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จุดประสงค 
 
 ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546   ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน และผูชวย
วิศวกร มีความรู ความสามารถ  เจตคติ และประสบการณดานตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร    
นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคนิคการผลิตใหเกิดความเจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพเทคนิคการผลิต ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะหแกปญหา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
เทคนิคการผลิต 

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม
และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ 

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร   วิทยาศาสตร   เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา 
4. จัดการ  ควบคุมและพัฒนาคุณภาพงาน 
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค 
6. อานแบบ  เขียนแบบงานเทคนิคการผลิต 
7. จําแนกวัสดุและเทคนิควิธีการผลิต 
8. วัดและตรวจสอบขนาดชิ้นงานการผลิต 

สาขางานเครื่องมือกล 
9. อานแบบ   เขียนแบบชิ้นสวนเครื่องกล 
10. เลือกวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นสวนเครื่องกล 
11. วางแผน  และควบคุมการผลิตชิ้นสวนเครื่องกล 
12. วัด  ตรวจสอบและแกปญหาการผลิตชิ้นสวนเครื่องกล 

สาขางานอุปกรณจับยึด 
9. อานแบบ   เขียนแบบอุปกรณจับยึด 
10. เลือกวัสดุ   และกระบวนการผลิตอุปกรณจับยึด 
11. วางแผนและควบคุมการผลิตอุปกรณจับยึด 
12. วัด  ตรวจสอบและแกปญหาการผลิตอุปกรณจับยึด 
13. ประกอบ  ติดตั้ง  ทดสอบ  วิเคราะหและแกปญหาชุดอปุกรณจับยึด 

สาขางานแมพิมพโลหะ 
9. อานแบบ  เขียนแบบแมพิมพโลหะ 
10. เลือกวัสดุและกระบวนการผลิตแมพิมพโลหะ 
11. วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตแมพิมพโลหะ 
12. วัด  ตรวจสอบและแกปญหาการผลิตแมพิมพโลหะ 
13. ประกอบ   ติดตั้ง   ทดสอบ   วิเคราะหและแกปญหาชุดแมพิมพโลหะ 
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สาขางานแมพิมพพลาสติก 
9. อานแบบ  เขียนแบบแมพิมพพลาสติก 
10. เลือกวัสดุและกระบวนการผลิตแมพิมพพลาสติก 
11. วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตแมพิมพพลาสติก 
12. วัด  ตรวจสอบและแกปญหาการผลิตแมพิมพพลาสติก 
13. ประกอบ   ติดตั้ง   ทดสอบ   วิเคราะหและแกปญหาชุดแมพิมพพลาสติก 

สาขางานเทคนิคเคร่ืองจักรกลเกษตร 
9. อานแบบ  เขียนแบบเครื่องจักรกลเกษตร 
10. ออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 
11. วางแผนและควบคุมการผลิตเครื่องจักรกลเกษตร 
12. ประกอบ   ติดตั้ง   ทดสอบ   วิเคราะหและแกปญหาเครื่องจักรกลเกษตร 

สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
9. บําบัดน้ําเพื่อการบริโภคจากแหลงธรรมชาติทางกายภาพและทางเคมี 
10. บําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรม 
11. ควบคุมมลพิษทางอากาศ 
12. ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 
13. จัดการสารอันตรายและกากของเสีย 
 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ปวส. 2546 

~ 4 ~

 
โครงสราง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

     
 

  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร   รวมไมนอยกวา  90  หนวยกิต   ดังโครงสรางตอไปนี้ 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 14  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 22  หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 20 หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 
 
 

 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุงหรือ ชางกลโรงงาน 
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือ
สาขาวิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ตอไปนี้ 
 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 3 (5) 
 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4) 
 3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
 3100-0004 วัสดุชาง 2 (2) 
 3100-0005 งานวัดละเอียด 2 (3) 
 3102-0001 ช้ินสวนเครื่องกล 3 (3) 
 3102-0002 งานเครื่องมือกลเบื้องตน 3 (5) 
 3102-0003 งานเครื่องมือกล 3 (5) 
 3102-0004 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (3) 
  รวม    22 (34) 
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1. หมวดวิชาสามัญ  24 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3) 
 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
 3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2) 
 3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
 3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
 

 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต ) 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
 3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
 3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4) 
 3000-1521 คณิตศาสตร 2 3 (3) 
 3000-1525 แคลคูลัส 1 3 (3) 
 
2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 14 หนวยกิต  
 ใหเรียนรายวิชา ลําดับที่ 1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคณุภาพ 3000-010X และ
กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3 (3) 
 3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 (3) 
 3100-0151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 (3) 
 3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3) 
 3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4) 
 
 
หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ  
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 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 22 หนวยกิต 
         ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-8  และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3102-2001 งานกระบวนการเครื่องมือกล 3 (5) 
 3102-2002 โปรแกรม ซีเอ็นซี 2 (4) 
 3102-2003 งานเครื่องมือกล ซีเอ็นซี 2 (4) 
 3102-2004 เทคโนโลยี แคด-แคม 3 (5) 
 3100-0108 ช้ินสวนเครื่องกล 3 (3) 
 3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม 2 (3) 
 3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 (3) 
 3100-0118 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 (3) 
 3100-0115 กรรมวิธีการผลิต 2 (2) 
 3100-0154 การศึกษางาน 2 (2) 
  รวม 24 (33) 
 
 2.3 วชิาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

 วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน 6 สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง 
หรือเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใด ๆ จนครบหนวยกิตที่กําหนด 

1. วิชาชีพสาขางานเครื่องมือกล 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3102-2101 อานแบบและเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องกล 2 (3) 
 3102-2102 งานเครื่องมือกล 1 3 (5) 
 3102-2103 งานเครื่องมือกล 2 3 (5) 
 3102-2104 งานเครื่องมือกล 3 3 (5) 
 3102-2105 งานเครื่องมือกล 4 3 (5) 
 3102-2106 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2 (3) 
 3102-2107 งานเครื่องมือกลอัตโนมัติ 3 (5) 
 3102-2108 งานกระบวนการเครื่องมือกลชั้นสูง 3 (5) 
 3102-2109 คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหการผลิต 2 (4) 
 3102-2110 งานปรับฟตเครื่องกล 3 (5) 
 3102-2111 การประมาณราคา 2 (2) 
 3102-2112 งานสรางเครื่องมือตัด 3 (5) 
 3102-2113 ระบบการผลิตอัตโนมัติ 3 (5) 
 3102-2114 งานอบชุบโลหะ 3 (5) 
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 3102-4101 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องมือกล 1 5 (*) 
 3102-4102 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องมือกล 2 5 (*) 
 3102-4103 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องมือกล 3 5 (*) 
 3102-4104 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องมือกล 4 5 (*) 
 

2. วิชาชีพสาขางานอุปกรณจับยึด 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3102-2201 อานแบบและเขียนแบบอุปกรณจับยึด 2 (3) 
 3102-2202 งานสรางอุปกรณจับเจาะ 3 (5) 
 3102-2203 งานสรางอุปกรณจับยึดงานเครื่องมือกล 3 (5) 
 3102-2204 งานสรางอุปกรณจับยึดงานประกอบ 3 (5) 
 3102-2205 งานสรางอุปกรณจับยึดงานตรวจสอบ 3 (5) 
 3102-2206 การออกแบบอุปกรณจับยึด 2 (3) 
 3102-2107 งานเครื่องมือกลอัตโนมัติ 3 (5) 
 3102-2109 คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหการผลิต 2 (4) 
 3102-4201 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณจับยึด 1 5 (*) 
 3102-4202 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณจับยึด 2 5 (*) 
 3102-4203 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณจับยึด 3 5 (*) 
 3102-4204 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณจับยึด 4 5 (*) 
 

3. วิชาชีพสาขางานแมพิมพโลหะ 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3102-2301 อานแบบและเขียนแบบแมพิมพโลหะ 2 (3) 
 3102-2302 งานสรางแมพิมพตัดและเจาะโลหะ 3 (5) 
 3102-2303 งานสรางแมพิมพพับและขึ้นรูปโลหะ 3 (5) 
 3102-2304 งานสรางแมพิมพผสมและดึงขึ้นรูปโลหะ 3 (5) 
 3102-2305 งานสรางแมพิมพแบบตอเนื่อง 3 (5) 
 3102-2306 การออกแบบแมพิมพโลหะ 2 (3) 
 3102-2307 งานซอมและบํารุงรักษาแมพิมพโลหะ 3 (5) 
 3102-2308 เทคโนโลยีแมพิมพโลหะ 2 (3) 
 3102-2309 คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหการผลิตแมพิมพโลหะ 2 (4) 
 3102-4301 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพโลหะ1 5 (*) 
 3102-4302 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพโลหะ2 5 (*) 
 3102-4303 ปฏิบตัิงานเทคนิคแมพิมพโลหะ3 5 (*) 
 3102-4304 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพโลหะ4 5 (*) 
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4. วิชาชีพสาขางานแมพิมพพลาสติก 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3102-2401 อานแบบและเขียนแบบแมพิมพพลาสติก 2 (3) 
 3102-2402 งานสรางชิ้นสวนแมพิมพฉีดพลาสติก 3 (5) 
 3102-2403 งานสรางแมพิมพฉีดพลาสติกแบบสองแผน 3 (5) 
 3102-2404 งานสรางแมพิมพฉีดพลาสติกแบบแยกดานขาง 3 (5) 
 3102-2405 งานสรางแมพิมพฉีดพลาสติกแบบสามแผน 3 (5) 
 3102-2406 งานซอมและบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก 3 (5) 
 3102-2407 การออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติก 2 (3) 
 3102-2408 เทคโนโลยีพลาสติก 2 (3) 
 3102-2409 คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหการผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก 2 (4) 
 3102-2410 งานสรางแมพิมพเปาพลาสติก 3 (5) 
 3102-2411 งานสรางแมพิมพอัดพลาสติก 3 (5) 
 3102-2412 งานสรางแมพิมพกดอัดขึ้นรูปพลาสติก 3 (5) 
 3102-2413 งานสรางแมพิมพขึ้นรูปพลาสติกแผน 3 (5) 
 3102-2414 งานสรางแมพิมพขึ้นรูปยาง 3 (5) 
 3102-4401 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพพลาสติก 1 5 (*) 
 3102-4402 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพพลาสติก 2 5 (*) 
 3102-4403 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพพลาสติก 3 5 (*) 
 3102-4404 ปฏิบัตงิานเทคนิคแมพิมพพลาสติก 4 5 (*) 
 

5. วิชาชีพสาขางานเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3102-2501 การอานแบบ เขียนแบบเครื่องจักรกลเกษตร 2 (3) 
 3102-2502 งานประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร 3 (5) 
 3102-2503 งานออกแบบเครื่องจักรกลงานพืช 2 (3) 
 3102-2504 งานผลิตเครื่องจักรกลงานพืช 3 (5) 
 3102-2505 งานออกแบบเครื่องจักรกลสัตวน้ํา 2 (3) 
 3102-2506 งานผลิตเครื่องจักรกลสัตวน้ํา 3 (5) 
 3102-2507 งานออกแบบเครื่องจักรกลสัตวปก 2 (3) 
 3102-2508 งานผลิตเครื่องจักรกลสัตวปก 3 (5) 
 3102-2509 งานออกแบบเครื่องจักรกลปศุสัตว 2 (3) 
 3102-2510 งานผลิตเครื่องจักรกลปศุสัตว 3 (5) 
 3102-2511 งานออกแบบเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร 2 (3) 
 3102-2512 งานผลิตเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร 3 (5) 
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 3102-4501 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร 1 5 (*) 
 3102-4502 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร 2 5 (*) 
 3102-4503 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร 3 5 (*) 
 3102-4504 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร 4 5 (*) 
 

6. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3100-0221 เคมีส่ิงแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
 3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
 3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน 3 (3) 
 3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3 (5) 
 3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 (3) 
 3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 2 (3) 
 3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย 2 (4) 
 3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค 2 (3) 
 
 สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะห
จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 
40 ช่ัวโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 
 2.4 โครงการ  4 หนวยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3102-6001 โครงการ 4 (*) 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา  
 
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน 
 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง 
 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา 
 

3102-0001 ชิ้นสวนเครื่องกล 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเลือกใชงานชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
2. เพื่อใหสามารถเลือกชนิด ลักษณะ ขนาดชิ้นสวนเครื่องจักรกลมาใชหรือทดแทนของเดิม 
3. เพื่อใหสามารถถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกล และการบํารุงรักษา 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด  รอบคอบและปลอดภัย   

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเลือกใชงานชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
2. เลือกชนิด ลักษณะ ขนาดชิ้นสวนเครื่องจักรกลมาใชหรือทดแทนของเดิม 
3. ตรวจสอบ บํารุงรักษา ถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบงานสวม ช้ินสวนท่ีใชสงกําลังเครื่องจักรกล โบลทและนัต เพลา ลิ่ม รองเลื่อน ตลับลูกปน  
เฟอง  สายพานและ พูลเลย (Pulley) คลัช คัปปลิง เบรก การถอดประกอบ และการบํารุงรักษา 
 
3102-0002 งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 3  (5)  
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องมือกลพื้นฐาน 
2. เพื่อใหสามารถลับคมตัด กลึง  กัด ไส เจาะ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องมือกลพื้นฐาน 
2. ลับคมตัดมีดกลึง ดอกสวาน มีดไสใหถูกตองตามมาตรฐาน 
3. ปรับตั้งประกอบอุปกรณชวย เลือกความเร็วรอบ ความเร็วตัดไดเหมาะสมกับงาน 
4. กลึง  ไส  กัด  เจาะ  ข้ึนรูปชิ้นงานตามแบบที่กําหนด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณประกอบของเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจาะ งานลับมีด
กลึง ลับดอกสวาน งานกลึงปาดหนา กลึงปอกผิว กลึงตกบา งานควานรู งานเจาะรู งานรีมเมอร งานกัดราบ 
งานกัดบาฉาก งานกัดรอง งานไสราบ งานไสรองฉาก  งานไสมุม   งานวัด ตรวจสอบชิ้นงาน  งานบํารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องจักร 
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3102-0003 งานเครื่องมือกล 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสรางชิ้นสวนเครื่องกลมาตรฐาน 
2. เพื่อใหสามารถจําแนกมาตรฐานเกลียว มาตรฐานเรียว เฟองตรง 
3. เพื่อใหสามารถกลึงเกลียว  กลึงเรียว กัดแบงสวน เจียระไนราบ เจียระไนทรงกระบอก 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ และปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการสรางชิ้นสวนเครื่องกลมาตรฐาน 
2. จําแนกมาตรฐานเกลียว มาตรฐานเรียว เฟองตรง 
3. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณและกลึงเกลียว  กลึงเรียว กัดแบงสวน เจียระไนราบ เจียระไน

ทรงกระบอก 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณประกอบเครื่องเจียระไนราบ เจียระไนกลม มาตรฐานเกลียว 
มาตรฐานเรียว  อุปกรณประกอบพิเศษ (Attachment) ในงานกลึง กัด ไสและเจียระไน งานกลึงเกลียว กลึงเรียว 
กัดเฟองตรง เจียระไนราบ เจียระไนกลม การวัดตรวจสอบชิ้นงานและการบํารุงรักษาเครื่องมือกล 
 
3102-0004 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบเครื่องกล 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบแยกชิ้น ภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องกล การกําหนดขนาด สัญลักษณ 

การจัดทําตารางรายการวัสดุ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบเครื่องกล 
2. ติดตั้งตรวจสอบและทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร การทํางานของโปรแกรมเขียนแบบ 
3. เขียนแบบชิ้นสวนเครื่องกล 2 มิติ โดยใชคอมพิวเตอรชวย 
4. เขียนแบบชิ้นสวนเครื่องกล 3 มิติ โดยใชคอมพิวเตอรชวย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรชวย การติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ
คอมพิวเตอร การใชโปรแกรมในการเขียนช้ินสวนเครื่องจักรกล 2 มิติ การใหขนาด ตัวอักษร สัญลักษณ 
ตารางรายการวัสดุ การเขียนภาพ 3 มิติ การประกอบ การแยกชิ้น 
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3102-2001 งานกระบวนการเครื่องมือกล 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการผลิต ผลิตภัณฑโดยใชเครื่องจักรกล 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการและควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยเครื่องจักรกล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีตระหนักถึงคุณภาพของงาน  ความปลอดภัยมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

รวมกับเพื่อนรวมงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ วิธีการผลิต ผลิตภัณฑโดยใชเครื่องจักรกล 
2. วางแผนการ กําหนดลําดับข้ันการขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยเครื่องจักรกล จากแบบงาน กําหนดวิธีการ

และเครื่องมือตรวจสอบที่ใชในกระบวนการ 
3. ผลิตและควบคุมกระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑโลหะโดยใชเครื่องจักรกล 
4. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑดวยเครื่องมือวัดและตรวจสอบและตรวจสอบระบบการผลิต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการวางแผนการ กําหนดลําดับข้ันผลิต และผลิตช้ินสวนเครื่องมือกล  ลูกเบี้ยว  สกรู  เฟอง  ราง
เลื่อนตามแบบกําหนด โดยใชเครื่องมือกลและเครื่องมือ  (Tools) ท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน การตรวจสอบ
ช้ินสวนเครื่องกลใหไดตามแบบกําหนด 
 
3102-2002 โปรแกรม ซีเอ็นซี 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนโปรแกรม  เอ็นซี ท่ีใชควบคุมเครื่อง ซีเอ็นซี 
2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมใชกับชุดซิมมิวเลช่ันในลักษณะงานกลึง  งานกัด 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ  และปลอดภัย มีความ

ตระหนักถึงคุณภาพของงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการของมาตรฐานโปรแกรม  ISO  และ EIA 
2. เขาใจความหมายของคําสั่ง จีโคด และ เอ็มโคดพื้นฐาน 
3. เขียนโปรแกรมและจําลองการทํางานดวยโปรแกรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับองคประกอบและการทํางานเครื่องมือกล  ซีเอ็นซี การกําหนดแนวแกน  
(Axis) ระบบโคออดิเนทแบบ 2 แกน 3 แกน การกําหนดขนาด เอ็นซี การกําหนดจุดศูนยของเครื่อง (Zero of 
machine) จุดอางอิง (Reference Point) การควบคุมในระบบ ซีเอ็นซี องคประกอบโปรแกรม เอ็นซี ในรูปแบบ
บล็อก (Block) การเขียนโปรแกรมการเคลื่อนท่ีจากจุดไปจุด (Point to Point) เสนตรง (Liner-Interpolation) 
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เสนโคง (Circular Interpolation) การชดเชยรัศมีมีดตัด การเตรียมแผนปฏิบัติงานการเขียนโปรแกรม เอ็นซี กับ
งานกลึง การเขียนโปรแกรม เอ็นซี กับงานกัด การเลือกใชเครื่องมือตัด(Cutting tools) เขียนโปรแกรม เอ็นซี 
กับชุดซิมมิวเลช่ัน (Simulation) บนจอภาพการเขียนโปรแกรม เอ็นซีงานกลึง เขียนโปรแกรม เอ็นซี กับงานกัด 
ตรวจสอบและแกไขโปรแกรม 
 
3102-2003 งานเครื่องมือกล ซีเอ็นซี 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานเครื่องกลึง ซีเอ็นซี  เครื่องกัด ซีเอ็นซี  การใชและบํารุงรักษา
เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการเขียนโปรแกรมการทํางาน บนเครื่องกลึง ซีเอ็นซี เครื่องกัด  เลือกใช
เครื่องมือตัด (Cutting tools) ทดลองงานกลึง ทดลองงานกัดกับเครื่องจักร ซีเอ็นซี 

3. เพื่อใหมีนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียด รอบคอบ  และปลอดภัยมีความตระหนัก
ถึงคุณภาพของงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนคําสั่งพื้นฐาน ของ จีโคด และ เอ็มโคด 
2. เขียนโปรแกรมกลึงและกัดงาน จําลองการทํางานของโปรแกรมที่เขียน 
3. ผลิตช้ินงานโลหะโดยใชเครื่อง CNC Lathe และ CNC Milling 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องมือกลท่ีควบคุมดวยระบบ ซีเอ็นซี (CNC 
Machine Tools) ระบบการเคลื่อนท่ีตามแนวแกน (Axis) ระบบโคออดิเนท  การกําหนดจุดศูนยของเครื่อง 
(Zero of machine)  จุดศูนยของชิ้นงาน (Zero of work) จุดอางอิง (Reference Point) เครื่องมือตัด (Cutting 
Tools) ระบบการวัด (Measuring) ระบบการควบคุมการเคลื่อนท่ี องคประกอบของการทํางานกลึงและงานกัด  
การสรางโปรแกรม (NC Program) เขียนโปรแกรม งานโปรแกรมกับชุดซิมมิวเลช่ัน (Simulation) บน
เครื่องจักรและการแกไข การเลือกใชเครื่องมือตัด (Cutting Tools) จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณและหองทดลอง
งานกลึง ทดลองงานกัด โดยใชการควบคุมดวยมือ (Manual) ทดลองงานกลึง ทดลองงานกัด แบบอัตโนมัติ 
 
3102-2004 เทคโนโลยี แคด - แคม 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวหลักการใชโปรแกรม แคด–แคม 
2. เพื่อใหสามารถใชโปรแกรม แคด–แคม สําหรับงาน 2 มิติ และ 3 มิติในสวนของ  Solid Modeling 
3. เพื่อใหมีความละเอียดรอบคอบ ตรงตอเวลา และความเปนระเบียบในการทํางาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของโปรแกรม แคด–แคม 
2. ใชโปรแกรม แคด–แคม 2 มิติ และ 3 มิติ  Solid  Modeling  ทํา Drawing ทํา Assembly Generated 

NC โปรแกรมสําหรับงานกัดและงานกลึง 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชงาน ชนิดและโครงสรางของโปรแกรม CAD – CAM ใช
โปรแกรม CAD – CAM 2 มิติ และ 3 มิติ สราง Solid Modeling ดวยคําสั่งพื้นฐาน การแกไข  การทํา Drawing 
ทําภาพประกอบ  (Assembly) ทํารายการวัสดุ (Bill of Material ) ทําภาพฉาย ภาพชวย ภาพรายละเอียดเฉพาะ
ตําแหนง การพิมพภาพ ทําโปรแกรม NC งานกัด 2 มิติ 3 มิติ เชน คําสั่ง  Contour  Drill  Pocketing  Facing  NC 
งานกลึง Rough Cut Finishing Drilling Boring Facing Threading  ตรวจสอบโปรแกรม NC  ดวยโปรแกรม 
NC Verify 
 
3102-2101 อานแบบและเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องกล 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอานแบบและเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องกล 
2. เพื่อใหมีความสามารถแยกชิ้นสวนจากแบบภาพประกอบ นํามาเขียนแบบแยกชิ้นและ แบบ      

สั่งงาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ 

มาตรฐานวิชา 
1. เขาใจหลักการอานแบบและเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องกล 
2. เขียนแบบภาพประกอบ  แบบแยกชิ้นและแบบสั่งงานชิ้นสวนเครื่องกล 
3. เลือกใชช้ินสวนมาตรฐานชิ้นสวนเครื่องกลจากตารางมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเขียนแบบภาพประกอบ  ภาพแยกชิ้นจากภาพประกอบ  เขียนแบบสั่งงาน การกําหนด
ตารางวัสดุ การใหขนาดและกําหนดพิกัดขนาด พิกัดรูปทรงและผิวสําเร็จ การเลือกช้ินสวนมาตรฐาน  ช้ินสวน
เครื่องกล ตลับลูกปน สกรู Dowel pin แหวนล็อก 
 
3102-2102 งานเครื่องกล  1 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชเครื่องมือกลและเครื่องมือในการสรางชิ้นสวนเครื่องกล 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการสรางชิ้นสวนเครื่องกลไดตามมาตรฐาน 
3. เพื่อใหสามารถตรวจสอบชิ้นสวนท่ีสรางขึ้นไดตามมาตรฐานสากล 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ  ปลอดภัยโดยตระหนักถึงคุณภาพงาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและการปรับตั้งเครื่องมือกลในการผลิต 
2. อานแบบและเลือกใชเครื่องมือกลไดเหมาะสมกับลักษณะงาน 
3. ปรับตั้ง ควบคุมเครื่องมือกลท่ีใชในการผลิตช้ินสวนเครื่องกล 
4. ตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องกลดวยเครื่องมือวัดมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางชิ้นสวนของเครื่องกล ลูกเบี้ยว เฟอง สกรู รางเลื่อนตามแบบ 
ท่ีกําหนด โดยเนนใหใชเครื่องมือกลและเครื่องมือ (Hand tool) ท่ีเหมาะสมตามลักษณะงาน วัดและตรวจสอบ  
พรอมท้ังปรับแตงใหไดตามแบบและมาตรฐานที่กําหนด 
 
3102-2103 งานเครื่องกล  2 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการใชเครื่องมือกล เครื่องมือเฉพาะอยางในการสรางชิ้นสวนเครื่องกล 
2. เพื่อใหสามารถสรางชิ้นสวนเครื่องกลที่ซับซอนและตรวจสอบใหไดตามมาตรฐานกําหนด 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ  ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ วิธีการใชเครื่องมือกลและเครื่องมือเฉพาะอยางสรางชิ้นสวนเครื่องกล 
2. สราง ปรับแตง แกไข วิเคราะหข้ันตอนการสรางชิ้นสวนเครื่องกลที่ซับซอนไดตามแบบกําหนด 
3. ตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องมือกลไดดวยเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางชิ้นสวนเครื่องมือกล  ดวยการเลือกใชเครื่องมือกลและอุปกรณ
ชวยงาน (Attachment) ตามความเหมาะสมตามลักษณะงานโดยเนนการสรางชิ้นสวน  เฟองตางๆ เพลาสงกําลัง 
เพลาเรียวมาตรฐาน เกลียวแบบพิเศษ เกลียวหลายปาก  เกลียวสงกําลัง วัดและตรวจสอบชิ้นสวนท่ีสราง    ดวย
เครื่องมือวัดละเอียดท่ีไดมาตรฐาน  ประกอบและปรับแตงช้ินสวน ศึกษาและวิเคราะหงานที่ทําเมื่อเกิดปญหา 
พรอมท้ังบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ  และจัดทําช้ินสวนเครื่องมือกลท่ีชํารุดเพื่อทดแทน 
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3102-2104 งานเครื่องกล  3 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขใจหลักการ วิธีการและเทคนิคการใชเครื่องมือกลสรางชิ้นสวนเครื่องกลและการ
ประกอบเปนชุด 

2. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือกลในการสรางชิ้นสวนเครื่องกลและการประกอบเปนชุดไดตาม
มาตรฐาน และตรวจสอบใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ  ปลอดภัย  มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน 
สรุปและการรายงานผล 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลัก วิธีการและเทคนิคการใชเครื่องมือกลในการสรางและประกอบชิ้นสวนเครื่องกล 
2. ใชเครื่องมือกลสรางและประกอบชิ้นสวนเครื่องกลไดตามมาตรฐานที่กําหนด 
3. ตรวจสอบชิ้นสวนท่ีสราง  ดวยเครื่องมือวัดตามมาตรฐานที่กําหนด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางชิ้นสวนเครื่องกล โดยเลือกใชเครื่องมือกลตามความเหมาะสม 
เลือกอุปกรณชวยงานชนิดพิเศษตามลักษณะงานที่สรางโดยเนนช้ินสวนเครื่องกลที่เปนชุด ระบบสงกําลัง
ระบบปอนอัตโนมัติ แขนสงกําลัง (Link) ระบบเบรคคลัช วัดและตรวจสอบตามมาตรฐานสากล ใหไดตาม
แบบที่กําหนด ปรับแตงแกไขชุดอุปกรณเครื่องมือกลตามมาตรฐาน สรุปเขียนใบประกอบการทํางาน 
 
2102-2105 งานเครื่องกล  4 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะหแบบ และวางแผนการสรางงานตามแบบ 
2. เพื่อใหสามารถการวางแผนการสรางชิ้นสวน การตรวจสอบตามมาตรฐาน 
3. เพื่อใหสามารถสราง ประกอบ  ตรวจสอบและแกไขชิ้นสวนเครื่องกลใหไดมาตรฐาน 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอุตสาหะ รอบคอบและปลอดภัย โดยคํานึงถึงคุณภาพ

ของผลงาน  สรุปและเขียนรายงานการทํางาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการวิเคราะหและวางแผนการทํางานตามแบบกําหนดได 
2. วางแผนการสรางชิ้นสวน การตรวจสอบตามมาตรฐาน 
3. สรางชิ้นสวนและประกอบชิ้นสวนตรวจสอบและแกไขทดลอง 
4. จัดทําคูมือการใชงานชิ้นสวนเครื่องกลที่ผลิต 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบ การวิเคราะหแบบ การวางแผนการสรางโดยเนนการจัดเปน
กลุมในการสรางชิ้นสวนใหไดแผนงานที่กําหนดไว  ตลอดจนการตรวจวัด ประกอบ  ปรับแตง แกไข ทดลอง   
ตรวจสอบใหไดมาตรฐานตามแบบ จัดทําคูมือการใชงานโดยบอกหนาท่ีรายละเอียดและการบํารุงรักษา 
 
3102-2106 เทคโนโลยีเคร่ืองมือกล 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน โครงสรางและสมรรถนะของเครื่องมือกลชนิดตางๆ 
2. เพื่อใหเขาใจหลักการหาแรงปฏิกิริยาในการขึ้นรูป แปรรูปโลหะดวยการตัดเฉือน (Metal 

Cutting) 
3. เพื่อใหสามารถเลือกใชเครื่องมือกลและเครื่องมือตัดไดเหมาะสม 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานตรงตอเวลา  ประหยัดและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องมือกล 
2. คํานวณหาแรงตางๆ จากการตัด เฉือน ข้ึนรูปดวยเครื่องมือกล 
3. วิเคราะหความเหมาะสมในการตัด เฉือน ข้ึนรูปของเครื่องมือกล 
4. เลือกใชวิธีการผลิตและเครื่องมือตัดไดเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับหลักการทํางานและโครงสรางของเครื่องมือกลตางๆ เครื่องกลึง เครื่องกัด  
เครื่องเจียระไน เครื่องเจาะ หลักการตัดเฉือนโลหะ Metal Cutting คํานวณแรงตางๆ ในการตัดเฉือนการ
วิเคราะห การตัดเฉือนจากเศษที่เกิดข้ึนจากการตัดเฉือน 
 
3102-2107 งานเครื่องมือกลอัตโนมัติ 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของ เครื่องมือกล  CNC  
2. เพื่อใหสามารถใชเครื่อง CNC  LATHE  และ  CNC  MILLINGผลิตช้ินสวนเครื่องกล 
3. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรม ปอนและแกไขโปรแกรม 
4. มีความละเอียดรอบคอบตระหนักถึงความปลอดภัย ในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของ CNC 
2. เขียนและปอนโปรแกรม ตามแบบสั่งงาน 
3. วิเคราะหโปรแกรมและแกไขใหเหมาะสมกับการผลิต 
4. ใชเครื่อง CNC กลึงและกัด ในการผลิตช้ินงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางของเครื่อง CNC หลักการทํางาน การขับเคลื่อน การควบคุม  
สวนประกอบทางกลและทางไฟฟา  คําสั่ง G และ Mโคดพื้นฐานและชุดคําสั่ง การเจาะ  การทําเกลียว  การ
ควาน การเขียน Macro โปรแกรมการเชื่อมตอระหวาง Controller  กับคอมพิวเตอร ชนิดของ Tool และการ
เลือกใชงาน Mode ตางๆ ของ Control การ Setup ศูนยงาน ศูนยโปรแกรม เขียนโปรแกรมงานกลึงและงานกัด 
การทดลองกลึงและกัดงาน การแกปรับโปรแกรมใหเหมาะสมกับการผลิต (Optimization) การเลือกใช  
Cutting condition 
 
3102-2108 งานกระบวนการเครื่องมือกลชั้นสูง 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการเลือกใชเครื่องมือกลในการสรางชิ้นสวนเครื่องกล การวัด
และตรวจสอบ 

2. เพื่อใหสามารถสรางชิ้นสวนเครื่องกล  เพลา ลูกเบี้ยว เรียวมาตรฐาน เกลียวหลายปาก   ประกอบ
และปรับแตช้ินสวนเครื่องจักรกล 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ  ตระหนักถึงความปลอดภัย มี
ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการวิธีการและเทคนิคการใชเครื่องมือกลในการสรางชิ้นสวนเครื่องกล  
2. วางแผนการผลิตกําหนดลําดับข้ันการผลิตช้ินสวนเครื่องกล 
3. สรางชิ้นสวนเครื่องกล เพลาสงกําลัง  เกลียว  ลูกเบี้ยว  เรียวมาตรฐาน จากแบบ 
4. ปรับปรุงคุณสมบัติของชิ้นสวนเครื่องกลดวยความรอน 
5. ประกอบและปรับแตงช้ินสวนเครื่องกล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานการสรางชิ้นสวนเครื่องกลดวยเครื่องมือกลและอุปกรณชวยงาน 
(Attachment)  ตามลักษณะงานโดยเนนการสรางชิ้นสวนเครื่องกลเพลาสงกําลัง รองสไปน (Spline) เกลียว
หลายปาก ลูกเบี้ยว เรียวมาตรฐาน การอบชุบโลหะ ทําการวัดและตรวจสอบขนาดดวยเครื่องมือวัดละเอียด 
การประกอบและปรับแตงช้ินสวน สรางชิ้นสวนเพื่อทดแทนชิ้นสวนเครื่องมือกลท่ีชํารุด 
 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ปวส. 2546 

~ 20 ~

3102-2109 คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหการผลิต 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชโปรแกรม CAD– CAM ช้ันสูง หลักการเขียน Surface Modeling 
2. เพื่อใหสามารถใชโปรแกรมวิเคราะหความแข็งแรงของวัสดุ (FEA) 
3. เพื่อใหมีความสะเอียดรอบคอบในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการใชคําสั่งเพื่อเขียน Surface Model 
2. เขียนภาพ 3 มิติ  ในลักษณะ  Surface  Model 
3. Generate โปรแกรม  NC จาก  Surface 
4. สรางและแกไข  Post Processor 
5. ใชโปรแกรมวิเคราะหการข้ึนรูปโลหะหรือพลาสติก 
6. ใชโปรแกรมวิเคราะหความแข็งแรงของชิ้นงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง หลักการทํางานของ CAD แบบ Surface Modeling การเขียน 
Surface Modeling และ Solid Modeling การสรางและแกไขภาพ การ Generate File NC จาก Surface การทํา 
Rough Cut, Semi Cut, Finishing, Pencil Milling, Rest material การจําลองการทํางานของงานกลึง งานกัด การ
ออกแบบแมพิมพโดยการใชคําสั่งชวย Die Face หรือ Mold Design การใชโปรแกรมวิเคราะหการข้ึนรูปโลหะ
หรือข้ึนรูปพลาสติกการวิเคราะหความแข็งแรงวัสดุ 2 มิติ และ 3 มิติ ตัวอยางโปรแกรม Mechanical  Desktop, 
UG, Pro Engineer, Inventor 
 
3102-2110 งานปรับฟตเครื่องกล 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการปรับแตงโครงสรางสวนประกอบของเครื่องมือกล 
2. เพื่อใหสามารถปรับฟตช้ินสวนเครื่องมือกล  แกไขและสรางชิ้นสวนใหมทดแทน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความเปนระเบียบ  รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการปรับแตงโครงสราง สวนประกอบของเครื่องมือกลใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
2. จัดทําระบบและเอกสารควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องมือกล 
3. วิเคราะหสาเหตุขอเสียหาย วางแผน จัดข้ันการแกไขปรับปรุง 
4. ปรับฟตและสรางชิ้นสวนทดแทนใหเครื่องมือกลใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการซอมบํารุง ปรับแตงโครงสรางสวนประกอบของเครื่องมือกล ถอด
ประกอบ ปรับฟตช้ินสวน การขูดปรับรางเลื่อน สรางชิ้นสวนทดแทนชิ้นสวนท่ีสึกหรอหรือเสียหาย วิเคราะห
สาเหตุของการเสียหาย และการแกไขทําเอกสารควบคุมการบํารุงรักษาตามระบบมาตรฐาน ISO 
 
3102-2111 การประมาณราคา 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในการแยกแบบชิ้นงานการผลิตเพื่อการประมาณราคาวัตถุดิบ ราคา
ตนทุน กําไร 

2. เพื่อใหสามารถแยกแบบงาน จําแนกขั้นตอนการผลิต คํานวณเวลาการผลิตราคาตนทุนและกําไร 
3. เพื่อใหมีความละเอียดรอบคอบและทํางานอยางเปนระบบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการประมาณงานผลิต 
2. วิเคราะหข้ันตอนการผลิต เวลาการผลิต วัสดุ แรงงาน คาดําเนินการและกําไร 
3. คํานวณราคาประมาณการในการผลิตและนําเสนอเพื่อประมูล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการแยกแบบชิ้นงานการผลิต การคํานวณ การประมาณราคาวัตถุดิบ 
การวิเคราะหเวลาตนทุน กําไรในการผลิต การทําเอกสารการประมาณราคาการผลิต 
 
3102-2112 งานสรางเครื่องมือตัด 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการออกแบบและสรางเครื่องมือตัดชนิดพิเศษ 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการวางแผนและสรางเครื่องมือตัดชนิดพิเศษ 
3. เพื่อใหตระหนักถึงการทํางานอยางปลอดภัย ความประณีตความเปนระเบียบ การตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบและสรางเครื่องมือตัดชนิดพิเศษ 
2. ออกแบบเครื่องมือตัดชนิดพิเศษ 
3. สรางเครื่องมือตัดชนิดพิเศษ 
4. ตรวจวัดแกไขปรับปรุง เครื่องมือตัดชนิดพิเศษ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน รูปแบบและมุมตางๆ  ของเครื่องมือตัดชนิดพิเศษ การ
เลือกใชวัสดุ การสรางเครื่องมือตัดชนิดพิเศษ แบบคมตัดเดียวและหลายคมตัด การจับยึด Insert  การเชื่อม 
Insert การลับคมตัด การตรวจสอบขนาด การปรับปรุงคุณสมบัติโลหะดวยความรอน วิเคราะหและแกไข
ปรับปรุงเครื่องมือตัด 
 
3102-2113 ระบบการผลิตอัตโนมัติ 3 (5) 

(CIM) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของระบบการผลิตอัตโนมัติโดยใชคอมพิวเตอรควบคุมแบบรวมจุด
ศูนยกลาง (CIM) 

2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่อง CNC หุนยนต  ระบบตรวจสอบ Vision  เขียน
โปรแกรม PLC และ ใชโปรแกรม MMI เพื่อควบคุมรวมจุด 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานของระบบการผลิตและควบคุมอัตโนมัติ (CIM) 
2. ออกแบบและจัดลําดับข้ันตอนการทํางานของอุปกรณ 
3. เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานทั้งระบบ 
4. แกไขปรับปรุงโปรแกรมควบคุม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวดับหลักการผลิตอัตโนมัติ อุปกรณประกอบ CNC, Sensor, PLC, หุนยนต,ระบบ 
Vision;วางขั้นตอนการทํางาน การเขียน Flow diagram การเขียนโปรแกรมควบคุม CNC, หุนยนต Vision, 
PLC  และใชโปรแกรม  MMI  เพื่อรวมระบบวิเคราะหและแกไขโปรแกรมใหเหมาะสม 
 
3102-2114 งานอบชุบโลหะ 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถปรับปรุงคุณสมบัติเหล็กกลา ชุบแข็ง อบออน อบปรับโครงสรางและตรวจสอบ

ความแข็ง 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความปลอดภัยและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

รวมกับผูอื่น 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติโลหะ 
2. จัดเตรียมเครื่องมือ องคประกอบและอบชุบโลหะชิ้นงานโดยกระบวนการ Case –Hardening, 

Pack Carburizing ไดคุณสมบัติตามกําหนด 
3. จัดเตรียมเครื่องมือ องคประกอบและอบชุบเหล็กเครื่องมือ (Tool Steel) โดยใชกระบวนการอบ

ออน (Annealing) อบปรับโครงสราง (Normalizing) ไดคุณสมบัติตามแบบกําหนด 
4. ใชเครื่องมือตรวจสอบคุณสมบัติความแข็งของชิ้นงานแบบ Rockwell, Brinel, Shor, Vicker 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอบชุบโลหะโดยวิธีตางๆ การจําแนกมาตรฐานของเหล็กกลาสําหรับ
อบชุบ จําแนกโครงสรางของเหล็กกลาเมื่อถูกกระทําดวยกระบวนการทางความรอนและการเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากเวลาและอุณหภูมิ เครื่องมือและอุปกรณในการอบชุบและตรวจสอบความแข็งโลหะ การเลือก
กระบวนการอบชุบที่เหมาะสมกับชนิดของเหล็กกลา การแกปญหาที่เกิดข้ึนกับการอบชุบโลหะ 
 
3102-4101 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองมือกล  1 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ ข้ันตอนการผลิตช้ินสวนเครื่องมือกลชนิดความเที่ยงตรงสูง 
2. เพื่อใหสามารถสรางและตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องมือกลชนิดความเที่ยงตรงสูง 
3. เพื่อใหสามารถทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ ข้ันตอนการผลิตช้ินสวนเครื่องมือกลชนิดความเที่ยงตรงสูง 
2. สรางชิ้นสวนเครื่องมือกลชนิดความเที่ยงตรงสูง 
3. วัด ตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องมือกลชนิดความเที่ยงตรงสูง (High precision measuring) 
4. บํารุงรักษาเครื่องมือกล และเครื่องจักรกลใหมีสภาพพรอมใชงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางชิ้นสวนเครื่องมือกลในระดับความเที่ยงตรงสูง โดยทําการ
ผลิตตามแบบสั่งงานที่กําหนด ใชเครื่องมือวัดชนิดความเที่ยงตรงสูง (High Precision Measuring) เพื่อวัดและ
ตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องมือกลใหเที่ยงตรงขนาดตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือกลและ
เครื่องจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย 
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3102-4102 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองมือกล  2 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือตัดตามมาตรฐาน ISO, DIN หรือ JIS 
2. เพื่อใหสามารถใชโปรแกรม CAD มาชวยในการเขียนแบบ ออกแบบเครื่องมือตัดและควบคุม

เครื่องจักรกลในการสรางเครื่องมือตัดใหไดตามมาตรฐาน 
3. เพื่อใหสามารถทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัยตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือตัดตามมาตรฐาน ISO, DIN หรือ JIS  
2. ออกแบบเครื่องมือตัดโดยใชโปรแกรม CAD 
3. ควบคุมเครื่องมือกลในการสรางเครื่องมือตัดตามมาตรฐาน ISO, DIN หรือ JIS 
4. ตรวจสอบ วัดความแข็งเครื่องมือตัดไดตามมาตรฐานสากล 
5. บํารุงรักษาเครื่องมือกล  และเครื่องจักรกลใหมีสภาพพรอมใชงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องมือตัดโดยใชโปรแกรม CAD ในการออกแบบ 
ควบคุมเครื่องมือกลสรางเครื่องมือตัดใหไดตามมาตรฐาน ISO, DIN หรือ JIS  ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
ผลผลิตใหไดมาตรฐาน นําเทคโนโลยีใหมมาชวยในการเขียนแบบและออกแบบ ปรับซอมและบํารุงรักษา
เครื่องมือกลใหทํางานอยางประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 
3102-4103 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองมือกล  3 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ ข้ันตอนในการสรางชิ้นสวนเครื่องมือกลตามมาตรฐานของสากล 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบชิ้นสวนเครื่องมือกลโดยใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบ (CAD) 
3. เพื่อใหสามารถสรางชิ้นสวนเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลโดยใชเครื่องมือกล CNC 
4. เพื่อใหสามารถทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ ข้ันตอนการสรางชิ้นสวนเครื่องมือกลตามมาตรฐานของสากล 
2. ออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลโดยใช โปรแกรม CAD 
3. สรางชิ้นสวนเครื่องจักรกลดวยเครื่องมือกล  CNC 
4. ตรวจสอบผลผลิตใหไดตามมาตรฐาน ISO, DIN หรือ JIS 
5. บํารุงรักษาเครื่องมือกล  CNC ใหมีสภาพพรอมใชงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลโดยการนําเทคโนโลยีใหมมาชวยใน
การออกแบบ โปรแกรม CAD การควบคุมการทํางานของเครื่องมือกล CNC เพื่อผลิตช้ินสวนเครื่องจักรกลให
ไดตามมาตรฐานสากล ซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือกล CNC ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 
 
3102-4104 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองมือกล  4 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือกลตามมาตรฐาน ISO, DIN หรือ JIS 
2. เพื่อใหสามารถใชโปรแกรม CAD มาชวยในการเขียนแบบ ออกแบบเครื่องมือกลและควบคุม

เครื่องจักรกลในการสรางเครื่องมือกลใหไดตามมาตรฐาน 
3. เพื่อใหสามารถทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัยตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือกลตามมาตรฐาน ISO, DIN หรือ JIS 
2. ออกแบบเครื่องมือกลโดยใชโปรแกรม CAD 
3. ควบคุมเครื่องมือกลในการสรางเครื่องมือกลตามมาตรฐาน ISO, DIN หรือ JIS 
4. ตรวจสอบ วัดความแข็งเครื่องมือตัดไดตามมาตรฐานสากล 
5. บํารุงรักษาเครื่องมือกล  และเครื่องจักรกลใหมีสภาพพรอมใชงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือกลโดยการนําเทคโนโลยีใหมชวยในการออกแบบ
โปรแกรม CAD การควบคุมการทํางานของเครื่องมือกล CNC เพื่อผลิตเครื่องมือตัดใหไดตามมาตรฐานสากล 
ซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือกล CNC ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 
3102-2201 อานแบบและเขียนแบบอุปกรณจับยึด 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอาน เขียนแบบอุปกรณจับยึด 
2. เพื่อใหสามารถอานแบบและเขียนแบบอุปกรณจับยึด 
3. เพื่อใหสามารถแยกชิ้นสวนจากแบบนํามาเขียนแบบแยกชิ้นสวนและแบบสั่งงาน 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการอานแบบและเขียนแบบอุปกรณจับยึด 
2. เขียนแบบแยกชิ้นและแบบสั่งงานอุปกรณจับยึด 
3. เลือกช้ินสวนมาตรฐานจากตารางมาตรฐานมาใชในแบบแยกชิ้นและแบบสั่งงานอุปกรณจับยึด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอานแบบและเขียนแบบอุปกรณจับยึด การกําหนดตําแหนงอางอิง 
การกําหนดพิกัดความเผื่อ การเขียนแบบแยกชิ้นจากภาพประกอบ การเขียนแบบสั่งงานใหขนาดและกําหนด
พิกัดความเพื่อ พิกัดรูปทรงและผิวสําเร็จ การเลือกช้ินสวนมาตรฐานจากตาราง Bushing Dowel pin, locating 
pin, Clamp, Stopper มาใชในแบบ 
 
3102-2202 งานสรางอุปกรณจับเจาะ 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ชนิด โครงสรางอุปกรณจับเจาะ (Drill Jig) 
2. เพื่อใหสามารถรสรางชิ้นสวนประกอบและตรวจสอบขนาดของอุปกรณจับเจาะ 
3. เพื่อใหสามารถวิเคราะหสาเหตุขอผิดพลาดและแกไขการทํางานของอุปกรณจับเจาะ 
4. ใหมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานความละเอียด รอบคอบ ความสะอาด การตรง

ตอเวลา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการออกแบบ  Jig  และ  Fixture  สําหรับงานเจาะ 
2. ออกแบบอุปกรณนําเจาะ 
3. สรางชิ้นสวน  ประกอบ  ติดตั้งและทดลองใช 
4. ตรวจวัดขนาด ของ  Jig    Fixture  และวิเคราะหแกไขปรับปรุง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานอุปกรณนําเจาะ (Drill Jig) แบบตาง ๆ โครงสรางและ
ช้ินสวนมาตรฐานออกแบบและสรางอุปกรณนําเจาะ (Drill Jig) ตรวจสอบความถูกตองของชิ้นงาน วิเคราะห
ขอผิดพลาดและแกไขใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3102-2203 งานสรางอุปกรณจับยึดงานเครื่องมือกล 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบและสรางอุปกรณจับยึดสําหรับข้ึนรูปดวย
เครื่องมือกล 

2. เพื่อใหสามารถสรางอุปกรณจับยึด สําหรับงานขึ้นรูปดวยเครื่องมือกล ประกอบและ ตรวจวัดขนาด 
3. เพื่อใหสามารถวิเคราะหหาขอผิดพลาดและปรับแก 
4. เพื่อใหตระหนักถึงความปลอดภัย ความรอบคอบ ความสะอาด  การปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบและสรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานขึ้นรูปดวยเครื่องมือกล 
2. ออกแบบ เขียนแบบอุปกรณจับยึดสําหรับข้ึนรูปดวยเครื่องมือกล 
3. สรางอุปกรณจับยึดสําหรับ ข้ึนรูปดวยเครื่องมือกล 
4. วัด ตรวจสอบ   วิเคราะหหาขอผิดพลาดและแกไขอุปกรณจับยึด   สําหรับงานขึ้นรูปดวย

เครื่องมือกล 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบอุปกรณจับยึดสําหรับงานขึ้นรูปดวยเครื่องมือกล  
งานออกแบบและสรางชิ้นสวน สวนประกอบชิ้นสวนและตรวจวัดความถูกตองของอุปกรณวิเคราะห
หาสาเหตุขอผิดพลาดและแกไขปรับปรุง 
 
3102-2204 งานสรางอุปกรณจับยึดงานประกอบ 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบและสรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ 
(Assembly  Jig) 

2. เพื่อใหสามารถในการออกแบบ สรางและตรวจสอบอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ 
3. เพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุขอบกพรองและแกไขการทํางานของอุปกรณจับยึด 
4. เพื่อใหตระหนักถึงความปลอดภัย  ความประณีต  ความรอบคอบ  การทํางานรวมกับผูอื่น การ

ตรงตอเวลา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการออกแบบและสรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ 
2. ออกแบบและสรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ 
3. ตรวจสอบแกไข  ปรับปรุงการทํางานของอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบและสรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ  งานเชื่อม 
ออกแบบและเขียนแบบ สรางตรวจสอบ ทดลองและแกปรับการทํางานของอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ 
 
3102-2205 งานสรางอุปกรณจับยึดงานตรวจสอบ  3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบและสรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานตรวจสอบ 
(Checking Fixture) 

2. เพื่อใหสามารถออกแบบ สรางและตรวจสอบการทํางานของอุปกรณจับยึดสําหรับการตรวจสอบ  
3. เพื่อใหตระหนักถึงความปลอดภัย ความประณีต ความเปนระเบียบในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจหลักการออกแบบ สรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานตรวจวัดขนาดชิ้นงาน 
2. ออกแบบและสรางอุปกรณจับยึดสําหรับตรวจวัดช้ินงาน 
3. ตรวจสอบขนาด วิเคราะหแกไขปรับปรุงอุปกรณจับยึดสําหรับงานตรวจวัด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบและสรางอุปกรณจับยึด  สําหรับงานตรวจสอบ Checking 
Fixture การกําหนดตําแหนงอางอิงการกําหนดพิกัด การกําหนดระนาบอางอิง ออกแบบเขียนแบบสราง
ช้ินสวนประกอบชิ้นสวน  การตรวจวัดความเที่ยงตรง  ดวยเครื่องวัด 3 มิติ (CMM) วิเคราะหและแกไข
ปรับปรุงขอบกพรอง จัดทําเอกสารควบคุมตามระบบ ISO 
 
3102-2206 การออกแบบอุปกรณจับยึด 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ  การเลือกใชช้ินสวนมาตรฐานของ Jig และ 
Fixture 

2. เพื่อใหสามารถออกแบบอุปกรณจับยึดตามแนวการเคลื่อนท่ีของวัตถุ แรงกระทําของเครื่องมือ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยของงานและ

ประหยัด 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการออกแบบ Jig และ Fixture ตามมาตรฐานของสากล 
2. เลือกใชอุปกรณมาตรฐาน Jig  และ Fixture ตามลักษณะงาน 
3. ตรวจวัด  ขนาดของ  Jig  และ Fixtureวิเคราะหปญหาและการแกไข 



 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 29 ~

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ ชนิดของ Jig และ Fixture ช้ินสวนมาตรฐานตาง ๆ Clamp, Locating pin, Stopper 
ทฤษฎีการเคลื่อนท่ีของวัตถุ แรงกระทําของเครื่องมือตอช้ินงานการตรวจสอบ คาความเที่ยงตรงของ Jig และ 
Fixture 
 
3102-4201 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณจับยึด 1 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย       
เครื่องมือกล 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของอุปกรณจับเจาะ 
3. เพื่อใหสามารถในการปฏบัิติงานสรางอุปกรณจับเจาะ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเครื่องมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. เขาใจหลักการทํางาน การสรางอุปกรณจับเจาะ 
3. ผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเครื่องมือกลและสรางอุปกรณจับเจาะ อุปกรณจับยึดช้ินงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเครื่องมือกล สรางอุปกรณจับเจาะ ชนิด  
องคประกอบของอุปกรณจับเจาะ  การสรางชิ้นสวนเครื่องจักรกล การสรางชิ้นสวนอุปกรณจับเจาะประกอบ
ช้ินสวน  และติดตั้ง  ทดลองใชงาน  วิเคราะหผลการใชงาน  และแกไขปรับปรุง 
 
3102-4202 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณจับยึด 2 5 (*) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย       
เครื่องมือกล 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการโครงสรางอุปกรณจับยึด จับเจาะสําหรับงานขึ้นรูปดวยเครื่องมือกล 
3. เพื่อใหสามารถสรางอุปกรณจับยึดท่ีใชกับเครื่องมือกลและทดลองประสทธิภาพการใชงาน 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความปลอดภัย  และเปนระเบียบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเครื่องมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. เขาใจหลักการการทํางานของอุปกรณจับยึดสําหรับงานขึ้นรูปดวยเครื่องมือกล 
3. สรางอุปกรณจับยึดท่ีใชเครื่องมือกลติดตั้งและทดสอบการใชงานอุปกรณจับยึด 
4. วิเคราะหและแกไขปรับปรุงอุปกรณจับยึด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของอุปกรณจับยึดสําหรับงานขึ้นรูปดวยเครื่องมือกล การ
เลือกใชช้ินสวนมาตรฐานการออกแบบและเขียนแบบ การเขียนแบบอุปกรณจับยึด สําหรับงานเครื่องมือกล 
สรางชิ้นสวนประกอบ ติดตั้งทดลองใช วิเคราะหหาขอบกพรองและแกไขปรับปรุง 
 
3102-4203 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณจับยึด 3 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย       
เครื่องมือกล 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานและโครงสรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ 
3. เพื่อใหสามารถเขียนแบบ และสรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ 
4. เพื่อใหสามารถประกอบ และติดตั้งอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ 
5. เพื่อใหสามารถวิเคราะหหาขอบกพรองของอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเครื่องมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. เขาใจหลักการและโครงสรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ 
3. ออกแบบ  สรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ 
4. ติดตั้งและทดสอบอุปกรณจับยึด 
5. วิเคราะหหาขอบกพรองและแกไขปรับปรุงอุปกรณจับยึด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานโครงสราง และองคประกอบของอุปกรณจับยึดสําหรับงาน
ประกอบ เลือกใชช้ินสวนมาตรฐานอุปกรณจับยึด การเขียนแบบ  สรางชิ้นสวน ประกอบ และติดตั้งทดลองใช
งานอุปกรณจับยึดงานประกอบ วิเคราะหหาขอบกพรองและแกไขปรับปรุง 
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3102-4204 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณจับยึด  4 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย        
เครื่องมือกล 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานและโครงสรางของอุปกรณจับยึดสําหรับงานตรวจสอบ  
(Checking  Fixture) 

3. เพื่อใหสามารถเขียนแบบ และสรางอุปกรณจับยึดงานตรวจสอบ 
4. เพื่อใหสามารถประกอบ และติดตั้งอุปกรณจับยึดงานตรวจสอบ 
5. เพื่อใหสามารถวิเคราะหหาขอบกพรองและแกไขอุปกรณจับยึดงานตรวจสอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเครื่องมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. เขาใจหลักการทํางาน  และโครงสรางของอุปกรณจับยึดสําหรับงานตรวจสอบ 
3. เขียนแบบอุปกรณจับยึดสําหรับงานตรวจสอบ 
4. สรางชิ้นสวนประกอบ  และติดตั้งอุปกรณจับยึดสําหรับงานตรวจสอบ   
5. วิเคราะหหาขอบกพรอง  และแกไขอุปกรณจับยึดงานตรวจสอบ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน และโครงสรางของอุปกรณจับยึดสําหรับงานตรวจสอบ 
(Checking Fixture)   เลือกใชช้ินสวนมาตรฐาน การเขียนแบบ สรางชิ้นสวนประกอบ และติดตั้งทดลองใชงาน 
วิเคราะห หาขอบกพรองและแกไขปรับปรุง 
 
3102-2301 อานแบบและเขียนแบบแมพิมพโลหะ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบแมพิมพโลหะ สวนประกอบของแมพิมพ และ
ภาพประกอบชุดแมพิมพโลหะ 

2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบ  อานแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้นแมพิมพโลหะพรอมท้ังกําหนด
ขนาดวัสดุตามมาตรฐาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความ
ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนแบบแมพิมพโลหะ สวนประกอบของแมพิมพ และภาพประกอบชุดแมพิมพ

โลหะ 
2. อานแบบ เขียนภาพแยกชิ้นแมพิมพโลหะ ภาพประกอบแมพิมพโลหะ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอานแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้นแมพิมพตัดโลหะ แมพิมพ
ข้ึนรูป แมพิมพแบบตอเนื่อง สเกตและเขียนแบบภาพแยกชิ้นและภาพประกอบชุดแมพิมพ รวมท้ังกําหนด
รายการขนาดวัสดุ มาตรฐานชิ้นสวนลงในตาราง 
 
3102-2302 งานสรางแมพิมพตัดและเจาะโลหะ 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพตัด มาตรฐานชิ้นสวน งานสรางแมพิมพตัดและเจาะรู
โลหะ(Blanking  and Piercing die) การปรับแตง หลักการวัดและตรวจสอบชิ้นสวนตามแบบ 

2. เพื่อใหสามารถสรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะ Plates ประกอบชุดแมพิมพ Shank ชุดพั้นซและดาย
ตามแบบที่กําหนด 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการสรางแมพิมพตัด มาตรฐานชิ้นสวน งานสรางแมพิมพตัดและเจาะรูโลหะ
(Blanking  and Piercing die) การปรับแตง หลักการวัดและตรวจสอบชิ้นสวนตามแบบ 

2. สราง Plates ประกอบชุดแมพิมพตามแบบที่กําหนด 
3. วัดและตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพตามแบบที่กําหนด 
4. ปรับแตงชุดพั้นชและดาย ประกอบแมพิมพตัดและเจาะรูโลหะตรงตามแบบที่กําหนด 
5. ติดตั้งและประลองพิมพบนเครื่องปม สรุปผลจากตรวจสอบ วิเคราะหช้ินงานและปรับแกไข

แมพิมพ 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการสรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะ Plates ประกอบชุดแมพิมพ Shank  ชุดพั้นชและดาย
ตามแบบที่กําหนด โดยเนนใหใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน  ทําการวัดตรวจสอบ ช้ินสวนใหไดตาม
แบบที่กําหนด การแตงพั้นชและดาย การอบชุบโลหะ การประกอบแมพิมพ  ติดตั้งประลองบนเครื่องปม 
ตรวจสอบวิเคราะหช้ินงานและปรับแกไขแมพิมพ 
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3102-2303 งานสรางแมพิมพพับและขึ้นรูปโลหะ 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพพับและขึ้นรูปโลหะ (Bending and Forming die) 
2. เพื่อใหสามารถอานแบบและแยกชิ้นสวนจากภาพแบบประกอบแมพิมพพับและขึ้นรูปโลหะ 

สเกตแบบสั่งงานสรางชิ้นสวนและวัดตรวจสอบ  การอบชุบโลหะ การประกอบติดตั้ง ทดลอง
และแกไขแมพิมพ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการสรางแมพิมพพับและขึ้นรูปโลหะ (Bending and Forming die) 
2. อานแบบภาพประกอบและแยกชิ้นเพื่อสเกตแบบสั่งงาน สรางชิ้นสวนแมพิมพพับและขึ้นรูป

โลหะตามที่กําหนด 
3. สรางชิ้นสวนแมพิมพตามแบบที่กําหนด 
4. วัดและตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพตามแบบที่กําหนด 
5. ประกอบแมพิมพพับโลหะและขึ้นรูปโลหะตรงตามแบบ 
6. ติดตั้งและประลองพิมพบนเครื่องปม สรุปผลจากการตรวจสอบ วิเคราะหช้ินงานและปรับแกไข

แมพิมพ 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางแมพิมพ การอานแบบจากภาพประกอบแมพิมพพับและขึ้นรูป
โลหะ(Bending and Forming die)  เพื่อสเกตแบบสั่งงาน สรางชิ้นสวนและวัดตรวจสอบ อบชุบ ประกอบชุด
แมพิมพ  การติดตั้งและประลองบนเครื่องปม ตรวจสอบวิเคราะหช้ินงานและปรับแกไขแมพิมพ 
 
3102-2304 งานสรางแมพิมพผสมและดึงขึ้นรูปโลหะ 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในงานสรางแมพิมพผสมและดึงข้ึนรูปโลหะ (Compound and Drawing die)  
การทดสอบและการแกไขแมพิมพ 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบและแยกชิ้นสวนจากภาพแบบประกอบแมพิมพผสมและดึงข้ึน รูปโลหะ 
สเกตแบบสั่งงานสรางชิ้นสวนและวัดตรวจสอบ อบชุบ  การประกอบติดตั้งทดลอง และแกไข
แมพิมพ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง 
คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจในงานสรางแมพิมพผสมและดึงข้ึนรูปโลหะ (Compound and Drawing die)  การทดสอบ

และการแกไขแมพิมพ 
2. อานแบบภาพประกอบและแยกชิ้นเพื่อสเกตแบบสั่งงาน  สรางชิ้นสวนแมพิมพผสม  และดึงข้ึน

รูปโลหะตามที่กําหนด 
3. สรางชิ้นสวนแมพิมพตามแบบที่กําหนด 
4. วัดและตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพตามแบบที่กําหนด 
5. ประกอบแมพิมพผสมและดึงข้ึนรูปโลหะตรงตามแบบ 
6. ติดตั้งและประลองพิมพบนเครื่องปม สรุปผลจากการตรวจสอบ วิเคราะหช้ินงานและปรับแกไข

แมพิมพ 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการอานแบบจากภาพประกอบแมพิมพผสมและดึงข้ึนรูปโลหะ (Compound and Drawing Die) 
เพื่อสเกตแบบสั่งงาน สรางชิ้นสวนและวัดตรวจสอบ อบชุบ ประกอบชุดแมพิมพการติดตั้งและประลองบน
เครื่องปม  ตรวจสอบวิเคราะหช้ินงานและปรับแกไขแมพิมพ 
 
3102-2305 งานสรางแมพิมพแบบตอเนื่อง 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสราง การออกแบบงานสรางแมพิมพแบบตอเนื่อง  (Progressive 
Die) การทดสอบและการแกไขแมพิมพ  การทําเอกสารควบคุมแมพิมพตามระบบมาตรฐาน ISO 

2. เพื่อใหสามารถออกแบบและเขียนแบบงานสรางแมพิมพแบบตอเนื่อง  สเกตแบบสั่งงานสราง
ช้ินสวนและวัดตรวจสอบ อบชุบ การประกอบติดตั้งทดลองและแกไขแมพิมพ ทําเอกสาร
ควบคุมแมพิมพตามระบบมาตรฐาน ISO 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง 
คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการสราง การออกแบบงานสรางแมพิมพแบบตอเนื่อง  (Progressive Die) การทดสอบ

และการแกไขแมพิมพ  การทําเอกสารควบคุมแมพิมพตามระบบมาตรฐาน ISO 
2. ออกแบบขั้นตอนการทํางานและเขียนแบบชุดแมพิมพแบบตอเนื่อง 
3. สรางชิ้นสวนแมพิมพตามที่ออกแบบ  
4. วัดและตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพตามแบบ 
5. ประกอบแมพิมพแบบตอเนื่องตามแบบ 
6. ติดตั้งและประลองพิมพบนเครื่องปม 
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7. สรุปผลการตรวจสอบ      วิเคราะหช้ินงาน   ปรับแกไขทําเอกสารควบคุมแมพิมพตามระบบ
มาตรฐาน ISO 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบภาพประกอบ  ภาพแยกชิ้นชุดแมพิมพแบบตอเนื่อง  
(Progressive die) เพื่อสเกตแบบสั่งงาน สรางชิ้นสวนและวัดตรวจสอบ อบชุบ  ประกอบชุดแมพิมพ การติดตั้ง
และประลองบนเครื่องปมตรวจสอบวิเคราะหช้ินงานและปรับแกไขแมพิมพ ทําเอกสารควบคุมแมพิมพตาม
ระบบมาตรฐาน ISO 
 
3102-2306 การออกแบบแมพิมพโลหะ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจขั้นตอนการออกแบบแมพิมพโลหะ  การทํางานของเครื่องจักรกล ท่ีใชใน
งานปมโลหะ  และการทําโครงงานการออกแบบแมพิมพโลหะ 

2. เพื่อใหสามารถออกแบบชิ้นสวนแมพิมพโลหะตามขั้นตอน  การทํางานของเครื่องจักรกลที่ใชใน
งานปมโลหะ และการทําโครงงานการออกแบบแมพิมพโลหะ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย โดยตระหนักถึง ความ
ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจขั้นตอนการออกแบบแมพิมพโลหะ  การทํางานของเครื่องจักรกล ท่ีใชในงาน

ปมโลหะ  และการทําโครงงานการออกแบบแมพิมพโลหะ 
2. ออกแบบชิ้นสวนแมพิมพโลหะตามขั้นตอน 
3. กําหนดเครื่องจักรกลที่ใชในงานปมโลหะตามชนิดของแมพิมพ 
4. ทําโครงงานการออกแบบแมพิมพโลหะตามที่กําหนด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเครื่องจักรกลที่ใชในงานปมโลหะแผนแบบตางๆ แมพิมพตัดและแมพิมพข้ึนรูปแบบตางๆ  
กระบวนการออกแบบแมพิมพตัด  และแมพิมพข้ึนรูป  การคํานวณแรงตัด  การรางแบบวัสดุงาน  การบังคับ
ตําแหนงงาน  การปลดชิ้นงาน  การยึด  Punch  และ  Die  ช้ินสวนมาตรฐานการเขียนแบบชิ้นสวนตางๆ  และ
เขียนแบบภาพประกอบของแมพิมพตัด  และแมพิมพข้ึนรูป  การทําโครงงานออกแบบแมพิมพโลหะ 
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3102-2307 งานซอมและบํารุงรักษาแมพิมพโลหะ 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในงานซอมแมพิมพโลหะ  การปรับ  การบํารุงรักษา  การวิเคราะห
ขอบกพรองแมพิมพ  และชิ้นงานที่ผลิต  การแกไขขอบกพรองแมพิมพ 

2. เพื่อใหสามารถซอมแมพิมพโลหะ การปรับ  การบํารุงรักษา การวิเคราะหหาขอบกพรองแมพิมพ
และชิ้นงานที่ผลิต การแกไขขอบกพรองแมพิมพ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  มีความตระหนักถึง  
คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจในงานซอมแมพิมพโลหะ การปรับ การบํารุงรักษา การวิเคราะหขอบกพรองแมพิมพ และ

ช้ินงานที่ผลิต  การแกไขขอบกพรองแมพิมพ 
2. ถอดชุดแมพิมพโลหะสวนท่ีบกพรองในการทํางานของแมพิมพนํามาแกไข 
3. วิเคราะหช้ินงานหาสาเหตุขอบกพรองและแกไขตามสภาพชิ้นงานที่ไดจากการประลอง 
4. ทําทะเบียน ประวัติแมพิมพและบํารุงรักษา จัดเก็บ พรอมจะใชงานในโอกาสตอไป 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางแมพิมพ โครงสรางของแมพิมพโลหะ ลักษณะขอบกพรองใน
การทํางานของแมพิมพโลหะ และขอบกพรองของชิ้นงาน การวิเคราะหหาสาเหตุขอบกพรอง แกไขวิธีการ
ของแมพิมพโลหะ การเก็บรักษา  การเคลื่อนยาย  การติดตั้ง  การบํารุงรักษากอนและหลักการใชงาน  การทํา
ทะเบียนประวติั  การทําแผนในการซอมบํารุง  ถอดประกอบ  การปรับแตง  การเปลี่ยนช้ินสวน  การแกไข  
ขอบกพรอง การประกอบ การทดลอง  การตรวจสอบชิ้นงาน 
 
3102-2308 เทคโนโลยีแมพิมพโลหะ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการสรางแมพิมพโลหะ  การเลือกใชเครื่องมือกลนํามาสรางแมพิมพ การ
นําเครื่องมือกล  CNC  มาใชในการผลิตแมพิมพ  การประกอบและติดตั้งแมพิมพ 

2. เพื่อใหสามารถสรางแมพิมพโลหะ  การเลือกใชเครื่องมือกลและเครื่องมือกล  CNC นํามาสราง
ช้ินสวนแมพิมพโลหะ  การประกอบและติดตั้งแมพิมพเขากับเครื่องจักรกล 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความ
ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจวิธีการสรางแมพิมพโลหะ การเลือกใชเครื่องมือกลนํามาสรางแมพิมพ การนําเครื่องมือกล  

CNC มาใชในการผลิตแมพิมพ  การประกอบและติดตั้งแมพิมพ 
2. วางแผน จัดลําดับข้ันตอนวิธีการสรางแมพิมพโลหะ 
3. เลือกใชเครื่องมือกลนํามาสรางแมพิมพ 
4. กําหนดเครื่องมือกล  CNC  มาใชในการผลิตแมพิมพ 
5. ประกอบและติดตั้งแมพิมพเขากับเครื่องปม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการผลิตแมพิมพตัด แมพิมพอัดข้ึนรูป การเลือกใชวัสดุและเครื่องมือตัดสําหรับสราง 
แมพิมพโลหะ การเลือกใชช้ินสวนมาตรฐาน การวางแผนการผลิต การตรวจสอบขอบกพรองและการแกไข  
การบํารุงรักษาแมพิมพการใชเครื่องมือกลมาชวยในการผลิตแมพิมพ  การนําเครื่องมือกลท่ีมีเทคโนโลยีใหม
มาผลิต CNC  Lathe, CNC Cylindrical  Grinding, CNC Surface, CNC Machining Center,  CNC Jig Boring, 
CNC CMM (CNC  Coordinate Measuring Machine),  CNC Copy Milling,   CNC Wire Cut, CNC EDM, 
CNC Universal Boring and Milling การประกอบและติดตั้งแมพิมพเขากับเครื่องจักรกล 
 
3102-2309 คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหการผลิตแมพิมพโลหะ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการ ข้ันตอนการใชโปรแกรม CAD- CAM ออกแบบและวิเคราะหแมพิมพ
โลหะ 

2. เพื่อใหสามารถใชโปรแกรม CAD - CAM ในการออกแบบชิ้นงาน  และออกแบบแมพิมพโลหะ 
3. เพื่อใหสามารถนําผลจากการวิเคราะหไปแกปรับแมพิมพและเครื่องปม 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางาน มีความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ ข้ันตอนการใชโปรแกรม CAD-CAM ชวยออกแบบและวิเคราะหแมพิมพโลหะ 
2. ใชโปรแกรม CAD-CAM ในการออกแบบชิ้นงานและออกแบบแมพิมพโลหะ 
3. ใชโปรแกรมวิเคราะหการข้ึนรูปดวยแมพิมพโลหะ 
4. นําผลจากการวิเคราะหไปใชในการแกปรับแมพิมพ และปรับตั้งเครื่องปม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรม CAD-CAM ในการออกแบบชิ้นงาน และแมพิมพปม การเลือกใช
ช้ินสวนมาตรฐานแมพิมพ การใชโปรแกรมวิเคราะหการอัดข้ึนรูป ศึกษาสภาพปญหาขอบกพรอง และนําผล
วิเคราะหมาแกปรบัแมพิมพและปรับตั้งเครื่องปมข้ึนรูป ตัวอยางโปรแกรมที่ใช UG หรือ Pro Engineer 
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3102-4301 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพโลหะ  1 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย     
เครื่องมือกล 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการควบคุมเครื่องจักรกล เครื่องมือกลในการผลิตช้ินสวนแมพิมพ
โลหะ 

3. เพื่อใหสามารถควบคุมเครื่องจักรกล เครื่องมือกลสรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะ ตามแบบที่กําหนด  
วัดตรวจสอบชิ้นสวนตามมาตรฐาน 

4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเครื่องมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. สรางชิ้นสวนแมพิมพท่ีมีระดับความเที่ยงตรงสูงตามมาตรฐานสากลดวยเครื่องจักรท่ีเหมาะสม 
3. วัดและตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพตามแบบที่กําหนด 
4. ซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือกล เครื่องจักรกล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการผลิตช้ินสวนแมพิมพโลหะ การควบคุมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล
ในการผลิตช้ินสวนแมพิมพโลหะ การใชเครื่องมือวัดระดับความเที่ยงตรงสูง (High Precision Measuring 
Instrument) เพื่อวัดและตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพ การซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือกล เครื่องจักรกล โดย
คํานึงถึงความปลอดภัย 
 
3102-4302 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพโลหะ  2 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย     
เครื่องมือกล 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพโลหะเปนชุด โดยโปรแกรม  CAD มาชวยเขียนแบบ
และออกแบบแมพิมพโลหะ 

3. เพื่อใหสามารถสรางแมพิมพโลหะเปนชุด ใชเครื่องมือกลเฉพาะอยาง การใชโปรแกรม CAD  
งานเขียนแบบและออกแบบแมพิมพโลหะ  ประกอบ ติดตั้งทดลองแกไขการทํางานแมพิมพ 

4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย โดยตระหนักถึง ความ
ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเครื่องมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. สรางแมพิมพโลหะเปนชุด (Die set) ตามมาตรฐาน 
3. ประกอบและทดลองแมพิมพ 
4. ตรวจสอบวิเคราะหช้ินงานและปรับแกไขแมพิมพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบโดยใช โปรแกรม CAD ชวยในการออกแบบแมพิมพ
โลหะ สรางชิ้นสวนแมพิมพเปนชุด (Die set) การใชเครื่องมือกลและเครื่องมือตัดเฉพาะอยางในงานแมพิมพ 
การควบคุมคุณภาพการผลิต การประกอบและทดลองแมพิมพ การผลิตไดมาตรฐานสากล การซอมและ
บํารุงรักษาเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในงานผลิต 
 
3102-4303 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพโลหะ  3 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย     
เครื่องมือกล 

2. เพื่อใหมีความเขาใจการออกแบบและเขียนแบบ งานสรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะ การใชเครื่องมือ
กล ซีเอ็นซี  การควบคุมเครื่องปมโลหะ 

3. เพื่อใหสามารถออกแบบและเขียนแบบโดยนําโปรแกรม CAD มาชวยการใชเครื่องมือกล ซีเอ็นซี 
สรางชิ้นสวนแมพิมพ การควบคุมเครื่องปมโลหะ 

4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย โดยตระหนักถึง ความ
ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเครื่องมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. ออกแบบและเขียนแบบโดยใชโปรแกรม CAD 
3. ควบคุมเครื่องมือกล ซีเอ็นซี  สรางชิ้นสวนแมพิมพแลวประกอบเปนชุด 
4. ควบคุมเครื่องปมในงานผลิต 
5. บํารุงรักษาเครื่องมือกล ซีเอ็นซี และเครื่องปมโลหะ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบแมพิมพโลหะดวยโปรแกรม CAD งานออกแบบและเขียน
แบบงานสรางแมพิมพโลหะ การออกแบบและสรางอุปกรณในงานชิ้นสวนแมพิมพโลหะแบบตางๆ การนํา
เครื่องมือกลระบบอัตโนมัติมาชวยในงานผลิต การนําโปรแกรมแคด (CAD) มาชวยในงานเขียนแบบและ
ออกแบบ การใชเครื่องมือกลซีเอ็นซี (CNC Machine) ในงานผลิตช้ินสวนแมพิมพและอุปกรณ  การประกอบ
และตรวจสอบแมพิมพ การติดตั้งแมพิมพกับเครื่องปม การตรวจสอบคุณภาพการผลิต การซอมและบํารุงรักษา
เครื่องมือกล ซีเอ็นซี เครื่องปมงานแมพิมพโลหะ 
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3102-4304 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพโลหะ  4 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย        
เครื่องมือกล 

2. เพื่อใหมีความเขาใจการออกแบบและเขียนแบบงานสรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะ การใช เครื่องมือ
กลซีเอ็นซี  สนับสนุนการผลิต การทําโปรแกรมดวยคอมพิวเตอร 

3. เพื่อใหสามารถออกแบบและเขียนแบบงานสรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะ การใชเครื่องมือกล ซีเอ็นซี  
สนับสนุนการผลิต การทําโปรแกรมดวยคอมพิวเตอรชวยงานสรางชิ้นสวนแมพิมพ การควบคุม
เครื่องปมการซอมและบํารุงรักษา 

4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย โดยตระหนักถึง ความ
ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเครื่องมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. ออกแบบและเขียนแบบโดยใช  CAD 
3. ควบคุมเครื่องมือกล ซีเอ็นซี สรางชิ้นสวนแมพิมพ 
4. ประกอบและทดลองแมพิมพโลหะและตรวจสอบคุณภาพการผลิต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางแมพิมพโลหะ งานออกแบบและเขียนแบบงานสรางแมพิมพ
โลหะการควบคุมเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลการผลิต การควบคุมเครื่องมือกล ซีเอ็นซี (CNC Machine) ใน
งานสรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะ การทําโปรแกรมดวยคอมพิวเตอร (CNC Programming) ในงานผลิตช้ินสวน
แมพิมพโลหะการประกอบและทดลองแมพิมพ การติดตั้งแมพิมพกับเครื่องปม การตรวจสอบคุณภาพการ
ผลิต การซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือกล ซีเอ็นซี เครื่องปมและแมพิมพโลหะ 
 
3102-2401 อานแบบและเขียนแบบแมพิมพพลาสติก 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบแมพิมพพลาสติก 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบ  อานแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้นแมพิมพพลาสติกพรอมท้ัง

กําหนดขนาด วัสดุ ตามมาตรฐาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย โดยตระหนักถึง ความ

ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบแมพิมพพลาสติก 
2. อานและจําแนกแบบภาพประกอบแมพิมพพลาสติกออกเปนรายการวัสดุ 
3. เขียนภาพแยกชิ้นแมพิมพพลาสติกพรอมรายการประกอบ 
4. เขียนภาพประกอบแมพิมพพลาสติกพรอมรายการประกอบ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอาน เขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้นแมพิมพฉีดพลาสติก 
แมพิมพอัดพลาสติก แมพิมพเปาพลาสติก สเกตและเขียนแบบภาพแยกชิ้นและภาพประกอบแมพิมพฉีด
พลาสติก รวมท้ังกําหนดขนาด รายการวัสดุ ตามมาตรฐานสากล 
 
3102-2402 งานสรางชิ้นสวนแมพิมพฉีดพลาสติก 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสรางชิ้นสวนแมพิมพฉีดพลาสติก 
2. เพื่อใหสามารถถอดประกอบชุดแมพิมพฉีดพลาสติก (Mould Set) แบบสองแผน 
3. เพื่อใหสามารถสรางชุดแมพิมพฉีดพลาสติก (Mould Set) แบบสองแผนดวยเครื่องมือกลท่ี

เหมาะสม ทําการวัด ตรวจสอบชิ้นสวนใหไดตามแบบที่กําหนด ทําการประกอบและถอดชุด
แมพิมพฉีดพลาสติก (Mould Set) 

4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการสรางชิ้นสวนแมพิมพฉีดพลาสติก 
2. สรางชุดแมพิมพฉีดพลาสติก (Mould Set) แบบสองแผนไดขนาดตามแบบที่กําหนด 
3. วัดและตรวจสอบขนาดชิ้นสวนของชุดแมพิมพฉีดพลาสติก (Mould Set) 
4. ประกอบและถอดชุดแมพิมพฉีดพลาสติก (Mould Set) ไดอยางถูกวิธี 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางชุดแมพิมพฉีดพลาสติก (Mould Set) แบบสองแผนตาม
มาตรฐาน  สรางแผนยึดแมพิมพสวนท่ีอยูกับที่ สรางแผนรองหลัง สรางแหวนกําหนดตําแหนง โดยใช
เครื่องมือกลท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน ทําการวัด ตรวจสอบชิ้นสวนท่ีสรางขึ้นตามแบบ  ทําการประกอบและ
ถอดชิ้นสวนชุดแมพิมพฉีดพลาสติก (Mould Set) ไดอยางถูกวิธี 
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3102-2403 งานสรางแมพิมพฉีดพลาสติกแบบสองแผน 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพฉีดพลาสติกแบบสองแผน 
2. เพื่อใหสามารถสรางแกน (Core) และโพรง (Cavity) แบบ 1 โพรง (1 Cavity) ในแมพิมพฉีดแบบ

สองแผนและสรางระบบปลดชิ้นงาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง

คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพฉีดพลาสติกแบบสองแผน 
2. สรางแกน (Core) และโพรง (Cavity) ในแมพิมพฉีดแบบสองแผนตามแบบที่กําหนด 
3. สรางระบบปลดชิ้นงานตามลักษณะชิ้นงาน 
4. ทดลองฉีดแมพิมพบนเครื่องฉีดพลาสติก 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางแมพิมพฉีดพลาสติก สรางแกน (Core) และโพรง (Cavity) 
ดวยเครื่องมือกลท่ีเหมาะสมพรอมขัดใหเรียบ เกิด Impression ภายในแมพิมพฉีดแบบสองแผน หลักการปลด
ช้ินงานออกจากแมพิมพ การสรางระบบปลดชิ้นงานแบบ 1 โพรง (1 Cavity) แมพิมพฉีดแบบสองแผนตาม
ลักษณะชิ้นงาน สลักปลด  ลิ้นปลด แหวนปลด  ประกอบชุดแมพิมพสวนท่ีอยูกับท่ี และสวนท่ีเคลื่อนท่ี นํา
แมพิมพติดตั้งกับเครื่องฉีดพลาสติกทดลองฉีด ตรวจสอบและวิเคราะหช้ินงานเพื่อปรับเครื่องฉีดพลาสติกหรือ
ปรับแกแมพิมพ 
 
3102-2404 งานสรางแมพิมพฉีดพลาสติกแบบแยกดานขาง 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพฉีดแบบแยกดานขาง (Split Mould) 
2. เพื่อใหสามารถสรางแมพิมพฉีดแบบแยกดานขาง (Split  Mould) 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง

คุณภาพงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการสรางแมพิมพฉีดแบบแยกดานขาง (Split Mould) 
2. สรางแกน (Core) และโพรง (Cavity) ในแมพิมพแบบแยกดานขาง (Split  Mould) ตามแบบ 
3. สรางระบบปลดชิ้นงาน ตามลักษณะชิ้นงานและสรางชุดแยกดานขาง 
4. ประกอบเปนชุดแมพิมพแบบแยกดานขาง (Split  Mould) 
5. ทดลองฉีดแมพิมพบนเครื่องฉีดพลาสติก 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางแมพิมพแบบแยกดานขาง การสรางชุด Core และ Cavity 
สําหรับแมพิมพแบบแยกดานขาง (Split Mould) ตามแบบดวยเครื่องมือกลท่ีเหมาะสม ขัดสวน Core และ 
Cavity ใหเรียบและเงาสรางระบบปลดชิ้นงาน  สลักปลด ลิ้นปลด ปลอกปลด แผนปลด  ตามลักษณะรูปราง
ของชิ้นงานประกอบเปนชุดแมพิมพฉีดแบบแยกดานขาง (Split Mould) ติดตั้งแมพิมพเขากับเครื่องฉีด
พลาสติกทดลองฉีด ตรวจสอบและวิเคราะหช้ินงานเพื่อปรับเครื่องฉีดพลาสติก หรือปรับแกแมพิมพ 
 
3102-2405 งานสรางแมพิมพฉีดพลาสติกแบบสามแผน 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพฉีดแบบ 3 แผน (Three– Plates Mould) 
2. เพื่อใหสามารถสรางแมพิมพฉีดแบบ 3 แผนและจัดทําเอกสารควบคุมแมพิมพตามระบบ ISO 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง 

คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการสรางแมพิมพฉีดแบบ 3 แผน (Three– Plates Mould) 
2. สราง Core และ Cavity ในแมพิมพฉีดแบบ 3 แผนตามแบบกําหนด 
3. สรางระบบปลดชิ้นงาน ตามลักษณะชิ้นงาน 
4. ประกอบเปนชุดแมพิมพแบบ3 แผน 
5. ทดลองฉีดแมพิมพบนเครื่องฉีดพลาสติก 
6. ทําเอกสารควบคุมแมพิมพตามระบบ ISO 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางแมพิมพฉีดแบบ 3 แผน การสรางชุด Core และ Cavity สําหรับ
แมพิมพแบบ 3 แผน (Three– Plate Mould) ตามแบบดวยเครื่องมือกลท่ีเหมาะสม ขัดสวน Core และ Cavity ให
เรียบและขัดเงา สรางระบบปลดชิ้นงานตามลักษณะรูปรางของชิ้นงาน สลักปลด ลิ้นปลด ปลอกปลด แผนปลด 
ประกอบเปนชุด  แมพิมพฉีดแบบ 3 แผน  ติดตั้งแมพิมพเขากับเครื่องฉีดพลาสติก ทดลองฉีด ตรวจสอบและ
วิเคราะหช้ินงานเพื่อปรับเครื่องฉีดพลาสติก หรือปรับแกแมพิมพ จัดทําเอกสารควบคุมแมพิมพตามระบบ ISO 
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3102-2406 งานซอมบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการซอมบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหหาขอบกพรองของแมพิมพฉีด และวางแผนแกไขขอบกพรองไดและทํา

ทะเบียนประวัติและระบบจัดเก็บแมพิมพฉีด 
3. เพื่อใหสามารถปรับแตง แกไข แมพิมพฉีดท่ีชํารุดหรือไมสมบูรณ พรอมทําระบบทะเบียน

ประวัติ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง

คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการซอมบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก 
2. ถอดชุดแมพิมพฉีดในสวนท่ีบกพรอง เพื่อนํามาปรับแตง แกไขใหถูกตองสมบูรณ 
3. ประกอบชุดแมพิมพฉีดท่ีแกไขเรียบรอยแลวใหถูกตอง 
4. ทดลองฉีดแมพิมพบนเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อตรวจสอบชิ้นงาน 
5. จัดทําระบบทะเบียนประวัติแมพิมพ และทะเบียนประวัติบํารุงรักษา จัดเก็บ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการซอมบํารุงแมพิมพฉีดพลาสติก การวิเคราะหหาสาเหตุ
ขอบกพรองของแมพิมพฉีดพลาสติก การแยกชิ้นสวนแมพิมพเพื่อปรับแตง ขัดผิว จับยึด หรือแกไขใน
สวนที่ไมถูกตองสมบูรณ การประกอบเปนชุดแมพิมพหลังจากแกไขขอบกพรอง การทดลองฉีดบน
เครื่องฉีดพลาสติกเพื่อตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของชิ้นงาน การบํารุงรักษาแมพิมพหลังการใช
งาน การจัดทําทะเบียนประวัตขิองแมพิมพ การจัดเก็บแมพิมพไวในที่เหมาะสมไมใหชํารุดเสียหายและ
สะดวกในการนํามาใชในโอกาสตอไป 
 
3102-2407 การออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติก 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติก 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบชุดแมพิมพฉีดแบบสองแผนไดตามลักษณะงานตามมาตรฐานสากล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด มีระเบียบเรียบรอย  คํานึงถึงความประหยัดและ

รักษาสภาพแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติกแบบสองแผน 
2. ออกแบบสวนแกน (Core) และโพรง (Cavity)ไดตามลักษณะงานที่จะฉีด 
3. ออกแบบระบบปลดชิ้นงานไดตามลักษณะของชิ้นงาน 
4. ออกแบบระบบหลอเย็นของชุดแมพิมพฉีดแบบสองแผน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติก การทํางานของชิ้นสวนตางๆ ของ
แมพิมพฉีดแบบสองแผน แหวนกําหนดตําแหนง ปลอกรูฉีด เพลานํา ปลอกนํา แผนรองหลัง แผนยึดแมพิมพ
และการกําหนดขนาดชิ้นสวนเหลานี้ตามมาตรฐานสากล การทําใหเปนรูปรางภายนอกและภายในของชิ้นงาน 
ระบบปอนของแมพิมพฉีดระบบปลดชิ้นงาน การหดตัวของพลาสติก ระบบการหลอเย็นแมพิมพ วิธีการถอด
และประกอบชุดแมพิมพฉีด 
 
3102-2408 เทคโนโลยีพลาสติก 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการพื้นฐานในงานพลาสติก ชนิด ลักษณะ สมบัติ การใชงาน การ
ทดสอบ กระบวนการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรท่ีใชผลิต 

2. เพื่อใหสามารถกําหนดกระบวนการวิธีการนําพลาสติกชนิดตางๆ ไปผลิตพรอมกําหนดชนิด 
ลักษณะเครื่องจักรและแมพิมพท่ีใช 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยรักษาความสะอาดเรียบรอย ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานและรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการพื้นฐานในงานพลาสติก ชนิด ลักษณะ สมบัติ การใชงาน การทดสอบ 

กระบวนการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรท่ีใชผลิต 
2. จําแนกชนิด ลักษณะ สมบัติ การใชงาน การทดสอบพลาสติก 
3. ทดสอบพลาสติกเพื่อจําแนกชนิดของพลาสติก 
4. กําหนดกระบวนการวิธีการผลิตช้ินงานพลาสติกชนิดตางๆ 
5. กําหนดชนิด ลักษณะเครื่องจักรและแมพิมพท่ีใชผลิตช้ินงานพลาสติก การฉีด การอัดรีด 

(Extrusion) การอัด การรีด การเคลือบ 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการพื้นฐานในงานพลาสติก ท่ีมาของพลาสติกชนิดตางๆ การจําแนกประเภทของพลาสติก 
การทดสอบพลาสติกขั้นตอนในการผลิตช้ินงานพลาสติก การฉีดพลาสติก การเปาพลาสติก การฉีด–เปา
พลาสติก การอัดพลาสติก การอัดรีด (Extrusion) แบบตางๆ 
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3102-2409 คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหการผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชโปรแกรม CAD-CAM วิเคราะหการทํางานแมพิมพฉีดพลาสติก 
2. เพื่อใหสามารถใชโปรแกรม CAD-CAM ออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติก 
3. เพื่อใหสามารถใชโปรแกรม CAD-CAM วิเคราะหและจําลองการฉีดพลาสติก 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางาน มีความเปนระเบียบ ตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการใชโปรแกรม CAD-CAM วิเคราะหการทํางานแมพิมพฉีดพลาสติก 
2. ใชโปรแกรม CAD-CAM ในการออกแบบชิ้นงานและออกแบบแมพิมพโลหะ 
3. ใชโปรแกรม CAD-CAM วิเคราะหการฉีดพลาสติก 
4. นําผลจากการวิเคราะหไปใชในการแกปรับแมพิมพ และปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรม CAD-CAM เพื่อออกแบบชิ้นงานและออกแบบ
แมพิมพพลาสติกการเลือกใชฐานโมลด (Mold Base) และชิ้นสวนมาตรฐาน การใชโปรแกรมวิเคราะห
แมพิมพ สภาพปญหา ขอบกพรองและนําผลการวิเคราะหมาแกปรับแมพิมพ และปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก 
โดยใชโปรแกรม UG หรือ Pro Engineer หรือ Mold Flow 
 
3102-2410 งานสรางแมพิมพเปาพลาสติก 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสรางชุดแมพิมพเปาพลาสติก 
2. เพื่อใหสามารถสรางชิ้นสวนตางๆ และประกอบเปนชุดแมพิมพเปาพลาสติก 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย โดยตระหนักถึง  ความ

ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการสรางชุดแมพิมพเปาพลาสติก 
2. ออกแบบชิ้นสวน กําหนดระบบการหลอเย็นแมพิมพเปาพลาสติก 
3. สรางชิ้นสวนตางๆ ของแมพิมพเปาพลาสติกตามแบบที่กําหนด 
4. ประกอบชิ้นสวนตางๆ เปนชุดแมพิมพเปาพลาสติก 
5. ติดตั้ง ทดลอง ตรวจสอบ วิเคราะหช้ินงาน เพื่อปรับแตงแมพิมพเปาพลาสติก 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางแมพิมพเปาพลาสติก การสรางชิ้นสวนแมพิมพเปาพลาสติก 
ประกอบเปนชุดแมพิมพพรอมระบบหลอเย็น การติดตั้งแมพิมพ การทดลองบนเครื่องเปาพลาสติก  ตรวจสอบ
และวิเคราะหช้ินงานเพื่อปรับเงื่อนไขที่เครื่องเปาพลาสติก หรือปรับแตงท่ีชุดแมพิมพเปาโดยคํานึงถึงระบบ
ความปลอดภัย 
 
3102-2411 งานสรางแมพิมพอัดพลาสติก 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสรางชุดแมพิมพอัดพลาสติก 
2. เพื่อใหสามารถสรางชิ้นสวนตางๆ และประกอบเปนชุดแมพิมพอัดพลาสติก 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความ

ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการสรางชุดแมพิมพอัดพลาสติก 
2. ออกแบบและสรางชิ้นสวนตางๆ ของแมพิมพอัดพลาสติกตามแบบที่กําหนด 
3. ประกอบชิ้นสวนตางๆ เปนชุดแมพิมพอัดพลาสติก 
4. ติดตั้ง ทดลอง ตรวจสอบ วิเคราะหช้ินงานเพื่อปรับแตงแมพิมพอัดพลาสติก 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางแมพิมพอัดพลาสติก การสรางชิ้นสวนแมพิมพอัดพลาสติก 
ประกอบชิ้นสวนเปนชุดแมพิมพอัดพลาสติก การติดตั้งแมพิมพ การทดลองบนเครื่องอัดพลาสติก  ตรวจสอบ
และวิเคราะหช้ินงานเพื่อปรับเงื่อนไขบนเครื่องอัดพลาสติก หรือปรับแตงท่ีชุดแมพมิพอัด โดยคํานึงถึงระบบ
ความปลอดภัย 
 
3102-2412 งานสรางแมพิมพกดอัดขึ้นรูปพลาสติก 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพกดอัดข้ึนรูปพลาสติก 
2. เพื่อใหสามารถอานแบบประกอบแมพิมพและเขียนแบบแยกชิ้นสวนแมพิมพได 
3. เพื่อใหสามารถสรางและตรวจสอบความถูกตองของชิ้นสวนแมพิมพ 
4. เพื่อใหสามารถประกอบ ติดตั้งตรวจปรับการทํางานของแมพิมพไดตามกําหนด 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นคํานึงถึงปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพกดอัดข้ึนรูปพลาสติก 
2. วิเคราะหแบบและแยกชิ้นสวนชุดแมพิมพอัดข้ึนรูป 
3. สรางชิ้นสวนแมพิมพและตรวจสอบขนาดและความเรียบของผิวช้ินงาน 
4. ตรวจสอบ ปรับความเที่ยงตรงของศูนยงานดวยเครื่องมือพื้นฐาน 
5. ถอด ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ปรับแกช้ินสวนแมพิมพกดอัดข้ึนรูปใหไดผลิตภัณฑตามกําหนด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางแมพิมพกดอัดข้ึนรูปพลาสติก การอานแบบประกอบชุด
แมพิมพกดอัดข้ึนรูป การสเกตแบบแยกชิ้นสวนและแบบสั่งงาน การสรางการวัดตรวจสอบชิ้นสวนท่ีสรางดวย
เครื่องมือวัดมาตรฐานประกอบชิ้นสวนเปนชุดแมพิมพกดอัดข้ึนรูปติดตั้งแมพิมพทดสอบกดอัดข้ึนรูป และ
ตรวจปรับแกไขขอบกพรองของชุดแมพิมพ 
 
3102-2413 งานสรางแมพิมพขึ้นรูปพลาสติกแผน 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพมิพข้ึนรูปพลาสติกแผน 
2. เพื่อใหสามารถอานแบบประกอบแมพิมพและเขียนแบบแยกชิ้น ช้ินสวนแมพิมพข้ึนรูปพลาสติก

แผน 
3. เพื่อใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของชิ้นสวนท่ีสรางขึ้นได 
4. เพื่อใหสามารถประกอบชุดแมพิมพ ติดตั้ง ตรวจปรับการทํางานแมพิมพใหไดผลิตภัณฑตาม

กําหนด 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นคํานึงถึงปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการสรางแมพิมพข้ึนรูปพลาสติกแผน 
2. วิเคราะหแบบและแยกชิ้นสวนชุดแมพิมพข้ึนรูปพลาสติกแผน 
3. สราง ตรวจสอบขนาด ความเรียบของผิวช้ินสวน ความเที่ยงตรงของศูนยงานดวยเครื่องมือวัด

พื้นฐาน 
4. ถอด ประกอบชิ้นสวนแมพิมพข้ึนรูปพลาสติกแผน 
5. ติดตั้ง ทดสอบ ปรับแกการทํางานของแมพิมพใหไดผลิตภัณฑตามกําหนด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางแมพิมพข้ึนรูปพลาสติกแผน อานแบบประกอบชุดแมพิมพข้ึน
รูปพลาสติกแผน สเกตแบบและเขียนแบบสั่งงาน การสรางการวัดตรวจสอบชิ้นสวนท่ีสรางโดยเครื่องมือวัด
ตรวจสอบมาตรฐาน ประกอบชิ้นสวนเปนชุดแมพิมพข้ึนรูปพลาสติกแผน ติดตั้งแมพิมพ ทดลองอัดข้ึนรูปและ
ตรวจปรับแกไขขอบกพรองของชุดแมพิมพข้ึนรูป 



 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 49 ~

3102-2414 งานสรางแมพิมพขึ้นรูปยาง 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพข้ึนรูปยาง 
2. เพื่อใหสามารถอานแบบประกอบแมพิมพและเขียนแบบแยกชิ้นสวนแมพิมพข้ึนรูปยาง 
3. เพื่อใหสามารถสรางและตรวจสอบความถูกตองของชิ้นสวนแมพิมพข้ึนรูปยางที่สรางขึ้น 
4. เพื่อใหสามารถประกอบ ติดตั้ง ตรวจปรับการทํางานของแมพิมพไดตามผลิตภัณฑท่ีกําหนด 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการสรางแมพิมพข้ึนรูปยาง 
2. วิเคราะหแบบและแยกชิ้นสวนชุดแมพิมพข้ึนรูปยาง 
3. สรางชิ้นสวนแมพิมพข้ึนรูปยางที่สรางขึ้น 
4. ตรวจสอบขนาด ความเรียบของผิวช้ินงาน ความเที่ยงตรงของศูนยดวยเครื่องมือวัดพื้นฐาน 
5. ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ปรับแกการทํางานของแมพิมพใหไดผลิตภัณฑตามกําหนด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางแมพิมพข้ึนรูปยาง การอานแบบประกอบชุดแมพิมพข้ึนรูปยาง 
สเกตแบบแยกชิ้นสวนและแบบสั่งงานชุดแมพิมพข้ึนรูปยาง  การสราง การวัดตรวจสอบชิ้นสวนท่ีสรางดวย
เครื่องมือวัดมาตรฐาน การประกอบชิ้นสวนเปนชุดแมพิมพข้ึนรูปยาง การติดตั้งแมพิมพ ทดลองขึ้นรูปยางและ
ตรวจปรับแกไขขอบกพรองของชุดแมพิมพข้ึนรูปยาง 
 
3102-4401 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพพลาสติก  1 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย      
เครื่องมือกล 

2. เพื่อใหสามารถเลือก ปรับตั้งเครื่องมือกล เครื่องจักรกลในการสรางชิ้นสวนแมพิมพท่ีมีขนาด
ความเที่ยงตรงสูง 

3. เพื่อใหสามารถสรางชิ้นสวนมาตรฐานของแมพิมพไดตามแบบที่กําหนด 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความ

ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานผลิต ช้ินสวนแมพิมพดวยเครื่องมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. สรางชิ้นสวนแมพิมพความเที่ยงตรงสูงตามมาตรฐานสากล ดวยเครื่องจักรกลที่เหมาะสม 
3. ใชเครื่องมือวัดความเที่ยงตรงสูงในการตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพ 
4. ซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือกล  เครื่องจักรกล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางชิ้นสวนแมพิมพพลาสติกท่ีมีความเที่ยงตรงสูงตาม
มาตรฐานสากล  การใชเครื่องมือวัดความเที่ยงตรงสูง (High Precision Measuring Instrument) เพื่อวัดและ
ตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพ การซอมบํารุง การใชเครื่องมือกล เครื่องจักรกลโดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
 
3102-4402 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพพลาสติก  2 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย     
เครื่องมือกล 

2. เพื่อใหสามารถใชโปรแกรม CAD มาชวยในการเขียนแบบ ออกแบบแมพิมพพลาสติก 
3. เพื่อใหสามารถสรางแมพิมพพลาสติกจากแบบที่กําหนด 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความ

ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ปฏิบัติงานผลิต ช้ินสวนแมพิมพดวยเครื่องมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. ควบคุมเครื่องมือกลท่ีใชผลิตช้ินสวนแมพิมพฉีด แมพิมพเปา แมพิมพอัดพลาสติก 
3. ประกอบ ทดลอง ตรวจสอบและวิเคราะหช้ินงาน และปรับแตงแมพิมพพลาสติกใหสมบูรณ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางแมพิมพพลาสติก การเขียนแบบโดยใชโปรแกรม CAD ชวย
ในการออกแบบแมพิมพพลาสติก สรางแมพิมพฉีด แมพิมพเปา แมพิมพอัดพลาสติก ประกอบติดตั้งและ
ทดลองแมพิมพเพื่อตรวจสอบ วิเคราะหช้ินงาน ท่ีไดนําขอสรุปจากการวิเคราะหมาปรับแตงแมพิมพ 
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3102-4403 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพพลาสติก  3 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย      
เครื่องมือกล 

2. เพื่อใหสามารถออกแบบแมพิมพพลาสติกโดยใชคอมพิวเตอรชวยและเชื่อมตอกับเครื่องมือกล 
CNC 

3. เพื่อใหสามารถควบคุมเครื่องมือกล CNC ท่ีเชื่อมตอกับการออกแบบหรือเครื่องมือกล CNC 
เครื่องอื่น 

4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความ
ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานผลิต ช้ินสวนแมพิมพดวยเครื่องมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. ควบคุมเครื่องมือกล CNC ท่ีเชื่อมตอกับการออกแบบหรือเครื่องมือกล CNC เครื่องอื่นเพื่อการ

ผลิตช้ินสวนแมพิมพพลาสติก 
3. ควบคุมเครื่องจักรกลขึ้นรูปพลาสติกท่ีควบคุมดวยคอมพิวเตอร 
4. บํารุงรักษาเครื่องมือกล CNC และเครื่องจักรกลขึ้นรูปพลาสติกท่ีควบคุมดวยคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางแมพิมพพลาสติก กสนควบคุมเครื่องจักรกล CNC ท่ีสามารถ
เชื่อมตอกับฝายออกแบบที่ใชคอมพิวเตอรหรือเช่ือมตอกับเครื่องมือกล CNC เครื่องอื่น การควบคุม
เครื่องจักรกลขึ้นรูปพลาสติกท่ีควบคุมดวยคอมพิวเตอร การบํารุงรักษาเครื่องมือกล CNC และเครื่องจักรกล
ข้ึนรูปพลาสติกท่ีควบคุมดวยคอมพิวเตอร 
 
3102-4404 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพพลาสติก  4 5 (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย      
เครื่องมือกล 

2. เพื่อใหสามารถกําหนดเครื่องมือกล CNC มาชวยในการสรางชิ้นสวนแมพิมพ 
3. เพื่อใหสามารถสรางชิ้นสวนแมพิมพฉีด แมพิมพเปา แมพิมพอัด ดวยเครื่องมือกล CNC 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงความ

ประหยัด  และรักษาสภาพแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานผลิต ช้ินสวนแมพิมพดวยเครื่องมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
2. ออกแบบแมพิมพโดยใชโปรแกรม CAD 
3. สรางชิ้นสวนแมพิมพฉีด แมพิมพเปา แมพิมพอัด ดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
4. ประกอบและทดลองแมพิมพพลาสติก 
5. ตรวจสอบและวิเคราะหช้ินงานที่ไดจากการทดลองปรับแตงแมพิมพพลาสติกใหสมบูรณ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางแมพิมพพลาสติก การเขียนแบบโดยใชโปรแกรม CAD ชวย
ในการออกแบบแมพิมพพลาสติก ทําการสรางชิ้นสวนแมพิมพฉีด แมพิมพเปา แมพิมพอัดดวยเครื่องมือกล 
CNC ประกอบ ติดตั้ง และทดลองแมพิมพ เพื่อนําช้ินงานมาตรวจสอบและวิเคราะหหาขอบกพรอง นําขอสรุป
จากการวิเคราะหมาปรับแตงแมพิมพ 
 
3102–6001 โครงการ 4 (*) 
  (Project) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วางแผนและนําเสนอโครงการ 
2. ออกแบบและสรางเครื่องมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเกี่ยวของ 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ   ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี   วางแผน   นําเสนอ
โครงการ ผลงานทางวิชาการ  การออกแบบ การสรางเครื่องมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเกี่ยวของ ใหเสร็จใน
เวลาที่กําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานให
คณะกรรมการประเมินผล 
 


