมด้วยมาตรฐานสากล เช่น  ISO, AWS, 
ASME ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมทิกท่ียังไม่หมดอายุ ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว  
มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ ยกเว้นสมรรถนะ
ทางด้านความรู้ โดยการประเมินจากศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพหรือ 
 6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ3 ตามเกณฑ์ประเมิน 
ท่ีก าหนดหรือ 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ 
 ช่างเช่ือมทิกหรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง  ๆ  
ท่ีใช้วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล  
งานต่อเรืองานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก งานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล 
และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ  
10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
10003 การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
10505 เตรียมการเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อตามแบบงาน  
10506 ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อ 
10507 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อ 
10508 ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย 

อาชีพช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ระดับ 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

 ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมท่ีต้องใช้ความช านาญ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ
และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ควบคุมการปฏิบัติงานและคุณภาพงานในขอบเขตท่ีก าหนด ท างานภายใต้  
การแนะน าของผู้บังคับบัญชา ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ ระดับ 3 จะต้องผ่าน 
การประเมิน 6 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  

1. เตรียมการเช่ือมฟลักซ์คอร์  รอยต่อชนท่อตามใบงาน  
2. ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์  รอยต่อชนท่อ  
3. ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมฟลักซ์คอร์  รอยต่อชนท่อ  
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4. ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์  รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย  
5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
6. การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์  ระดับ 3 ต้องมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน มีวินัย พัฒนาตนเอง มีความสามารถในการส่ือสาร ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ได้ และ 
ต้องมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ระดับ 3 
 1. ช่างเช่ือมในสถานประกอบการท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 มีประสบการณ์ท างาน  
ด้านงานเช่ือมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ  ท่ีมีอายุไม่เกิน1 ปี หรือ  
 2. ช่างเช่ือมอิสระ ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา  
ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเช่ือม หรือ ผลงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
หรือ 
 3. บุคคลท่ีก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาช่างเช่ือมโลหะ หรือ 
 4. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือม 
อย่างต่อเนื่อง โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว  
มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือ 
 5. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมด้วยมาตรฐานสากล เช่น  ISO, AWS, ASME 
ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ ท่ียังไม่หมดอายุ ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว  
มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ ยกเว้นสมรรถนะทางด้าน
ความรู้ โดยการประเมินจากศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพหรือ 
 6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ3 ตามเกณฑ์ประเมิน 
ท่ีก าหนดหรือ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ 
 ช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ หรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ท่ีใช้วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล  
งานต่อเรืองานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก งานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล 
และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ  
10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
10003 การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
10805 เตรียมการเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อตามแบบงาน  
10806 ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อ 
10807 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อ 
10808 ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย 
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อาชีพผู้ช านาญการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 
ผู้ควบคุมงานเช่ือมท่ีสามารถใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหางาน มีส่วนร่วมในการ

จัดการงานภายในขอบเขตท่ีก าหนด สามารถอธิบายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ 
ระดับ 4 จะต้องผ่านการประเมิน 3 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  

1. จัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
2. ใช้ข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS) เพื่อควบคุมคุณภาพงานเช่ือม เหล็กกล้าไร้สนิม 
3. ปรับปรุงคุณภาพงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ช านาญการเช่ือม ระดับ 4 ต้องมีความช านาญในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น มีความสามารถในการส่ือสาร มีการพัฒนาตนเองและต้องมีจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้ช านาญการเชื่อม          
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม ระดับ 4 

1. ช่างเ ช่ือมในสถานประกอบการท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเ ช่ือม ระดับ 2 หรือ 3  
ซึ่งมีประสบการณ์ท างานด้านงานเช่ือมอย่างน้อย 2 ปีนับจากวันท่ีได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือม และ  
มีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

2. บุคลากรงานเช่ือมในต าแหน่งหัวหน้าช่างเช่ือม หรือ หัวหน้าช่างประกอบงานเช่ือม  
ท่ีมีประสบการณ์ท างานด้านงานเช่ือมในต าแหน่งดังกล่าวอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจาก
สถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

3. บุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) ในสาขาช่างเช่ือม
โลหะหรือเทียบเท่าและต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านงานเช่ือมอย่างน้อย 1 ปี 
และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

4. บุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม งานเช่ือมหรือ 
5. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 4 ตามเกณฑ์ประเมิน  

ท่ีก าหนด หรือ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ  
บุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้วัสดุเหล็กกล้า  

ไร้สนิม เป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรือ 
งานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนักงานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และ
งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในต าแหน่งหัวหน้าช่างเช่ือม หัวหน้าช่างประกอบงานเช่ือม ช่างเช่ือมอาวุโส 

หน่วยสมรรถนะ  

10103 ปรับปรุงคุณภาพงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
10105 การจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยเบื้องต้น 
10301 ใช้ข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS) เพื่อควบคุมคุณภาพงานเช่ือมได้อย่างถูกต้อง 
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อาชีพผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

 เป็นบุคคลท่ีมีทักษะในการบริหารจัดการและต้องใช้ความรู้ความเช่ียวชาญ ในการวิเคราะห์
และแก้ปัญหางาน มีอิสระในการตัดสินใจภายใต้ขอบเขตท่ีก าหนด มีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ 
และสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะได้ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 จะต้องผ่านการประเมิน  
3 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ 

1. จัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  
2. วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS) วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม ให้ถูกต้อง 

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เช่ียวชาญการเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 5 ต้องมีความ
เช่ียวชาญในการบริหารจัดการ มีความสามารถในการส่ือสาร การท างานร่วมกับผู้อื่น มีการพัฒนา
ตนเอง และ ต้องมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่พึงประสงค์ของผู้เช่ียวชาญการเช่ือมอุตสาหกรรม 
ระดับ 5 ต้องมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถ ในการส่ือสาร มีการพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มส่ิงใหม่ ๆ และมีจรรยาบรรณและคุณธรรม  
ในวิชาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้เชี่ยวชาญการเชื่อม ระดับ 5 

1.บุคลากรงานเช่ือมในต าแหน่งหัวหน้าช่างเช่ือม หรือ หัวหน้าช่างประกอบงานเช่ือมท่ีผ่าน
คุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือม ระดับ 4 ท่ีมีประสบการณ์ท างานด้านงานเช่ือมในต าแหน่งดังกล่าวอย่างน้อย 
2 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1ปี หรือ   

2. บุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) ในสาขาช่างเช่ือม
โลหะหรือเทียบเท่าท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือม ระดับ 4 ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน
ด้านงานเช่ือมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

3. บุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ด้าน เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม 
งานเช่ือมท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือม ระดับ 4 ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้าน
งานเช่ือมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

4. บุคคลท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น IWS IWT IWE CWE ซึ่งจะสามารถน า
ใบรับรองดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือ 

5. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 5 ตามเกณฑ์ประเมิน 
ท่ีก าหนด หรือ 

 

 

 



 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชพีการเชื่อมอุตสาหกรรม           84 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ  
บุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม

เป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรืองานช้ินส่วน
ประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก งานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล หรืองานอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ในต าแหน่ง วิศวกรงานเช่ือม หัวหน้าช่างเช่ือม หัวหน้าช่างประกอบงานเช่ือม ช่างเช่ือม
อาวุโส 

หน่วยสมรรถนะ 
10105 การจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยเบื้องต้น 
10201  การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานเช่ือม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10302 ถ่ายทอดรายละเอียดข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS) ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 

10.3 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุอลูมิเนียม 

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุอลูมิเนียม ระดับ 2 

อาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 2 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

เป็นผู้ปฏิบัติงานเช่ือมท่ีใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานท่ีก าหนดวิธีการไว้แล้ว 
ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ค าแนะน า การตรวจสอบ และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน 
ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมทิก ระดับ 2 จะต้องผ่านการประเมิน 6 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  

1. เตรียมการเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  
2. ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
3. ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
4. ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย  
5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
6. การเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของช่างเช่ือมทิก ระดับ 2 ต้องมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง โดยต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และต้องมีจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ 
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การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 2 

 1. ช่างเช่ือมในสถานประกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องด้านงานเช่ือมทิก 
โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ  
 2. ช่างเช่ือมอิสระ ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา  
ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเช่ือม หรือ ผลงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
หรือ 
 3. บุคคลท่ีผ่านการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างเช่ือมโลหะ หรือ
เทียบเท่า มาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
 4. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมทิกมีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง โดยเว้น
ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอ
ยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือ 
 5. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมด้วยมาตรฐานสากล เช่น ISO, AWS, 
ASME ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมทิก มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง โดยเว้นระยะเวลา 
ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้น  
การทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ ยกเว้นสมรรถนะทางด้านความรู้ หรือ 
 6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม  ระดับ 2 ตามเกณฑ์ประเมิน 
ท่ีก าหนดหรือ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ 
ช่างเช่ือมทิก หรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง  ๆ  

ท่ีใช้วัสดุอลูมิเนียมเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรือ
งานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก งานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และ
งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ   

10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

10004 การเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 
10501 เตรียมการเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  
10502 เช่ือมทิกรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนท่ออย่างมีคุณภาพ 
10503 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยเช่ือมต่อชนแผ่น 
10504 ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย 
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อาชีพช่างเชื่อมมิก ระดับ2  
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

เป็นผู้ปฏิบัติงานเช่ือมท่ีใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานท่ีก าหนดวิธีการไว้แล้ว 
ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ค าแนะน า การตรวจสอบ และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน 
ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมมิก ระดับ 2 จะต้องผ่านการประเมิน 6 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  

1. เตรียมการเช่ือมมิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  
2. ปฏิบัติงานเช่ือมมิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
3. ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมมิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
4. ปฏิบัติงานเช่ือมมิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย  
5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
6. การเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของช่างเช่ือมมิก ระดับ 2 ต้องมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง โดยต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และต้องมีจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมมิก ระดับ 2 

1. ช่างเช่ือมในสถานประกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องด้านงานเช่ือมมิก
โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ  

2.  ช่างเช่ือมอิสระ ต้องมีอย่ างใดอย่างหนึ่ ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา                   
ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเช่ือม หรือ ผลงานต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ หรือ 

3. บุคคลท่ีผ่านการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างเช่ือมโลหะ หรือ
เทียบเท่า มาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

4. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมมิกมีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง  
โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอน  
เพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือ 

5. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมด้วยมาตรฐานสากล เช่น ISO, AWS, 
ASME ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมมิก มีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง โดยเว้นระยะเวลา 
ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้น 
การทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ ยกเว้นสมรรถนะทางด้านความรู้ หรือ 

6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม  ระดับ 2 ตามเกณฑ์ประเมิน 
ท่ีก าหนดหรือ 
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ 
ช่างเช่ือมมิก หรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง  ๆ  

ท่ีใช้วัสดุอลูมิเนียมเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรือ
งานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก งานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และ
งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ   

10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
10004 การเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 
10701 เตรียมการเช่ือมมิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  
10702 ปฏิบัติงานเช่ือมมิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
10703 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมมิก รอยต่อตัวทีและรอยเช่ือมต่อชนแผ่น 
10704 ปฏิบัติงานเช่ือมมิกรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย 

อาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมท่ีต้องใช้ความช านาญ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ
และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ควบคุมการปฏิบัติงานและคุณภาพงานในขอบเขตท่ีก าหนด ท างานภายใต้  
การแนะน าของผู้บังคับบัญชา ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมทิก ระดับ 3 จะต้องผ่านการประเมิน 
6 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  

1. เตรียมการเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อตามใบงาน  
2. ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อ  
3. ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อ  
4. ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย  
5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
6. การเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 
โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของช่างเช่ือมทิก ระดับ 3 ต้องมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  

มีวินัย พัฒนาตนเอง มีความสามารถในการส่ือสาร ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และต้องมีจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 3 
 1. ช่างเช่ือมในสถานประกอบการท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 2 มีประสบการณ์ท างานด้าน  
งานเช่ือมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ ท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ  
 2.  ช่างเช่ือมอิสระ ต้องมีอย่ างใดอย่างหนึ่ ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา  
ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเช่ือม หรือ ผลงานต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ หรือ 
 3. บุคคลท่ีก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาช่างเช่ือมโลหะ หรือ 
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 4. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมทิกมีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง  
โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอน  
เพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือ 
 5. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมด้วยมาตรฐานสากล เช่น  ISO, AWS, 
ASME ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมทิกท่ียังไม่หมดอายุ ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว  
มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ ยกเว้นสมรรถนะ
ทางด้านความรู้ โดยการประเมินจากศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพหรือ 
 6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 3 ตามเกณฑ์ประเมิน 
ท่ีก าหนดหรือ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ 

ช่างเช่ือมทิกหรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง  ๆ  
ท่ีใช้วัสดุอลูมิเนียมเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรือ
งานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนักงานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และ
งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ  
10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
10004 การเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 
10505 เตรียมการเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อตามแบบงาน  
10506 ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อ 
10507 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อ 
10508 ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย 

อาชีพช่างเชื่อมมิก ระดับ 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมท่ีต้องใช้ความช านาญ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ
และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ควบคุมการปฏิบัติงานและคุณภาพงานในขอบเขตท่ีก าหนด ท างานภายใต้  
การแนะน าของผู้บังคับบัญชา ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมมิก ระดับ 3 จะต้องผ่านการประเมิน 
6 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  

1. เตรียมการเช่ือมมิก รอยต่อชนท่อตามใบงาน  
2. ปฏิบัติงานเช่ือมมิกรอยต่อชนท่อ  
3. ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมมิก รอยต่อชนท่อ  
4. ปฏิบัติงานเช่ือมมิก รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย  
5. ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
6. การเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชพีการเชื่อมอุตสาหกรรม 89 

 

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของช่างเช่ือมมิก ระดับ 3 ต้องมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
มีวินัย พัฒนาตนเอง มีความสามารถในการส่ือสาร ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และต้องมีจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างเชื่อมมิก ระดับ 3 
 1. ช่างเช่ือมในสถานประกอบการท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 มีประสบการณ์ท างาน  
ด้านงานเช่ือมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ  ท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ  
 2.  ช่างเช่ือมอิสระ ต้องมีอย่ างใดอย่างหนึ่ ง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ใบวุฒิการศึกษา                    
ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเช่ือม หรือ ผลงานต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ หรือ 
 3. บุคคลท่ีก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาช่างเช่ือมโลหะ หรือ 
 4. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมมิกมีหลักฐานแสดงปฏิบัติงานเช่ือมอย่างต่อเนื่อง  
โดยเว้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอน  
เพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ หรือ 
 5. ช่างเช่ือมท่ีมีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเช่ือมด้วยมาตรฐานสากล เช่น  ISO, AWS, 
ASME ในสาขาอาชีพช่างเช่ือมมิกท่ียังไม่หมดอายุ ซึ่งจะสามารถน าใบรับรองการทดสอบดังกล่าว  
มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ ยกเว้นสมรรถนะ
ทางด้านความรู้ โดยการประเมินจากศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพหรือ 
 6. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 3 ตามเกณฑ์ประเมิน 
ท่ีก าหนดหรือ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ 
ช่างเช่ือมมิก หรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง  ๆ  

ท่ีใช้วัสดุอลูมิเนียมเป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรือ
งานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนักงานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และ
งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ  
10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
10004 การเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 
10705 เตรียมการเช่ือมมิก รอยต่อชนท่อตามแบบงาน  
10706 ปฏิบัติงานเช่ือมมิก รอยต่อชนท่อ 
10707 ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมมิก รอยต่อชนท่อ 
10708 ปฏิบัติงานเช่ือมมิก รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย 
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อาชีพผู้ช านาญการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุอลูมิเนียม ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 
ผู้ควบคุมงานเช่ือมท่ีสามารถใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหางาน มีส่วนร่วมในการ

จัดการงานภายในขอบเขตท่ีก าหนด สามารถอธิบายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ 
ระดับ 4 จะต้องผ่านการประเมิน 3 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  

1. จัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
2. ใช้ข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS) เพื่อควบคุมคุณภาพงานเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 
3. ปรับปรุงคุณภาพงานเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ช านาญการเช่ือม ระดับ 4 ต้องมีความช านาญในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น มีความสามารถในการส่ือสาร มีการพัฒนาตนเองและต้องมีจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้ช านาญการเชื่อม วัสดุ
อลูมิเนียม ระดับ 4 

1. ช่างเช่ือมในสถานประกอบการท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือม ระดับ 2 หรือ 3 ซึ่งมี
ประสบการณ์ท างานด้านงานเช่ือมอย่างน้อย 2 ปีนับจากวันท่ีได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือม และ  
มีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

2. บุคลากรงานเช่ือมในต าแหน่งหัวหน้าช่างเช่ือม หรือ หัวหน้าช่างประกอบงานเช่ือม   
ท่ีมีประสบการณ์ท างานด้านงานเช่ือมในต าแหน่งดังกล่าวอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรอง  
จากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

3. บุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) ในสาขาช่างเช่ือม
โลหะหรือเทียบเท่าและต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านงานเช่ือมอย่างน้อย 1 ปี 
และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

4. บุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม งานเช่ือมหรือ 
5. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 4 ตามเกณฑ์ประเมิน  

ท่ีก าหนด หรือ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ  
บุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้วัสดุอลูมิเนียม

เป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรืองานช้ินส่วน
ประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก งานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล หรืองานอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ในต าแหน่งหัวหน้าช่างเช่ือม หัวหน้าช่างประกอบงานเช่ือม ช่างเช่ือมอาวุโส 
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หน่วยสมรรถนะ  

10104 ปรับปรุงคุณภาพงานเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 
10105 การจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยเบื้องต้น 
10301 ใช้ข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS) เพื่อควบคุมคุณภาพงานเช่ือมได้อย่างถูกต้อง 

อาชีพผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุอลูมิเนียม ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

 เป็นบุคคลท่ีมีทักษะในการบริหารจัดการและต้องใช้ความรู้ความเช่ียวชาญ ในการวิเคราะห์
และแก้ปัญหางาน มีอิสระในการตัดสินใจภายใต้ขอบเขตท่ีก าหนด มีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ 
และสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะได้ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 จะต้องผ่านการประเมิน  
3 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ 

1. จัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  
2. วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS) วัสดุอลูมิเนียม ให้ถูกต้อง 

ตามมาตรฐานสากล 

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เช่ียวชาญการเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 5 ต้องมีความ
เช่ียวชาญในการบริหารจัดการ มีความสามารถในการส่ือสาร การท างานร่วมกับผู้อื่น มีการพัฒนา
ตนเอง และ ต้องมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่พึงประสงค์ของผู้เช่ียวชาญการเช่ือมอุตสาหกรรม 
ระดับ 5 ต้องมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถ ในการส่ือสาร มีการพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มส่ิงใหม่ ๆ และมีจรรยาบรรณและคุณธรรม  
ในวิชาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้เชี่ยวชาญการเชื่อม ระดับ 5 

1. บุคลากรงานเช่ือมในต าแหน่งหัวหน้าช่างเช่ือม หรือ หัวหน้าช่างประกอบงานเช่ือม 
ท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือม ระดับ 4  ท่ีมีประสบการณ์ท างานด้านงานเช่ือมในต าแหน่งดังกล่าว 
อย่างน้อย 2 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1ปี หรือ   

2. บุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) ในสาขาช่างเช่ือม
โลหะหรือเทียบเท่าท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือม ระดับ 4 ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน
ด้านงานเช่ือมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

3. บุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ด้าน เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม 
งานเช่ือมท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือม ระดับ 4 ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน 
ด้านงานเช่ือมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

4. บุคคลท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น IWS IWT IWE CWE ซึ่งจะสามารถ 
น าใบรับรองดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ 
หรือ 

5. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 5 ตามเกณฑ์ประเมิน  
ท่ีก าหนด หรือ 
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ  
บุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้วัสดุอลูมิเนียม

เป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรืองานช้ินส่วน
ประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนักงานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล หรืองานอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ในต าแหน่ง วิศวกรงานเช่ือม หัวหน้าช่างเช่ือม หัวหน้าช่างประกอบงานเช่ือม ช่างเช่ือม
อาวุโส 

หน่วยสมรรถนะ 
10105 การจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยเบื้องต้น 
10201 การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานเช่ือม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10302 ถ่ายทอดรายละเอียดข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS)ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 

10.4 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีการเชื่อมอุตสาหกรรม  

อาชีพนักเทคโนโลยีการเชื่อมอุตสาหกรรม ระดับ 4 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

ผู้ควบคุมงานเช่ือมท่ีสามารถใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหางาน มีส่วนร่วม 
ในการจัดการงานภายในขอบเขตท่ีก าหนด สามารถอธิบายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิ
วิชาชีพ ระดับ 4 จะต้องผ่านการประเมิน 6 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  

1. การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
2. การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
3. การเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 
4. จัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
5. ใช้ข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS) เพื่อควบคุมคุณภาพงานเช่ือม  
6. ปรับปรุงคุณภาพงานเช่ือม  

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเทคโนโลยีการเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 4 ต้องมีความ
ช านาญในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความสามารถในการส่ือสาร มีการพัฒนาตนเองและต้องมี
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
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การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักเทคโนโลยีการเชื่อม
อุตสาหกรรม ระดับ 4 

1. ช่างเช่ือมในสถานประกอบการท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือม ระดับ 2 หรือ 3 ซึ่งมี
ประสบการณ์ท างานด้านงานเช่ือมอย่างน้อย 2 ปีนับจากวันท่ีได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือม และ  
มีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

2. บุคลากรงานเช่ือมในต าแหน่งหัวหน้าช่างเช่ือม หรือ หัวหน้าช่างประกอบงานเช่ือม   
ท่ีมีประสบการณ์ท างานด้านงานเช่ือมในต าแหน่งดังกล่าวอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรอง  
จากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

3. บุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) ในสาขาช่างเช่ือม
โลหะหรือเทียบเท่าและต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้านงานเช่ือมอย่างน้อย 1 ปี 
และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

4. บุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม งานเช่ือม หรือ 
5. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม  ระดับ 4 ตามเกณฑ์ประเมิน 

ท่ีก าหนด หรือ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ  
บุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้วัสดุเหล็กกล้า

และเหล็กกล้าไร้สนิม และอลูมิเนียม เป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและ
เครื่องจักรกล งานต่อเรืองานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนักงานเช่ือมปิโตรเลียม
และปิโตรเคมีคอล หรืองานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในต าแหน่งหัวหน้าช่างเช่ือม หัวหน้าช่างประกอบงานเช่ือม 
ช่างเช่ือมอาวุโส 

หน่วยสมรรถนะ  

10002  การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
10003  การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
10004  การเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 
10101 ปรับปรุงคุณภาพงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม และวัสดุอลูมิเนียม 
10105  การจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยเบ้ืองต้น 
10301  ใช้ข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS) เพื่อควบคุมคุณภาพงานเช่ือมได้ถูกต้อง 
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อาชีพนักเทคโนโลยีการเชื่อมอุตสาหกรรม ระดับ 5 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

 เป็นบุคคลท่ีมีทักษะในการบริหารจัดการและต้องใช้ความรู้ความเช่ียวชาญ ในการวิเคราะห์
และแก้ปัญหางาน มีอิสระในการตัดสินใจภายใต้ขอบเขตท่ีก าหนด มีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ 
และสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะได้ผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 จะต้องผ่านการประเมิน  
3 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ 

1. การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
2. การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
3. การเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 
4. จัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  
5. วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานเช่ือมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6. จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS) ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 
โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเทคโนโลยีการเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ 5 ต้องมีความ

เช่ียวชาญในการบริหารจัดการ มีความสามารถในการส่ือสาร การท างานร่วมกับผู้อื่น มีการพัฒนา
ตนเอง และ ต้องมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่พึงประสงค์ของผู้เช่ียวชาญการเช่ือมอุตสาหกรรม 
ระดับ 5 ต้องมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถ ในการส่ือสาร มีการพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มส่ิงใหม่ ๆ และมีจรรยาบรรณและคุณธรรม  
ในวิชาชีพ 

 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักเทคโนโลยีการเชื่อม
อุตสาหกรรม ระดับ 5 

1. บุคลากรงานเช่ือมในต าแหน่งหัวหน้าช่างเช่ือม หรือ หัวหน้าช่างประกอบงานเช่ือม 
ท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือม ระดับ 4 ท่ีมีประสบการณ์ท างานด้านงานเช่ือมในต าแหน่งดังกล่าว
อย่างน้อย 2 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1ปี หรือ   

2. บุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) ในสาขา 
ช่างเช่ือมโลหะหรือเทียบเท่าท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือม ระดับ 4 ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์
การท างานด้านงานเช่ือมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี 
หรือ 

3. บุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ด้าน เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม 
งานเช่ือมท่ีผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเช่ือมระดับ 4 ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้าน  
งานเช่ือมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 

4. บุคคลท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น IWS IWT IWE CWE ซึ่งจะสามารถ 
น าใบรับรองดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะท่ีเทียบเคียงกันได้ 
หรือ 

5. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเช่ือมอุตสาหกรรม ระดับ5 ตามเกณฑ์ประเมิน 
ท่ีก าหนด หรือ 
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ  
บุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้วัสดุเหล็กกล้า 

และเหล็กกล้าไร้สนิม และอลูมิเนียม เป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและ
เครื่องจักรกล งานต่อเรืองานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก งานเช่ือมปิโตรเลียม
และปิโตรเคมีคอล และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในต าแหน่ง วิศวกรงานเช่ือม หัวหน้าช่างเช่ือม หัวหน้า
ช่างประกอบงานเช่ือม ช่างเช่ือมอาวุโส 

หน่วยสมรรถนะ 
10002  การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
10003  การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
10004  การเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 
10106 การจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
10201 การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานเช่ือม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10302 ถ่ายทอดรายละเอียดข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS) ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 
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๑. ตารางแสดงหน้าที่ส่วนต้น  สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม   
นิยามของตัวเลข                                              

หลักตัวเลข หมายถึง 
000xx หน้าท่ีหลักร่วมของสาขาวิชาชีพช่างเชื่อมอุตสาหกรรม (Key Roles) 
000XX หน้าท่ีหลักสมรรถนะร่วมและวัสดุของสาขาวิชาชีพช่างเชื่อมอุตสาหกรรม 
1xxxxxx บทบาทหลักของสาขาวิชาชีพช่างเชื่อมอุตสาหกรรม (Key Roles) 
1XXxxxx หน้าท่ีหลักของสาขาวิชาชีพช่างเชื่อมอุตสาหกรรม (Key Function) 
1xxXXxx หน่วยสมรรถนะของสาขาวิชาชีพช่างเชื่อมอุตสาหกรรม  

(UOC : Unit of Competence) 
1xxxxXX หน่วยสมรรถนะย่อยของสาขาวิชาชีพช่างเชื่อมอุตสาหกรรม  

(EOC : Element of Competence) 
 

ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ 
 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

บทบาทหลัก  
Key Roles 

หน้าที่หลัก   
Key Function 

ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในสาขาอาชีพ
กา ร เ ชื่ อ ม ให้ ส า มา ร ถ
แ ข่ ง ขั น เ ป็ นที่ ย อ ม รั บ 
ในระดับชาติและสากล 

 10  ป ฏิ บั ติ ง า น เ ชื่ อ ม
อุตสาหกรรม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและ
ความรู้ในงานเชื่อมวัสดุ 

101 พัฒนางานเชื่อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 

102 พัฒนาบุคลากรการเชื่อมให้มีคุณภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

103 ออกแบบ วางแผนงานเชื่อม และก าหนดวิธีการ
ในงานเชื่อมให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและ
เหมาะสมกับลักษณะงาน 

   104 เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ  
(MMAW: Manual Metal Arc Welding) 
ตามแบบงานอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 

   105 เชื่อมทิก (TIG: Tungsten Inert Gas) 
ตามแบบงานอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 

   106 เชื่อมแม็ก (MAG: Metal Active Gas) 
ตามแบบงานอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 

   107 เชื่อมมิก(MIG: Metal Inert Gas) 
ตามแบบงานอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 

   108 เชื่อมฟลักซ์คอร์ 
(FCAW: Flux core Arc Welding) 
ตามแบบงานอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 

 
 
 
 

ทบทวนครั้งที่........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ปี 
 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชพีการเชื่อมอุตสาหกรรม 97 

 

 
 

๒. ตารางแสดงหน้าที่ส่วนปลาย                               ทบทวนครั้งที่........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ปี 

หน้าที่หลัก   
Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 
(UOC : Unit of Competence) 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
(EOC : Element of Competence) 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
100xxxx หน้าที่หลักร่วม 10001xx ปฏิบั ติการด้านความ

ปลอดภัย ชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในงาน
เชื่อม 

1000101 ปฏิบั ติตามข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัย ชีวอนามัยในงานเชื่อม 

1000102 ปฏิบั ติตามข้อก าหนดด้านการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมในงานเชื่อม 

  10002xx การเชื่อม 
วัสดุเหล็กกล้า  
 

1000201 ประเภทและชนิดของวัสดุ
เหล็กกล้า 

1000202 ความสามารถในการเชื่อมได้
เหล็กกล้า 

1000203 ลวดเชื่อมลอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม 
วัสดุเหล็กกล้า 

1000204 ปัญหาในการเชื่อมวัสดุเหล็กกล้า 

  10003xx การเชื่อมวัสดุ
เหล็กกล้าไร้สนิม 

1000301 ประเภทและชนิดของวัสดุ
เหล็กกล้าไร้สนิม 

1000302 ความสามารถในการเชื่อมได้
เหล็กกล้าไร้สนิม 

1000303 ลวดเชื่อมลอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม 
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

1000304 ปัญหาในการเชื่อมวัสดุเหล็กกล้า 
ไร้สนิม 

  10004xx การเชื่อมวัสดุ
อลูมิเนียม 

1000401 ประเภทและชนิดของวัสดุ
อลูมิเนียม 

    1000402 ความสามารถในการเชื่อมได้
อลูมิเนียม 

    1000403 ลวดเชื่อมลอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม 
วัสดุอลูมิเนียม 

    1000404 ปัญหาในการเชื่อมวัสดุอลูมิเนียม 
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หน้าที่หลัก   
Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 
(UOC : Unit of Competence) 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
(EOC : Element of Competence) 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
101xxxx พั ฒ น า ง า น

เชื่อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 

10101xx การปรับปรงุคุณภาพ
งานเชื่อม 

วัสดุเหล็กกล้า 
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

วัสดุอลูมิเนียม 

1010101 จ าแนกชนิดของปัญหาด้านคุณภาพ 
ที่เกิดข้ึนกับวัสดุเหล็กกล้า วัสดุ
เหล็กกล้าไร้สนิม วัสดุอลูมิเนียม 

1010102 ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาด้าน
คุณภาพงานเชื่อมของวัสดุเหล็กกล้า 
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม วัสดุ
อลูมิเนียม 

1010103 ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
งานเชื่อมของวัสดุเหล็กกล้า วัสดุ
เหล็กกล้าไร้สนิม วัสดุอลูมิเนียม 

1010104 จัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติด้านคุณภาพ
งานเชื่อมของวัสดุเหล็กกล้า วัสดุ
เหล็กกล้าไร้สนิม วัสดุอลูมิเนียม 

  10102xx การปรับปรงุคุณภาพ
งานเชื่อม 

วัสดุเหล็กกล้า 

1010201 จ าแนกชนิดของปัญหาด้านคุณภาพที่
เกิดข้ึน กับวัสดุเหล็กกล้า 

1010202 ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาด้าน
คุณภาพงานเชื่อมของ วัสดุเหล็กกล้า 

1010203 ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
งานเชื่อมของ วัสดุเหล็กกล้า 

1010204 จัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติด้านคุณภาพ
งานเชื่อมของ วัสดุเหล็กกล้า 

  10103xx การปรับปรงุคุณภาพ
งานเชื่อม 

วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

1010301 จ าแนกชนิดของปัญหาด้านคุณภาพที่
เกิดข้ึนกับ วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

1010302 ก าหนดแนวทางแก้ ไขปัญหาด้าน
คุณภาพงานเชื่อมของ วัสดุเหล็กกล้า  
ไร้สนิม 

1010303 ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
งานเชื่อมของ วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

1010304 จัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติด้านคุณภาพ
งานเชื่อมของ วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

  10104xx การปรับปรงุคุณภาพ
งานเชื่อม 

วัสดุอลูมิเนียม 

1010401 จ าแนกชนิดของปัญหาด้านคุณภาพที่
เกิดข้ึนกับวัสดุอลูมิเนียม 

   1010402 ก าหนดแนวทางแก้ ไขปัญหาด้าน
คุณภาพงานเชื่ อมของ วัส ดุ
อลูมิเนียม 

  1010403 ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
งานเชื่อมของ วัสดุอลูมิเนียม 

  
 

 1010404 จัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติด้านคุณภาพ
งานเชื่อมของ วัสดุอลูมิเนียม 
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หน้าที่หลัก   
Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 
(UOC : Unit of Competence) 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
(EOC : Element of Competence) 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
101xxxx พั ฒ น า ง า น

เชื่อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 

10105xx การจัดการความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย
เบื้องต้น 

1010501 ควบคุมวิธีการปฏิบัติงานให้เป็น
มาตรฐานในแต่ละข้ันตอน 

1010502 ด าเนินการอธิบายสาเหตุและการ
แก้ปัญหา 

1010503 ติดตามและประเมินผลการเกิด
อุบัติเหตุด้านความปลอดภัย 

  10106xx การจัดการความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย
เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

1010601 วิเคราะห์อันตรายในงานเชื่อม 

1010602 ประเมินความเสี่ ยงด้านความ
ปลอดภัยในงานเชื่อม 

1010603 จัดท าข้อก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน
ในแต่ละข้ันตอนของงาน 

 

 

หน้าที่หลัก   
Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 
(UOC : Unit of Competence) 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
(EOC : Element of Competence) 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
102xxxx พัฒนาบุคลากร 

การเชื่อมให้มี
คุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

10201xx การวิเคราะห์และวาง
แผนการปฏิบั ติงาน
เ ชื่ อ ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1020101 ด าเนินการอธิบายสาเหตุและ
แนวทางการแก้ปัญหา 

1020102 ติดตาม ประเมินผลการแก้ปัญหา
คุณภาพงานเชื่อม 

103xxxx รายละเอี ยด
ข้ อ ก า ห น ด
กรรมวิ ธี การ
เชื่อม (WPS) 

10301xx ใช้ข้อ ก าหนดกรรมวิธี
การเชื่อม (WPS) เพ่ือ
ควบคุมคุณภาพงาน
เชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

1030101 ควบคุมการใช้รายละเอียดเฉพาะ
ของการเชื่อม (WPS) ให้เหมาะสม
กับลักษณะงานอย่างถูกต้อง 

  10302xx จัดท ารายละเอียด
ข้อก าหนดกรรมวิธี
การเชื่อม (WPS) ให้
ถู ก ต้ อ ง ต า ม
มาตรฐานสากล 

1030201 จัดท าเอกสารข้อก าหนดกรรมวิธี
การเชื่ อม (WPS) เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

  1030202 ถ่ายทอดการใช้ข้อก าหนดกรรมวิธี
การเชื่อม (WPS) ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ก าหนด 

  10302.03 ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ
รอยต่องานเชื่อม 
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หน้าที่หลัก   
Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 
(UOC : Unit of Competence) 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
(EOC : Element of Competence) 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
104xxxx เ ชื่ อ ม อ า ร์ ก

โลหะด้วยมือ 
ตามแบบงาน
อ ย่ า ง มี
คุณภาพและ
ปลอดภัย 

10401xx เ ต รี ยมก าร เ ชื่ อ ม
อาร์กโลหะด้วยมือ 
ร อ ย ต่ อ ตั วที แ ล ะ
รอยต่อชนแผ่นตาม
แบบงาน  

1040101 ปฏิบัติตามใบสั่งงานเชื่อมอาร์ก
โลหะด้วยมือรอยต่อตัวทีและ
รอยต่อชนแผ่น 

1040102 เตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่อง
เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ อุปกรณ์
การเชื่อมให้มีความพร้อมและ
ตามใบงานได้อย่างถูกต้อง 

  10402xx ป ฏิ บั ติ ง า น เ ชื่ อ ม
อาร์กโลหะด้วยมือ 
ร อ ย ต่ อ ตั วที แ ล ะ
รอยต่อชนแผ่น 
 

1040201 เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อ
ตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

1040202 บันทึกข้อมูลการเชื่อมอาร์ ก
โลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและ
รอยต่อชนแผ่น 

  10403xx ตรวจสอบคุณภาพ
การเชื่อมอาร์กโลหะ
ด้วยมือ รอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่น 

1040301 ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมอาร์ก
โลหะด้วยมือระหว่างการเชื่อม
รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

  10404xx ป ฏิ บั ติ ง า น เ ชื่ อ ม
อาร์กโลหะด้วยมือ 
ร อ ย ต่ อ ตั วที แ ล ะ
รอยต่อชนแผ่นด้วย
ความปลอดภัย 

1040401 จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย
ในกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะ
ด้วยมือรอยต่อตัวทีและรอยต่อ
ชนแผ่น 

  1040402 ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลในงานเชื่อมอาร์กโลหะ
ด้วยมือรอยต่อตัวทีและรอยต่อ
ชนแผ่น 

  10405xx เ ต รี ยมก าร เ ชื่ อ ม
อาร์กโลหะด้วยมือ 
รอยต่อชนท่อตาม
แบบงาน 

1040501 ปฏิบัติตามใบงานเชื่อมอาร์ก
โลหะด้วยมือรอยต่อชนท่อ 

   1040502 เตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่อง
เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ อุปกรณ์
การเชื่อมให้มีความพร้อม 
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หน้าที่หลัก   
Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 
(UOC : Unit of Competence) 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
(EOC : Element of Competence) 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
104xxxx เ ชื่ อ ม อ า ร์ ก

โลหะด้วยมือ 
ตามแบบงาน
อ ย่ า ง มี
คุณภาพและ
ปลอดภัย 

10406xx ปฏิ บั ติ ง า น เ ชื่ อ ม
อาร์กโลหะด้วยมือ 
รอยต่อชนท่อ 

1040601 เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อ
ชนท่อและบันทึกข้อมูลการเชื่อม 

10407xx ตรวจสอบคุณภาพ
การเชื่อมอาร์กโลหะ
ด้วยมือรอยต่อชนท่อ 

1040701 ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมอาร์ก
โลหะด้วยมือระหว่างการเชื่อม
รอยต่อชนท่อ 

  10408xx ป ฏิ บั ติ ง า น เ ชื่ อ ม
อาร์กโลหะด้วยมือ 
รอยต่อชนท่อด้วย
ความปลอดภัย 

1040801 จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย
ในกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะ
ด้วยมือรอยต่อชนท่อ 

  1040802 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
ในงานเชื่อม 
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หน้าที่หลัก   
Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 
(UOC : Unit of Competence) 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
(EOC : Element of Competence) 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
105xxxx เชื่อมทิก ตาม

แบบงานอย่าง
มีคุณภาพและ
ปลอดภัย 

10501xx เตรียมการเชื่อมทิก 
ร อ ย ต่ อ ตั วที แล ะ
รอยต่อชนแผ่นตาม
แบบงาน 

1050101 ปฏิบั ติตามใบสั่ งงานเชื่อมทิก 
รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

1050102 เตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่อง
เชื่อมทิกอุปกรณ์การเชื่อมให้มี
ความพร้อมและตามใบงานได้
อย่างถูกต้อง 

  10502xx ปฏิบั ติงานเชื่อมทิก 
ร อ ย ต่ อ ตั วที แล ะ
รอยต่อชนแผ่น 

1050201 เชื่อมทิกรอยต่อตัวทีและรอยต่อ
ชนแผ่น 

1050202 บันทึกข้อมูลการเชื่อมทิก รอยต่อตัวท ี

  10503xx 
 

ตรวจสอบคุณภาพการ
เชื่อมทิก รอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่น 

1050301 ตร วจสอบชิ้ นง าน เชื่ อ มทิ ก 
ระหว่าง การเชื่อมรอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่น 

  10504xx 
 

ปฏิบั ติงานเชื่อมทิก 
ร อ ย ต่ อ ตั วที แล ะ
รอยต่อชนแผ่นด้วย
ความปลอดภัย 

1050401 จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย
ในกระบวนการเชื่อมทิก รอยต่อ
ตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

  1050402 ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลในงานเชื่อมทิก รอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่น 

  10505xx 
 

เตรียมการเชื่อมทิก 
รอยต่อชนท่อตาม
แบบงาน 

1050501 ปฏิบัติตามใบงานเชื่อมทิก รอยต่อชนท่อ 

  1050502 เตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่อง
เชื่อมทิก อุปกรณ์การเชื่อมให้มี
ความพร้อม 

  10506xx ปฏิบั ติงานเชื่อมทิก 
รอยต่อชนท่อ 

1050601 เชื่อมทิก รอยต่อชนท่อและบันทึก
ข้อมูลการเชื่อม 

  10507xx ตรวจสอบคุณภาพการ
เชื่อมทิก รอยต่อชนท่อ 

1050701 ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมทิกระหว่าง
การเชื่อมรอยต่อชนท่อ 

  10508xx ปฏิบั ติงานเชื่อมทิก 
รอยต่ อชนท่ อด้ วย
ความปลอดภัย 

1050801 จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย
ในกระบวนการเชื่อมทิก รอยต่อ
ชนท่อ 

   1050802 ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลในงานเชื่อม 
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หน้าที่หลัก   
Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 
(UOC : Unit of Competence) 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
(EOC : Element of Competence) 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
106xxxx เชื่อมแม็ก ตาม

แบบงานอย่างมี
คุ ณภาพและ
ปลอดภัย 

10601xx เตรียมการเชื่อมแม็ก 
ร อย ต่ อ ตั วที แล ะ
รอยต่อชนแผ่นตาม
แบบงาน 

1060101 ปฏิบัติตามใบสั่งงานเชื่อมแม็กด้วย
มือรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

1060102 เตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อม
แม็กอุปกรณ์การเชื่อมให้มีความ
พร้อมและตามใบงานได้อย่างถูกต้อง 

  10602xx ปฏิบัติงานเชื่อมแม็ก 
ร อย ต่ อ ตั วที แล ะ
รอยต่อชนแผ่น 

1060201 เชื่อมแม็กรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

1060202 บันทึกข้อมูลการเชื่อมแม็กรอยต่อ
ตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

  10603xx 
 

ตรวจสอบคุณภาพการ
เชื่อมแม็ก รอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่น 

1060301 ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมแม็กระหว่าง
การเชื่อมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชน
แผ่น 

  10604xx 
 

ปฏิบัติงานเชื่อมแม็ก 
ร อย ต่ อ ตั วที แล ะ
รอยต่อชนแผ่นด้วย
ความปลอดภัย 

1060401 จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยใน
กระบวนการเชื่อมแม็ก รอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่น 

  1060402 ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลในงานเชื่อมแม็ก รอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่น 

  10605xx 
 

เตรียมการเชื่อมแม็ก 
รอยต่อชนท่อตามแบบ
งาน 

1060501 ปฏิบัติตามใบงานเชื่อมแม็ก รอยต่อชนท่อ 

  1060502 เตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อม
แม็ก อุปกรณ์การเชื่อมให้มีความพร้อม 

  10606xx ปฏิบัติงานเชื่อมแม็ก 
รอยต่อชนท่อ 

1060601 เชื่อมแม็ก รอยต่อชนท่อและบันทึก
ข้อมูลการเชื่อม 

  10607xx 
 

ตรวจสอบคุณภาพการ
เชื่อมแม็ก รอยต่อชนท่อ 

1060701 ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมแม็กระหว่าง
การเชื่อมรอยต่อชนท่อ 

  10608xx 
 

ปฏิบัติงานเชื่อม 
แม็ก รอยต่อชนท่อได้
อย่างปลอดภัย 

1060801 จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยใน
กระบวนการเชื่อมแม็ก รอยต่อชนท่อ 

   1060802 ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลในงานเชื่อม 
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หน้าที่หลัก   
Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 
(UOC : Unit of Competence) 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
(EOC : Element of Competence) 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
107xxxx เชื่ อมมิ ก  ตาม

แบบงานอย่างมี
คุ ณภาพและ
ปลอดภัย 

10701xx เตรียมการเชื่อมมิก 
ร อ ย ต่ อ ตั วที แ ล ะ
รอยต่อชนแผ่นตาม
แบบงาน 

1070101 ปฏิบั ติตามใบสั่งงานเชื่อมมิก 
ด้วยมือรอยต่อตัวทีและรอยต่อ
ชนแผ่น 

1070102 เตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่อง
เชื่อมมิกอุปกรณ์การเชื่อมให้มี
ความพร้อมและตามใบงานได้
อย่างถูกต้อง 

  10702xx ปฏิบัติงานเชื่อมมิก 
ร อ ย ต่ อ ตั วที แ ล ะ
รอยต่อชนแผ่น 

1070201 เ ชื่ อ มมิ ก  ร อ ย ต่อ ตั วที แ ล ะ
รอยต่อชนแผ่น 

1070202 บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ก า ร เ ชื่ อ ม มิ ก 
รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

  10703xx 
 

ตรวจสอบคุณภาพ
ก า ร เ ชื่ อ ม มิ ก 
ร อ ย ต่ อ ตั วที แ ล ะ
รอยต่อชนแผ่น 

1070301 ตร วจส อบชิ้ น ง าน เ ชื่ อ มมิ ก 
ระหว่างการเชื่อมรอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่น 

  10704xx 
 

ปฏิบัติงานเชื่อมมิก 
ร อ ย ต่ อ ตั วที แ ล ะ
รอยต่อชนแผ่นด้วย
ความปลอดภัย 

1070401 จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย
ในกระบวนการเชื่อมมิก รอยต่อ
ตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

  1070402 ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลในงานเชื่อมมิก รอยต่อตัว
ทีและรอยต่อชนแผ่น 

  10705xx 
 

เตรียมการเชื่อมมิก 
รอยต่อชนท่อตาม
แบบงาน 

1070501 ปฏิ บั ติ ต าม ใบ ง าน เชื่ อ มมิ ก 
รอยต่อชนท่อ 

  1070502 เตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่อง
เชื่อมมิก อุปกรณ์การเชื่อมให้มี
ความพร้อม 
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หน้าที่หลัก   
Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 
(UOC : Unit of Competence) 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
(EOC : Element of Competence) 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
107xxxx เชื่ อมมิ ก  ตาม

แบบงานอย่างมี
คุ ณภาพและ
ปลอดภัย 

10706xx ปฏิบั ติงานเชื่อมมิก 
รอยต่อชนท่อ 

1070601 เชื่ อมมิ ก รอยต่อชนท่อและ
บันทึกข้อมูลการเชื่อม 

  10707xx ตรวจสอบคุณภาพการ
เชื่อมมิก รอยต่อชนท่อ 

1070701 ตร วจส อบชิ้ น ง าน เ ชื่ อ มมิ ก 
ระหว่างการเชื่อมรอยต่อชนท่อ 

  10708xx 
 

ปฏิบั ติ งานเชื่ อมมิ ก 
รอยต่อชนท่อด้วยความ
ปลอดภัย 

1070801 จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย
ในกระบวนการเชื่อมมิก รอยต่อ
ชนท่อ 

1070802 ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคลในงานเชื่อมมิก 
รอยต่อชนท่อ 
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หน้าที่หลัก   
Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 
(UOC : Unit of Competence) 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
(EOC : Element of Competence) 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
108xxxx เชื่อมฟลักซ์คอร์ 

ตามแบบงาน
อย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัย 

10801xx เตรียมการเชื่อม 
ฟลักซ์คอร์  รอยต่อ
ตัวทีและรอยต่อชน
แผ่นตามแบบงาน 

1080101 ปฏิบัติตามใบสั่งงานเชื่อมฟลักซ์
คอร์ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชน
แผ่น 

1080102 เตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่อง
เชื่อม ฟลักซ์คอร์  อุปกรณ์การ
เชื่อมให้มีความพร้อมและตามใบ
งานได้อย่างถูกต้อง 

  10802xx ปฏิบัติงานเชื่อม 
ฟลักซ์คอร์  รอยต่อ
ตัวทีและรอยต่อชน
แผ่น 

1080201 เชื่อมฟลักซ์คอร์  รอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่น 

1080202 บันทึกข้อมูลการเชื่อมฟลักซ์คอร์  
รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

  10803xx ตรวจสอบคุณภาพ
การเชื่อมฟลักซ์คอร์  
ร อ ย ต่ อ ตั วที แ ล ะ
รอยต่อชนแผ่น 

1080301 ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมฟลักซ์
คอร์  ระหว่างการเชื่อมรอยต่อ
ตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

  10804xx 
 

ปฏิบัติงานเชื่อม 
ฟลักซ์คอร์  รอยต่อ
ตัวทีและรอยต่อชน
แ ผ่ น ด้ ว ย ค ว า ม
ปลอดภัย 

1080401 จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย
ในกระบวนการเชื่อมฟลักซ์คอร์  
รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

  1080402 ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลในงานเชื่อมฟลักซค์อร์  
รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

  10805xx 
 

เตรียมการเชื่อม 
ฟลักซ์คอร์  รอยต่อ
ชนท่อตามแบบงาน 

1080501 ปฏิบัติตามใบงานเชื่อมฟลักซ์คอร์  
รอยต่อชนท่อ 

  1080502 เตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่อง
เชื่อมฟลักซ์คอร์  อุปกรณ์การ
เชื่อมให้มีความพร้อม 
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หน้าที่หลัก   
Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 
(UOC : Unit of Competence) 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
(EOC : Element of Competence) 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
108xxxx เชื่อมฟลักซ์คอร์ 

ตามแบบงาน
อย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัย 

10806xx ปฏิบัติงานเชื่อม 
ฟลักซ์คอร์  รอยต่อ
ชนท่อ 

1080601 เชื่อมฟลักซ์คอร์  รอยต่อชนท่อ
และบันทึกข้อมูลการเชื่อม 

  10807xx ตรวจสอบคุณภาพ
การเชื่อมฟลักซ์คอร์  
รอยต่อชนท่อ 

1080701 ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมฟลักซ์
คอร์ ระหว่างการเชื่อมรอยต่อ
ชนท่อ 

  10808xx 
 

ปฏิบัติงานเชื่อม 
ฟลักซ์คอร์  รอยต่อ
ชนท่ อ ด้ ว ยค ว า ม
ปลอดภัย 

1080801 จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย
ในกระบวนการเชื่อมฟลักซ์คอร์  
รอยต่อชนท่อ 

1080802 ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลในงานเชื่อมอาร์กโลหะ
ด้วยมือรอยต่อชนท่อ 
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หน่วยสมรรถนะสาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10001  2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ           
ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1……………….   4. สร้างใหม่ 

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้าระดับ 2, 3  
อาชีพในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม ระดับ 2, 3 
อาชีพในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม วัสดุอลูมิเนียม ระดับ 2, 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถก าหนดรายละเอียดด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในสาขาอุตสาหกรรมงานเช่ือมโครงสร้างและเครื่องจักรกล 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)  

ช่างเช่ือม หรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น 
งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรืองานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก 
งานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้  

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

- ANSI/AWS Z49.1 Safety in welding and cutting 
ISO 45001 -Occupational Health and Safety Management Standard 
BS 8800 -Guide to Occupational Health and Safety (OH&S) Management Systems 
ISO 14000 – OccupationalEnvironmentalManagementStandards 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11.  สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10001.01  ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัย ชีวอนามัย 
ในงานเชื่อม 

1. บอกอันตรายที่เกิดจากประกายไฟหรือสะเก็ด
เชื่อมได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานสากล  

2. บอกมาตรการป้องกันอันตรายที่เกิดจาก
ประกายไฟหรือสะเก็ดเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

3. บอกอันตรายจากการเชื่อมที่มีสาเหตุมาจาก
ไฟฟ้าดูดได้อย่างถูกต้อง 

4. บอกมาตรการป้องกันอันตรายจากการเชื่อม 
ที่มีสาเหตุมาจากไฟฟ้าดูดได้อย่างถูกต้อง 

5. บอกอันตรายจากการเชื่อมที่มีสาเหตุมาจาก
ควัน, แก๊ส และฝุ่นละอองได้อย่างถูกต้อง 

6. บอกมาตรการป้องกันอันตรายจากการเชื่อมที่เกิด
จากควัน,แก๊สและฝุ่นละอองได้อย่างถูกต้อง 

7. บอกอันตรายจากการเชื่อมที่มีสาเหตุมาจาก
รังสีได้อย่างถูกต้อง 

8. บอกมาตรการป้องกันอันตรายจากการเชื่อม 
ที่เกิดจากรังสีได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

10001.02  ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้านการควบคุม
สภาพแวดล้อม 
ในงานเชื่อม 

1. บอกมาตรการควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงาน
ในสภาพแวดล้อมบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง 

2. บอกมาตรการควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงาน
ในสภาพแวดล้อมในที่อับอากาศได้อย่างถูกต้อง 

3. บอกมาตรการควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงาน
ในสภาพแวดล้อมที่เกิดแสงได้อย่างถูกต้อง  

4. บอกมาตรการควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงาน
ในสภาพแวดล้อมที่เกิด เสียง ได้อย่างถูกต้อง  

5. บอกมาตรการควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงาน
ในสภาพแวดล้อมในที่ก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร  
ได้อย่างถูกต้อง 

6. บอกมาตรการควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงาน
ในสภาพแวดล้อมในการเคลื่อนย้ายสิ่งของหนัก 
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

12.  ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
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13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในการปฏิบัติการป้องกันอันตรายจากประกายไฟและสะเก็ดไฟเช่ือม 
2. ความสามารถในการปฏิบัติการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด 
3. ความสามารถในการปฏิบัติการป้องกันอันตรายจากแก๊ส ควัน ฝุ่นละออง 
4. ความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีสูง 
5. ความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ แสง เสียง 
6. ความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมในสถานท่ีอับอากาศ 
7. ความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมในการเคล่ือนย้ายส่ิงของท่ีมีน้ าหนัก 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชีวอนามัยเกี่ยวกับอันตรายจากการเกิดประกายไฟ 
2. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชีวอนามัยเกี่ยวกับอันตรายจากการเกิดสะเก็ดไฟเช่ือม 
3. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชีวอนามัยเกี่ยวกับอันตรายจากการเกิดไฟฟ้าดูด 
4. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชีวอนามัยเกี่ยวกับอันตรายจากการเกิดควัน 
5. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชีวอนามัยเกี่ยวกับอันตรายจากการเกิดฝุ่นละออง 
6. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชีวอนามัยเกี่ยวกับอันตรายจากการเกิดแก๊ส 
7. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในท่ีสูง 
8. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท่ีเกิดจากเสียง 
9. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท่ีเกิดจากแสง 
10. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมส าหรับการปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศและพื้นท่ีจ ากัด 
11. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมส าหรับการปฏิบัติงานในท่ีสูง 
12. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
13. ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการเคล่ือนย้ายส่ิงของหนัก 

14.  หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการแต่งกายและใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเช่ือม 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
3. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อม 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเช่ือมและการป้องกัน
อันตราย การเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม 
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1.  การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2.  การประเมินผลทักษะโดยประเมินจากการสัมภาษณ์และแฟ้มสะสมผลงาน 

15.  ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

 การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมให้ค านึงถึง อันตราย  
ท่ีเกิดจากประกายไฟและสะเก็ดไฟเช่ือม ไฟฟ้าดูด แก็ส ควัน ฝุ่นละออง การปฏิบัติงานและ 
การควบคุมสภาพแวดล้อมในท่ีสูง แสง เสียง สถานท่ีอับอากาศ และการเคล่ือนย้ายส่ิงของท่ีมีน้ าหนัก 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ช่างเช่ือมสามารถระบุข้อก าหนดด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย ท่ีเกี่ยวข้องกับ

อันตรายจากประกายไฟและสเก็ดไฟเช่ือม ไฟฟ้าดูด แก๊ส ควัน ฝุ่นละออง และ 
การปฏิบัติงานในท่ีสูงเป็นต้น 

2. ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมจะป้องกันอันตรายจากประกายไฟและสะเก็ดเช่ือม โดยการสวมใส่
หน้ากาก และชุดเช่ือมเพื่อป้องกันรังสีท่ีเกิดจากการอาร์กและสะเก็ดไฟเช่ือมท่ีจะมา
กระทบกับใบหน้า ตา และผิวหนัง 

3. ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมจะป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด โดยสวมชุดป้องกันอันตรายจาก
งานเช่ือมท่ีได้มาตรฐาน 

4. ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมจะป้องกันอันตรายจากแก็สท่ีเกิดขึ้นจากงานเช่ือม ได้แก่ แก๊ส
คาร์บอนมอนนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ , ควัน และฝุ่นละออง โดยสวมใส่
หน้ากากกรองฝุ่น 

5. ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมจะป้องกันอันตรายจากการท างานในท่ีสูง โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆเช่น 
เข็มขัดนิรภัย บันได นั่งร้าน ลิฟฟ์ 

6. ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมจะป้องกันอันตรายในสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ แสงท่ีเกิดจาก 
การอาร์ก ได้แก่ รังสีอุลตราไวโอเล็ต รังสีอินฟาเรต รังสีแสงวาบ และเสียงท่ีเกิดขึ้น
จากการส่ันสะเทือน การเจียรช้ินงาน โดยใช้อุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ ชุดเช่ือม  
ปล๊ักอุดหู ฝาครอบหู  

7. ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมจะป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานในท่ีอับอากาศ 
หมายถึงสถานท่ีท่ีคับแคบ เช่น ในท่อ ในถัง หรือบริเวณท่ีไม่มีการระบายอากาศ  
ให้ท าการติดต้ังระบบระบายอากาศให้ถูกต้องตามาตรฐาน  

8. ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมจะป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมท่ีมีการเคล่ือนย้ายส่ิงของ 
ท่ีมีน้ าหนัก เช่น ท่อแก๊ส ช้ินงานขนาดใหญ่ เครื่องเช่ือม ให้ท าการใช้อุปกรณ์ในการ
เคล่ือนย้ายท่ีได้มาตรฐานและผู้ปฏิบัติงานต้องใช้วิธีการยกและเคล่ือนย้ายส่ิงของ
อย่างถูกวิธี 
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16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

ไม่มี 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
(Assessment Description and Procedure) 

 เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
2) การสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10002  2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ                  
การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 

3. ทบทวนคร้ังที่…………………………….   4. สร้างใหม่ 

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า ระดับ 2, 3, 4, 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีมีความรู้พื้นฐานในการเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า สามารถปฏิบัติงานเช่ือมเหล็กกล้า 
ได้อย่างมีคุณภาพ ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมงานเช่ือม 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)  

ช่างเช่ือม หรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง  ๆ เช่น 
งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรืองานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก
งานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้  

ไม่มี  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

AWS D1.1: Structural Welding Code Steel 
ASME Boiler and Pressure vesscel Code Sec.IX: Welding, Brazing and Fusing Qualifications 
ISO/TR 15608: Welding-Guilines for a metallic materials grouping system 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10002.01 ประเภทและชนิด
ของวัสดุเหล็กกล้า 

1. บอกคุณสมบัติทั่วไปของวัสดุเหล็กกล้า 
ได้อย่างถูกต้อง 

2. บอกสัญญาลักษณ์การระบุประเภทของ
วัสดุเหล็กกล้า ได้อย่างถูกต้อง 

3. บอกลักษณะการใชง้านของวัสดุ
เหล็กกล้า ได้อย่างถูกต้อง 

4. บอกประเภททของผลิตภัณฑ์ (Product 
Form) ของวัสดุเหล็กกล้าได้อย่างถูกต้อง 

5. บอกสมบัติทางกลของวัสดุเหล็กกล้า  
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10002.02 ความสามารถ 
ในการเชื่อมได้ของวัสดุ
เหล็กกล้า 

1. บอกขนาดความหนาของวัสดุเหล็กกล้า 
ที่สามารถท าการเชื่อมได้โดยไม่ต้อง 
อุ่นชิ้นงาน ได้อย่างถูกต้อง 

2. บอกธาตุผสมหลักที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการเชื่อมได้ของวัสดุ
เหล็กกล้า ได้อย่างถูกต้อง 

3. ระบุความหนาของชิ้นงานที่ต้องท าการ
อุ่นชิ้นงานด้วยกระบวนการทาง 
ความร้อนของวัสดุเหล็กกล้า  
ได้อย่างถูกต้อง 

4. บอกความสามารถในการเชื่อม 
ของวัสดุเหล็กกล้าได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10002.03  ลวดเชื่อมและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมวัสดุ
เหล็กกล้า 

1. บอกชนิดของลวดเชื่อมที่ใช้ในการเชื่อม
วัสดุเหล็กกล้า ได้อย่างถูกต้อง 

2. บอกวิธีการเก็บรักษาลวดเชื่อม 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. บอกวิธีการใช้ลวดเชื่อมส าหรับวัสดุ
เหล็กกล้าได้อย่างถูกต้อง 

4. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด
รอยเชื่อมของวัสดุเหล็กกล้า  
ได้อย่างถูกต้อง 

5. บอกประโยชน์ของการอบลวดเชื่อม 
ได้อย่างถูกต้อง 

6. บอกอุปกรณ์ที่ใช้รักษาอุณหภูม ิ
ลวดเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10002.04 ปัญหาในการเชื่อม
วัสดุเหล็กกล้า 

1. บอกปัญหาของการเกิดจุดบกพร่อง 
ในการเชื่อมวัสดุเหล็กกล้า  
ได้อย่างถูกต้อง 

2. บอกปัญหาในการเลือกใช้ลวดเชื่อม 
ไม่เหมาะสมกับวัสดุเหล็กกล้า  
ได้อย่างถูกต้อง 

3. บอกผลกระทบที่ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดกรรมวิธีการเชื่อม  
ได้อย่างถูกต้อง 

4. บอกปัญหาที่เกิดจากการเลือกใช้อุปกรณ์
ในการเชื่อมวัสดุเหล็กกล้าไม่เหมาะสม  
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเตรียมงานส าหรับการเช่ือมวัสดุ

เหล็กกล้า 
2. ความสามารถในการใช้วัสดุเช่ือมเหล็กกล้า 
3. ความสามารถในการปฏิบัติตามกรรมวิธีการเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุเหล็กกล้า 
2. ความรู้ท่ีเกี่ยวกับความสามารถในการเช่ือมได้ของวัสดุเหล็กกล้า 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการการปฏิบัติงานเช่ือมเหล็กกล้าได้ถูกต้อง 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารที่แสดงถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความสามารถในการ

เช่ือมได้เหล็กกล้า 
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(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับประเภทและชนิดของวัสดุเหล็กกล้าความสามารถ

ในการเช่ือมได้เหล็กกล้าปัญหาในการเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า 
(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 

หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  
ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลทักษะโดยประเมินจากการสัมภาษณ์และแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ค)   ค าแนะน า  

การปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติการตามกรรมวิธีการเช่ือมเหล็กกล้า ได้แก่ การเลือกใช้วัสดุ
เช่ือม เครื่องมือ อุปกรณ์ และการเตรียมรอยต่อ รวมถึงทราบปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเช่ือม  

(ง)   ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมสามารถจ าแนกประเภทและชนิดของวัสดุเหล็กกล้าได้อย่างถูกต้อง  
2. ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมสามารถบอกวิธีการเตรียมรอยต่อส าหรับการเช่ือมวัสดุ เหล็กกล้า 

ได้อย่างถูกต้อง 
3. ผู้ปฏิบั ติงานเ ช่ือมสามารถเลือกใช้วัสดุเ ช่ือมส าหรับการเช่ือมวัสดุ เหล็กกล้า 

ได้อย่างถูกต้อง 
4. ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมสามารถปฏิบัติตามกรรมวิธีการเช่ือมวัสดุเหล็กกล้าได้อย่างถูกต้อง 
5. ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมทราบปัญหาท่ีสามารถเกิดข้ึนในการเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
(Assessment Description and Procedure) 

 เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
2) การสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10003 2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 

การเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
3. ทบทวนคร้ังที่…………………………….   4. สร้างใหม่ 

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม ระดับ 2, 3, 4, 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
เป็นผู้ท่ีมีความรู้พื้นฐานในการเช่ือมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม สามารถปฏิบัติงานเช่ือมเหล็กกล้า

ไร้สนิม ได้อย่างมีคุณภาพ ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมงานเช่ือม 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)  
ช่างเช่ือม หรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง  ๆ เช่น  

งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรืองานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก
งานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้  

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

AWS D1.1: Structural Welding Code Steel 
ASME Boiler and Pressure vesscel Code Sec.IX: Welding, Brazing and Fusing Qualifications 
ISO/TR 15608: Welding-Guilines for a metallic materials grouping system 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10003.01  ประเภทและชนิด
ของวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

1. บอกคุณสมบัติทั่วไปของวัสดุเหล็กกล้า
ไร้สนิม ได้อย่างถูกต้อง 

2. บอกสัญญาลักษณ์การระบุประเภท 
ของวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม  
ได้อย่างถูกต้อง 

3. บอกลักษณะการใชง้านของวัสดุ
เหล็กกล้าไร้สนิมได้อย่างถูกต้อง 

4. บอกธาตุหลักที่บ่งบอกความเป็นวัสดุ
เหล็กกล้าไร้สนิมได้อย่างถูกต้อง 

5. บอกสมบัติทางกลของวัสดุเหล็กกล้า 
ไร้สนิมได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10003.02  ความสามารถ 
ในการเชื่อมได้เหล็กกล้า 
ไร้สนิม 

1. บอกวิธีการเตรียมรอยต่อส าหรับ 
การเชื่อมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
ได้อย่างถูกต้อง 

2. สามารถปฏิบัติตามกรรมวิธีการเชื่อม
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมได้อย่างถูกต้อง 

3. บอกชนิดของเหล็กกล้าไร้สนิมที่ไม่ต้อง
ท าการอุ่นชิ้นงานก่อนท าการเชื่อม 
ได้อย่างถูกต้อง 

4. บอกธาตุผสมหลักในวัสดุเหล็กกล้า 
ไร้สนิมที่มีผลให้เกิดความต้านทาน 
ในการกัดกร่อน ได้อย่างถูกต้อง 

5. บอกสาเหตุของการควบคุมอุณหภูมิ
ระหว่างชั้นเชื่อม (Interpass temp) 
ของวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 

10003.03 ลวดเชื่อมและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมวัสดุ
เหล็กกล้าไร้สนิม 

1. บอกชนิดของลวดเชื่อมที่ใช้ในการเชื่อม
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม ได้อย่างถูกต้อง 

2. บอกวิธีการเก็บรักษาลวดเชื่อม
เหล็กกล้าไร้สนิมได้อย่างถูกต้อง 

3. บอกวิธีการใช้ลวดเชื่อมส าหรับวัสดุ
เหล็กกล้าไร้สนิม ได้อย่างถูกต้อง 

4. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด
รอยเชื่อมของวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม  
ได้อย่างถูกต้อง 

5. บอกวิธีท าความสะอาดรอยไหม้ของ 
ผิวรอยเชื่อมที่เกิดข้ึนบนผิววัสดุ
เหล็กกล้าไร้สนิมได้อย่างถูกต้อง 

 
 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10003.04 ปัญหาในการเชื่อม
เหล็กกล้าไร้สนิม 

1. บอกปัญหาของการเกิดจุดบกพร่อง 
ในการเชื่อมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม  
ได้อย่างถูกต้อง 

2. บอกปัญหาในการเลือกใช้ลวดเชื่อม 
ไม่เหมาะสมกับวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. บอกผลกระทบที่ไม่ปฏิบัติ 
ตามข้อก าหนดกรรมวิธีการเชื่อม  
ได้อย่างถูกต้อง 

4. บอกปัญหาที่เกิดจากการเลือกใช้
อุปกรณ์ในการเชื่อมวัสดุเหล็กกล้า 
ไร้สนิมไม่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเตรียมงานส าหรับการเช่ือมวัสดุ
เหล็กกล้าไร้สนิม 

2. ความสามารถในการใช้วัสดุเช่ือมเหล็กกล้าไร้สนิม 
3. ความสามารถในการปฏิบัติการเช่ือมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

(ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
2. ความรู้ท่ีเกี่ยวกับความสามารถในการเช่ือมได้ของวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
3. ความรู้พื้นฐานปัญหาในการเช่ือมของวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการการปฏิบัติงานเช่ือมเหล็กกล้าไร้สนิมได้ถูกต้อง 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารที่แสดงถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความสามารถ 

ในการเช่ือมได้เหล็กกล้าไร้สนิม 
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(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับประเภทและชนิดของวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความสามารถในการเช่ือมได้เหล็กกล้าไร้สนิม ปัญหาในการเช่ือมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  
ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลทักษะโดยประเมินจากการสัมภาษณ์และแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติติการตามกรรมวิธีการเช่ือมเหล็กกล้าไร้สนิม ได้แก่ การเลือกใช้
วัสดุเช่ือม เครื่องมือ อุปกรณ์ และการเตรียมรอยต่อ รวมถึงทราบปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเช่ือม  

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมสามารถจ าแนกประเภทและชนิดของวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมได้อย่างถูกต้อง  
2. ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมสามารถบอกวิธีการเตรียมรอยต่อส าหรับการเช่ือมวัสดุเหล็กกล้า     

ไร้สนิมได้อย่างถูกต้อง 
3. ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมสามารถเลือกใช้วัสดุเช่ือมส าหรับการเช่ือมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

ได้อย่างถูกต้อง 
4. ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมสามารถปฏิบัติตามกรรมวิธีการเช่ือมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมได้อย่างถูกต้อง 
5. ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมทราบปัญหาท่ีสามารถเกิดข้ึนในการเช่ือมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

ไม่มี 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
(Assessment Description and Procedure) 

 เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
2) การสัมภาษณ์ 
3) แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10004 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
การเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 

3. ทบทวนคร้ังที่…………………………….   4. สร้างใหม่ 

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม วัสดุอลูมิเนียม ระดับ 2, 3, 4, 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีมีความรู้พื้นฐานในการเช่ือมวัสดุอลูมิเนียมสามารถปฏิบัติงานเช่ือมอลูมิเนียม 
ได้อย่างมีคุณภาพ ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมงานเช่ือม 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)  
ช่างเช่ือม หรือบุคลากรงานเช่ือมจากกลุ่มอาชีพการเช่ือมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง  ๆ เช่น 

งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรืองานช้ินส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก
งานเช่ือมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้  

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1: Structural Welding Code Steel 
ASME Boiler and Pressure vesscel Code Sec.IX: Welding, Brazing and Fusing Qualifications 
ISO/TR 15608: Welding-Guilines for a metallic materials grouping system 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10004.01  ประเภทและชนิด
ของวัสดุอลูมิเนียม 

1. บอกคุณสมบัติทั่วไปของวัสดุอลูมิเนียม
ได้อย่างถูกต้อง 

2. บอกสัญญาลักษณ์การระบุประเภท 
ของวัสดุอลูมิเนียมได้อย่างถูกต้อง 

3. บอกลักษณะการใชง้านของวัสดุ
อลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง 

4. บอกธาตุหลักที่บ่งบอกความเป็นวัสดุ
อลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง 

5. บอกสมบัติทางกลของวัสดุอลูมิเนียม  
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10004.02  ความสามารถ 
ในการเชื่อมได้อลูมิเนียม 

1. บอกชนิดของวัสดุอลูมิเนียมที่สามารถ
ปรับปรุงสมบัติทางกลด้วยความร้อน 
ได้อย่างถูกต้อง 

2. บอกขนาดความหนาของวัสดุอลูมิเนียม 
ที่สามารถท าการเชื่อมได้โดยไม่ต้องท า
การอุ่นชิ้นงาน ได้อย่างถูกต้อง 

3. บอกธาตุผสมที่มีผลต่อความสามารถ 
ในการเชื่อมได้ของวัสดุอลูมิเนียม  
ได้อย่างถูกต้อง 

4. บอกผลกระทบของฟิล์มอ๊อกไซด์ 
ที่มีผลต่ออลูมิเนียมได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10004.03 ลวดเชื่อมและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมวัสดุ
อลูมิเนียม 

1. บอกชนิดของลวดเชื่อมที่ใช้ในการเชื่อม
วัสดุอลูมิเนียมได้อย่างถูกต้อง 

2. บอกวิธีการเก็บรักษาลวดเชื่อม
อลูมิเนียมได้อย่างถูกต้อง 

3. บอกวิธีการใช้ลวดเชื่อมส าหรับวัสดุ
อลูมิเนียมได้อย่างถูกต้อง 

4. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด
รอยเชื่อมของวัสดุอลูมิเนียม  
ได้อย่างถูกต้อง 

5. บอกวิธีท าความสะอาดรอยต่อ  
ก่อนท าการเชื่อมอลูมิเนียม  
ได้อย่างถูกต้อง 

6. บอกวิธีท าความสะอาดรอยเชื่อม
อลูมิเนียมได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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  สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10004.04 ปัญหาในการเชื่อม
อลูมิเนียม 

1. บอกปัญหาของการเกิดจุดบกพร่อง 
ในการเชื่อมวัสดุอลูมิเนียม 
ได้อย่างถูกต้อง 

2. บอกปัญหาในการท าความสะอาด
รอยต่อวัสดุอลูมิเนียมไม่เหมาะสม  
ได้อย่างถูกต้อง 

3. บอกผลกระทบที่ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดกรรมวิธีการเชื่อมวัสดุ
อลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง 

4. บอกปัญหาที่เกิดจากการเลือกใช้อุปกรณ์
ในการเชื่อมวัสดุอลูมิเนียมไม่เหมาะสม  
ได้อย่างถูกต้อง 

 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเตรียมงานส าหรับการเช่ือมวัสดุอลูมิเนียม 
2. ความสามารถในการใช้วัสดุเช่ือมอลูมิเนียม 
3. ความสามารถในการปฏิบัติการเช่ือมวัสดุอลูมิเนียม 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุอลูมิเนียม 
2. ความรู้ท่ีเกี่ยวกับความสามารถในการเช่ือมได้ของวัสดุอลูมิเนียม 
3. ความรู้พื้นฐานปัญหาในการเช่ือมของวัสดุอลูมิเนียม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการการปฏิบัติงานเช่ือมอลูมิเนียมได้ถูกต้อง 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
3. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความสามารถ 

ในการเช่ือมได้อลูมิเนียม 
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(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับประเภทและชนิดของวัสดุอลูมิเนียมความสามารถ

ในการเช่ือมได้อลูมิเนียมปัญหาในการเช่ือมวัสดุอลูมิเนียม 
(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 

หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  
ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลทักษะโดยประเมินจากการสัมภาษณ์และแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติการตามกรรมวิธีการเช่ือมอลูมิเนียม ได้แก่ การเลือกใช้วัสดุเช่ือม 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และการเตรียมรอยต่อ รวมถึงทราบปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเช่ือม  

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมสามารถจ าแนกประเภทและชนิดของวัสดุอลูมิเนียมได้อย่างถูกต้อง  
2. ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมสามารถบอกวิธีการเตรียมรอยต่อส าหรับการเช่ือมวัสดุอลูมิเนียม 

ได้อย่างถูกต้อง 
3. ผู้ปฏิบั ติงานเ ช่ือมสามารถเลือกใช้วัสดุเ ช่ือมส าหรับการเช่ือมวัสดุอลูมิ เนียม 

ได้อย่างถูกต้อง 
4. ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมสามารถปฏิบัติตามกรรมวิธีการเช่ือม วัสดุอลูมิเนียมได้อย่างถูกต้อง 
5. ผู้ปฏิบัติงานเช่ือมทราบปัญหาท่ีสามารถเกิดข้ึนในการเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
(Assessment Description and Procedure) 

เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
1. แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 



 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชพีการเชื่อมอุตสาหกรรม           126 

 

 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10101 2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปรับปรุงคุณภาพงานเช่ือม วัสดุ
เหล็กกล้า วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
และวัสดุอลูมิเนียม 

3. ทบทวนคร้ังที่…………1………   4.  สร้างใหม่      

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักเทคโนโลยีการเช่ือมอุตสาหกรรม  ระดับ 4 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 จ าแนกประเภทของปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา

ด้านคุณภาพงานเช่ือมได้สอดคล้องกับลักษณะงาน ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือมได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมและจัดท ามาตรฐานคุณภาพของงานเช่ือมได้ถูกต้อง 

 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
หัวหน้าช่างเช่ือม ผู้ช านาญการเช่ือม ช่างเช่ือมระดับ3 ช่างเช่ือมอาวุโส หรือบุคลากร      

งานเช่ือม การเช่ือมในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรมและกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 
ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
ISO 6520 Classification of geometric imperfection in metallic material. Part 1: Fusion welding 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10101.01 จ าแนกชนิดของ
ปัญหาด้านคุณภาพที่เกิด
ข้ึนกับวัสดุเหล็กกล้า วัสดุ
เหล็กกล้าไร้สนิม วัสดุอลูมิเนียม 

1.  จ าแนกชนิดของความไม่สมบูรณ ์
ที่พบบนชิ้นงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

2.  อธิบายชนิดของความไม่สมบูรณ์ 
ที่พบบนชิ้นงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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10101.02 ก าหนดแนวทาง
แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 
งานเชื่อม ของวัสดุเหล็กกล้า 
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม  
วัสดุอลูมิเนียม 
 

1.  อธิบายสาเหตุของปัญหาที่ก่อให้เกิด
ความไม่สมบูรณ์บนชิ้นงานเชื่อม 
ได้อย่างถูกต้อง 

2.  อธิบายแนวทางแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิด
ความไม่สมบูรณ์บนชิ้นงานเชื่อม 
ได้อย่างถูกต้อง  

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10101.03 ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านคุณภาพงานเชื่อม
ของวัสดุเหล็กกล้า  
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม  
วัสดุอลูมิเนียม 

1.  ก าหนดข้ันตอนการแก้ไขปัญหา 
คุณภาพงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

2.  ด าเนินการตามข้ันตอนการแก้ไขปัญหา
คุณภาพงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10101.04 จัดท าระเบียบวิธี
ปฏิบัติด้านคุณภาพงานเชื่อม
ของวัสดุเหล็กกล้า  
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม  
วัสดุอลูมิเนียม 

1. จัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติการควบคุม
คุณภาพงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

2. จัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติการปรับปรุง 
คุณภาพงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถรวบรวมปัญหาคุณภาพด้านงานเช่ือม 
2. ความสามารถจ าแนกประเภทปัญหาคุณภาพงานเช่ือม 
3. ความสามารถก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือม 
4. ความสามารถจัดเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหา 
5. ความสามารถด าเนินการแก้ไขตามกระบวนการการแก้ปัญหา 
6. ความสามารถจัดท ามาตรฐานคุณภาพงานเช่ือม  

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับชนิดของความไม่สมบูรณ์ในงานเช่ือม 
2. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการเสียรูปทรงในงานเช่ือม 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเทคนิควิธีการแก้ปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือม 
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานคุณภาพงานเช่ือม 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบ

ร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ ท่ีต้องการ 
(Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1.เอกสารรายงานปัญหาคุณภาพด้านงานเช่ือม 
2. ช้ินงานเช่ือม/ ภาพถ่ายช้ินงานเช่ือมท่ีเกิดปัญหา 
3. เอกสารการแก้ไขปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือม 
4. เอกสารมาตรฐานคุณภาพของงานเช่ือม 
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ ชนิดของความไม่สมบูรณ์ในงานเช่ือมปัญหา 

การเสียรูปทรงในงานเช่ือมเทคนิควิธีการแก้ปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือมและการจัดท ามาตรฐาน
คุณภาพงานเช่ือม 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสม

ผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การปรับปรุงคุณภาพงานเช่ือม ค านึงถึงประเภทของปัญหาด้านงานเช่ือม การจัดเตรียม
ความพร้อมในการแก้ปัญหา การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาและการจัดท ามาตรฐานงานเช่ือม 

 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. ประเภทของปัญหาด้านงานเช่ือมจ าแนกได้ 2 ลักษณะดังนี้คือ  
1.1 ปัญหาความไม่สมบูรณ์ในงานเช่ือม ได้แก่ รอยแตกร้าว โพรงอากาศ สารฝังใน 

หลอมละลายไม่สมบูรณ์ รูปร่างภายนอกไม่สมบูรณ์ การกัดกร่อน การแตกหักเสียหาย 
1.2 ปัญหาของการเสียรูปทรงในช้ินงานเช่ือม ได้แก่ การบิดงอ ความเค้นในงานเช่ือม   

2. การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือมจะต้องครอบคลุมถึง วิธีการ
ป้องกันปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากความไม่สมบูรณ์ในงานเช่ือมและปัญหาการเสียรูปทรงในช้ินงานเช่ือม 
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3. การจัดเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย การประชุมคณะท างาน  
ท่ีเกีย่วข้อง การวางแผนการปฏิบัติการแก้ไขตามแนวทางท่ีก าหนด การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ฯลฯ 

4. กระบวนการแก้ไข ประกอบด้วย การแก้ไขทางกายภาพ และการให้ความรู้กับช่างเช่ือม 
5. มาตรฐานคุณภาพของงานเช่ือมจัดท าขึ้นหลังจากการแก้ปัญหาได้บรรลุตามแนวทาง 

ท่ีก าหนด และเพื่อให้ปัญหาในงานเช่ือมดังกล่าวไม่เกิดขึ้นอีกจึงต้องจัดท าเป็นมาตรฐานคุณภาพ  
งานเช่ือมต่อไป  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
(Assessment Description and Procedure)  

เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
 2) เอกสารบันทึกจากการสังเกต 
 3) แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10102 2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปรับปรุงคุณภาพงานเช่ือม      
วัสดุเหล็กกล้า 

3. ทบทวนคร้ังที่…………1………   4.  สร้างใหม่     

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพผู้ช านาญการเช่ือมอุตสาหกรรม   ระดับ 4 
อาชีพนักเทคโนโลยีการเช่ือมอุตสาหกรรม  ระดับ 4 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 จ าแนกประเภทของปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา

ด้านคุณภาพงานเช่ือมได้สอดคล้องกับลักษณะงาน ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือม 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและจัดท ามาตรฐานคุณภาพของงานเช่ือมได้ถูกต้อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
หัวหน้าช่างเช่ือม ผู้ช านาญการเช่ือม ช่างเช่ือมระดับ3 ช่างเช่ือมอาวุโส หรือบุคลากร      

งานเช่ือม การเช่ือมในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรมและกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
 ISO 6520 Classification of geometric imperfection in metallic material. Part 1: 
Fusion welding 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10102.01 จ าแนกชนิดของ
ปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดข้ึนกับ 
วัสดุเหล็กกล้า  
 

1. จ าแนกชนิดของความไม่สมบูรณ ์
ที่พบบนชิ้นงานเชื่อม วัสดุเหล็กกล้า  
ได้อย่างถูกต้อง 

2. อธิบายชนิดของความไม่สมบูรณ์ 
ที่พบบนชิ้นงานเชื่อม วัสดุเหล็กกล้า  
ได้อย่างถูกต้อง 

3. อธิบายสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา
ความไม่สมบูรณ์ในงานเชื่อมวัสดุ
เหล็กกล้า ได้อย่างถูกต้อง 

4. อธิบายเกณฑ์การยอมรับการใช้งาน 
ของความไม่สมบูรณ์ในงานเชื่อมวัสดุ
เหล็กกล้า ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10102.02 ก าหนดแนวทาง
แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 
งานเชื่อมของวัสดุเหล็กกล้า  
 

1. ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิด
ความไม่สมบูรณ์บนชิ้นงานเชื่อมวัสดุ
เหล็กกล้า ได้อย่างถูกต้อง 

2. อธิบายแนวทางแก้ไขปัญหาขุด
บกพร่องในชิ้นงานเชื่อมวัสดุเหล็กกล้า 
ได้อย่างถูกต้อง 

  

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10102.03 ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านคุณภาพงานเชื่อม
ของวัสดุเหล็กกล้า  

1.  ก าหนดข้ันตอนการแก้ไขปัญหา
คุณภาพงานเชื่อม วัสดุเหล็กกล้า  
ได้อย่างถูกต้อง 

2. ด าเนินการตามข้ันตอนการแก้ไขปัญหา
คุณภาพงานเชื่อมวัสดุเหล็กกล้า ได้
อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10102.04 จัดท าระเบียบวิธี
ปฏิบัติด้านคุณภาพงานเชื่อม
ของวัสดุเหล็กกล้า  

 

1. จัดท าคู่มือวิธีปฏิบัติการเชื่อมวัสดุ
เหล็กกล้า ได้อย่างถูกต้อง 

2. จัดท าคู่มือวิธีการควบคุมคุณภาพ 
งานเชื่อมวัสดุเหล็กกล้า ได้อย่างถูกต้อง 

3. จัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติการปรับปรุง 
คุณภาพงานเชื่อม วัสดุเหล็กกล้า  
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถรวบรวมปัญหาคุณภาพด้านงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
2. ความสามารถจ าแนกประเภทปัญหาคุณภาพงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
3. ความสามารถก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
4. ความสามารถจัดเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหางานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
5. ความสามารถด าเนินการแก้ใขตามกระบวนการแก้ปัญหางานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
6. ความสามารถจัดท ามาตรฐานคุณภาพงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับชนิดของความไม่สมบูรณ์ในงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
2. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการเสียรูปทรงในงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเทคนิควิธีการแก้ปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานคุณภาพงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้า 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบ

ร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ ท่ีต้องการ 
(Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรายงานปัญหาคุณภาพด้านงานเช่ือม 
2. ช้ินงานเช่ือม/ ภาพถ่ายช้ินงานเช่ือมท่ีเกิดปัญหา 
3. เอกสารการแก้ไขปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือม 
4. เอกสารมาตรฐานคุณภาพของงานเช่ือม 
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ ชนิดของความไม่สมบูรณ์ในงานเช่ือมปัญหา 

การเสียรูปทรงในงานเช่ือมเทคนิควิธีการแก้ปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือมและการจัดท ามาตรฐาน
คุณภาพงานเช่ือม 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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(ง) วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสม

ผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การปรับปรุงคุณภาพงานเช่ือม ค านึงถึงประเภทของปัญหาด้านงานเช่ือม การจัดเตรียม
ความพร้อมในการแก้ปัญหา การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาและการจัดท ามาตรฐานงานเช่ือม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ประเภทของปัญหาด้านงานเช่ือมจ าแนกได้ 2 ลักษณะดังนี้คือ  

1.1 ปัญหาความไม่สมบูรณ์ในงานเช่ือม ได้แก่ รอยแตกร้าว โพรงอากาศ สารฝังใน 
หลอมละลายไม่สมบูรณ์ รูปร่างภายนอกไม่สมบูรณ์ การกัดกร่อน การแตกหักเสียหาย 

1.2 ปัญหาของการเสียรูปทรงในช้ินงานเช่ือม ได้แก่ การบิดงอ ความเค้นในงานเช่ือม   
2. การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือมจะต้องครอบคลุมถึง วิธีการ

ป้องกันปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากความไม่สมบูรณ์ในงานเช่ือมและปัญหาการเสียรูปทรงในช้ินงานเช่ือม 
3. การจัดเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย การประชุมคณะท างาน 

ท่ีเกีย่วข้อง การวางแผนการปฏิบัติการแก้ไขตามแนวทางท่ีก าหนด การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ฯลฯ 
4. กระบวนการแก้ไข ประกอบด้วย การแก้ไขทางกายภาพ และการให้ความรู้กับช่างเช่ือม 
5. มาตรฐานคุณภาพของงานเช่ือมจัดท าขึ้นหลังจากการแก้ปัญหาได้บรรลุตามแนวทาง  

ท่ีก าหนด และเพื่อให้ปัญหาในงานเช่ือมดังกล่าวไม่เกิดขึ้นอีกจึงต้องจัดท าเป็นมาตรฐานคุณภาพงาน
เช่ือมต่อไป  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
(Assessment Description and Procedure)  

เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
 2) เอกสารบันทึกจากการสังเกต 
 3) แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10103 2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปรับปรุงคุณภาพงานเช่ือม      
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

3. ทบทวนคร้ังที่…………1………   4.  สร้างใหม่    

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพผู้ช านาญการเช่ือมอุตสาหกรรม   ระดับ 4 
อาชีพนักเทคโนโลยีการเช่ือมอุตสาหกรรม  ระดับ 4 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 จ าแนกประเภทของปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา

ด้านคุณภาพงานเช่ือมได้สอดคล้องกับลักษณะงาน ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือม  
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและจัดท ามาตรฐานคุณภาพของงานเช่ือมได้ถูกต้อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
หัวหน้าช่างเช่ือม ผู้ช านาญการเช่ือม ช่างเช่ือมระดับ3 ช่างเช่ือมอาวุโส หรือบุคลากร      

งานเช่ือม การเช่ือมในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรมและกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
ISO 6520 Classification of geometric imperfection in metallic material. Part 1: Fusion welding 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10103.01 จ าแนกชนิดของ
ปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดข้ึนกับ
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม  
วัสดุอลูมิเนียม 
 

1. จ าแนกชนิดของความไม่สมบูรณ ์
ที่พบบนชิ้นงานเชื่อม วัสดุเหล็กกล้า 
ไร้สนิม ได้อย่างถูกต้อง 

2. อธิบายชนิดของความไม่สมบูรณ์ 
ที่พบบนชิ้นงานเชื่อม วัสดุเหล็กกล้า 
ไร้สนิม ได้อย่างถูกต้อง 

3. อธิบายสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา
ความไม่สมบูรณ์ในงานเชื่อมวัสดุ
เหล็กกล้าไร้สนิม ได้อย่างถูกต้อง 

4. อธิบายเกณฑ์การยอมรับการใช้งาน 
ของความไม่สมบูรณ์ในงานเชื่อมวัสดุ
เหล็กกล้า ไร้สนิม ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10103.02 ก าหนดแนวทาง
แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 
งานเชื่อมของวัสดุเหล็กกล้า 
ไร้สนิม วัสดุอลูมิเนียม 
 

1. อธิบายสาเหตุของปัญหาที่ก่อให้เกิด
ความไม่สมบูรณ์บนชิ้นงานเชื่อมวัสดุ
เหล็กกล้าไร้สนิม ได้อย่างถูกต้อง 

2. อธิบายแนวทางแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิด
ความไม่สมบูรณ์บนชิ้นงานเชื่อมวัสดุ
เหล็กกล้าไร้สนิม ได้อย่างถูกต้อง 

3. อธิบายแนวทางแก้ไขปัญหาขุด
บกพร่องในชิ้นงานเชื่อมวัสดุเหล็กกล้า  
ไร้สนิม ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10103.03 ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านคุณภาพงานเชื่อม
ของวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
 

1.  ก าหนดข้ันตอนการแก้ไขปัญหา
คุณภาพงานเชื่อม วัสดุเหล็กกล้าไร้
สนิม ได้อย่างถูกต้อง 

2.  ด าเนินการตามข้ันตอนการแก้ไขปัญหา
คุณภาพงานเชื่อมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10103.04 จัดท าระเบียบวิธี
ปฏิบัติด้านคุณภาพงานเชื่อม
ของวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

 

1. จัดท าคู่มือวิธีปฏิบัติการเชื่อมวัสดุ
เหล็กกล้าไร้สนิม ได้อย่างถูกต้อง 

2. จัดท าคู่มือวิธีการควบคุมคุณภาพ 
งานเชื่อมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม  
ได้อย่างถูกต้อง 

3. จัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติการปรับปรุง 
คุณภาพงานเชื่อม วัสดุเหล็กกล้า 
ไร้สนิม ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถรวบรวมปัญหาคุณภาพด้านงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
2. ความสามารถจ าแนกประเภทปัญหาคุณภาพงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
3. ความสามารถก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
4. ความสามารถจัดเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาด้านงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
5. ความสามารถด าเนินการแก้ไขตามกระบวนการแก้ปัญหางานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
6. ความสามารถจัดท ามาตรฐานคุณภาพงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับชนิดของความไม่สมบูรณ์ในงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
2. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการเสียรูปทรงในงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเทคนิควิธีการแก้ปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานคุณภาพงานเช่ือม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบ

ร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ ท่ีต้องการ 
(Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรายงานปัญหาคุณภาพด้านงานเช่ือม 
2. ช้ินงานเช่ือม/ ภาพถ่ายช้ินงานเช่ือมท่ีเกิดปัญหา 
3. เอกสารการแก้ไขปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือม 
4. เอกสารมาตรฐานคุณภาพของงานเช่ือม 
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ ชนิดของความไม่สมบูรณ์ในงานเช่ือมปัญหา  

การเสียรูปทรงในงานเช่ือมเทคนิควิธีการแก้ปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือมและการจัดท ามาตรฐาน
คุณภาพงานเช่ือม 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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(ง) วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสม

ผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การปรับปรุงคุณภาพงานเช่ือม ค านึงถึงประเภทของปัญหาด้านงานเช่ือม การจัดเตรียม
ความพร้อมในการแก้ปัญหา การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาและการจัดท ามาตรฐานงานเช่ือม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ประเภทของปัญหาด้านงานเช่ือมจ าแนกได้ 2 ลักษณะดังนี้คือ  

1.1 ปัญหาความไม่สมบูรณ์ในงานเช่ือม ได้แก่ รอยแตกร้าว โพรงอากาศ สารฝังใน 
หลอมละลายไม่สมบูรณ์ รูปร่างภายนอกไม่สมบูรณ์ การกัดกร่อน การแตกหักเสียหาย 

1.2 ปัญหาของการเสียรูปทรงในช้ินงานเช่ือม ได้แก่ การบิดงอ ความเค้นในงานเช่ือม   
2. การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือมจะต้องครอบคลุมถึง วิธีการ

ป้องกันปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากความไม่สมบูรณ์ในงานเช่ือมและปัญหาการเสียรูปทรงในช้ินงานเช่ือม 
3. การจัดเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย การประชุมคณะท างาน  

ท่ีเกีย่วข้อง การวางแผนการปฏิบัติการแก้ไขตามแนวทางท่ีก าหนด การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ฯลฯ 
4. กระบวนการแก้ไข ประกอบด้วย การแก้ไขทางกายภาพ และการให้ความรู้กับช่างเช่ือม 
5. มาตรฐานคุณภาพของงานเช่ือมจัดท าขึ้นหลังจากการแก้ปัญหาได้บรรลุตามแนวทาง  

ท่ีก าหนด และเพื่อให้ปัญหาในงานเช่ือมดังกล่าวไม่เกิดขึ้นอีกจึงต้องจัดท าเป็นมาตรฐานคุณภาพ  
งานเช่ือมต่อไป  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
(Assessment Description and Procedure)  

เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
 2) เอกสารบันทึกจากการสังเกต 
 3) แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10104 2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปรับปรุงคุณภาพงานเช่ือม      
วัสดุอลูมิเนียม 

3. ทบทวนคร้ังที่…………1………   4.  สร้างใหม่     

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพผู้ช านาญการเช่ือมอุตสาหกรรม   ระดับ 4 
อาชีพนักเทคโนโลยีการเช่ือมอุตสาหกรรม  ระดับ 4 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 จ าแนกประเภทของปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา

ด้านคุณภาพงานเช่ือมได้สอดคล้องกับลักษณะงาน ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือม  
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและจัดท ามาตรฐานคุณภาพของงานเช่ือมได้ถูกต้อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
หัวหน้าช่างเช่ือม ผู้ช านาญการเช่ือม ช่างเช่ือมระดับ3 ช่างเช่ือมอาวุโส หรือบุคลากร      

งานเช่ือม การเช่ือมในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรมและกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
ISO 6520 Classification of geometric imperfection in metallic material. Part 1: Fusion welding 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10104.01 จ าแนกชนิดของ
ปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดข้ึนกับ 
วัสดุอลูมิเนียม 
 

1. จ าแนกชนิดของความไม่สมบูรณ ์
ที่พบบนชิ้นงานเชื่อมวัสดุอลูมิเนียม  
ได้อย่างถูกต้อง 

2. อธิบายชนิดของความไม่สมบูรณ์ 
ที่พบบนชิ้นงานเชื่อมวัสดุอลูมิเนียม 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. อธิบายสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา
ความไม่สมบูรณ์ในงานเชื่อมวัสดุ
อลูมิเนียมได้อย่างถูกต้อง 

4. อธิบายเกณฑ์การยอมรับการใช้งาน 
ของความไม่สมบูรณ์ในงานเชื่อมวัสดุ
อลูมิเนียมได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10104.02 ก าหนดแนวทาง
แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 
งานเชื่อมของวัสดุอลูมิเนียม 
 

1. อธิบายสาเหตุของปัญหาที่ก่อให้เกิด
ความไม่สมบูรณ์บนชิ้นงานเชื่อมวัสดุ
อลูมิเนียมได้อย่างถูกต้อง 

2. อธิบายแนวทางแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิด
ความไม่สมบูรณ์บนชิ้นงานเชื่อมวัสดุ
อลูมิเนียมได้อย่างถูกต้อง 

3. อธิบายแนวทางแก้ไขปัญหาขุด
บกพร่องในชิ้นงานเชื่อมวัสดุอลูมิเนียม
ได้อย่างถูกต้อง 

  

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10104.03 ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านคุณภาพงานเชื่อม
ของวัสดุอลูมิเนียม 
 

1.  ก าหนดข้ันตอนการแก้ไขปัญหา
คุณภาพงานเชื่อมวัสดุอลูมิเนียม  
ได้อย่างถูกต้อง 

2.  ด าเนินการตามข้ันตอนการแก้ไขปัญหา
คุณภาพงานเชื่อมวัสดุอลูมิเนียม 
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10104.04 จัดท าระเบียบวิธี
ปฏิบัติด้านคุณภาพงานเชื่อม
ของวัสดุอลูมิเนียม 

 

1. จัดท าคู่มือวิธีปฏิบัติการเชื่อมวัสดุ
อลูมิเนียมได้อย่างถูกต้อง 

2. จัดท าคู่มือวิธีการควบคุมคุณภาพ 
งานเชื่อมวัสดุอลูมิเนียมได้อย่างถูกต้อง 

3. จัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติการปรับปรุง 
คุณภาพงานเชื่อมวัสดุอลูมิเนียม  
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถรวบรวมปัญหาคุณภาพด้านงานเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 
2. ความสามารถจ าแนกประเภทปัญหาคุณภาพงานเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 
3. ความสามารถก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 
4. ความสามารถจัดเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหา ด้านงานเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 
5. ความสามารถด าเนินการแก้ไขตามกระบวนการแก้ปัญหาด้านงานเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 
6. ความสามารถจัดท ามาตรฐานคุณภาพงานเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับชนิดของความไม่สมบูรณ์ในงานเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 
2. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการเสียรูปทรงในงานเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเทคนิควิธีการแก้ปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานคุณภาพงานเช่ือม วัสดุอลูมิเนียม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบ

ร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ ท่ีต้องการ 
(Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรายงานปัญหาคุณภาพด้านงานเช่ือม 
2. ช้ินงานเช่ือม/ ภาพถ่ายช้ินงานเช่ือมท่ีเกิดปัญหา 
3. เอกสารการแก้ไขปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือม 
4. เอกสารมาตรฐานคุณภาพของงานเช่ือม 
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ ชนิดของความไม่สมบูรณ์ในงานเช่ือมปัญหา  

การเสียรูปทรงในงานเช่ือมเทคนิควิธีการแก้ปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือมและการจัดท ามาตรฐาน
คุณภาพงานเช่ือม 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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(ง) วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสม

ผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การปรับปรุงคุณภาพงานเช่ือม ค านึงถึงประเภทของปัญหาด้านงานเช่ือม การจัดเตรียม
ความพร้อมในการแก้ปัญหา การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาและการจัดท ามาตรฐานงานเช่ือม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ประเภทของปัญหาด้านงานเช่ือมจ าแนกได้ 2 ลักษณะดังนี้คือ  

1.1  ปัญหาความไม่สมบูรณ์ในงานเช่ือม ได้แก่ รอยแตกร้าว โพรงอากาศ สารฝังใน 
หลอมละลายไม่สมบูรณ์ รูปร่างภายนอกไม่สมบูรณ์ การกัดกร่อน การแตกหักเสียหาย 

1.2 ปัญหาของการเสียรูปทรงในช้ินงานเช่ือม ได้แก่ การบิดงอ ความเค้นในงานเช่ือม   
2. การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาด้านคุณภาพงานเช่ือมจะต้องครอบคลุมถึง วิธีการ

ป้องกันปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากความไม่สมบูรณ์ในงานเช่ือมและปัญหาการเสียรูปทรงในช้ินงานเช่ือม 
3. การจัดเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย การประชุมคณะท างาน  

ท่ีเกีย่วข้อง การวางแผนการปฏิบัติการแก้ไขตามแนวทางท่ีก าหนด การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ฯลฯ 
4. กระบวนการแก้ไข ประกอบด้วย การแก้ไขทางกายภาพ และการให้ความรู้กับช่างเช่ือม 
5. มาตรฐานคุณภาพของงานเช่ือมจัดท าขึ้นหลังจากการแก้ปัญหาได้บรรลุตามแนวทาง  

ท่ีก าหนด และเพื่อให้ปัญหาในงานเช่ือมดังกล่าวไม่เกิดขึ้นอีกจึงต้องจัดท าเป็นมาตรฐานคุณภาพงาน
เช่ือมต่อไป  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
(Assessment Description and Procedure)  

เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
 2) เอกสารบันทึกจากการสังเกต 
 3) แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10105  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
  การจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัย

เบื้องต้น 
 

3. ทบทวนคร้ังที่…………1………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพผู้ช านาญการเช่ือมอุตสาหกรรม   ระดับ 4 
อาชีพนักเทคโนโลยีการเช่ือมอุตสาหกรรม  ระดับ 4 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นบุคคลท่ีสามารถปฏิบัติงานตามวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนได้อย่าง
ครบถ้วน ติดตามและประเมินผลการเกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

หัวหน้าช่างเช่ือม ผู้ช านาญการเช่ือม ช่างเช่ือมระดับ3 ช่างเช่ือมอาวุโส หรือบุคลากร 
งานเช่ือมในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรมและกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

AWS-ANSI Z49.1 :Safety in welding ,cutting and allied process 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10105.01 ควบคุมวิธี 
การปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน
ในแต่ละข้ันตอน 

 

1. ควบคุมวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม
มาตรฐานในแต่ละข้ันตอนของมาตรการ
ป้องกันได้อย่างถูกต้อง 

2. ควบคุมอันตรายที่อาจเกิดข้ึนในข้ันตอน
การท างานได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 

2. การสัมภาษณ์ 

3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10105.02  ด าเนินการอธิบาย
สาเหตุและการแก้ปัญหา 
 

1. อธิบายสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง 
ที่จะเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเชื่อม
ได้อย่างถูกต้อง 

2. อธิบายวิธีการป้องกันความเสี่ยง 
ที่จะเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเชื่อม
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10105.03  ติดตามและ
ประเมินผลการเกิดอุบัติเหตุ
ด้านความปลอดภัย 
 

1. บันทึกและประเมินผลการติดตาม 
รายการตรวจสอบตามมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง 

2. ควบคุมการเกิดอันตรายที่อาจเกิดข้ึน 
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1.  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานในแต่ละขั้นตอน 
2.  ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการเกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัย 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและป้องกันอนัตรายท่ีเกิดจากการเช่ือม 
3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเส่ียง 
4. ความรู้เกี่ยวกับชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน 
5. ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการท างาน 
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินผลความเส่ียงด้านความปลอดภัย 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ ท่ีต้องการ (Required 
Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารตรวจสอบมาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการท างาน 
2. เอกสารผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุม

อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการท างานความรู้เกี่ยวกับชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน
และความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินผล 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสม

ผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยให้ค านึงถึงวิธีการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

ขอบเขตท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อก าหนดการปฏิบัติงาน และ
ข้อมูล/เอกสาร 

1. การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 
2. การจัดท ามาตรฐานด้านความปลอดภัย พิจารณาจากมาตรการแก้ไขควบคุม 

ทีไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม 

ไม่มี 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
(Assessment Description and Procedure)  

เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
 2) เอกสารบันทึกจากการสังเกต 

3) แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10106 2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
  การจัดการความเส่ียงด้านความ

ปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

3. ทบทวนคร้ังที่………1…………..   4. สร้างใหม่  
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพผู้ช านาญการเช่ือมอุตสาหกรรม   ระดับ 5 
อาชีพนักเทคโนโลยีการเช่ือมอุตสาหกรรม  ระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 เป็นบุคคลท่ีสามารถวิเคราะห์อันตรายในงานเช่ือมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ประเมิน
ความเส่ียงด้านความปลอดภัยในงานเช่ือมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และจัดท าวิธีการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนของงาน  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

วิศวกรงานเช่ือม ผู้เช่ียวชาญ ผู้จัดการฝ่าย ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ช านาญการเช่ือม หรือบุคลากร
งานเช่ือมในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS-ANSI Z49.1 :Safety in welding ,cutting and allied process 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10106.01 วิเคราะห์อันตราย
ในงานเชื่อม 
 

1. จ าแนกอันตรายจากการปฏิบัติงานใน
แต่ละข้ันตอนได้อย่างถูกต้อง 

2. วิเคราะห์อันตรายจากการปฏิบัติงานใน
แต่ละข้ันตอนได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10106.02 ประเมินความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย 
ในงานเชื่อม 

1. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ในงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

2. จัดล าดับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10106.03 จัดท าข้อก าหนด
วิธีการปฏิบัติงานในแต่ละ
ข้ันตอนของงาน 
 

1. บ่งชี้อันตรายจากการปฏิบัติงานในแต่
ละข้ันตอนได้อย่างถูกต้อง 

2. จัดท าข้อก าหนดการป้องกันและ
ควบคุมอันตราย ท่ีอาจเกิดข้ึนใน
ข้ันตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการวิเคราะห์อันตรายท่ีจะเกิดขึ้นในงานเช่ือม 
2. ความสามารถในการประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัยในงานเช่ือม 
3.ความสามารถในการจัดท าวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากการเช่ือม 
3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเส่ียง 
4. ความรู้เกี่ยวกับชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน 
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าใบวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) 
6. ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการท างาน 
7. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินผลความเส่ียงด้านความปลอดภัย 

 



 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชพีการเชื่อมอุตสาหกรรม           148 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ ท่ีต้องการ (Required 
Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรายงานผลการวิเคราะห์อันตรายจากการปฏิบัติงาน (HA, Hazard Analysis) 
2. ตารางล าดับความเส่ียง (Risk Matrix) 
3. ใบวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA Job Safety Analysis) 
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารบันทึกการอบรมความรู้ เกี่ยวกับ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากการเช่ือมการประเมิน  
ความเส่ียงชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานการจัดท าใบวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย  
(JSA, Job Safety Analysis)มาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการท างาน
วิธีการประเมินผล 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสม

ผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

15.  ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยให้ค านึงถึงอันตรายจากการปฏิบัติงาน ระดับ
ความรุนแรง โอกาสการเกิดเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น เกณฑ์การแบ่งระดับความรุนแรงและการพิจารณา
ระดับความเส่ียงด้านความปลอดภัย 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.อันตรายจากการปฏิบัติงานได้แก่ อันตรายจากรังสีท่ีเกิดจากการเช่ือม อันตรายจากควัน

ท่ีเกิดจากการเช่ือม อันตรายจากแก๊สท่ีเกิดจากการเช่ือม อันตรายท่ีเกิดจากอันตรายจากเสียง 
อันตรายจากการสารเคมี 

2. ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้แก่ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
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3. โอกาสการเกิดของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นหลังจากมีมาตรการควบคุมได้แก่ ไม่น่าจะ
เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และเกิดขึ้นบ่อย 

4. เกณฑ์ในการแบ่งระดับความรุนแรงได้แก่ การบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต ปริมาณสารเคมี
และแก๊สมูลค่าความเสียหาย 

5. การพิจารณาระดับความเส่ียงด้านความปลอดภัยมี3 ระดับ ได้แก่ L คือ ยอมรับได้ 
แต่ควรพิจารณาเพิ่มเติมมาตรการควบคุมถ้ามีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น  M คือ สามารถ
ด าเนินการได้หลังจากมาตรการควบคุมเพิ่มเติมได้รับการยินยอมจากผู้มีอ านาจอนุมัติด าเนินการ   
H คือ ไม่สามารถด าเนินการได้ จนกว่างานดังกล่าวได้ถูกทบทวนใหม่ หรือก าหนดมาตรการควบคุม
เพิ่มเติมเพื่อลดความเส่ียง ซึ่งมาตรการควบคุมจะต้องถูกประเมินซ้ าก่อนเริ่มงาน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
(Assessment Description and Procedure)  

เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
 2) เอกสารบันทึกจากการสังเกต 

3) แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10201  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
การวิ เคราะห์ และวางแผนการ
ปฏิบัติงานเช่ือมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ทบทวนคร้ังที่……….1………….   4. สร้างใหม่ 

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพผู้ช านาญการเช่ือมอุตสาหกรรม   ระดับ 5 
อาชีพนักเทคโนโลยีการเช่ือมอุตสาหกรรม  ระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 จัดเตรียมการสอนงานช่างเช่ือมด าเนินการสอนงานช่างเช่ือม  ประเมินผลการสอนงานช่างเช่ือม 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

หัวหน้าช่างเช่ือม ผู้ช านาญการเช่ือม ช่างเช่ือมระดับ3 ช่างเช่ือมอาวุโส บุคลากรงานเช่ือม 
ในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  

ไม่มี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10201.01 ด าเนินการอธิบาย
สาเหตุและแนวทาง 
การแก้ปัญหา 

 

1. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาคุณภาพ
งานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

2. ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาคุณภาพ 
งานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

3. อธิบายสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา 
ของคุณภาพงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10202.02 ติดตาม ประเมินผล
การแก้ปัญหาคุณภาพงานเชื่อม 

1. บันทึกการติดตามการปรับปรุงคุณภาพ
งานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

2. ประเมินผลการติดตามการปรับปรุง
คุณภาพงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1.  ความสามารถในการจัดเตรียมการสอนงานช่างเช่ือม 
2.  ความสามารถในการด าเนินการสอนงานช่างเช่ือม 
3.  ความสามารถในการประเมินผลการสอนงานช่างเช่ือม 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากการเช่ือม 
3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเส่ียง 
4. ความรู้เกี่ยวกับชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน 
5. ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการท างาน 
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินผลความเส่ียงด้านความปลอดภัย 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ ท่ีต้องการ (Required 
Skills and Knowledge) 

 
 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
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1. เอกสารตรวจเช็คความพร้อมการสอนช่างเช่ือม 
2. วีดีทัศน์การสอนของครูช่างเช่ือม 
3. แผนการสอนงานช่างเช่ือม 
4. รายงานการประเมินสัมฤทธิ์ผลการสอน 
5. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปใช้งาน 
6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ การจัดเตรียมการสอนเทคนิคการสอนหน้างาน   

(On the job training)เทคนิคการสอนนอกงาน (Off the job training)การเป็นผู้สอนงาน 
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการสอน วิธีการติดตามและประเมินผล (Follow up) การน าความรู้ไปใช้ 
หลังการสอน 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
 หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1.การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2.การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสม

ผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

15.  ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การปฏิบัติการสอนงาน ให้ค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการเตรียมการสอน เทคนิคการสอน 
หน้างาน (On the job Fraining) การประเมินผลสัมฤทธิ์การสอน การติดตามและการประเมินผล
การน าความรู้ไปใช้และเทคนิคการสอน-นอกงาน (Off the job training) 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ปัจจัยต่าง ๆ ในการเตรียมการสอน ได้แก่  สถานท่ี วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์การฝึกและ

การสอน ความพร้อมของช่างเช่ือมท่ีจะท าการสอบรวมถึงการจัดกลุ่มช่างเช่ือมเพื่อท าการสอน 
2. การสอนช่างช่างเช่ือมแบบเทคนิคการสอนหน้างาน (On the job training) 
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์การสอน ได้แก่ การประเมินจากแบบทดสอบ ความรู้และใบงาน

ภาคปฏิบัติ จะต้องได้คะแนนเฉล่ียตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
4. การติดตามและประเมินผลการน าความรู้ ไปใช้ของช่างเช่ือมจะท าการประเมิน  

หลังการสอนแล้ว 3-6 เดือน 
5. การสอนช่างเช่ือมแบบเทคนิคการสอนนอกงาน (Off the job training) ประกอบด้วย

ขั้นตอน การน าเข้าสู่บทเรียนการให้เนื้อหาการประยุกต์ใช้งาน ประเมินผล 
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16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

ไม่มี 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure)  
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
  2) เอกสารบันทึกจากการสังเกต 
  3) แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10301  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ใช้ข้อก าหนดกรรมวิธีการเ ช่ือม 
(WPS) เพื่อควบคุมคุณภาพงาน
เช่ือมได้ถูกต้อง 

 

3. ทบทวนคร้ังที่………….1…………   4. สร้างใหม่ 

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพผู้ช านาญการเช่ือมอุตสาหกรรม   ระดับ 5 
อาชีพนักเทคโนโลยีการเช่ือมอุตสาหกรรม  ระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ก าหนดรายละเอียดเฉพาะของการเช่ือม (WPS) ให้เหมาะสมกับลักษณะงานก าหนดวิธีการ
ปรับปรุงคุณสมบัติช้ินงานเช่ือมก่อนและหลังด้วยความร้อนตามท่ีก าหนดในแบบงาน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
หัวหน้างานเช่ือม ผู้ช านาญการเช่ือม ช่างเช่ือมต่าง ๆ ช่างเช่ือมอาวุโส หรือบุคลากรงานเช่ือม

ในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรมและกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 
ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
- ISO 15614-1 Specification and qualification of welding procedure for metallic 

material- Welding procedure test part 1: Arc and welding of steel and arc welding of 
nickel and nickel alloys 

- AWS D1.1 Structure welding code steel 
- AWS D1.2 Structure welding code aluminum 
- AWS D1.6 Structure welding code stainless steel  
- ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on 

drawing 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10301.01 ควบคุมการใช้
รายละเอียดเฉพาะ 
ของการเชื่อม (WPS)  
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
ได้อย่างถูกต้อง 
 

1. เข้าใจรายละเอียดข้อก าหนดกรรมวิธี
การเชื่อม (WPS)  เพ่ือควบคุมคุณภาพ
งานเชื่อม ได้อย่างถูกต้อง 

2. ควบคุมการใช้ข้อก าหนดกรรมวิธี 
การเชื่อม (WPS) เพ่ือควบคุมคุณภาพ
งานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

3. บันทึกผลการติดตามการใช้ข้อก าหนด
กรรมวิธีการเชื่อม (WPS)  
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการก าหนดรายละเอียดเฉพาะของการเช่ือม (WPS) 
2. ความสามารถในการก าหนดวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติช้ินงานเช่ือมก่อนและหลัง  

ด้วยความร้อนตามท่ีก าหนด 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดรายละเอียดเฉพาะของการเช่ือม 
2. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเช่ือม (Welding Process) 
3. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดเฉพาะของการเช่ือม (WPS) ตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
4. ความรู้เกี่ยวกับโลหะวิทยาของงานเช่ือมและความสามารถในการเช่ือมได้ของวัสดุ (Weld ability) 
5. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุด้วยความร้อน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required 
Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารรายละเอียดเฉพาะของการเช่ือม (WPS) 
2. แบบฟอร์มรายละเอียดเฉพาะของการเช่ือม (WPS) ตามมาตรฐาน ASME Sec.IX 
3. เอกสารแสดงวิธีการและขั้นตอนการอุ่นช้ินงาน 
4. เอกสารวิธีการและขั้นตอนการให้ความร้อนหลังการเช่ือม 
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ ข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม (WPS) กระบวนการ

เช่ือม(Welding Process) โลหะวิทยางานเช่ือมความสามารถในการเช่ือมได้ได้ของวัสดุ (Weld 
ability)และกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุด้วยความร้อน 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2.  การประเมินผลการปฏิบั ติ โดยใช้การประเมินจากการสัมภาษณ์ การสังเกต 

การปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

15.  ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การจัดเตรียมรายละเอียดข้อก าหนดของงานเช่ือม (WPS) ให้ค านึงถึงรายละเอียด 
การอุ่นช้ินงาน วิธีการอุ่นช้ินงาน วิธีการให้ความร้อนหลังการเช่ือม และการบันทึกการปรับปรุง
รายละเอียดขณะให้ความร้อนหลังการเช่ือม 

(ข)ค าอธบิายรายละเอียด 
1. รายละเอียดเฉพาะของการเช่ือม (WPS)ได้แก่ กระบวนการเช่ือม ชนิดรอยต่อ ชนิดวัสดุ 

ลวดเช่ือม พารามิเตอร์ในงานเช่ือม ชนิดของแก๊สปกคลุม ขั้วเช่ือม เทคนิคการเช่ือม วิธีการ  
ให้ความร้อนก่อนและหลังการเช่ือม 

2. รายละเอียดการอุ่นช้ินงาน เช่น อุณหภูมิ ค่าสมมูลของคาร์บอน ความหนาเหล็ก 
3. วิธีการอุ่นช้ินงาน เช่น เปลวไฟ  
4. วิธีการให้ความร้อนหลังการเช่ือม เช่น การอบคลายความเค้นด้วยขดลวดความต้านทาน 
5. บันทึกการปรับปรุงรายละเอียดการให้ความร้อนหลังการเช่ือมได้แก่ อุณหภูมิ เวลา  

ในการเพิ่มอุณหภูมิ เวลาการเย็นตัว 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure)  
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
 2) แบบสัมภาษณ์ 
 3) เอกสารบันทึกจากการสังเกต 
 4) แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10302  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
จัดท ารายละเอียดข้อก าหนด
กรรมวิธีการเช่ือม (WPS)  
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 

 

3. ทบทวนคร้ังที่   4. สร้างใหม่ 

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพผู้ช านาญการเช่ือมอุตสาหกรรม   ระดับ 5 
อาชีพนักเทคโนโลยีการเช่ือมอุตสาหกรรม  ระดับ 5 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 เป็นผู้ท่ีสามารถถอดแบบงานเช่ือม  ก าหนดรูปแบบรอยต่องานเช่ือม และ ตรวจสอบ

ความถูกต้องของรูปแบบรอยต่องานเช่ือมได้ตามแบบงานท่ีก าหนด 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
วิศวกรงานเช่ือม ผู้เช่ียวชาญ ผู้จัดการฝ่าย ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ช านาญการเช่ือม หรือบุคลากร

งานเช่ือมในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรมและกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
- ISO 15614-1 Specification and qualification of welding procedure for metallic 

material- Welding procedure test part 1: Arc and welding of steel and arc welding of 
nickel and nickel alloys 

- AWS D1.1 Structure welding code steel 
- AWS D1.2 Structure welding code aluminum 
- AWS D1.6 Structure welding code stainless steel  
- ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on 

drawing 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10302.01 จัดท าเอกสาร
ข้อก าหนดกรรมวิธีการเชื่อม 
(WPS) เป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด 

 

1. ร่างรายละเอียดข้อก าหนดกรรมวิธี 
การเชื่อม (WPS) ได้อย่างถูกต้อง 
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

2. จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดกรรมวิธี
การเชื่อม (WPS) เป็นเอกสาร 
ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10302.02 ถ่ายทอดการใช้
ข้อก าหนดกรรมวิธีการเชื่อม 
(WPS) ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ก าหนด 

1. ถ่ายทอดข้อก าหนดกรรมวิธีการเชื่อม 
(WPS) ได้อย่างถูกต้อง 

2. ติดตามการใช้ข้อก าหนดกรรมวิธี 
การเชื่อม (WPS) ได้อย่างถูกต้อง 

3. ควบคุมการบันทึกการใช้ข้อก าหนด
กรรมวิธีการเชื่อม (WPS)  
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10302.03 ตรวจสอบ 
ความถูกต้องของรูปแบบ
รอยต่องานเชื่อม 

 

1. แบบงานรอยต่องานเชื่อมได้รับการ
ตรวจสอบอย่างถูกต้องตามแบบงาน 
ที่ก าหนด 

2. ผลการตรวจสอบความถูกต้อง 
ของรูปแบบรอยต่องานเชื่อม 
ได้ถูกบันทึกอย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการถอดแบบงานเช่ือม 
2. ความสามารถในการก าหนดรูปแบบรอยต่องานเช่ือมตามแบบงานและมาตรฐานท่ีก าหนด 
3. ความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบรอยต่องานเช่ือมตามแบบงานท่ีก าหนด 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์งานเช่ือม ตามมาตรฐาน ISO และ AWS 
2. ความรู้เกี่ยวกับรอยต่องานเช่ือม 
3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD 
4. ความรู้เกี่ยวกับชนิดของรอยต่อ รูปแบบรอยต่อในงานเช่ือม 
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการออกแบบและวิธีการเตรียมรอยต่องานเช่ือม 
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเตรียมรอยต่องานเช่ือม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required 
Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แบบรอยต่องานเช่ือมตามแบบงาน 
2. ใบงานและแบบงานท่ีถูกก าหนดชนิดและวิธีการเตรียมรอยต่องานเช่ือม 
3. บันทึกการตรวจสอบความถูกต้องของแบบรอยต่องานเช่ือม 
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือม ตามาตรฐาน ISO และ AWS

ชนิดของรอยต่อรูปแบบรอยต่อในงานเช่ือม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD วิธีการออกแบบ
และวิธีการเตรียมรอยต่องานเช่ือม 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง 

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2.  การประเมินผลการปฏิบั ติ โดยใช้การประเมินจากการสัมภาษณ์ การสังเกต 

การปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ค าแนะน า  
การจัดท ารายละเอียดข้อก าหนดของงานเช่ือม (WPS) ให้ค านึงถึงการร่างแบบรอยต่อ  

งานเช่ือมด้วยมือ การเขียนแบบรอยต่องานเช่ือมด้วยคอมพิวเตอร์ ชนิดของรอยต่องานเช่ือม วิธีการ
เตรียมรอยต่อ แบบรอยต่องานเช่ือม และการตรวจสอบแบบรอยต่องานเช่ือม 
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(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ร่างแบบรอยต่องานเช่ือมด้วยมือ เช่น ร่างแบบรอยต่อภาพตัดขวางแนวเช่ือม 
2. เขียนแบบรอยต่องานเช่ือมด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น Excel AutoCAD 
3. ชนิดของรอยต่องานเช่ือม เช่น ต่อตัวที  รอยต่อชนบากวีด้านเดียว 
4. วิธีการเตรียมรอยต่อ เช่น การตัดแก๊ส การเจียรนัย 
6. แบบรอยต่องานเช่ือม เช่น เขียนแบบส่ังงานภาพตัดขวางแนวเช่ือม 
7. ตรวจสอบแบบรอยต่องานเช่ือม เช่น มุมบาก ระยะห่างรอยต่อ ความหนา และชนิดรอยต่อ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
(Assessment Description and Procedure)  

เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
 2) แบบสัมภาษณ์ 

3) เอกสารบันทึกจากการสังเกต 
4) แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10401  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
เตรียมการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
ตามแบบงาน 

 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
เป็นผู้ท่ีสามารถเตรียมการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  

ตามแบบงานได้ เช่น อ่านใบส่ังงานเช่ือม เตรียมช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือม อุปกรณ์การเช่ือม และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่ม

อาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on 

drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 

AWS A5.1 Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc 
Welding 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10401.01 ปฏิบัติตามใบสั่งงาน
เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 
รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

1. ปฏิบัติตามใบสั่งงานเชื่อมอาร์กโลหะ
ด้วยมือ รอยต่อตัวทีได้อย่างถูกต้อง 

2. ปฏิบัติตามใบสั่งงานเชื่อมอาร์กโลหะ
ด้วยมือ รอยต่อชนแผ่นได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10401.02 เตรียมชิ้นงาน  
ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อมอาร์ก
โลหะด้วยมือ อุปกรณ์ 
การเชื่อมให้มีความพร้อม และ
ตามใบงานได้อย่างถูกต้อง 
 

1. เตรียมเครื่องเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
และอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน 

3. เตรียมโลหะชิ้นงานเชื่อมตามใบงาน 
ได้อย่างถูกต้อง 

4. เตรียมลวดเชื่อมที่ใช้กับโลหะชิ้นงาน
ตามใบงานได้อย่างถูกต้อง 

5. ปรับต้ังพารามิเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อม
อาร์กโลหะด้วยมือได้ตามใบงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

\ 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถอ่านใบส่ังงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือแบบรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. ความสามารถเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
3. ความสามารถเตรียมโลหะช้ินงานเช่ือม 
4. ความสามารถเลือกลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ 
5. ความสามารถปรับพารามิเตอร์ในการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
6. ความสามารถจัดเตรียมสถานท่ีท างานเช่ือม 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1.  ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามมาตรฐาน ISO 

และ AWS เช่น ขนาดของขาแนวเช่ือม ขนาดของคอแนวเช่ือม ต าแหน่งแนวเช่ือม 
สัญลักษณ์รอยต่อตัวที เป็นต้น  

2.  ความรู้ เกี่ยวกับลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์  เช่น ชนิดของสารพอกหุ้ม รหัสลวดเช่ือม  
ตามมาตรฐาน AWS เป็นต้น 

3.  ความรู้เกี่ยวกับช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม 
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4.  ความรู้เกี่ยวกับการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ ค่าพารามิเตอร์ในการเช่ือม เช่น 
กระแสไฟตรงต่อขั้วตรง กระแสไฟตรงต่อกลับขั้ว กระแสไฟสลับ กระแสไฟเช่ือม 
แรงดันเช่ือม ความเร็วในการเช่ือมเป็นต้น 

5.  ความรู้ เกี่ยวกับการเตรียมเครื่ องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม เช่น เครื่องเช่ือม 
แบบ Transformer เครื่องเช่ือมแบบ Rectifier หัวเช่ือม สายกราวด์ (cable ground) 
ค้อนเคาะแสลก และแปรงลวด 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการอ่านใบส่ังงานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. แสดงการเตรียม โลหะช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือม และอุปกรณ์การเช่ือม 
3. แสดงการตั้งค่ากระแสไฟเช่ือม และต่อขั้วเช่ือม 
4. แสดงการแต่งกายและใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น

ตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม
การปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์  
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือความปลอดภัย 
ในงานเช่ือมและการป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูล  
การเช่ือม 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ัง งานเช่ือมและแฟ้ม 

สะสมผลงาน 
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15.  ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การเตรียมการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงใบส่ังงานเช่ือม เครื่องเช่ือม โลหะช้ินงานเช่ือม  
ลวดเช่ือม การต่อข้ัวเช่ือม สถานท่ีท างานเช่ือม อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม 

(ข)  ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ใบส่ังงานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น ซึ่งประกอบด้วย แบบงานเช่ือม  และ

สัญลักษณ์งานเช่ือม โลหะช้ินงาน กระบวนการเช่ือม รอยต่อเช่ือม ลวดเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม และ
ค่าพารามิเตอร์ในการเช่ือม 

2. ใช้เครื่องเช่ือมแบบเรียงกระแส Rectifier 
3. ใช้แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน หนาต้ังแต่ 6-9 มิลลิเมตร  
4. ใช้ลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์  ตามมาตรฐาน AWS A5.1 แบบด่าง (E-7016) 
5. ใช้ต่อขั้วเช่ือมส าหรับเครื่องเช่ือมแบบ Rectifier ต่อขั้วเช่ือมแบบกระแสตรงต่อกลับขั้ว 

(DCEP)  
6. ใช้ใบส่ังงานเช่ือมรอยต่อตัวทีท่าต้ังเช่ือมขึ้น PF (3F) และรอยต่อชนแผ่นท่าราบ PA 

(1G) ตามแบบใบส่ังงานเช่ือมท่ีก าหนด 
7. สถานท่ีท างานต้องท าความสะอาด บ ารุงรักษา จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเช่ือม

อย่างเป็นระเบียบ และมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการท างาน  
8. อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม ได้แก่ เครื่องเช่ือม หน้ากาก ถุงมือ คีมจับช้ินงาน  

ค้อนเคาะสแลก 
9. บริเวณการเช่ือมต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
(Assessment Description and Procedure) 

 เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
 
 
 

 



 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชพีการเชื่อมอุตสาหกรรม           166 

 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10402  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
เป็นผู้ท่ีสามารถเช่ือมงานอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน 

ได้อย่างมีคุณภาพ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจาก  
กลุ่มอาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys (beam 

welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.1 Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10402.01 เชื่อมอาร์กโลหะ
ด้วยมือ รอยต่อตัวทีและ
รอยต่อชนแผ่น 

1. เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวที 
ตามใบงาน ได้อย่างถูกต้อง 

2. เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนแผ่น 
ตามใบงาน ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10402.02 บันทึกข้อมูล 
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 
รอยต่อตัวทีและรอยต่อ 
ชนแผ่น 
 

1. จดบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมอาร์ก
โลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีได้อย่างถูกต้อง 

2. จดบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมอาร์ก
โลหะด้วยมือ รอยต่อรอยต่อชนแผ่น 
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ตามแบบงานรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. ความสามารถในการจัดเก็บ ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมือในงานเช่ือม 
3. ความสามารถบันทึกข้อมูลการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ เช่น การจุดอาร์ก การต่อลวด และ

จุดหยุดลวด เป็นต้น 
2. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. บันทึกข้อมูลการเช่ือม 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น

ตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม
การปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์  
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือความปลอดภัย  
ในงานเช่ือมและการป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูล  
การเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง 

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ค าแนะน า  
การปฏิบัติงานให้ค านึงถึงการบันทึกข้อมูลของพารามิเตอร์ในการเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม 

สถานท่ีท างาน อุปกรณ์ เครื่องมือในการเช่ือม 
(ข)  ค าอธิบายรายละเอียด 

1.  ปฏิบั ติงานภายใต้สถานท่ี ท่ีก าหนดและใช้เครื่องเ ช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม 
อย่างเหมาะสม 

2. บันทึกข้อมูลของพารามิเตอร์ในการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อแบบตัวทีและรอยต่อ
ชนแผ่น ได้แก่ ช่ือและรุ่นเครื่องเช่ือม กระแสไฟ แรงดันเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม ชนิดรอยต่อ ความเร็ว
ในการเช่ือม ชนิดลวดเช่ือม ช่างเช่ือม จ านวนระดับการเช่ือม 

3. ช้ินงานสอบในต าแหน่งท่าเช่ือมดังกล่าว สามารถรับรองถึงต าแหน่งท่าเช่ือมต่าง  ๆ  
ได้ อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 9606-1 

4. ท าความสะอาด บ ารุงรักษา จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเช่ือมอย่างเป็นระเบียบ และ
มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการท างาน  

5. อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม ได้แก่ เครื่องเช่ือม หน้ากาก ถุงมือ คีมจับช้ินงาน  
ค้อนเคาะสแลก 

6. บริเวณการเช่ือมต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  
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16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10403  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมอาร์ก
โลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและ 
รอยเช่ือมต่อชนแผ่น 

 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อตัวทีและรอยเช่ือมต่อ
ชนแผ่นได้อย่างถูกต้อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจาก 
กลุ่มอาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their 

alloys (beam welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.1 Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10403.01 ตรวจสอบชิ้นงาน
เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
ระหว่างการเชื่อมรอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่น 

1. เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดชิ้นงาน
เชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าความสะอาดชิ้นงานระหว่าง 
การเชื่อมและหลังการเชื่อม 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. ท าการตรวจสอบรอยเชื่อมระหว่าง 
การเชื่อมด้วยสายตาเบื้องต้น 
ได้อย่างถูกต้อง  

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการจัดเตรียมอุปกรณ์การท าความสะอาด 
2. ความสามารถในการท าความสะอาดช้ินงานเช่ือม 
3. ความสามารถในการตรวจสอบด้วยสายตาเบ้ืองต้น 
4. ความสามารถในการปรับปรุงความไม่สมบูรณ์ของช้ินงานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการเครื่องมือท่ีใช้ท าความสะอาดช้ินงานเช่ือม 
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการท าความสะอาดช้ินงานเช่ือม 
3. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบช้ินงานเช่ือมด้วยสายตา 
4. ความรู้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของช้ินงานเช่ือม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น

ตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่ง 
ท่าเช่ือมการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือความปลอดภัย  
ในงานเช่ือมและการป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูล  
การเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง 

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การตรวจสอบคุณภาพการเช่ือม ให้ค านึงถึงคุณภาพช้ินงานท่ีได้รับการเช่ือมแล้ว แก้ไข
ปรับปรุงช้ินงานให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.  คุณภาพของ ช้ินงาน ท่ีไ ด้รับการเช่ือมแล้วต้องผ่านการตรวจสอบด้วยสายตา  

ตามข้อก าหนด ISO 5817 อาทิเช่น จุดบกพร่องแบบรอยต่อไม่ดี แนวเช่ือมนูนเกิน รอยกัดแหว่ง และ 
สแลกฝังใน 

2. ปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การเจียรนัย  
การเช่ือมซ่อมเป็นต้น 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 
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18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10404  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
ด้วยความปลอดภัย 

 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็น ผู้ท่ีสามารถปฏิบัติการเ ช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอาชีพ
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their 

alloys (beam welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.1 Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10404.01  จัดเตรียมอุปกรณ์
ความปลอดภัยในกระบวนการ
เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อ
ตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

1. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย 
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

2.  ตรวจความสมบูรณ์ของอุปกรณ ์
ความปลอดภัยส่วนบุคคลก่อนการใช้งาน  

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10404.02 ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลในงานเชื่อม
อาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่น 

1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกัน 
ความปลอดภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 
2. ความสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม เช่น เครื่องดูดควัน หน้ากากสวมหัว 

ถุงมือ ปลอกแขน เอี๊ยม เป็นต้น 
2.  ความรู้ เกี่ ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อม 

ในการปฏิบัติงานเช่ือม การเช่ือมในพื้นท่ีเส่ียงอันตราย อันตรายท่ีเกิดจากแก๊ส ควัน ประกายไฟ  
เป็นต้น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการแต่งกายและใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 
 
 



 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชพีการเชื่อมอุตสาหกรรม           176 

 

(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น

ตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม
การปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์  
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือความปลอดภั ย 
ในงานเช่ือมและการป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูล  
การเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การปฏิบัติงานให้ค านึงถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม   
การปฏิบัติงานภายในมาตรฐานความปลอดภัยท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ชีวนามัย และสภาพแวดล้อมท่ีก าหนด 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10405  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
เตรียมการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
รอยต่อชนท่อตามแบบงาน 

 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
เป็นผู้ท่ีสามารถเตรียมการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อชนท่อตามแบบงานได้ เช่น  

อ่านใบส่ังงานเช่ือม เตรียมช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือม อุปกรณ์การเช่ือม และอุปกรณ์อื่น  ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอาชีพ
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their 

alloys (beam welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.1 Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10405.01 ปฏิบัติตามใบงาน
เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
รอยต่อชนท่อ 

 

1. สามารถอ่านใบสั่งงานเชื่อมอาร์กโลหะ
ด้วยมือ รอยต่อชนท่อได้อย่างถูกต้อง 

2. สามารถปฏิบัติตามใบสั่งงานเชื่อมอาร์ก
โลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อ 
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10405.02 เตรียมชิ้นงาน  
ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อมอาร์ก
โลหะด้วยมือ อุปกรณ์ 
การเชื่อมให้มีความพร้อม 

 

1. เตรียมเครื่องเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
และอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 

2. เตรียมโลหะชิ้นงานเชื่อมตามแบบ 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. เตรียมลวดเชื่อมที่ใช้กับโลหะชิ้นงาน 
ได้อย่างถูกต้อง 

4. ปรับต้ังพารามิเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อม
อาร์กโลหะด้วยมือได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถอ่านใบส่ังงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือแบบรอยต่อชนท่อ 
2. ความสามารถเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
3. ความสามารถเตรียมโลหะช้ินงานเช่ือม 
4. ความสามารถเลือกลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ 
5. ความสามารถปรับพารามิเตอร์ในการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
6. ความสามารถจัดเตรียมสถานท่ีท างานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อชนท่อ ตามมาตรฐาน ISO และ AWS เช่น 

ขนาดของแนวเช่ือม ต าแหน่งแนวเช่ือม สัญลักษณ์รอยต่อชนท่อ เป็นต้น  
2. ความรู้ เกี่ยวกับลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์  เช่น ชนิดของสารพอกหุ้ม โค๊ตลวดเช่ือม  

ตามมาตรฐาน AWS เป็นต้น 
3. ความรู้เกี่ยวกับช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม 
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4. ความรู้เกี่ยวกับการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ ค่าพารามิเตอร์ในการเช่ือม เช่น 
กระแสไฟตรงต่อขั้วตรง กระแสไฟตรงต่อกลับขั้ว กระแสไฟสลับ กระแสไฟเช่ือม แรงดันเช่ือม 
ความเร็วในการเช่ือมเป็นต้น 

5. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม เช่น เครื่องเช่ือมแบบ 
Transformer เครื่องเช่ือมแบบ Rectifier หัวเช่ือม สายกราวด์ ค้อนเคาะแสลก และแปรงลวด 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการอ่านใบส่ังงานเช่ือมรอยต่อชนท่อ 
2. แสดงการเตรียม โลหะช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือม และอุปกรณ์การเช่ือม 
3. แสดงการตั้งค่ากระแสไฟเช่ือม และต่อขั้วเช่ือม 
4. แสดงการแต่งกายและใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อชนท่อตามมาตรฐาน 

ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือมการปรับต้ัง 
ขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม อุปกรณ์
ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ  ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ 
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การเตรียมการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงใบส่ังงาน เครื่องมือ ท่อเหล็ก ลวดเช่ือม การต่อ 
ขั้วเช่ือม สถานท่ีท างานเช่ือม อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม 
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(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. อ่านใบส่ังงานเช่ือมรอยต่อชนท่อ ซึ่งประกอบด้วย แบบงานเช่ือมและสัญลักษณ์ 

งานเช่ือม โลหะช้ินงาน กระบวนการเช่ือม รอยต่อเช่ือม ลวดเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม และ
ค่าพารามิเตอร์ในการเช่ือม 

2. ใช้เครื่องเช่ือมแบบเรียงกระแส Rectifier 
3. ใช้ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน Ø 6 นิ้ว Sch.40 
4. ใช้ลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์  ตามมาตรฐาน AWS A5.1 แบบด่าง (E-7016) ขนาดเส้น 

ผ่านศูนย์กลาง 2.6 มม. และ 3.2 มม. 
5. ใช้ต่อขั้วเช่ือมส าหรับเครื่องเช่ือมแบบ Rectifier ต่อขั้วเช่ือมแบบกระแสตรงต่อกลับขั้ว 

(DCEP)  
6. ใช้ใบส่ังงานเช่ือมรอยต่อชนท่อท่าเช่ือม H-L045 (6G) ตามแบบใบส่ังงานเช่ือมท่ีก าหนด 
7. สถานท่ีท างานต้องท าความสะอาด บ ารุงรักษา จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเช่ือม

อย่างเป็นระเบียบ และมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการท างาน  
8. อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม ได้แก่ เครื่องเช่ือม หน้ากาก ถุงมือ คีมจับช้ินงาน  

ค้อนเคาะสแลก 
9. บริเวณการเช่ือมต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10406  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
รอยต่อชนท่อ 

 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถเช่ือมงานอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อตามแบบงานได้อย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอาชีพ
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their 

alloys (beam welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.1 Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10406.01 เชื่อมอาร์กโลหะ
ด้วยมือรอยต่อชนท่อและ
บันทึกข้อมูลการเชื่อม 

1. ปฏิบัติการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 
รอยต่อชนท่อ ตามใบงานได้อย่างถูกต้อง 

2. บันทึกข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมอาร์กโลหะ
ด้วยมือรอยต่อชนท่อได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ตามแบบงานรอยต่อชนท่อ 
2. ความสามารถในการจัดเก็บ ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมือในงานเช่ือม 
3. ความสามารถบันทึกข้อมูลการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ เช่น การจุดอาร์ก การต่อลวด และ

จุดหยุดลวด เป็นต้น 
2. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อชนท่อ 
 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมรอยต่อชนท่อ 
2. บันทึกข้อมูลการเช่ือม 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อชนท่อตามมาตรฐาน 

ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือมการปรับต้ังขั้ว
เช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม อุปกรณ์
ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ  ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ 
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 
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(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง 

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 (ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การเตรียมการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงใบส่ังงาน เครื่องมือ ท่อเหล็ก ลวดเช่ือม การต่อขั้ว
เช่ือม สถานท่ีท างานเช่ือม อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ปฏิบัติงานภายใต้สถานท่ี ท่ีก าหนดและใช้เครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือมอย่างเหมาะสม 
2. บันทึกข้อมูลของพารามิเตอร์ในการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อชนท่อ ได้แก่ ช่ือและ

รุ่นเครื่องเช่ือม กระแสไฟ แรงดันเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม ชนิดรอยต่อ ความเร็วในการเช่ือม ชนิดลวด
เช่ือม ช่างเช่ือม จ านวนระดับการเช่ือม 

3. ช้ินงานสอบในต าแหน่งท่าเช่ือมดังกล่าว สามารถรับรองถึงต าแหน่งท่าเช่ือมต่าง  ๆ ได้ 
อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 9606-1 

4. สถานท่ีท างานต้องท าความสะอาด บ ารุงรักษา จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเช่ือม
อย่างเป็นระเบียบ และมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการท างาน  

5. อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม ได้แก่ เครื่องเช่ือม หน้ากาก ถุงมือ คีมจับช้ินงาน  
ค้อนเคาะสแลก 

6. บริเวณการเช่ือมต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก   
 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  
ไม่มี 
 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10407  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
รอยต่อชนท่อ 

 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอาชีพ
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their 

alloys (beam welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.1 Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10407.01 ตรวจสอบชิ้นงาน
เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
ระหว่างการเชื่อมรอยต่อชนท่อ 
 

1. เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดชิ้นงาน
เชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าความสะอาดชิ้นงานระหว่างการเชื่อม
และหลังการเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

3. ท าการตรวจสอบรอยเชื่อมระหว่าง 
การเชื่อมด้วยสายตาเบื้องต้น  
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถท าความสะอาดและตรวจสอบด้วยสายตาเบ้ืองต้น 
2. ความสามารถแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการท าความสะอาดและตรวจสอบด้วยสายตาเบื้องต้น เช่น ชนิดของ

จุดบกพร่องในงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ เป็นต้น 
2. ความรู้เกี่ยวกับแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การเจียรนัย 

การเช่ือมซ่อมเป็นต้น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกันกับ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 (ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อชนท่อตามมาตรฐาน 

ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือมการปรับต้ังขั้ว
เช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม อุปกรณ์
ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ความปลอดภัยในงานเช่ือมและการ
ป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 
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(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนองตาม

ข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การตรวจสอบคุณภาพการเช่ือม ให้ค านึงถึง อุณหภูมิช้ินงานท่ีได้รับการเช่ือมแล้ว แก้ไข
ปรับปรุงช้ินงานให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.  คุณภาพของ ช้ินงาน ท่ีไ ด้รับการเช่ือมแล้วต้องผ่านการตรวจสอบด้วยสายตา  

ตามข้อก าหนด ISO 5817 อาทิเช่น จุดบกพร่องแบบรอยต่อไม่ดี แนวเช่ือมนูนเกิน รอยกัดแหว่ง และ 
สแลกฝังใน 

2. ปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การเจียรนัย การ
เช่ือมซ่อม เป็นต้น 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10408  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย 

 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็น ผู้ท่ีสามารถปฏิบัติการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ  รอยต่อชนท่อได้ตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัย  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอาชีพ
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their 

alloys (beam welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.1 Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 



 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชพีการเชื่อมอุตสาหกรรม           188 

 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10408.01  จัดเตรียมอุปกรณ์
ความปลอดภัยในกระบวนการ
เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อ
ชนท่อ 

1. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย 
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10408.02  ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลในงานเชื่อม
อาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อชนท่อ 

1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกัน 
ความปลอดภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในกระบวนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
2. ความสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม เช่น เครื่องดูดควัน หน้ากากสวมหัว 

ถุงมือ ปลอกแขน เอี๊ยม เป็นต้น 
2.  ความรู้ เกี่ ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อม 

ในการปฏิบัติงานเช่ือม การเช่ือมในพื้นท่ีเส่ียงอันตราย อันตรายท่ีเกิดจากแก๊ส ควัน ประกายไฟ เป็นต้น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการแต่งกายและใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น

ตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม
การปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์  
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมทิก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ค) ค าแนะน า  

การตรวจสอบคุณภาพการเช่ือม ให้ค านึงถึง อุณหภูมิช้ินงานท่ีได้รับการเช่ือมแล้ว แก้ไข
ปรับปรุงช้ินงานให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

(ง) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.  คุณภาพของ ช้ินงาน ท่ีไ ด้รับการเช่ือมแล้วต้องผ่านการตรวจสอบด้วยสายตา  

ตามข้อก าหนด ISO 5817 อาทิเช่น จุดบกพร่องแบบรอยต่อไม่ดี แนวเช่ือมนูนเกิน รอยกัดแหว่ง 
และสแลกฝังใน 

2. ปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การเจียรนัย  
การเช่ือมซ่อมเป็นต้น 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 
10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  
ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10501  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
เตรียมการเช่ือมทิก รอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมทิก ระดับ 2 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถเตรียมการเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน ได้ เช่น 
อ่านใบส่ังงานเช่ือม เตรียมช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือม อุปกรณ์การเช่ือม และอุปกรณ์อื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมทิกท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
AWS D1.6 Structure welding code stainless steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on 

drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their 

alloys  (beam welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.18 Specification for carbon steel electrode and rods for gas shielding arc 
AWS A5.9 Specification for Bare Stainless Steel Welding Electrodes and Rods 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10501.01 ปฏิบัติตามใบสั่งงาน
เชื่อมทิก รอยต่อตัวทีและ
รอยต่อชนแผ่น 

1. ปฏิบัติตามใบสั่งงานเชื่อมทิก รอยต่อตัว
ทีได้อย่างถูกต้อง 

2. ปฏิบัติตามใบสั่งงานเชื่อมทิก รอยต่อชน
แผ่นได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10501.02 เตรียมชิ้นงาน  
ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อมทิก
อุปกรณ์การเชื่อมให้ม ี
ความพร้อมและตามใบงาน 
ได้อย่างถูกต้อง 

1. เตรียมเครื่องเชื่อมทิกและอุปกรณ์ได้
อย่างถูกต้อง 

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน 

3. เตรียมโลหะชิ้นงานเชื่อม ตามใบงานได้
อย่างถูกต้อง 

4. เตรียมลวดเชื่อมที่ใช้กับโลหะชิ้นงาน 
ตามใบงานได้อย่างถูกต้อง 

5. ปรับต้ังพารามิเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมทิก 
ตามใบงานได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถอ่านใบส่ังงานเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. ความสามารถเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือมทิก 
3. ความสามารถเตรียมโลหะช้ินงานเช่ือม 
4. ความสามารถเลือกลวดเช่ือมทิก 
5. ความสามารถปรับพารามิเตอร์ในการเช่ือมทิก 
6. ความสามารถจัดเตรียมสถานท่ีท างานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามมาตรฐาน ISO 

และ AWS เช่น ขนาดของขาแนวเช่ือม ขนาดของคอแนวเช่ือม ต าแหน่งแนวเช่ือม สัญลักษณ์รอยต่อ
ตัวทีและรอยต่อชนแผ่น เป็นต้น  

2. ความรู้เกี่ยวกับลวดเช่ือมทิก ตามมาตรฐาน AWS เป็นต้น 
3. ความรู้เกี่ยวกับช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม 
4. ความรู้เกี่ยวกับการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ ค่าพารามิเตอร์ในการเช่ือมทิก เช่น 

อิทธิพลของขั้วเช่ือมต่อการซึมลึกของแนวเช่ือม เป็นต้น 
5. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องเช่ือมทิกและอุปกรณ์การเช่ือม เช่น การลับทังสเตน 

นอซเซิล คอนแทกท้ิว เป็นต้น 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการอ่านใบส่ังงานเช่ือม รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. แสดงการเตรียม โลหะช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือมทิก และอุปกรณ์การเช่ือม 
3. แสดงการตั้งค่ากระแสไฟเช่ือม และต่อขั้วเช่ือม 
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อชนท่อตามมาตรฐาน 

ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือมการปรับต้ัง  
ขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม อุปกรณ์
ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ  ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ 
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง 

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การตรวจสอบคุณภาพการเช่ือม ให้ค านึงถึง อุณหภูมิช้ินงานท่ีได้รับการเช่ือมแล้ว แก้ไข
ปรับปรุงช้ินงานให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. สัญลักษณ์งานเช่ือม โลหะช้ินงาน กระบวนการเช่ือม รอยต่อเช่ือม ลวดเช่ือม ต าแหน่ง

ท่าเช่ือม และค่าพารามิเตอร์ในการเช่ือม 
2. ใช้เครื่องเช่ือมทิกแบบ Transformer Rectifier 
3. แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนหนาต้ังแต่ 3-6มิลลิเมตร/แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม หนาต้ังแต่ 3-6

มิลลิเมตร    
4. ใช้ลวดเช่ือมทิก ตามมาตรฐาน AWS A5.18 
5. ใช้กระแสไฟเช่ือมต่อขั้วเช่ือมแบบกระแสตรงต่อขั้วตรง (DCEN)  
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6. ใช้ใบส่ังงานเช่ือมรอยต่อตัวทีท่าต้ังเช่ือมขึ้น PF (3F) และรอยต่อชนแผ่นท่าราบ PA 
(1G) ตามแบบใบส่ังงานเช่ือมท่ีก าหนด 

7. สถานท่ีท างานต้องท าความสะอาด บ ารุงรักษา จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเช่ือม
อย่างเป็นระเบียบ และมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการท างาน  

8. อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม ได้แก่ เครื่องเช่ือม หน้ากาก ถุงมือ คีมจับช้ินงาน           
ค้อนเคาะสแลก 

9. บริเวณการเช่ือมต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10502  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่น  

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมทิก ระดับ 2 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงานได้อย่างมีคุณภาพ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมทิกท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
AWS D1.6 Structure welding code stainless steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys  (beam 

welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.18 Specification for carbon steel electrode and rods for gas shielding arc 
AWS A5.9 Specification for Bare Stainless Steel Welding Electrodes and Rods 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10502.01 เชื่อมทิกรอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่น 

1. เชื่อมทิกรอยต่อตัวที ตามใบงาน  
ได้อย่างถูกต้อง 

2. เชื่อมทิกรอยต่อชนแผ่น ตามใบงาน  
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10502.02 บันทึกข้อมูล 
การเชื่อมทิกรอยต่อตัวที 

1. จดบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมทิก 
รอยต่อตัวทีได้อย่างถูกต้อง 

2. จดบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมทิก 
รอยต่อชนแผ่นได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถเช่ือมทิก ตามแบบงานรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. ความสามารถในการจัดเก็บ ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมือในงานเช่ือม 
3. ความสามารถบันทึกข้อมูลการเช่ือมทิก 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเช่ือมทิก เช่น การจุดอาร์ก การต่อลวด และจุดหยุดลวด เป็นต้น 
2 .ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. บันทึกข้อมูลการเช่ือม 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชน

แผ่นตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่ง 
ท่าเช่ือมการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมทิก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง 

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การตรวจสอบคุณภาพการเช่ือม ให้ค านึงถึง อุณหภูมิช้ินงานท่ีได้รับการเช่ือมแล้ว แก้ไข
ปรับปรุงช้ินงานให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.  ปฏิบั ติงานภายใต้สถานท่ี ท่ีก าหนดและใช้เครื่องเ ช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม 

อย่างเหมาะสม 
2. บันทึกข้อมูลของพารามิเตอร์ในการเช่ือมทิก รอยต่อแบบตัวทีและรอยต่อชนแผ่น ได้แก่ 

ช่ือและรุ่นเครื่องเช่ือม กระแสไฟ แรงดันเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม ชนิดรอยต่อ ความเร็วในการเช่ือม 
ชนิดลวดเช่ือม ช่างเช่ือม จ านวนระดับการเช่ือม 

3. ช้ินงานสอบในต าแหน่งท่าเช่ือมดังกล่าว สามารถรับรองถึงต าแหน่งท่าเช่ือมต่าง  ๆ ได้ 
อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 9606-1 

4. ท าความสะอาด บ ารุงรักษา จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเช่ือมอย่างเป็นระเบียบ และ
มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการท างาน  

5. อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม ได้แก่ เครื่องเช่ือม หน้ากาก ถุงมือ คีมจับช้ินงาน          
ค้อนเคาะสแลก 

6. บริเวณการเช่ือมต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
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17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10503  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมทิก 
รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมทิก ระดับ 2 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยเช่ือมต่อชนแผ่น 
ได้อย่างถูกต้อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมทิกท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
AWS D1.6 Structure welding code stainless steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys  

(beam welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.18 Specification for carbon steel electrode and rods for gas shielding arc 
AWS A5.9 Specification for Bare Stainless Steel Welding Electrodes and Rods 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10503.01 ตรวจสอบชิ้นงาน
เชื่อมทิก ระหว่างการเชื่อม
รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

1. เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดชิ้นงาน
เชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าความสะอาดชิ้นงานระหว่างการ
เชื่อมและหลังการเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

3. ท าการตรวจสอบรอยเชื่อมระหว่างการ
เชื่อมด้วยสายตาเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง  

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการจัดเตรียมอุปกรณ์การท าความสะอาด 
2. ความสามารถในการท าความสะอาดช้ินงานเช่ือม 
3. ความสามารถในการตรวจสอบด้วยสายตาเบ้ืองต้น 
4. ความสามารถในการปรับปรุงความไม่สมบูรณ์ของช้ินงานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการเครื่องมือท่ีใช้ท าความสะอาดช้ินงานเช่ือม 
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการท าความสะอาดช้ินงานเช่ือม 
3. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบช้ินงานเช่ือมด้วยสายตา 
4. ความรู้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของช้ินงานเช่ือม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชน

แผ่นตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่ง 
ท่าเช่ือมการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมทิก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง 

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การตรวจสอบคุณภาพการเช่ือม ให้ค านึงถึง อุณหภูมิช้ินงานท่ีได้รับการเช่ือมแล้ว แก้ไข
ปรับปรุงช้ินงานให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.  คุณภาพของ ช้ินงาน ท่ีไ ด้รับการเช่ือมแล้วต้องผ่านการตรวจสอบด้วยสายตา  

ตามข้อก าหนด ISO 5817 อาทิเช่น จุดบกพร่องแบบรอยต่อไม่ดี แนวเช่ือมนูนเกิน รอยกัดแหว่ง และ 
ทังสเตนฝังใน 

2. ปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การเจียรนัย  
การเช่ือมซ่อมเป็นต้น 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 
10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  
ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10504  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อตัวที 
และรอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมทิก ระดับ 2 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
เป็นผู้ท่ีสามารถปฏิบัติการเช่ือมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นได้อย่างปลอดภัย  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมทิกท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
AWS D1.6 Structure welding code stainless steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys  

(beam welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.18 Specification for carbon steel electrode and rods for gas shielding arc 
AWS A5.9 Specification for Bare Stainless Steel Welding Electrodes and Rods 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10504.01  จัดเตรียมอุปกรณ์
ความปลอดภัยในกระบวนการ 
เชื่อมทิกรอยต่อตัวทีและ
รอยต่อชนแผ่น 

1. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย 
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

2. ตรวจความสมบูรณ์ของอุปกรณ ์
ความปลอดภัยส่วนบุคคลก่อนการใช้งาน  

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10504.02 ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลในงาน
เชื่อมทกิรอยต่อตัวทีและ
รอยต่อชนแผ่น 

1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกัน 
ความปลอดภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 
2. ความสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม เช่น เครื่องดูดควัน หน้ากากสวมหัว 

ถุงมือ ปลอกแขน เอี๊ยม เป็นต้น 
2.  ความรู้ เกี่ ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อม 

ในการปฏิบัติงานเช่ือม การเช่ือมในพื้นท่ีเส่ียงอันตราย อันตรายท่ีเกิดจากแก๊ส ควัน เป็นต้น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชน

แผ่นตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่ง     
ท่าเช่ือมการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมทิก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การตรวจสอบคุณภาพการเช่ือม ให้ค านึงถึง  อุณหภูมิช้ินงานท่ีได้รับการเช่ือมแล้ว แก้ไข
ปรับปรุงช้ินงานให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ชีวนามัย และสภาพแวดล้อมท่ีก าหนด 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10505  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
เตรียมการเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อ
ตามแบบงาน 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมทิก ระดับ 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
เป็นผู้ท่ีสามารถเตรียมการเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อตามแบบงาน ได้ เช่น อ่านใบส่ังงานเช่ือม 

เตรียมช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือม อุปกรณ์การเช่ือม และอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมทิกท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
AWS D1.6 Structure welding code stainless steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys  (beam 

welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.18 Specification for carbon steel electrode and rods for gas shielding arc 
AWS A5.9 Specification for Bare Stainless Steel Welding Electrodes and Rods 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10505.01 ปฏิบัติตามใบงาน
เชื่อมทิกรอยต่อชนท่อ 

1. สามารถอ่านใบสั่งงานเชื่อมทิก 
รอยต่อชนท่อได้อย่างถูกต้อง 

2. สามารถปฏิบัติตามใบสั่งงานเชื่อมทิก 
รอยต่อชนท่อได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10505.02 เตรียมชิ้นงาน  
ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อมทิก 
อุปกรณ์การเชื่อม 
ให้มีความพร้อม 
 

1. เตรียมเครื่องเชื่อมทิกและอุปกรณ ์
ได้อย่างถูกต้อง 

2. เตรียมโลหะชิ้นงานเชื่อมตามแบบ 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. เตรียมลวดเชื่อมที่ใช้กับโลหะชิ้นงาน 
ได้อย่างถูกต้อง 

4. ปรับต้ังพารามิเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมทิก 
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถอ่านใบส่ังงานเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อ 
2. ความสามารถเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือมทิก 
3. ความสามารถเตรียมโลหะช้ินงานเช่ือม 
4. ความสามารถเลือกลวดเช่ือมทิก 
5. ความสามารถปรับพารามิเตอร์ในการเช่ือมทิก 
6. ความสามารถจัดเตรียมสถานท่ีท างานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อชนท่อ ตามมาตรฐาน ISO และ AWS เช่น 

ขนาดของแนวเช่ือม ต าแหน่งแนวเช่ือม สัญลักษณ์รอยต่อชนท่อ เป็นต้น  
2. ความรู้เกี่ยวกับลวดเช่ือม เช่น โค๊ตลวดเช่ือม ตามมาตรฐาน AWS เป็นต้น 
3. ความรู้เกี่ยวกับช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม 
4. ความรู้เกี่ยวกับการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ ค่าพารามิเตอร์ในการเช่ือมทิก เช่น 

อิทธิพลของขั้วเช่ือมต่อการซึมลึกของแนวเช่ือม เป็นต้น 
5. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องเช่ือมทิกและอุปกรณ์การเช่ือม เช่น การลับทังสเตน 

นอซเซิล คอนแทกท้ิว เป็นต้น 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการอ่านใบส่ังงานเช่ือมรอยต่อชนท่อ 
2. แสดงการเตรียม โลหะช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือม และอุปกรณ์การเช่ือม 
3. แสดงการตั้งค่ากระแสไฟเช่ือม และต่อขั้วเช่ือม 
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือม รอยต่อตัวทีและรอยต่อชน

แผ่นตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่ง 
ท่าเช่ือมการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมทิก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การตรวจสอบคุณภาพการเช่ือม ให้ค านึงถึง อุณหภูมิช้ินงานท่ีได้รับการเช่ือมแล้ว แก้ไข
ปรับปรุงช้ินงานให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. อ่านใบส่ังงานเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อซึ่งประกอบด้วย แบบงานเช่ือมและสัญลักษณ์ 

งานเช่ือม โลหะช้ินงาน กระบวนการเช่ือม รอยต่อเช่ือม ลวดเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม และ
ค่าพารามิเตอร์ในการเช่ือม 

2. ใช้เครื่องเช่ือมประเภท Transformer Rectifier 
3. ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน Ø 4-6 นิ้ว Sch.40 / ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม Ø 4-6 นิ้ว Sch.40  
4. ใช้ลวดเช่ือมทิก ตามมาตรฐาน AWSA5.18 
5. ใช้กระแสไฟเช่ือมต่อขั้วเช่ือมแบบกระแสตรงต่อขั้วตรง (DCEN) 
6. ใช้ใบส่ังงานเช่ือมรอยต่อชนท่อท่าเช่ือม H-L045 (6G) ตามแบบใบส่ังงานเช่ือมท่ีก าหนด 
7. สถานท่ีท างานต้องท าความสะอาด บ ารุงรักษา จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเช่ือม

อย่างเป็นระเบียบ และมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการท างาน  
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16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 
10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10506  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อ 
 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมทิก ระดับ 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อตามแบบงานได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมทิกท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
AWS D1.6 Structure welding code stainless steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on 

drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their 

alloys  (beam welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.18 Specification for carbon steel electrode and rods for gas shielding arc 
AWS A5.9 Specification for Bare Stainless Steel Welding Electrodes and Rods 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

  สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10506.01 เชื่อมทิกรอยต่อชนท่อ
และบันทึกข้อมูลการเชื่อม 

1. ปฏิบัติการเชื่อมทิกรอยต่อชนท่อ  
ตามใบงานได้อย่างถูกต้อง 

2. บันทึกข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมทิก 
รอยต่อชนท่อได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถเช่ือมทิก ตามแบบงานรอยต่อชนท่อ 
2. ความสามารถในการจัดเก็บ ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมือในงานเช่ือม 
3. ความสามารถบันทึกข้อมูลการเช่ือมทิก 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเช่ือมทิก เช่น การจุดอาร์ก การต่อลวด และจุดหยุดลวด เป็นต้น 
2. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเช่ือมทิกรอยต่อชนท่อ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมรอยต่อชนท่อ 
2. บันทึกข้อมูลการเช่ือม 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือม รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น

ตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม
การปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์  
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมทิก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 
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(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การปฏิบัติงาน ให้ค านึงถึงการบันทึกข้อมูลของพารามิเตอร์ในการเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม 
สถานท างาน อุปกรณ์ เครื่องมือในการเช่ือม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ปฏิบัติงานภายใต้สถานท่ี ท่ีก าหนดและใช้เครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม 

อย่างเหมาะสม 
2. บันทึกข้อมูลของพารามิเตอร์ในการเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อ ได้แก่ ช่ือและรุ่นเครื่อง

เช่ือม กระแสไฟ แรงดันเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม ชนิดรอยต่อ ความเร็วในการเช่ือม ชนิดลวดเช่ือม 
ช่างเช่ือม จ านวนระดับการเช่ือม 

3. ช้ินงานสอบในต าแหน่งท่าเช่ือมดังกล่าว สามารถรับรองถึงต าแหน่งท่าเช่ือมต่าง ๆ ได้ 
อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 9606-1 

4. สถานท่ีท างานต้องท าความสะอาด บ ารุงรักษา จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเช่ือม
อย่างเป็นระเบียบ และมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการท างาน  

5. อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม ได้แก่ เครื่องเช่ือม หน้ากาก ถุงมือ คีมจับช้ินงาน           
ค้อนเคาะสแลก 

6. บริเวณการเช่ือมต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 
10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  
ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10507  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมทิก 
รอยต่อชนท่อ 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมทิก ระดับ 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมทิกท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
AWS D1.6 Structure welding code stainless steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys  

(beam welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.18 Specification for carbon steel electrode and rods for gas shielding arc 
AWS A5.9 Specification for Bare Stainless Steel Welding Electrodes and Rods 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10507.01 ตรวจสอบชิ้นงาน
เชื่อมทิกระหว่างการเชื่อม
รอยต่อชนท่อ 

1. เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด 
ชิ้นงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าความสะอาดชิ้นงานระหว่าง 
การเชื่อมและหลังการเชื่อม 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. ท าการตรวจสอบรอยเชื่อมระหว่าง 
การเชื่อมด้วยสายตาเบื้องต้น  
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถท าความสะอาดและตรวจสอบด้วยสายตาเบ้ืองต้น 
2. ความสามารถแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการท าความสะอาดและตรวจสอบด้วยสายตาเบื้องต้น เช่น ชนิดของ

จุดบกพร่องในงานเช่ือมทิก เป็นต้น 
2. ความรู้เกี่ยวกับแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การเจียรนัย 

การเช่ือมซ่อม เป็นต้น 
 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมรอยต่อชนท่อ 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 (ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือม รอยต่อชนท่อตามมาตรฐาน 

ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือมการปรับต้ัง 
ขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม อุปกรณ์
ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมทิก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและการป้องกันอันตราย
การบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 
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(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การตรวจสอบคุณภาพการเช่ือม ให้ค านึงถึง อุณหภูมิช้ินงานท่ีได้รับการเช่ือมแล้ว แก้ไข
ปรับปรุงช้ินงานให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.  คุณภาพของ ช้ินงาน ท่ีไ ด้รับการเช่ือมแล้วต้องผ่านการตรวจสอบด้วยสายตา  

ตามข้อก าหนด ISO 5817 อาทิเช่น จุดบกพร่องแบบรอยต่อไม่ดี แนวเช่ือมนูนเกิน รอยกัดแหว่ง และ
ทังสเตนฝังใน 

2. ปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การเจียรนัย  
การเช่ือมซ่อมเป็นต้น 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10508  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อ
ด้วยความปลอดภัย 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมทิก ระดับ 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
เป็นผู้ท่ีสามารถปฏิบัติการเช่ือมทิก รอยต่อชนท่อได้อย่างปลอดภัย        

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมทิกท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอืน่ที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
AWS D1.6 Structure welding code stainless steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys  (beam 

welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.18 Specification for carbon steel electrode and rods for gas shielding arc 
AWS A5.9 Specification for Bare Stainless Steel Welding Electrodes and Rods 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10508.01  จัดเตรียมอุปกรณ์
ความปลอดภัยในกระบวนการ
เชื่อมทิกรอยต่อชนท่อ 

1. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย 
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10508.02 ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลในงาน
เชื่อมทิกรอยต่อชนท่อ 

1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกัน 
ความปลอดภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 
 2. ความสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 
 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม เช่น เครื่องดูดควัน หน้ากากสวมหัว 
ถุงมือ ปลอกแขน เอี๊ยม เป็นต้น 

2. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานเช่ือม การเช่ือมในพื้นท่ีเส่ียงอันตราย อันตรายท่ีเกิดจากแก๊ส ควัน เป็นต้น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการแต่งกายและใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อชนท่อตามมาตรฐาน 

ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือมการปรับต้ัง 
ขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม อุปกรณ์
ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมทิก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและการป้องกันอันตราย
การบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การปฏิบัติงานให้ค านึงถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 
ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ชีวนามัย และสภาพแวดล้อมท่ีก าหนด 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชพีการเชื่อมอุตสาหกรรม 217 

 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10601  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
เตรียมการเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน  

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมแม็ก ระดับ 2 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถเตรียมการเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงานได้ เช่น 
อ่านใบส่ังงานเช่ือม เตรียมช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือม อุปกรณ์การเช่ือม และอุปกรณ์อื่น  ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมแม็กท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys      

(beam welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.18 Specification for carbon steel electrode and rods for gas shielding arc 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10601.01 ปฏิบัติตามใบสั่งงาน
เชื่อมแม็กด้วยมือรอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่น 

1. ปฏิบัติตามใบสั่งงานเชื่อมแม็กรอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่นได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10601.02 เตรียมชิ้นงาน  
ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อมแม็ก
อุปกรณ์การเชื่อมให้ม ี
ความพร้อมและตามใบงาน 
ได้อย่างถูกต้อง 

1. เตรียมเครื่องเชื่อมแม็กและอุปกรณ ์
ได้อย่างถูกต้อง 

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน 

3. เตรียมโลหะชิ้นงานเชื่อมตามใบงาน 
ได้อย่างถูกต้อง 

4. เตรียมลวดเชื่อมที่ใช้กับโลหะชิ้นงาน 
ตามใบงานได้อย่างถูกต้อง 

5. ปรับต้ังพารามิเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมแม็ก 
ตามใบงานได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถอ่านใบส่ังงานเช่ือมแม็ก แบบรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. ความสามารถเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือมแม็ก 
3. ความสามารถเตรียมโลหะช้ินงานเช่ือม 
4. ความสามารถเลือกลวดเช่ือมแม็ก 
5. ความสามารถปรับพารามิเตอร์ในการเช่ือมแม็ก 
6. ความสามารถจัดเตรียมสถานท่ีท างานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามมาตรฐาน ISO 

และ AWS เช่น ขนาดของขาแนวเช่ือม ขนาดของคอแนวเช่ือม ต าแหน่งแนวเช่ือม สัญลักษณ์รอยต่อ
ตัวทีและรอยต่อชนแผ่น เป็นต้น  

2. ความรู้เกี่ยวกับลวดเช่ือมแม็กตามมาตรฐาน AWS เป็นต้น 
3. ความรู้เกี่ยวกับช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม 
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4. ความรู้เกี่ยวกับการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ ค่าพารามิเตอร์ในการเช่ือม เช่น 
อิทธิพลของขั้วเช่ือมต่อการซึมลึกของแนวเช่ือม การส่งถ่ายน้ าโลหะ เป็นต้น 

5. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม เช่น ชุดหัวเช่ือม คอนแทกท้ิว 
นอซเซิล 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการอ่านใบส่ังงานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. แสดงการเตรียม โลหะช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือมแม็ก และอุปกรณ์การเช่ือม 
3. แสดงการตั้งค่ากระแสไฟเช่ือม และต่อขั้วเช่ือม 
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 (ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชน

แผ่นตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่ง 
ท่าเช่ือมการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมแม็ก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การเตรียมการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงใบส่ังงานเช่ือม เครื่องเช่ือม โลหะช้ินงานเช่ือม  
ลวดเช่ือม  การต่อข้ัวเช่ือม สถานท่ีท างานเช่ือม อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม 
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(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. อ่านใบส่ังงานเช่ือมแม็ก รอยต่อชนแผ่นซึ่งประกอบด้วย แบบงานเช่ือมและสัญลักษณ์งานเช่ือม 

โลหะช้ินงาน กระบวนการเช่ือม รอยต่อเช่ือม ลวดเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม และค่าพารามิเตอร์ในการเช่ือม 
2. ใช้เครื่องเช่ือมประเภท Transformer Rectifier  
3. ใช้แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน หนาต้ังแต่ 9-12 มิลลิเมตร  
4. ใช้ลวดเช่ือมแม็ก ตามมาตรฐาน AWS A5.18 
5. ใช้กระแสไฟเช่ือมต่อขั้วเช่ือมแบบกระแสตรงต่อกลับข้ัว (DCEP)  
6. ใช้ใบส่ังงานเช่ือมรอยต่อตัวทีท่าต้ังเช่ือมขึ้น PF (3F) และรอยต่อชนแผ่นท่าราบ PA 

(1G) ตามแบบใบส่ังงานเช่ือมท่ีก าหนด 
7. สถานท่ีท างานต้องท าความสะอาด บ ารุงรักษา จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเช่ือม

อย่างเป็นระเบียบ และมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการท างาน  
8. อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม ได้แก่ เครื่องเช่ือม หน้ากาก ถุงมือ คีมจับช้ินงาน           

ค้อนเคาะสแลก 
9. บริเวณการเช่ือมต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10602  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่น 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมแม็ก ระดับ 2 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงานได้อย่างมีคุณภาพ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมแม็กท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys      

(beam welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.18 Specification for carbon steel electrode and rods for gas shielding arc 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10602.01 เชื่อมแม็กรอยต่อ
ตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

1. เชื่อมแม็กรอยต่อตัวทีตามใบงาน  
ได้อย่างถูกต้อง 

2. เชื่อมแม็กรอยต่อชนแผ่นตามใบงาน  
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10602.02 บันทึกข้อมูล 
การเชื่อมแม็กรอยต่อตัวทีและ
รอยต่อชนแผ่น 

1. จดบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมแม็ก 
รอยต่อตัวทีได้อย่างถูกต้อง 

2. จดบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมแม็ก 
รอยต่อรอยต่อชนแผ่นได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถเช่ือมแม็ก ตามแบบงานรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. ความสามารถในการจัดเก็บ ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมือในงานเช่ือม 
3. ความสามารถบันทึกข้อมูลการเช่ือมแม็ก 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเช่ือมแม็ก เช่น การจุดอาร์ก เทคนิคการเช่ือมแนวราก  

การเช่ือมแนวเติม การเช่ือมแนวทับหน้า การส่ายหัวเช่ือม การต่อลวด เป็นต้น 
2 .ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. บันทึกข้อมูลการเช่ือม 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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 (ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชน

แผ่นตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่า
เช่ือมการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมแม็ก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง 

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

 การปฏิบัติงานให้ค านึงถึงการบันทึกข้อมูลของพารามิเตอร์ในการเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม 
สถานท่ีท างาน อุปกรณ์ เครื่องมือในการเช่ือม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.  ปฏิบั ติงานภายใต้สถานท่ี ท่ีก าหนดและใช้เครื่องเ ช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม 

อย่างเหมาะสม 
2. บันทึกข้อมูลของพารามิเตอร์ในการเช่ือมแม็ก รอยต่อแบบตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

ได้แก่ ช่ือและรุ่นเครื่องเช่ือม กระแสไฟ แรงดันเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม ชนิดรอยต่อ ความเร็ว 
ในการเช่ือม ชนิดลวดเช่ือม ช่างเช่ือม จ านวนช้ันเช่ือม 

3. ช้ินงานสอบในต าแหน่งท่าเช่ือมดังกล่าว สามารถรับรองถึงต าแหน่งท่าเช่ือมต่าง  ๆ ได้ 
อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 9606-1 

4. ท าความสะอาด บ ารุงรักษา จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเช่ือมอย่างเป็นระเบียบ และ
มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการท างาน  

5. อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม ได้แก่ เครื่องเช่ือม หน้ากาก ถุงมือ คีมจับช้ินงาน          
ค้อนเคาะสแลก 

6. บริเวณการเช่ือมต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 
10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
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17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10603  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมแม็ก 
รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมแม็ก ระดับ 2 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยเช่ือมต่อชนแผ่น 
ได้อย่างถูกต้อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมแม็กท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys (beam 

welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.18 Specification for carbon steel electrode and rods for gas shielding arc 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10603.01 ตรวจสอบชิ้นงาน
เชื่อมแม็กระหว่างการเชื่อม
รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

1. เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด 
ชิ้นงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าความสะอาดชิ้นงานระหว่าง 
การเชื่อมและหลังการเชื่อม 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. ท าการตรวจสอบรอยเชื่อมระหว่าง 
การเชื่อมด้วยสายตาเบื้องต้น 
ได้อย่างถูกต้อง  

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการจัดเตรียมอุปกรณ์การท าความสะอาด 
2. ความสามารถในการท าความสะอาดช้ินงานเช่ือม 
3. ความสามารถในการตรวจสอบด้วยสายตาเบ้ืองต้น 
4. ความสามารถในการปรับปรุงความไม่สมบูรณ์ของช้ินงานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการเครื่องมือท่ีใช้ท าความสะอาดช้ินงานเช่ือม 
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการท าความสะอาดช้ินงานเช่ือม 
3. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบช้ินงานเช่ือมด้วยสายตา 
4. ความรู้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของช้ินงานเช่ือม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชน

แผ่นตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่ง 
ท่าเช่ือมการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมแม็ก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การตรวจสอบคุณภาพการเช่ือม ให้ค านึงถึงคุณภาพช้ินงานท่ีได้รับการเช่ือมแล้ว แก้ไข
ปรับปรุงช้ินงานให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.  คุณภาพของ ช้ินงาน ท่ีไ ด้รับการเช่ือมแล้วต้องผ่านการตรวจสอบด้วยสายตา  

ตามข้อก าหนด ISO 5817 อาทิเช่น จุดบกพร่องแบบรอยต่อไม่ดี แนวเช่ือมนูนเกิน รอยกัดแหว่ง  
2. ปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การเจียรนัย  

การเช่ือมซ่อมเป็นต้น 
 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 
10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10604  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและ
รอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมแม็ก ระดับ 2 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถปฏิบัติการเช่ือมแม็ก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นได้อย่างปลอดภัย  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมแม็กท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys (beam 

welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.18 Specification for carbon steel electrode and rods for gas shielding arc 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10604.01  จัดเตรียมอุปกรณ์
ความปลอดภัยในกระบวนการ 
เชื่อมแม็กรอยต่อตัวทีและ
รอยต่อชนแผ่น 

1. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย 
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

2.  ตรวจความสมบูรณ์ของอุปกรณ ์
ความปลอดภัยส่วนบุคคลก่อน 
การใช้งาน  

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10604.02 ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลในงาน
เชื่อมแม็กรอยต่อตัวทีและ
รอยต่อชนแผ่น 

1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกัน 
ความปลอดภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 
2. ความสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม เช่น เครื่องดูดควัน หน้ากากสวมหัว 

ถุงมือ ปลอกแขน เอี๊ยม เป็นต้น 
2. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงานเช่ือม การเช่ือมในพื้นท่ีเส่ียงอันตราย อันตรายท่ีเกิดจากแก๊ส ควัน ประกายไฟ เป็นต้น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการแต่งกายและใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชน

แผ่นตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่ง 
ท่าเช่ือมการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมแม็ก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การปฏิบัติงานให้ค านึงถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม การ
ปฏิบัติงานภายในมาตรฐานความปลอดภัยท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ชีวนามัย และสภาพแวดล้อมท่ีก าหนด 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10605  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
เตรียมการเช่ือมแม็ก รอยต่อชนท่อ
ตามแบบงาน 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมแม็ก ระดับ 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
เป็นผู้ท่ีสามารถเตรียมการเช่ือมแม็ก รอยต่อชนท่อตามแบบงานได้ เช่น อ่านใบส่ังงานเช่ือม 

เตรียมช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือม อุปกรณ์การเช่ือม และอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมแม็กท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys (beam 

welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.18 Specification for carbon steel electrode and rods for gas shielding arc 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10605.01 ปฏิบัติตามใบงาน
เชื่อมแม็ก รอยต่อชนท่อ 
 

1. สามารถอ่านใบสั่งงานเชื่อมแม็ก  
รอยต่อชนท่อได้อย่างถูกต้อง 

2. สามารถปฏิบัติตามใบสั่งงานเชื่อมแม็ก 
รอยต่อชนท่อได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10605.02 เตรียมชิ้นงาน ลวด
เชื่อม เครื่องเชื่อมแม็ก อุปกรณ์
การเชื่อมให้มีความพร้อม 
 

1. เตรียมเครื่องเชื่อมแม็กและอุปกรณ ์
ได้อย่างถูกต้อง 

2. เตรียมโลหะชิ้นงานเชื่อมตามแบบ 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. เตรียมลวดเชื่อมที่ใช้กับโลหะชิ้นงาน 
ได้อย่างถูกต้อง 

4. ปรับต้ังพารามิเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อม
อาร์กโลหะด้วยมือได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถอ่านใบส่ังงานเช่ือมแม็ก แบบรอยต่อชนท่อ 
2. ความสามารถเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือมแม็ก 
3. ความสามารถเตรียมโลหะช้ินงานเช่ือม 
4. ความสามารถเลือกลวดเช่ือมแม็ก 
5. ความสามารถปรับพารามิเตอร์ในการเช่ือมแม็ก 

6. ความสามารถจัดเตรียมสถานท่ีท างานเช่ือม 
 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อชนท่อ ตามมาตรฐาน ISO และ AWS เช่น 
ขนาดของแนวเช่ือม ต าแหน่งแนวเช่ือม สัญลักษณ์รอยต่อชนท่อ เป็นต้น  

2. ความรู้เกี่ยวกับลวดเช่ือมแม็ก ตามมาตรฐาน AWS เป็นต้น 
3. ความรู้เกี่ยวกับช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม 
4. ความรู้เกี่ยวกับการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ ค่าพารามิเตอร์ในการเช่ือม เช่น 

อิทธิพลของขั้ว เช่ือมต่อการซึมลึกของแนวเช่ือม การส่งถ่ายน้ าโลหะ เป็นต้น 
5. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม เช่น ชุดหัวเช่ือม คอนแทกท้ิว 

นอซเซิล 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการอ่านใบส่ังงานเช่ือมรอยต่อชนท่อ 
2. แสดงการเตรียม โลหะช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือม และอุปกรณ์การเช่ือม 
3. แสดงการตั้งค่ากระแสไฟเช่ือม และต่อขั้วเช่ือม 
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนท่อ

ตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม
การปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์  
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมแม็ก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง 

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การเตรียมการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงใบส่ังงาน เครื่องมือ ท่อเหล็ก ลวดเช่ือม การต่อขั้วเช่ือม 
สถานท่ีท างานเช่ือม อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. อ่านใบส่ังงานเช่ือมแม็ก รอยต่อชนท่อ ซึ่งประกอบด้วย แบบงานเช่ือมและสัญลักษณ์งานเช่ือม 

โลหะช้ินงาน กระบวนการเช่ือม รอยต่อเช่ือม ลวดเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม และค่าพารามิเตอร์ในการเช่ือม 
2. ใช้เครื่องเช่ือมประเภท Transformer Rectifier  
3. ใช้แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน หนาต้ังแต่ 9-12 มิลลิเมตร  
4. ใช้ลวดเช่ือมแม็ก ตามมาตรฐาน AWS A5.18 
5. ใช้กระแสไฟเช่ือมต่อขั้วเช่ือมแบบกระแสตรงต่อกลับข้ัว (DCEP) 
6. ใช้ใบส่ังงานเช่ือมรอยต่อชนท่อท่าเช่ือม H-L045 (6G) ตามแบบใบส่ังงานเช่ือมท่ีก าหนด 
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7. สถานท่ีท างานต้องท าความสะอาด บ ารุงรักษา จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเช่ือม
อย่างเป็นระเบียบ และมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการท างาน  

8. อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม ได้แก่  เครื่องเช่ือม หน้ากาก ถุงมือ คีมจับช้ินงาน           
ค้อนเคาะสแลก 

9. บริเวณการเช่ือมต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10606  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานเช่ือมแม็กรอยต่อชนท่อ 
 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมแม็ก ระดับ 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถเช่ือมแม็กรอยต่อชนท่อตามแบบงานได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมแม็กท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys (beam 

welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.18 Specification for carbon steel electrode and rods for gas shielding arc 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 



 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชพีการเชื่อมอุตสาหกรรม           236 

 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10606.01 เชื่อมแม็กรอยต่อ 
ชนท่อและบันทึกข้อมูล 
การเชื่อม 

1. ปฏิบัติการเชื่อมแม็กรอยต่อชนท่อ  
ตามใบงานได้อย่างถูกต้อง 

2. บันทึกข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมแม็ก 
รอยต่อชนท่อได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถเช่ือมแม็ก ตามแบบงานรอยต่อชนท่อ 
2. ความสามารถในการจัดเก็บ ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมือในงานเช่ือม 
3. ความสามารถบันทึกข้อมูลการเช่ือมแม็ก 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเช่ือมแม็ก เช่น การจุดอาร์ก เทคนิคการเช่ือมแนวราก  

การเช่ือมแนวเติม การเช่ือมแนวทับหน้า การส่ายหัวเช่ือม การต่อลวด เป็นต้น 
2 .ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเช่ือมแม็ก รอยต่อชนท่อ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมรอยต่อชนท่อ 
2. บันทึกข้อมูลการเช่ือม 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 (ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนท่อ

ตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม
การปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์  
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมแม็ก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 
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(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง 

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การปฏิบัติงาน ให้ค านึงถึงการบันทึกข้อมูลของพารามิเตอร์ในการเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม 
สถานท างาน อุปกรณ์ เครื่องมือในการเช่ือม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.  ปฏิบั ติงานภายใต้สถานท่ี ท่ีก าหนดและใช้เครื่องเ ช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม 

อย่างเหมาะสม 
2. บันทึกข้อมูลของพารามิเตอร์ในการเช่ือมแม็ก รอยต่อชนท่อ ได้แก่ ช่ือและรุ่น 

เครื่องเช่ือม กระแสไฟ แรงดันเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม ชนิดรอยต่อ ความเร็วในการเช่ือม ชนิดลวดเช่ือม 
ช่างเช่ือม จ านวนระดับการเช่ือม 

3. ช้ินงานสอบในต าแหน่งท่าเช่ือมดังกล่าว สามารถรับรองถึงต าแหน่งท่าเช่ือมต่าง  ๆ ได้ 
อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 9606-1 

4. สถานท่ีท างานต้องท าความสะอาด บ ารุงรักษา จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเช่ือม
อย่างเป็นระเบียบ และมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการท างาน  

5. อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม ได้แก่ เครื่องเช่ือม หน้ากาก ถุงมือ คีมจับช้ินงาน            
6. บริเวณการเช่ือมต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 
10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  
ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10607  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมแม็ก 
รอยต่อชนท่อ 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมแม็ก ระดับ 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
เป็นผู้ท่ีสามารถตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมแม็ก รอยต่อชนท่อได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมแม็กท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys (beam 

welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.18 Specification for carbon steel electrode and rods for gas shielding arc 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10607.01 ตรวจสอบชิ้นงาน
เชื่อมแม็กระหว่างการเชื่อม
รอยต่อชนท่อ 

1. เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด 
ชิ้นงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าความสะอาดชิ้นงานระหว่าง 
การเชื่อมและหลังการเชื่อม 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. ท าการตรวจสอบรอยเชื่อมระหว่าง 
การเชื่อมด้วยสายตาเบื้องต้น  
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถท าความสะอาดและตรวจสอบด้วยสายตาเบ้ืองต้น 
2. ความสามารถแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการท าความสะอาดและตรวจสอบด้วยสายตาเบื้องต้น เช่น ชนิดของ

จุดบกพร่องในงานเช่ือมแม็ก เป็นต้น 
2. ความรู้เกี่ยวกับแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การเจียรนัย 

การเช่ือมซ่อมเป็นต้น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกันกับ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมรอยต่อชนท่อ 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 (ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนท่อ

ตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม
การปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์  
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมแม็ก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 
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(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การตรวจสอบคุณภาพการเช่ือม ให้ค านึงถึง อุณหภูมิช้ินงานท่ีได้รับการเช่ือมแล้ว แก้ไข
ปรับปรุงช้ินงานให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.  คุณภาพของ ช้ินงาน ท่ีไ ด้รับการเช่ือมแล้วต้องผ่านการตรวจสอบด้วยสายตา  

ตามข้อก าหนด ISO 5817 อาทิเช่น จุดบกพร่องแบบรอยต่อไม่ดี แนวเช่ือมนูนเกิน และรอยกัดแหว่ง  
2. ปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การเจียรนัย  

การเช่ือมซ่อมเป็นต้น 
 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10608  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานเช่ือมแม็ก รอยต่อชนท่อ
ได้อย่างปลอดภัย 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมแม็ก ระดับ 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถปฏิบัติการเช่ือมแม็ก รอยต่อชนท่อได้อย่างปลอดภัย        

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมแม็กท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion –Part 1: Steels 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys (beam 

welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.18 Specification for carbon steel electrode and rods for gas shielding arc 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10608.01  จัดเตรียมอุปกรณ์
ความปลอดภัยในกระบวนการ
เชื่อมแม็ก รอยต่อชนท่อ 

1. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย 
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10608.02 ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 
ในงานเชื่อมแม็กรอยต่อชนท่อ 

1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกัน 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 
2. ความสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม เช่น เครื่องดูดควัน หน้ากากสวมหัว 

ถุงมือ ปลอกแขน เอี๊ยม เป็นต้น 
2. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงานเช่ือม การเช่ือมในพื้นท่ีเส่ียงอันตราย อันตรายท่ีเกิดจากแก๊ส ควัน ประกายไฟ เป็นต้น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการแต่งกายและใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนท่อ

ตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม
การปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์  
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมแม็ก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การปฏิบัติงานให้ค านึงถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 
ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.  คุณภาพของ ช้ินงาน ท่ีไ ด้รับการเช่ือมแล้วต้องผ่านการตรวจสอบด้วยสายตา  

ตามข้อก าหนด ISO 5817 อาทิเช่น จุดบกพร่องแบบรอยต่อไม่ดี แนวเช่ือมนูนเกิน และรอยกัดแหว่ง  
2. ปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การเจียรนัย  

การเช่ือมซ่อมเป็นต้น 
 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 
10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  
ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10701  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
เตรียมการเช่ือมมิกรอยต่อตัวทีและ
รอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมมิก ระดับ 2 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถเตรียมการเช่ือมมิกรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงานได้ เช่น  
อ่านใบส่ังงานเช่ือม เตรียมช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือม อุปกรณ์การเช่ือม และอุปกรณ์อื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมมิกท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.2 Structure welding code aluminum 
AWS D1.6 Structure welding code stainless steel 
AWS A5.9 Specification for bare stainless steel welding electrodes and Rods 
AWS A5.10 Specification for bare aluminum and aluminum-alloy welding electrodes and 

Rods 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606  Qualification of welders-Fusion  
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys  (beam 

welding excluded)- quality levels for imperfection 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10701.01 ปฏิบัติตามใบสั่งงาน
เชื่อมมิกรอยต่อตัวทีและ
รอยต่อชนแผ่น 

1. ปฏิบัติตามใบสั่งงานเชื่อมมิกรอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่นได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10701.02 เตรียมชิ้นงาน 
ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อมมิก 
อุปกรณ์การเชื่อมให้ม ี
ความพร้อมและตามใบงาน 
ได้อย่างถูกต้อง 

1. เตรียมเครื่องเชื่อมมิกและอุปกรณ ์
ได้อย่างถูกต้อง 

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน 

3. เตรียมโลหะชิ้นงานเชื่อม ตามใบงาน 
ได้อย่างถูกต้อง 

4. เตรียมลวดเชื่อมที่ใช้กับโลหะชิ้นงาน 
ตามใบงานได้อย่างถูกต้อง 

5. ปรับต้ังพารามิเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมมิก 
ตามใบงานได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถอ่านใบส่ังงานเช่ือมมิก แบบรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. ความสามารถเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือมมิก 
3. ความสามารถเตรียมโลหะช้ินงานเช่ือม 
4. ความสามารถเลือกลวดเช่ือมมิก 
5. ความสามารถปรับพารามิเตอร์ในการเช่ือมมิก 
6. ความสามารถจัดเตรียมสถานท่ีท างานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามมาตรฐาน ISO 

และ AWS เช่น ขนาดของขาแนวเช่ือม ขนาดของคอแนวเช่ือม ต าแหน่งแนวเช่ือม สัญลักษณ์รอยต่อ
ตัวทีและรอยต่อชนแผ่น เป็นต้น  

2. ความรู้เกี่ยวกับลวดเช่ือมมิก ตามมาตรฐาน AWS เป็นต้น 
3. ความรู้เกี่ยวกับช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม 
4. ความรู้เกี่ยวกับการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ ค่าพารามิเตอร์ในการเช่ือม เช่น 

อิทธิพลของขั้วเช่ือมต่อการซึมลึกของแนวเช่ือม การส่งถ่ายน้ าโลหะ เป็นต้น 
5. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม เช่น ชุดหัวเช่ือม คอนแทกท้ิว 

นอซเซิล 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการอ่านใบส่ังงานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. แสดงการเตรียม โลหะช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือมมิก และอุปกรณ์การเช่ือม 
3. แสดงการตั้งค่ากระแสไฟเช่ือม และต่อขั้วเช่ือม 
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 (ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชน

แผ่นตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่ง 
ท่าเช่ือมการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมมิก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

 การเตรียมการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงใบส่ังงานเช่ือม เครื่องเช่ือม โลหะช้ินงานเช่ือม      
ลวดเช่ือม การต่อข้ัวเช่ือม สถานท่ีท างานเช่ือม อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม 

(ข) อธิบายรายละเอียด 
1.  คุณภาพของ ช้ินงาน ท่ีไ ด้รับการเช่ือมแล้วต้องผ่านการตรวจสอบด้วยสายตา  

ตามข้อก าหนด ISO 5817 อาทิเช่น จุดบกพร่องแบบรอยต่อไม่ดี แนวเช่ือมนูนเกิน และ รอยกัดแหว่ง  
2. ปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การเจียรนัย  

การเช่ือมซ่อมเป็นต้น 
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16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10702  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
เตรียมการเช่ือมมิก รอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมมิก ระดับ 2 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถเช่ือมมิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงานได้อย่างมีคุณภาพ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมมิก ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.2 Structure welding code aluminum 
AWS D1.6 Structure welding code stainless steel 
AWS A5.9 Specification for bare stainless steel welding electrodes and Rods 
AWS A5.10 Specification for bare aluminum and aluminum-alloy welding electrodes and 

Rods 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606  Qualification of welders-Fusion  
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys  (beam 

welding excluded)- quality levels for imperfection 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10702.01 เชื่อมมิกรอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่น 

1. เชื่อมมิก รอยต่อตัวที ตามใบงาน 
ได้อย่างถูกต้อง 

2. เชื่อมมิก รอยต่อชนแผ่น ตามใบงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10702.02 บันทึกข้อมูล 
การเชื่อมมิกรอยต่อตัวทีและ
รอยต่อชนแผ่น 

 

1. จดบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมมิก 
รอยต่อตัวทีได้อย่างถูกต้อง 

2. จดบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมมิก 
รอยต่อรอยต่อชนแผ่นได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถเช่ือมมิก ตามแบบงานรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. ความสามารถในการจัดเก็บ ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมือในงานเช่ือม 
3. ความสามารถบันทึกข้อมูลการเช่ือมมิก 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนการเช่ือมมิก เช่น การจุดอาร์ก เทคนิคการเช่ือมแนวราก  

การเช่ือมแนวเติม การเช่ือมแนวทับหน้า การส่ายหัวเช่ือม การต่อลวด เป็นต้น 
2 .ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเช่ือมมิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการอ่านใบส่ังงานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. แสดงการเตรียม โลหะช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือมมิก และอุปกรณ์การเช่ือม 
3. แสดงการตั้งค่ากระแสไฟเช่ือม และต่อขั้วเช่ือม 
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชน

แผ่นตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่ง 
ท่าเช่ือมการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมมิก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

 การปฏิบัติงานให้ค านึงถึงการบันทึกข้อมูลของพารามิเตอร์ในการเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม 
สถานท่ีท างาน อุปกรณ์ เครื่องมือในการเช่ือม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.  คุณภาพของ ช้ินงาน ท่ีไ ด้รับการเช่ือมแล้วต้องผ่านการตรวจสอบด้วยสายตา  

ตามข้อก าหนด ISO 5817 อาทิเช่น จุดบกพร่องแบบรอยต่อไม่ดี แนวเช่ือมนูนเกิน และ รอยกัดแหว่ง  
2. ปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การเจียรนัย  

การเช่ือมซ่อมเป็นต้น 
 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 
18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10703  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ตรวจสอบคุณภาพการ เช่ือมมิก 
รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมมิก ระดับ 2 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมมิก รอยต่อตัวทีและรอยเช่ือมต่อชนแผ่น 
ได้อย่างถูกต้อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมมิก ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.2 Structure welding code aluminum 
AWS D1.6 Structure welding code stainless steel 
AWS A5.9 Specification for bare stainless steel welding electrodes and Rods 
AWS A5.10 Specification for bare aluminum and aluminum-alloy welding electrodes and 

Rods 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606  Qualification of welders-Fusion  
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their 

alloys  (beam welding excluded)- quality levels for imperfection 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10703.01 ตรวจสอบชิ้นงาน
เชื่อมมิก ระหว่างการเชื่อม
รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

1. เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด 
ชิ้นงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าความสะอาดชิ้นงานระหว่าง 
การเชื่อมและหลังการเชื่อม 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. ท าการตรวจสอบรอยเชื่อมระหว่าง 
การเชื่อมด้วยสายตาเบื้องต้น 
ได้อย่างถูกต้อง  

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการจัดเตรียมอุปกรณ์การท าความสะอาด 
2. ความสามารถในการท าความสะอาดช้ินงานเช่ือม 
3. ความสามารถในการตรวจสอบด้วยสายตาเบ้ืองต้น 
4. ความสามารถในการปรับปรุงความไม่สมบูรณ์ของช้ินงานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการเครื่องมือท่ีใช้ท าความสะอาดช้ินงานเช่ือม 
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการท าความสะอาดช้ินงานเช่ือม 
3. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบช้ินงานเช่ือมด้วยสายตา 
4. ความรู้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของช้ินงานเช่ือม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 
 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชพีการเชื่อมอุตสาหกรรม 253 

 

(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชน

แผ่นตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่ง 
ท่าเช่ือมการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมมิก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15.  ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การตรวจสอบคุณภาพการเช่ือม ให้ค านึงถึงคุณภาพช้ินงานท่ีได้รับการเช่ือมแล้ว แก้ไข
ปรับปรุงช้ินงานให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.  คุณภาพของ ช้ินงาน ท่ีไ ด้รับการเช่ือมแล้วต้องผ่านการตรวจสอบด้วยสายตา  

ตามข้อก าหนด ISO 5817 อาทิเช่น จุดบกพร่องแบบรอยต่อไม่ดี แนวเช่ือมนูนเกิน และรอยกัดแหว่ง  
2. ปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การเจียรนัย  

การเช่ือมซ่อมเป็นต้น 
 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 
10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  
ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10704  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานเช่ือมมิกรอยต่อตัวทีและ
รอยต่อชนแผ่นด้วยความปลอดภัย 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมมิก ระดับ 2 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถปฏิบัติการเช่ือมมิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นได้อย่างปลอดภัย  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมมิก ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.2 Structure welding code aluminum 
AWS D1.6 Structure welding code stainless steel 
AWS A5.9 Specification for bare stainless steel welding electrodes and Rods 
AWS A5.10 Specification for bare aluminum and aluminum-alloy welding electrodes and 

Rods 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606  Qualification of welders-Fusion  
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys  (beam 

welding excluded)- quality levels for imperfection 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10704.01  จัดเตรียมอุปกรณ์
ความปลอดภัยในกระบวนการ
เชื่อมมิกรอยต่อตัวทีและ
รอยต่อชนแผ่น 

1. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย 
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

2. ตรวจความสมบูรณ์ของอุปกรณ ์
ความปลอดภัยส่วนบุคคลก่อน 
การใช้งาน  

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10704.02 ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลในงาน
เชื่อมมิกรอยต่อตัวทีและ
รอยต่อชนแผ่น 

1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกัน 
ความปลอดภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 
2. ความสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม เช่น เครื่องดูดควัน หน้ากากสวมหัว 

ถุงมือ ปลอกแขน เอี๊ยม เป็นต้น 
2. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงานเช่ือม การเช่ือมในพื้นท่ีเส่ียงอันตราย อันตรายท่ีเกิดจากแก๊ส ควัน ประกายไฟ เป็นต้น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการแต่งกายและใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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 (ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชน

แผ่นตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่ง 
ท่าเช่ือมการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมมิก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ
การป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15.  ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การปฏิบัติงานให้ค านึงถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม  
การปฏิบัติงานภายในมาตรฐานความปลอดภัยท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ชีวนามัย และสภาพแวดล้อมท่ีก าหนด 
 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10705  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
เตรียมการเช่ือมมิกรอยต่อชนท่อ
ตามแบบงาน 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมมิก ระดับ 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถเตรียมการเช่ือมมิก รอยต่อชนท่อตามแบบงาน ได้ เช่น อ่านใบส่ังงานเช่ือม 
เตรียมช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือม อุปกรณ์การเช่ือม และอุปกรณ์อื่น  ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้อย่าง
ถูกต้อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมมิก ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.2 Structure welding code aluminum 
AWS D1.6 Structure welding code stainless steel 
AWS A5.9 Specification for bare stainless steel welding electrodes and Rods 
AWS A5.10 Specification for bare aluminum and aluminum-alloy welding electrodes and 

Rods 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on 

drawing 
ISO 9606  Qualification of welders-Fusion  
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their 

alloys  (beam welding excluded)- quality levels for imperfection 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10705.01 ปฏิบัติตามใบงาน
เชื่อมมิกรอยต่อชนท่อ 

1. สามารถอ่านใบสั่งงานเชื่อมมิก 
รอยต่อชนท่อได้อย่างถูกต้อง 

2. สามารถปฏิบัติตามใบสั่งงานเชื่อมมิก 
รอยต่อชนท่อได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10705.02 เตรียมชิ้นงาน 
ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อมมิก 
อุปกรณ์การเชื่อม 
ให้มีความพร้อม 

 

1. เตรียมเครื่องเชื่อมมิก และอุปกรณ ์
ได้อย่างถูกต้อง 

2. เตรียมโลหะชิ้นงานเชื่อมตามแบบ 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. เตรียมลวดเชื่อมที่ใช้กับโลหะชิ้นงาน 
ได้อย่างถูกต้อง 

4. ปรับต้ังพารามิเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อม
อาร์กโลหะด้วยมือได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถอ่านใบส่ังงานเช่ือมมิก แบบรอยต่อชนท่อ 
2. ความสามารถเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือมมิก 
3. ความสามารถเตรียมโลหะช้ินงานเช่ือม 
4. ความสามารถเลือกลวดเช่ือมมิก 
5. ความสามารถปรับพารามิเตอร์ในการเช่ือมมิก 
6. ความสามารถจัดเตรียมสถานท่ีท างานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อชนท่อ ตามมาตรฐาน ISO และ AWS เช่น 

ขนาดของแนวเช่ือม ต าแหน่งแนวเช่ือม สัญลักษณ์รอยต่อชนท่อ เป็นต้น  
2. ความรู้เกี่ยวกับลวดเช่ือมมิก ตามมาตรฐาน AWS เป็นต้น 
3. ความรู้เกี่ยวกับช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม 
4. ความรู้เกี่ยวกับการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ ค่าพารามิเตอร์ในการเช่ือม เช่น 

อิทธิพลของขั้ว เช่ือมต่อการซึมลึกของแนวเช่ือม การส่งถ่ายน้ าโลหะ เป็นต้น 
5. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม เช่น ชุดหัวเช่ือม คอนแทกท้ิว 

นอซเซิล 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการอ่านใบส่ังงานเช่ือมรอยต่อชนท่อ 
2. แสดงการเตรียม โลหะช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือม และอุปกรณ์การเช่ือม 
3. แสดงการตั้งค่ากระแสไฟเช่ือม และต่อขั้วเช่ือม 
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 (ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อชนท่อตามมาตรฐาน 

ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือมการปรับต้ัง  
ขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม อุปกรณ์
ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมมิก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและการป้องกันอันตราย
การบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15.  ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การเตรียมการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงใบส่ังงาน เครื่องมือ ท่อเหล็ก ลวดเช่ือม การต่อขั้วเช่ือม 
สถานท่ีท างานเช่ือม อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ชีวนามัย และสภาพแวดล้อมท่ีก าหนด 
 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 
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18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชพีการเชื่อมอุตสาหกรรม 261 

 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10706  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานเช่ือมมิก รอยต่อชนท่อ 
 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมมิก ระดับ 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถเช่ือมมิก รอยต่อชนท่อตามแบบงานได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมมิก ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.2 Structure welding code aluminum 
AWS D1.6 Structure welding code stainless steel 
AWS A5.9 Specification for bare stainless steel welding electrodes and Rods 
AWS A5.10 Specification for bare aluminum and aluminum-alloy welding electrodes and 

Rods 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on 

drawing 
ISO 9606  Qualification of welders-Fusion  
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their 

alloys  (beam welding excluded)- quality levels for imperfection 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10706.01 เชื่อมมิกรอยต่อ
ชนท่อและบันทึกข้อมูล 
การเชื่อม 

1. ปฏิบัติการเชื่อมมิกรอยต่อชนท่อ  
ตามใบงานได้อย่างถูกต้อง 

2. บันทึกข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมมิก 
รอยต่อชนท่อได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถเช่ือมมิก ตามแบบงานรอยต่อชนท่อ 
2. ความสามารถในการจัดเก็บ ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมือในงานเช่ือม 
3. ความสามารถบันทึกข้อมูลการเช่ือมมิก 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเช่ือมมิก เช่น เทคนิคการเช่ือมแนวราก การเช่ือมแนวเติม 

การเช่ือมแนวทับหน้า การส่ายหัวเช่ือม การต่อลวด เป็นต้น 
2 .ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเช่ือมมิก รอยต่อชนท่อ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมรอยต่อชนท่อ 
2. บันทึกข้อมูลการเช่ือม 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 (ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อชนท่อตามมาตรฐาน 

ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือมการปรับต้ัง  
ขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม อุปกรณ์
ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมมิก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและการป้องกันอันตราย
การบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 
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(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15.  ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การปฏิบัติงาน ให้ค านึงถึงการบันทึกข้อมูลของพารามิเตอร์ในการเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม 
สถานท างาน อุปกรณ์ เครื่องมือในการเช่ือม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.  ปฏิบั ติงานภายใต้สถานท่ี ท่ีก าหนดและใช้เครื่องเ ช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม 

อย่างเหมาะสม 
2. บันทึกข้อมูลของพารามิเตอร์ในการเช่ือมมิก รอยต่อชนท่อ ได้แก่ ช่ือและรุ่นเครื่องเช่ือม 

กระแสไฟ แรงดันเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม ชนิดรอยต่อ ความเร็วในการเช่ือม ชนิดลวดเช่ือม ช่างเช่ือม 
จ านวนระดับการเช่ือม 

3. ช้ินงานสอบในต าแหน่งท่าเช่ือมดังกล่าว สามารถรับรองถึงต าแหน่งท่าเช่ือมต่าง  ๆ ได้ 
อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 9606-1 

4. สถานท่ีท างานต้องท าความสะอาด บ ารุงรักษา จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเช่ือม
อย่างเป็นระเบียบ และมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการท างาน  

5. อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม ได้แก่ เครื่องเช่ือม หน้ากาก ถุงมือ คีมจับช้ินงาน            
6. บริเวณการเช่ือมต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 
10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  
ไม่มี 
 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10707  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ตรวจสอบคุณภาพการ เช่ือมมิก 
รอยต่อชนท่อ 
 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมมิก ระดับ 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมมิก รอยต่อชนท่อได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมมิก ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.2 Structure welding code aluminum 
AWS D1.6 Structure welding code stainless steel 
AWS A5.9 Specification for bare stainless steel welding electrodes and Rods 
AWS A5.10 Specification for bare aluminum and aluminum-alloy welding 

electrodes and Rods 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on 

drawing 
ISO 9606  Qualification of welders-Fusion  
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their 

alloys  (beam welding excluded)- quality levels for imperfection 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10707.01 ตรวจสอบชิ้นงาน
เชื่อมมิก ระหว่างการเชื่อม
รอยต่อชนท่อ 

1. เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด 
ชิ้นงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าความสะอาดชิ้นงานระหว่าง 
การเชื่อมและหลังการเชื่อม 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. ท าการตรวจสอบรอยเชื่อมระหว่าง 
การเชื่อมด้วยสายตาเบื้องต้น  
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถท าความสะอาดและตรวจสอบด้วยสายตาเบ้ืองต้น 
2. ความสามารถแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการท าความสะอาดและตรวจสอบด้วยสายตาเบื้องต้น เช่น ชนิดของ

จุดบกพร่องในงานเช่ือมมิก เป็นต้น 
2. ความรู้เกี่ยวกับแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การเจียรนัย 

การเช่ือมซ่อมเป็นต้น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 (ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อชนท่อตามมาตรฐาน 

ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือมการปรับต้ัง  
ขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม อุปกรณ์
ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมมิก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและการป้องกันอันตราย
การบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 
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(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15.  ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การตรวจสอบคุณภาพการเช่ือม ให้ค านึงถึง อุณหภูมิช้ินงานท่ีได้รับการเช่ือมแล้ว แก้ไข
ปรับปรุงช้ินงานให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.  คุณภาพของ ช้ินงาน ท่ีไ ด้รับการเ ช่ือมแล้ว ต้อง ผ่านการตรวจสอบด้วยสายตา  

ตามข้อก าหนด ISO 5817 อาทิเช่น จุดบกพร่องแบบรอยต่อไม่ดี แนวเช่ือมนูนเกิน และรอยกัดแหว่ง 
สแลกฝังใน 

2. ปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การเจียรนัย  
การเช่ือมซ่อมเป็นต้น 

 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10708  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานเช่ือมแม็กรอยต่อชนท่อ
ด้วยความปลอดภัย 
 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมมิก ระดับ 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถปฏิบัติการเช่ือมมิก รอยต่อชนท่อได้อย่างปลอดภัย        

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมมิก ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเช่ือม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.2 Structure welding code aluminum 
AWS D1.6 Structure welding code stainless steel 
AWS A5.9 Specification for bare stainless steel welding electrodes and Rods 
AWS A5.10 Specification for bare aluminum and aluminum-alloy welding 

electrodes and Rods 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606  Qualification of welders-Fusion  
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their 

alloys  (beam welding excluded)- quality levels for imperfection 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10708.01 จัดเตรียมอุปกรณ์
ความปลอดภัยในกระบวนการ
เชื่อมมิกรอยต่อชนท่อ 

1. เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด 
ชิ้นงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าความสะอาดชิ้นงานระหว่าง 
การเชื่อมและหลังการเชื่อม 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. ท าการตรวจสอบรอยเชื่อมระหว่าง 
การเชื่อมด้วยสายตาเบื้องต้น  
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10708.02 ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลในงาน
เชื่อมมิกรอยต่อชนท่อ 

1. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วน
บุคคลได้อย่างถูกต้อง 

 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 
2. ความสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม เช่น เครื่องดูดควัน หน้ากากสวมหัว 

ถุงมือ ปลอกแขน เอี๊ยม เป็นต้น 
2. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงานเช่ือม การเช่ือมในพื้นท่ีเส่ียงอันตราย อันตรายท่ีเกิดจากแก๊ส ควัน ประกายไฟ เป็นต้น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการแต่งกายและใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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 (ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อชนท่อตามมาตรฐาน 

ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือมการปรับต้ัง 
ขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม อุปกรณ์
ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมมิก ความปลอดภัยในงานเช่ือมและการป้องกันอันตราย
การบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15.  ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การปฏิบัติงานให้ค านึงถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 
ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.  คุณภาพของ ช้ินงาน ท่ีไ ด้รับการเ ช่ือมแล้ว ต้อง ผ่านการตรวจสอบด้วยสายตา  

ตามข้อก าหนด ISO 5817 อาทิเช่น จุดบกพร่องแบบรอยต่อไม่ดี แนวเช่ือมนูนเกิน และรอยกัดแหว่ง  
2. ปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การเจียรนัย  

การเช่ือมซ่อม เป็นต้น 
 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 
10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  
ไม่มี 
 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10801  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
เตรียมการเช่ือมฟลักซ์คอร์รอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน 
 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ ระดับ 2 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถเตรียมการเช่ือมฟลักซ์คอร์  รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงานได้ 
เช่น อ่านใบส่ังงานเช่ือม เตรียมช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือม อุปกรณ์การเช่ือม และอุปกรณ์อื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรมหรือมาจากกลุ่มอาชีพ
การเช่ือมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion steel 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys (beam 

welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.20 Specification for stainless steel flux cored and metal cored welding 

electrodes and Rods 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10801.01 ปฏิบัติตามใบสั่งงาน
เชื่อมฟลักซ์คอรร์อยต่อตัวทีและ
รอยต่อชนแผ่น 

1. ปฏิบัติตามใบสั่งงานเชื่อมฟลักซ์คอร์  
รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น  
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10801.02 เตรียมชิ้นงาน  
ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อมฟลักซ์คอร์  
อุปกรณ์การเชื่อมให้ม ี
ความพร้อมและตามใบงาน 
ได้อย่างถูกต้อง 

1. เตรียมเครื่องเชื่อมฟลักซ์คอร์ และ
อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน 

3. เตรียมโลหะชิ้นงานเชื่อม ตามใบงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

4. เตรียมลวดเชื่อมที่ใช้กับโลหะชิ้นงาน 
ตามใบงานได้อย่างถูกต้อง 

5. ปรับต้ังพารามิเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อม 
ฟลักซ์คอร์  ตามใบงานได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถอ่านใบส่ังงานเช่ือมฟลักซ์คอร์ แบบรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. ความสามารถเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือมฟลักซ์คอร์ 
3. ความสามารถเตรียมโลหะช้ินงานเช่ือม 
4. ความสามารถเลือกลวดเช่ือมฟลักซ์คอร์ 
5. ความสามารถปรับพารามิเตอร์ในการเช่ือมฟลักซ์คอร์ 
6. ความสามารถจัดเตรียมสถานท่ีท างานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามมาตรฐาน ISO 

และ AWS เช่น ขนาดของขาแนวเช่ือม ขนาดของคอแนวเช่ือม ต าแหน่งแนวเช่ือม สัญลักษณ์รอยต่อ
ตัวทีและรอยต่อชนแผ่น เป็นต้น  

2. ความรู้เกี่ยวกับลวดเช่ือมฟลักซ์คอร์ ตามมาตรฐาน AWS เป็นต้น 
3. ความรู้เกี่ยวกับช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม 
4. ความรู้เกี่ยวกับการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ ค่าพารามิเตอร์ในการเช่ือม เช่น 

อิทธิพลของขั้ว เช่ือมต่อการซึมลึกของแนวเช่ือม เป็นต้น 
5. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม เช่น ชุดหัวเช่ือม ท่อน าลวด 

นอซเซิล ชุดขับลวด เป็นต้น 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการอ่านใบส่ังงานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. แสดงการเตรียม โลหะช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือมฟลักซ์คอร์ และอุปกรณ์การเช่ือม 
3. แสดงการตั้งค่ากระแสไฟเช่ือม และต่อขั้วเช่ือม 
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชน

แผ่นตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่ง 
ท่าเช่ือมการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมฟลักซ์คอร์ ความปลอดภัยในงาน
เช่ือมและการป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15.  ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การเตรียมการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงใบส่ังงานเช่ือม เครื่องเช่ือม โลหะช้ินงานเช่ือม  
ลวดเช่ือม การต่อข้ัวเช่ือม สถานท่ีท างานเช่ือม อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. อ่านใบส่ังงานเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนแผ่นซึ่งประกอบด้วย แบบงานเช่ือมและ

สัญลักษณ์งานเช่ือม โลหะช้ินงาน กระบวนการเช่ือม รอยต่อเช่ือม ลวดเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม และ
ค่าพารามิเตอร์ในการเช่ือม 

2. ใช้เครื่องเช่ือมประเภท Transformer Rectifier  
3. ใช้แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน หนาต้ังแต่ 6-9 มิลลิเมตร  
4. ใช้ลวดเช่ือมฟลักซ์คอร์ ตามมาตรฐาน AWS A5.20 
5. ใช้กระแสไฟเช่ือมต่อขั้วเช่ือมแบบกระแสตรงต่อกลับข้ัว (DCEP)  
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6. ใช้ใบส่ังงานเช่ือมรอยต่อตัวทีท่าต้ังเช่ือมขึ้น PF (3F) และรอยต่อชนแผ่นท่าราบ PA 
(1G) ตามแบบใบส่ังงานเช่ือมท่ีก าหนด 

7. สถานท่ีท างานต้องท าความสะอาด บ ารุงรักษา จัดเก็บ เครื่องมืออุปกรณ์ในงานเช่ือม
อย่างเป็นระเบียบ และมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการท างาน  

8. อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม ได้แก่ เครื่องเช่ือม หน้ากาก ถุงมือ คีมจับช้ินงาน           
ค้อนเคาะสแลก 

9. บริเวณการเช่ือมต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10802  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์   
รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ ระดับ 2 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงานได้อย่างมี
คุณภาพ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพ
การเช่ือมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion steel 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys (beam 

welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.20 Specification for stainless steel flux cored and metal cored welding 

electrodes and Rods 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

1080201 เชื่อมฟลักซ์คอร์ 
รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

1. เชื่อมฟลักซ์คอรร์อยต่อตัวที  
ตามใบงานได้อย่างถูกต้อง 

2. เชื่อมฟลักซ์คอรร์อยต่อชนแผ่น  
ตามใบงานได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10802.02 บันทึกข้อมูล 
การเชื่อมฟลักซ์คอร์ รอยต่อ 
ตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

 

1. จดบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อม    
ฟลักซ์คอร์รอยต่อตัวทีได้อย่างถูกต้อง 

2. จดบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อม    
ฟลักซ์คอร์รอยต่อรอยต่อชนแผ่น 
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถเช่ือมฟลักซ์คอร์ ตามแบบงานรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. ความสามารถในการจัดเก็บ ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมือในงานเช่ือม 
3. ความสามารถบันทึกข้อมูลการเช่ือมฟลักซ์คอร์ 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเช่ือมฟลักซ์คอร์ เช่น การเริ่มต้นอาร์ก การต่อลวด เทคนิค

การเช่ือมแนวราก การเช่ือมแนวเติม การเช่ือมแนวทับหน้า จุดหยุดลวด เป็นต้น 
2 .ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. บันทึกข้อมูลการเช่ือม 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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 (ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชน

แผ่นตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่ง 
ท่าเช่ือมการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมฟลักซ์คอร์ ความปลอดภัย 
ในงานเช่ือมและการป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และการบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15.  ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การปฏิบัติงานให้ค านึงถึงการบันทึกข้อมูลของพารามิเตอร์ในการเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม 
สถานท่ีท างาน อุปกรณ์ เครื่องมือในการเช่ือม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.  ปฏิบั ติงานภายใต้สถานท่ี ท่ีก าหนดและใช้เครื่องเ ช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม 

อย่างเหมาะสม 
2. บันทึกข้อมูลของพารามิเตอร์ในการเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อแบบตัวทแีละรอยต่อชนแผ่น 

ได้แก่ ช่ือและรุ่นเครื่องเช่ือม กระแสไฟ แรงดันเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม ชนิดรอยต่อ ความเร็ว  
ในการเช่ือม ชนิดลวดเช่ือม ช่างเช่ือม จ านวนระดับการเช่ือม 

3. ช้ินงานสอบในต าแหน่งท่าเช่ือมดังกล่าว สามารถรับรองถึงต าแหน่งท่าเช่ือมต่าง ๆ ได้ 
อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 9606-1 

4. ท าความสะอาด บ ารุงรักษา จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเช่ือมอย่างเป็นระเบียบ และ
มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการท างาน  

5. อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม ได้แก่ เครื่องเช่ือม หน้ากาก ถุงมือ คีมจับช้ินงาน          
ค้อนเคาะสแลก 

6. บริเวณการเช่ือมต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 
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17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10803  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือม   
ฟลักซ์คอร์รอยต่อตัวที 
และรอยต่อชนแผ่น 
 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ ระดับ 2 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อตัวทีและรอยเช่ือมต่อชนแผ่น
ได้อย่างถูกต้อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพ
การเช่ือมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion steel 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys (beam 

welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.20 Specification for stainless steel flux cored and metal cored welding electrodes 

and Rods 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10803.01 ตรวจสอบชิ้นงาน
เชื่อมฟลักซ์คอร์  ระหว่าง 
การเชื่อมรอยต่อตัวทีและ
รอยต่อชนแผ่น 

1. เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด 
ชิ้นงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าความสะอาดชิ้นงานระหว่าง 
การเชื่อมและหลังการเชื่อม 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. ท าการตรวจสอบรอยเชื่อมระหว่าง 
การเชื่อมด้วยสายตาเบื้องต้น 
ได้อย่างถูกต้อง  

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการจัดเตรียมอุปกรณ์การท าความสะอาด 
2. ความสามารถในการท าความสะอาดช้ินงานเช่ือม 
3. ความสามารถในการตรวจสอบด้วยสายตาเบ้ืองต้น 
4. ความสามารถในการปรับปรุงความไม่สมบูรณ์ของช้ินงานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการเครื่องมือท่ีใช้ท าความสะอาดช้ินงานเช่ือม 
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการท าความสะอาดช้ินงานเช่ือม 
3. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบช้ินงานเช่ือมด้วยสายตา 
4. ความรู้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของช้ินงานเช่ือม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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 (ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อ 

ชนแผ่นตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่ง 
ท่าเช่ือมการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมฟลักซ์คอร์ ความปลอดภัย 
ในงานเช่ือมและการป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง 

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15.  ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

 การตรวจสอบคุณภาพการเช่ือม ให้ค านึงถึงคุณภาพช้ินงานท่ีได้รับการเช่ือมแล้ว แก้ไข
ปรับปรุงช้ินงานให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.  คุณภาพของ ช้ินงาน ท่ีไ ด้รับการเช่ือมแล้วต้องผ่านการตรวจสอบด้วยสายตา  

ตามข้อก าหนด ISO 5817 อาทิเช่น จุดบกพร่องแบบรอยต่อไม่ดี แนวเช่ือมนูนเกิน รอยกัดแหว่ง 
และสแลกฝังใน 

2. ปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การเจียรนัย  
การเช่ือมซ่อมเป็นต้น 

 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 
10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10804  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์   
รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
ด้วยความปลอดภัย 
 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ ระดับ 2 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถปฏิบัติการเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นได้อย่างปลอดภัย  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพ
การเช่ือมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion steel 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys      

(beam welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.20 Specification for stainless steel flux cored and metal cored 

welding electrodes and Rods 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10804.01  จัดเตรียมอุปกรณ์
ความปลอดภัยในกระบวนการ
เชื่อมฟลักซ์คอรร์อยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่น 

1. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย 
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

2. ตรวจความสมบูรณ์ของอุปกรณ ์
ความปลอดภัยส่วนบุคคลก่อนการใช้งาน  

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10804.02 ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลในงาน
เชื่อมฟลักซ์คอรร์อยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่น 

1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกัน 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 
2. ความสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม เช่น เครื่องดูดควัน หน้ากากสวมหัว 

ถุงมือ ปลอกแขน เอี๊ยม เป็นต้น 
2. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงานเช่ือม การเช่ือมในพื้นท่ีเส่ียงอันตราย อันตรายท่ีเกิดจากแก๊ส ควัน ประกายไฟ เป็นต้น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการแต่งกายและใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชน

แผ่นตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่ง 
ท่าเช่ือมการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์
การเช่ือม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมฟลักซ์คอร์ ความปลอดภัยในงาน
เช่ือมและการป้องกันอันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
2. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15.  ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การปฏิบัติงานให้ค านึงถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม  
การปฏิบัติงานภายในมาตรฐานความปลอดภัยท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ชีวนามัย และสภาพแวดล้อมท่ีก าหนด 
 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10805  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
เตรียมการเช่ือมฟลักซ์คอร์ 
รอยต่อชนท่อตามแบบงาน 
 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ ระดับ 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถเตรียมการเช่ือมฟลักซ์คอร์  รอยต่อชนท่อตามแบบงานได้ เช่น อ่านใบส่ังงานเช่ือม 
เตรียมช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือม อุปกรณ์การเช่ือม และอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพ
การเช่ือมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion steel 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys (beam 

welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.20 Specification for stainless steel flux cored and metal cored welding 

electrodes and Rods 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10805.01 ปฏิบัติตามใบงาน
เชื่อมฟลักซ์คอรร์อยต่อชนท่อ 

1. สามารถอ่านใบสั่งงานเชื่อมฟลักซ์คอร์  
รอยต่อชนท่อได้อย่างถูกต้อง 

2. สามารถปฏิบัติตามใบสั่งงานเชื่อม 
ฟลักซ์คอร์  รอยต่อชนท่อ 
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10805.02 เตรียมชิ้นงาน  
ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อม 
ฟลักซ์คอร์  อุปกรณ์การเชื่อม
ให้มีความพร้อม 
 
 

1. เตรียมเครื่องเชื่อมฟลักซ์คอร์ และ
อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 

2. เตรียมโลหะชิ้นงานเชื่อมตามแบบ 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. เตรียมลวดเชื่อมที่ใช้กับโลหะชิ้นงาน 
ได้อย่างถูกต้อง 

4. ปรับต้ังพารามิเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อม
อาร์กโลหะด้วยมือได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถอ่านใบส่ังงานเช่ือมฟลักซ์คอร์ แบบรอยต่อชนท่อ 
2. ความสามารถเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือมฟลักซ์คอร์ 
3. ความสามารถเตรียมโลหะช้ินงานเช่ือม 
4. ความสามารถเลือกลวดเช่ือมฟลักซ์คอร์ 
5. ความสามารถปรับพารามิเตอร์ในการเช่ือมฟลักซ์คอร์ 
6. ความสามารถจัดเตรียมสถานท่ีท างานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่นตามมาตรฐาน ISO 

และ AWS เช่น ขนาดของขาแนวเช่ือม ขนาดของคอแนวเช่ือม ต าแหน่งแนวเช่ือม สัญลักษณ์รอยต่อ
ตัวทีและรอยต่อชนแผ่น เป็นต้น  

2. ความรู้เกี่ยวกับลวดเช่ือมฟลักซ์คอร์ ตามมาตรฐาน AWS เป็นต้น 
3. ความรู้เกี่ยวกับช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม 
4. ความรู้เกี่ยวกับการปรับต้ังขั้วเช่ือมและกระแสไฟ ค่าพารามิเตอร์ในการเช่ือม เช่น 

อิทธิพลของขั้ว เช่ือมต่อการซึมลึกของแนวเช่ือม เป็นต้น 
5. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม เช่น ชุดหัวเช่ือม ท่อน าลวด 

นอซเซิล ชุดขับลวด เป็นต้น 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 

กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการอ่านใบส่ังงานเช่ือมรอยต่อชนท่อ 
2. แสดงการเตรียม โลหะช้ินงาน ลวดเช่ือม เครื่องเช่ือม และอุปกรณ์การเช่ือม 
3. แสดงการตั้งค่ากระแสไฟเช่ือม และต่อขั้วเช่ือม 
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อชนท่อตามมาตรฐาน 

ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือมการปรับต้ัง  
ขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม อุปกรณ์
ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมฟลักซ์คอร์ ความปลอดภัยในงานเช่ือมและการป้องกัน
อันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15.  ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การเตรียมการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงใบส่ังงาน เครื่องมือ ท่อเหล็ก ลวดเช่ือม การต่อขั้วเช่ือม 
สถานท่ีท างานเช่ือม อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. อ่านใบส่ังงานเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อซึ่งประกอบด้วย แบบงานเช่ือมและ

สัญลักษณ์งานเช่ือม โลหะช้ินงาน กระบวนการเช่ือม รอยต่อเช่ือม ลวดเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม และ
ค่าพารามิเตอร์ในการเช่ือม 

2. ใช้เครื่องเช่ือมประเภท Transformer Rectifier 
3. ใช้ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน Ø 6 นิ้ว Sch.40  
4. ลวดเช่ือมฟลักซ์คอร์  ตามมาตรฐานAWS A5.20 
5. ใช้กระแสไฟเช่ือมต่อขั้วเช่ือมแบบกระแสตรงต่อกลับข้ัว (DCEP) 
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6. ใช้ใบส่ังงานเช่ือมรอยต่อชนท่อท่าเช่ือม H-L045 (6G) ตามแบบใบส่ังงานเช่ือมท่ีก าหนด 
7. สถานท่ีท างานต้องท าความสะอาด บ ารุงรักษา จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเช่ือม

อย่างเป็นระเบียบ และมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการท างาน  
8. อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม ได้แก่ เครื่องเช่ือม หน้ากาก ถุงมือ คีมจับช้ินงาน           

ค้อนเคาะสแลก 
9. บริเวณการเช่ือมต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10806  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์รอยต่อชนท่อ 
 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ ระดับ 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อตามแบบงานได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพ
การเช่ือมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion steel 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys (beam 

welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.20 Specification for stainless steel flux cored and metal cored welding 

electrodes and Rods 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10806.01 เชื่อมฟลักซ์คอร์  
รอยต่อชนท่อและบันทึก
ข้อมูลการเชื่อม 

1. ปฏิบัติการเชื่อมฟลักซ์คอรร์อยต่อชนท่อ 
ตามใบงานได้อย่างถูกต้อง 

2. บันทึกข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมฟลักซ์คอร์  
รอยต่อชนท่อได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถเช่ือมฟลักซ์คอร์ ตามแบบงานรอยต่อชนท่อ 
2. ความสามารถในการจัดเก็บ ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมือในงานเช่ือม 
3. ความสามารถบันทึกข้อมูลการเช่ือมฟลักซ์คอร์ 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเช่ือมเช่ือมฟลักซ์คอร์ เช่น การจุดอาร์ก เทคนิคการเช่ือม 

แนวราก การเช่ือมแนวเติม การเช่ือมแนวทับหน้า การส่ายหัวเช่ือม การต่อลวด เป็นต้น 
2. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมรอยต่อชนท่อ 
2. บันทึกข้อมูลการเช่ือม 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อชนท่อตามมาตรฐาน 

ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือมการปรับต้ัง  
ขั้วเช่ือมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม อุปกรณ์
ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมฟลักซ์คอร์ ความปลอดภัยในงานเช่ือมและการป้องกัน
อันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

 
 



 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ สาขาวิชาชพีการเชื่อมอุตสาหกรรม           290 

 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15.  ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การปฏิบัติงาน ให้ค านึงถึงการบันทึกข้อมูลของพารามิเตอร์ในการเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม 
สถานท างาน อุปกรณ์ เครื่องมือในการเช่ือม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.  ปฏิบั ติงานภายใต้สถานท่ี ท่ีก าหนดและใช้เครื่องเ ช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม 

อย่างเหมาะสม 
2. บันทึกข้อมูลของพารามิเตอร์ในการเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อ ได้แก่ ช่ือและ 

รุ่นเครื่องเช่ือม กระแสไฟ แรงดันเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม ชนิดรอยต่อ ความเร็วในการเช่ือม  
ชนิดลวดเช่ือม ช่างเช่ือม จ านวนระดับการเช่ือม 

3. ช้ินงานสอบในต าแหน่งท่าเช่ือมดังกล่าว สามารถรับรองถึงต าแหน่งท่าเช่ือมต่าง  ๆ ได้ 
อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 9606-1 

4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีประสบการณ์ ในท่าเช่ือมดังกล่าว หรือมีใบรับรองฝีมือ 
ช่างเช่ือมท่ียังไม่หมดอายุการรับรอง  

 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10807  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ตรวจสอบคุณภาพการเช่ือม  
ฟลักซ์คอร์รอยต่อชนท่อ 
 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ ระดับ 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถตรวจสอบคุณภาพการเช่ือมฟลักซ์คอร์รอยต่อชนท่อได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพ
การเช่ือมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion steel 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys      

(beam welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.20 Specification for stainless steel flux cored and metal cored 

welding electrodes and Rods 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10807.01 ตรวจสอบชิ้นงาน
เชื่อมฟลักซ์คอร์ ระหว่าง 
การเชื่อมรอยต่อชนท่อ 

1. เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด 
ชิ้นงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าความสะอาดชิ้นงานระหว่าง 
การเชื่อมและหลังการเชื่อม 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. ท าการตรวจสอบรอยเชื่อมระหว่าง 
การเชื่อมด้วยสายตาเบื้องต้น  
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถท าความสะอาดและตรวจสอบด้วยสายตาเบ้ืองต้น 
2. ความสามารถแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการท าความสะอาดและตรวจสอบด้วยสายตาเบื้องต้น เช่น ชนิดของ

จุดบกพร่องในงานเช่ือมฟลักซ์คอร์ เป็นต้น 
2. ความรู้เกี่ยวกับแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การเจียรนัย 

การเช่ือมซ่อม เป็นต้น 
 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ช้ินงานท่ีผ่านการเช่ือมตัวทีและรอยต่อชนแผ่น 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 (ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อชนท่อตามมาตรฐาน 

ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือมการปรับต้ังขั้วเช่ือม
และกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม อุปกรณ์  
ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมฟลักซ์คอร์ ความปลอดภัยในงานเช่ือมและการป้องกัน
อันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 
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(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15.  ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การตรวจสอบคุณภาพการเช่ือม ให้ค านึงถึง อุณหภูมิช้ินงานท่ีได้รับการเช่ือมแล้ว แก้ไข
ปรับปรุงช้ินงานให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1.  คุณภาพของ ช้ินงาน ท่ีไ ด้รับการเช่ือมแล้วต้องผ่านการตรวจสอบด้วยสายตา  

ตามข้อก าหนด ISO 5817 อาทิเช่น จุดบกพร่องแบบรอยต่อไม่ดี แนวเช่ือมนูนเกิน รอยกัดแหว่ง และ 
สแลกฝังใน 

2. ปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงช้ินงานเช่ือมให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น การเจียรนัย  
การเช่ือมซ่อมเป็นต้น 

 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 10808  2.  ชื่อหน่วยสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานเช่ือมฟลักซ์คอร์   
รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย 
 

3. ทบทวนคร้ังที่……………1………………….   4. สร้างใหม่  

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ ระดับ 3 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

เป็นผู้ท่ีสามารถปฏิบัติการเช่ือมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อได้อย่างปลอดภัย        

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเช่ือมฟลักซ์คอร์ ท่ีท างานในสาขาวิชาชีพการเช่ือมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพ
การเช่ือมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ 

ไม่มี 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related)  
AWS D1.1 Structure welding code steel 
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint- Symbolic representation on drawing 
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion steel 
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys      

(beam welding excluded)- quality levels for imperfection 
AWS A5.20 Specification for stainless steel flux cored and metal cored 

welding electrodes and Rods 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10808.01  จัดเตรียมอุปกรณ์
ความปลอดภัยในกระบวนการ
เชื่อมฟลักซ์คอรร์อยต่อชนท่อ 

1. เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย 
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10808.02 ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลในงาน
เชื่อมฟลักซ์คอรร์อยต่อชนท่อ 

1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกัน 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงานหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี  

13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 
2. ความสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 

 (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเช่ือม เช่น เครื่องดูดควัน หน้ากากสวมหัว 

ถุงมือ ปลอกแขน เอี๊ยม เป็นต้น 
2. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงานเช่ือม การเช่ือมในพื้นท่ีเส่ียงอันตราย อันตรายท่ีเกิดจากแก๊ส ควัน ประกายไฟ เป็นต้น 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานท่ีต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรท่ีจะใช้ประกอบร่วมกัน 
กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills 
and Knowledge) 

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. แสดงการแต่งกายและใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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 (ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์งานเช่ือมรอยต่อชนท่อ ตามมาตรฐาน 

ISO AWS กระบวนการเช่ือมลวดเช่ือม ช้ินงานเช่ือม รอยต่อเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือมการปรับต้ังขั้วเช่ือม
และกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเช่ือมการเตรียมเครื่องเช่ือมและอุปกรณ์การเช่ือม อุปกรณ์  
ความปลอดภัยในงานเช่ือม ขั้นตอนการเช่ือมฟลักซ์คอร์ ความปลอดภัยในงานเช่ือมและการป้องกัน
อันตรายการบ ารุงรักษาเครื่องเช่ือมอุปกรณ์ และ การบันทึกข้อมูลการเช่ือม 

(ค)  ค าแนะน าในการประเมิน 
หลักฐานท่ีต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความส าคัญและตอบสนอง  

ตามข้อก าหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง)  วิธีการประเมิน 
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบส่ังงานเช่ือมและแฟ้มสะสมผลงาน 

15.  ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การปฏิบัติงานให้ค านึงถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม 
ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยท่ีก าหนด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเช่ือม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ชีวนามัย และสภาพแวดล้อมท่ีก าหนด 
 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม 

10001  ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเช่ือม 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม  

ไม่มี 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน  
 (Assessment Description and Procedure) 
เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

2) ใบส่ังงานเช่ือม 
3) แฟ้มสะสมผลงาน 
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นิยามศัพท์ 

ตัวย่อ ค าเต็ม ภาษาไทย 

AS/NZS  Australian/New Zealand Standards มาตรฐานท่ีก าหนดโดยประเทศ 
ประเทศออสเตรเลียและประเทศ
นิวซีแลนด์ 

ASME American Society for Mechanical 
Engineering  

สมาคมวิศวกรรมเครื่องกลแห่ง
อเมริกา 

ASMI  The Association of Singapore 
Marine Industries  

สมาคมอู่ต่อเรือแห่งสิงคโปร์ 

ATB Approved Training Body ศูนย์ฝึกอบรมและรับรองบุคคลากร
ระดับสากล 

AWF  Asian Welding Federation  สมาพันธ์การเช่ือมแห่งเอเชีย 
AWS  American Welding Society สมาคมการเช่ือมแห่งสหรัฐอเมริกา 
CB Certification Body หน่วยงานให้การรับรอง 
DT Destructive Test  การทดสอบแบบท าลายสภาพ 
EU European Union สหภาพยุโรป 

FCAW Flux Cored Arc Welding การเช่ือมฟลักซ์คอร์ 
GQF Germany Qualification Framework  กรอบคุณวุฒิวิชาชีพประเทศ

เยอรมัน 
IIW International Institute of Welding  สถาบันการเช่ือมสากล 
ISO International Organization for 

Standardization 
องค์การมาตรฐานสากล 

IWE International Welding engineer วิศวกรการเช่ือมสากล 
IWP International Welding Practitioner ผู้ปฏิบัติการเช่ือมสากล 
IWS International Welding Specialist ผู้เช่ียวชาญการเช่ือมสากล 
IWT International Welding Technologist นักเทคโนโลยีการเช่ือมสากล 
MAG Metal Active Gas การเช่ือมแม็ก 
MIG Metal Inert Gas การเช่ือมแม็ก 

MMAW Manual metal-arc welding  การเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
MOSQ Malaysia Occupational Skill 

Qualification 
คุณวุฒิวิชาชีพในประเทศมาเลเซีย 
 

NDT Non-Destructive Testing  การทดสอบแบบไม่ท าลายสภาพ 
PAW Plasma Arc Welding การเช่ือมอาร์กพลาสมา 
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นิยามศัพท์ (ต่อ) 

ตัวย่อ ค าเต็ม ภาษาไทย 

SAW Submerged Arc Welding การเช่ือมอาร์กใต้ฟลักซ์  
SWS  Singapore Welding Society   สมาคมการเช่ือมแห่งประเทศสิงคโปร์ 
TCIW Training Center of 

International Welding  
ศูนย์ฝึกอบรมงานเช่ือมมาตรฐานสากล 

TFII Thai –France Innovation 
Institute of Technology 

สถานบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย–ฝรั่งเศส 

TIG Tungsten Inert Gas การเช่ือมทิก 
WPS Welding Procedure 

Specification 
ข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม 

WSQ Singapore Workforce skills 
Qualification  

มาตรฐานอาชีพการเช่ือมของประเทศสิงคโปร์ 

“และ” 

 

การกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งรวมถึงอีกส่ิงหนึง่ด้วย 
แสดงว่าหากมีค าว่า “และ” นั้นต้องกระท า
ท้ังหมดในข้อความท่ีกล่าวมา 

“หรือ”  การกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยไม่ต้องนับรวมถงึ
อีกส่ิงหนึ่ง แสดงว่าหากมีค าว่า “หรือ” นั้น
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในข้อความ 
ท่ีกล่าวมา 

ศัพท์การเชื่อม ฉบับราชบัญฑิตยสถาน 

ARC อาร์ก 
Flux ฟลักซ์ 
Professional Qualification Level ระดับช้ันคุณวุฒิวิชาชีพ 
Root Weld รากแนวเช่ือม 
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ตาราง นิยามศัพท์และศัพท์การเชื่อม ฉบับราชบัญฑิตยสถาน 

ค าศัพท ์ ความหมาย 

ข้อก าหนดกรรมวิธีการเช่ือม รายละเอียดข้อบังคับท่ีใช้ในการปฏิบัติงานเช่ือม 
สหภาพยุโรป เป็นสหภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองประกอบด้วย

รัฐสมาชิก 28 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในทวีป
ยุโรป 

เหล็กกล้า ในท่ีนี้หมายถึง วัสดุท่ีใช้ในการทดสอบท่ีศูนย์ทดสอบ
ใช้ในการทดสอบ ตามมาตรฐาน ASTM A36     
(หากสถานประกอบการมีความประสงค์ท่ีจะใช้
เหล็กกล้าชนิดอื่นในการทดสอบ สถานประกอบการ
ต้องด าเนินการเตรียมวัสดุมาใช้ในการทดสอบ 
โดยต้องแจ้งศูนย์ทดสอบทราบก่อนทุกครั้ง) 

เหล็กกล้าไร้สนิม ในท่ีนี้หมายถึง วัสดุท่ีใช้ในการทดสอบท่ีศูนย์ทดสอบ
ใช้ในการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM SUS 304 
(หากสถานประกอบการมีความประสงค์ท่ีจะใช้
เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดอื่นในการทดสอบ สถาน
ประกอบการต้องด าเนินการเตรียมวัสดุมาใช้ในการ
ทดสอบโดยต้องแจ้ง ศูนย์ทดสอบทราบก่อนทุกครั้ง) 

อลูมิเนียม ในท่ีนี้หมายถึง วัสดุท่ีใช้ในการทดสอบท่ีศูนย์ทดสอบ
ใช้ในการทดสอบ ตามมาตรฐาน ASTM AA1100 
(หากสถานประกอบการมีความประสงค์ท่ีจะใช้
อลูมิเนียมชนิดอื่นในการทดสอบ สถานประกอบการ
ต้องด าเนินการเตรียมวัสดุมาใช้ในการทดสอบ 
โดยต้องแจ้งศูนย์ทดสอบทราบก่อนทุกครั้ง) 

อาชีพช่างเช่ือม ระดับ 2 
 

ผู้ประกอบอาชีพช่างเช่ือมตามกระบวนการเช่ือม 
ท่ีได้ท าการทดสอบ โดยผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ 
ระดับ 2 ต้องท าการทดสอบการเช่ือมรอยต่อตัวที
และรอยต่อชนแผ่น และทดสอบความรู้ ตามเกณฑ์ 
ท่ีก าหนด 
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ตาราง นิยามศัพท์และศัพท์การเชื่อม ฉบับราชบัญฑิตยสถาน (ต่อ) 

ค าศัพท์ ความหมาย 

อาชีพช่างเช่ือม ระดับ 3 
 

ผู้ประกอบอาชีพช่างเช่ือมตามกระบวนการเช่ือมท่ีได้
ท าการทดสอบ โดยผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 
ต้องท าการทดสอบการเช่ือมรอยต่อท่อ และทดสอบ
ความรู้ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

อาชีพผู้ช านาญการเช่ือม ระดับ 4 
 

ผู้ประกอบอาชีพผู้ช านาญการเช่ือม โดยผู้ท่ีจะผ่าน
คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 ต้องเป็นผู้มีความรู้ในการ
ปฏิบั ติงานและแก้ปัญหางาน มี ส่วนร่วมในการ
จัดการงานภายในขอบเขตท่ีก าหนด สามารถอธิบาย
งานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา จะต้องผ่านการการทดสอบ 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

อาชีพผู้เช่ียวชาญการเช่ือม ระดับ 5 
 

ผู้ประกอบอาชีพผู้เช่ียวชาญการเช่ือม โดยผู้ท่ีจะผ่าน
คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 ต้องเป็นผู้มีความรู้ในการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหางาน มีอิสระในการตัดสินใจ
ภายใต้ขอบเขตท่ีก าหนด มีส่วนร่วมในการบริหาร
โครงการ และสามารถถ่ายทอดความรู้ จะต้องผ่าน
การทดสอบ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

อาชีพนักเทคโนโลยีการเช่ือม
อุตสาหกรรม ระดับ 4 

ผู้ประกอบอาชีพนักเทคโนโลยีการเช่ือมอุตสาหกรรม 
โดยผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 ต้องเป็นผู้มี
ความรู้การปฏิบัติงานและแก้ปัญหางาน มีส่วนร่วม
ในการจัดการงานภายในขอบเขตท่ีก าหนด สามารถ
อธิบายงานแก่ ผู้ ใ ต้บั ง คับบัญชา จะ ต้อง ผ่าน 
การทดสอบ ความรู้ ครอบคลุมวัสดุ เหล็กกล้า 
เหล็กกล้าไร้สนิม อลูมิเนียม ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

อาชีพนักเทคโนโลยีการเช่ือม
อุตสาหกรรม ระดับ 5 

ผู้ประกอบอาชีพนักเทคโนโลยีการเช่ือมอุตสาหกรรม 
โดยผู้ท่ีจะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 ต้องเป็น 
ผู้มีความรู้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหางาน มีอิสระ
ในการตัดสินใจภายใต้ขอบเขตท่ีก าหนด มีส่วนร่วม
ในการบริหารโครงการ และสามารถถ่ายทอดความรู้ 
จะต้องผ่านการการทดสอบ ความรู้ครอบคลุมวัสดุ
เหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม อลูมิเนียม ตามเกณฑ์ 
ท่ีก าหนด 
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คณะผู้จัดท ามาตรฐานอาชีพ 

 ผู้จัดการโครงการ     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ 
  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 คณะนักวิจัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยสุทธิ์  วัฒนธรรม 
   อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม 
   คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงศ์  ลัมพาภิวัฒน์ 
   อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม 
   คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตธี  เอียดเหตุ 
   อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  นายสุรเชษฐ์  แก้วงาม 
   หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีงานเช่ือม 
   สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย–ฝรั่งเศส 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  นายสมศักด์ิ ปามึก 
   เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทคโนโลยีงานเช่ือม 
   สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย–ฝรั่งเศส 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เลิศวิจิตรพันธ์ 
   อดีตอาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม 
   คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม 

 

รายชื่อคณะท างาน สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. ผศ.ยุคล  จุลอุภัย ผู้เช่ียวชาญ 
2. รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน ์ ผู้เช่ียวชาญ 
3. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักด์ิ รูปสิงห์ ผู้เช่ียวชาญ 

สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างและเคร่ืองจักร 

อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ ระดับ 2, 3 

1. นายวิทยา  กองตระกูลดี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

2. นายชาตรี  ฝึกดอนวัง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

3. นายภาณุวัฒน์  เนียมชุม บริษัท เวสโคสต์เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 

อาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 2, 3 

4. นายทินกร  กระจ่างแผ้ว บริษัท ไทแทนเครน จ ากัด 

5. นายทศพล  ประทาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 

อาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2, 3 

6. นายยศธร  ชาญพานิชกิจโชติ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 

7. นายอิทธิพล  ฤกษ์โอภาส KANAYAMA KASEI (THAILAND) CO.,LTD., 

อาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2, 3 

8. นายเสรี เรืองสวัสด์ิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

9. นายวีรภัทร  บิดาทอง บริษัท เอ็ม ซี เอส จ ากัด (มหาชน) 

อาชีพช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ระดับ 2, 3 

10. นายเอนกพงษ์  คงแสง บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมจ ากัด 

11. นายชัยวัฒน์ พันธุ์ชาติ บริษัท ทูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด 
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รายชื่อคณะท างาน สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม (ต่อ) 
 

สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างและเคร่ืองจักร (ต่อ) 

อาชีพผู้ช านาญการเชื่อม ระดับ 4 

12. นายอภิชา คุระทอง บริษัท บูโรเวอริทัส (ประเทศไทย) จ ากัด 

13. นายสัญญา พิเคราะห์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 

อาชีพผู้เชี่ยวชาญการเชื่อม ระดับ 5 

14. นายไพศาล บูรณะปรีชา  สมาคมครูและผู้ประกอบวิชาชีพช่างเช่ือม 

15. นายสมชาย เขียวคล้าย บริษัท ลอยด์รีจีสเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล 

อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2, 3 

16. นายพรเทพ ศรีระสันต์ บริษัท บีเจซีเฮฟวี่อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 

17. นายอดิศักดิ์ อ่วมเป่ียม บริษัท ไอเบล จ ากัด  

18. นายต่อศักดิ์ อุทัยไขฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

อาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 2, 3 

19. นายรัฐ พรพนม บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมจ ากัด 

20. นายธีรศักดิ์ เต็งร าพึง บริษัท เจตาแบค จ ากัด (มหาชน) 

21. ผศ.ณัฐ แก้วสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

อาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2, 3 

22. นายศราวุธ เพชรรัตนมุณี บริษัท เอ็กซ์เพิร์ททีม จ ากัด 

23. นายมนตรี บุตษรา บริษัท โทเซ่นอินดัสเตรียล จ ากัด 

อาชีพช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ระดับ 2, 3 

24. นายสมเกียรติ พัชรนฤมล บริษัท บูโรเวอริทัส (ประเทศไทย) จ ากัด 

25. นายอุเทน พุฒเพ็ง บริษัท ลอยด์รีจีสเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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รายชื่อคณะท างาน สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม (ต่อ) 
 

 

สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล (ต่อ) 

อาชีพช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ระดับ 2, 3 

26. นายสัญญา ธุถาวร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

อาชีพผู้ช านาญการเชื่อม ระดับ 4 

27. ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

อาชีพผู้เชี่ยวชาญการเชื่อม ระดับ 5 

28. นายภาณุมาส ธนาธรศิริยุทธ์  บริษัท สุธีแทงค์ จ ากัด 

29. นายช านิ โมสกุล บริษัท ลอยด์รีจีสเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเคร่ืองจักรกลหนัก 

อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2, 3 

30. นายวรรษา วิจิตร บริษัท เวสต์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

31. ดร.นิคม นครเรียบ บริษัท อาร์ซีไออินสเพ็คช่ันแอนด์คอนซัลต้ิง จ ากัด 

32. นายบุญชรัสภิ์  ธนัชมนตรีวิศาล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

อาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 2, 3 

33. นายนุกูล บุตรพิถี บริษัท บี.พี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 

34. นายสุมิตร คชวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 

35. นายบัณฑิต อมรสิน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

อาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2, 3 

36. นายภัทร วรศักดิ์โยธิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

37. นายโฆสิต ทิพปภานาท บริษัท ดานีล่ี จ ากัด 
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รายชื่อคณะท างาน สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม (ต่อ) 
 

 
เลขานุการโครงการ 

นางสาวบุญญรัตน์  ม่วงเนย 
ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

ผู้ประสานงานโครงการ 
นายสุรธัช  เพียรประสิทธิ์ 
ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเคร่ืองจักรกลหนัก 

อาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2, 3 

38. นายณัฐศักดิ์ สุวรรณนที มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

39. รศ.นิพันธ์ ศิริศักด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

อาชีพช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ระดับ 2, 3 

40. นายอนุชาติ มากกลาง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

41. รศ.นิพันธ์ ศิริศักด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

42. นายประวัติ เต็มรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

อาชีพผู้ช านาญการเชื่อมระดับ 4 

43. ผศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

44. ผศ.ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาชีพผู้เชี่ยวชาญการเชื่อม ระดับ 5 

45. ดร.สมพงษ์ พิริยานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

46. ผศ.ดร.ใหม่ น้อยพิทักษ์ สมาคมการเช่ือมโลหะและการตรวจสอบงานเช่ือม 
แห่งประเทศไทย 


