
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พทุธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง 

 

จุดประสงค 
 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกีย่วกับภาษา สังคม วทิยาศาสตร คณิตศาสตร สุขศึกษาพลานามยั นํามาใช
ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพเครือ่งกล
และซอมบํารุง ใหทันตอเทคโนโลยีและมีความเจริญกาวหนาในอาชีพ 

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพืน้ฐานอุตสาหกรรม การ
อานและเขยีนแบบเทคนิค การเลือกใชวัสดุ งานปรับและใชเครื่องมือกล งานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

4. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในการอานแบบ เขียนแบบเครื่องกล ควบคุมการทํางานเครื่องมือ
กลทั่วไป เครื่องมือกลอัตโนมัติในการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือและอุปกรณจับยึด การใช
เครื่องมือวัดละเอียดและการตรวจสอบงานเครื่องมือกล 

 
สาขางานเครื่องมือกล 

5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนเครือ่งมือและอุปกรณจับยึด การใชเครื่องมือวัดละเอยีด
การตรวจสอบงานเครื่องมือกล และการประมาณราคา 

6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระใชความรู และ
ทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 

7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวนิัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม 
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สาขางานซอมบํารุงเครื่องจักรกล 
5. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในการบํารุงรักษา ปรับปรุง ซอม ประกอบ ติดตั้งและตรวจสอบ

เครื่องจักรกล งานปมและทอ 
6. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษา ปรับปรุง ซอม ประกอบ ตดิตั้งและตรวจสอบเครื่องจักรกล งานปม

และทอ 
7. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานชางซอมบํารุงในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระใช

ความรูและทักษะพืน้ฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 
 
สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 

5. เพื่อใหสามารถเขียน แบบสเกตชแบบชิ้นสวนมาตรฐาน ช้ินสวนเครื่องจักรกล ช้ินสวน
เครื่องมือกล เขียนแบบงานโลหะแผน เขยีนแบบงานผลิต เขียนแบบนิวเมตกิสและไฮดรอลิกส 
เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เขียนแบบโครงสราง การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี และการ
จัดการสํานักงานเขียนแบบ 

6. เพื่อใหสามารถเขียนแบบเครื่องมือและแมพิมพโดยใชเครื่องมือและอุปกรณเขียนแบบและใช
คอมพิวเตอรชวย 

7. สามารถปฏิบัติงานชางเขียนแบบเครื่องกลในสถานประกอบการ และประกอบอาชพีอิสระใช
ความรูและทักษะพืน้ฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 

 
สาขางานชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร 

5. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการสรางเครื่องจักรกลงานพชื เครื่องจักรกลงานสัตว เครือ่งจักรกล
งานอุตสาหกรรมเกษตร และเครื่องจักรกลงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในการสรางเครื่องมือเครื่องจักรกลงานพืช เครื่องมือเครื่องจักรกล
งานสัตว เครื่องมือเครื่องจักรกลงานอตุสาหกรรมเกษตร และเครื่องมือเครื่องจักรกลงาน
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

7. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานชางเครื่องจักรกลเกษตรในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ
และใชความรู และทักษะพืน้ฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 
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สาขางานแมพมิพพลาสติก 
5. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการสราง ประกอบ ปรับฟต ซอมบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก 
6. เพื่อใหสามารถสราง ประกอบ ปรับฟต ซอมบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก 
7. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานชางสรางแมพิมพพลาสติกในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพ

อิสระและใชความรู และทกัษะพืน้ฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 
 
สาขางานแมพมิพโลหะ 

5. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการสราง ประกอบ ปรับฟต ซอมบํารุงรักษาแมพิมพโลหะ 
6. เพื่อใหสามารถสราง ประกอบ ปรับฟต ซอมบํารุงรักษาแมพิมพโลหะ 
7. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานชางสรางแมพิมพโลหะในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ

และใชความรู และทักษะพืน้ฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 
 

สาขางานอตุสาหกรรมฟอกหนัง 
5. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการฟอกหนังและการบําบัดของเสียในกระบนการฟอกหนัง 
6. เพื่อใหสามารถควบคุมกระบวนการฟอกหนังและบํารุงรักษาเครื่องจักรฟอกหนัง 
7. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานฟอกหนังในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระและใชความรู 

และทักษะพืน้ฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. ส่ือสาร แสวงหาความรูเสริมสรางความสัมพันธระหวางภาษากับเทคนิคในงานอาชพี 
2. ใชหลักธรรมทางศาสนา วฒันธรรม คานิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม ตลอดจนการ

สรางเสริมสุขภาพพลานามยัและการปองกนัโรคกับตนเองและครอบครัว 
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา 
4. ดําเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม บริหารงานคุณภาพ  เพิ่มผลผลิตขององคกร   

ส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองคกรและชุมชน 
5. ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
6. อานแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใชวสัดุอุตสาหกรรม 
7. ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
8. เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผนเบื้องตน 
9. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นสวนเครือ่งยนต 
10. ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล 
11. อานแบบ เขียนแบบ สัญลักษณมาตรฐาน 
12. ควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 
13. วัดตรวจสอบชิ้นงานดวยเครื่องมือวัดละเอียด 

 
สาขางานเครื่องมือกล 

14. สรางชิ้นสวนเครื่องกล ดวยเครื่องมือกลพื้นฐาน 
15. ปรับปรุงสมบัติโลหะงานชิ้นสวนเครื่องมือกล 

 
สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 

14. อานแบบและเขียนแบบภาพสองมิติ สามมิติใชคอมพิวเตอรชวย 
15. อานแบบและเขียนแบบงานเครื่องมือกล แบบแยกชิ้น 
16. อานแบบและเขียนแบบสั่งงานชิ้นสวนไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและเครื่องกล 
17. อานและเขียนแบบงานโครงสราง งานอาคารบานพักอาศัย 
18. จัดทําประมาณการเขียนแบบ 

 



 

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 5 ~ 

สาขางานซอมบํารุงเครื่องจักรกล 
14. บํารุงรักษาเครื่องจักรกล ระบบปมและทอ ระบบทําความเย็นและปรับอากาศ 
15. ตรวจสอบซอมและปรับเปลี่ยนชิ้นสวนเครื่องจักรกล ปมและทอ ระบบทําความเย็นและ

ปรับอากาศ 
16. ติดตั้งเครื่องจักรกล ระบบปมและทอ ระบบทําความเย็นและปรับอากาศ 

 
สาขางานชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร 

14. พัฒนาระบบการปลูกพืช เล้ียงสัตว แปรรูปผลผลิตการเกษตร 
15.  สรางเครื่องจักรกลงานพืชตามแบบสั่งงาน 
16. สรางเครื่องจักรกลงานสัตวเล็กตามแบบสั่งงาน 
17. สรางเครื่องจักรกลงานสัตวปกตามแบบสั่งงาน 
18. สรางเครื่องจักรกลงานสัตวน้ําตามแบบสั่งงาน 

 
สาขางานแมพมิพพลาสติก 

14. ควบคุมเครื่องจักรกลผลิตแมพิมพพลาสติก 
15. วัดตรวจสอบแมพิมพพลาสติกดวยเครื่องมือวัดละเอียด 

 
สาขางานแมพมิพโลหะ 

14. ควบคุมเครื่องจักรกลผลิตแมพิมพโลหะ 
15. วัดตรวจสอบแมพิมพโลหะดวยเครื่องมือวัดละเอียด 
 

สาขางานอตุสาหกรรมฟอกหนัง 
14. ควบคุมการผลิตหนังแผน 
15. ตรวจสอบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑหนัง 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง 
------------------------------------------- 

 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  ประเภทวชิา
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี ้
 
สาขางานเครื่องมือกล เรียนรวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
 1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 
 1.2 วชิาสามัญพื้นฐานวิชาชพี 10 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาชพี   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน 25 หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 18 หนวยกิต 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน 19 หนวยกิต 
 2.4 โครงการ   4 หนวยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน  (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 รวม ไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
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สาขางานซอมบํารุงเครื่องจักรกล เรียนรวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
 1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี 10 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาชพี   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน 25 หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 23 หนวยกิต 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน 14 หนวยกิต 
 2.4 โครงการ   4 หนวยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 รวม ไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
 
 
สาขางานเขียนแบบเครื่องกล เรียนรวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
 1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี 10 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาชพี   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน 25 หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 25 หนวยกิต 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน 12 หนวยกิต 
 2.4 โครงการ   4 หนวยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 รวม ไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
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สาขางานชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร เรียนรวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
 1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี 10 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาชพี   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน 25 หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 24 หนวยกิต 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน 13 หนวยกิต 
 2.4 โครงการ   4 หนวยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 รวม ไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
 
 
สาขางานแมพมิพพลาสติก เรียนรวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
 1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี 10 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาชพี   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน 25 หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 18 หนวยกิต 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน 19 หนวยกิต 
 2.4 โครงการ   4 หนวยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 รวม ไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
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สาขางานแมพมิพโลหะ เรียนรวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
 1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี 10 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาชพี   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน 25 หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 21 หนวยกิต 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน 16 หนวยกิต 
 2.4 โครงการ   4 หนวยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 รวม ไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
 
สาขางานอตุสาหกรรมฟอกหนัง เรียนรวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
 1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี 10 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาชพี   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน 25 หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 18 หนวยกิต 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน 19 หนวยกิต 
 2.4 โครงการ   4 หนวยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 รวม ไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
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1.  หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 

2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2) 
2000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 2 (2) 
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2) 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 (2) 
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2) 
2000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2) 
2000-1401 วิทยาศาสตรพืน้ฐาน 2 (3) 
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2) 
2000-160X กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 (*) 

 
1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต 

2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
2000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 2 (3) 
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2) 
2000-150X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2) 

 
หมายเหตุ  รหสัวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวชิานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร 
 
2.  หมวดวิชาชีพ 66 หนวยกิต 

2.1 วิชาชพีพืน้ฐาน 25 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2001-0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 (3) 
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3) 
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 (3) 
2001-0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3) 
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 2 (4) 
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2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 (2) 
2100-1003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2 (4) 
2100-1004 งานฝกฝมือ 3 (6) 
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน 2 (4) 
2100-1006 งานเครื่องยนตเบื้องตน 2 (4) 
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องตน 2 (4) 

 
 ใหเลือกเรยีนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง 

สาขางานเครื่องมือกล 
2.2.1  วิชาชพีสาขาวิชา 18 หนวยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2102–2101 เขียนแบบเครื่องกล 2 (4) 
2102–2102 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (4) 
2102–2103 การวัดละเอียด 2 (3) 
2102–2104 ช้ินสวนเครื่องกล 2 (2) 
2102–2105 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2) 
2102–2106 งานเครื่องมือกล 1 6 (12) 
2102-2107 พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี 2 (3) 
 

2.3.1 วิชาชพีสาขางาน  ไมนอยกวา 19 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2102–2108 งานเครื่องมือกล 2 6 (12) 
2102–2109 งานเครื่องมือกล 3 6 (12) 
2102–2110 งานเครื่องมือกลซีเอ็นซี 6 (12) 
2102–2111 งานอบชุบโลหะ 3 (6) 
2102–2112 กรรมวิธีการผลิต 2 (2) 
2102–2113 งานสรางเครื่องมือจับยึดชิน้งาน 3 (6) 
2102–2114 กลศาสตรเครื่องกล 2 (2) 
2102–2115 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล 3 (6) 
2102–2116 งานสรางเครื่องมือตัด 3 (6) 
2102–2117 งานหลอโลหะ 3 (6) 
2102–2118 งานชุบเคลือบผิวโลหะ 3 (6) 
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2102–2119 งานปรับ 3 (6) 
2102–2120 การประมาณราคา 2 (2) 
2102–2121 งานระบบสงกาํลังเครื่องจักรกล 3 (6) 
2102-4101 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1 3 (*) 
2102-4102 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2 3 (*) 
2102-4103 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 3 3 (*) 
2102-4104 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 4 3 (*) 
2102-4105 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 5 4 (*) 
2102-4106 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 6 4 (*) 
 

สาขางานซอมบํารุงเครื่องจักรกล 

2.2.2  วิชาชพีสาขาวิชา 23 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 2 (4) 
2102-2201 งานเครื่องทําความเยน็และปรับอากาศ 2 (4) 
2102-2202 งานเครื่องมือกล 6 (12) 
2102-2203 งานชิ้นสวนเครื่องจักรกล 2 (4) 
2102-2204 เขียนแบบชิน้สวนเครื่องจักรกล 2 (4) 
2102-2205 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 3 (6) 
2102-2206 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล 1 3 (6) 
2102-2207 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล 2 3 (6) 
 

2.3.2 วิชาชพีสาขางาน  ไมนอยกวา 14 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2102-2208 งานบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา 2 (4) 
2102-2209 เขียนแบบไฟฟา 2 (4) 
2102-2210 งานปรับแตงชิน้สวนเครื่องจกัรกล 2 (4) 
2102-2211 งานบริการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 2 (4) 
2102-2212 การวัดและตรวจสอบ 2 (3) 
2102-2213 ระบบปมและทอในงานอุตสาหกรรม 2 (4) 
2102-2214 วัสดุหลอล่ืนในงานอุตสาหกรรม 2 (2) 
2102-2215 เครื่องมือและอุปกรณในงานซอมบํารุง 2 (2) 
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2102-2216 งานระบบสงกาํลังเครื่องจักรกล 3 (6) 
2102-2217 งานเชื่อมซอมบํารุง 3 (6) 
2102-2218 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2) 
2102-4201 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  1 2 (*) 
2102-4202 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  2 2 (*) 
2102-4203 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  3 2 (*) 
2102-4204 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  4 2 (*) 
2102-4205 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  5 3 (*) 
2102-4206 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  6 3 (*) 
 

สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 
2.2.3  วิชาชพีสาขาวิชา 25 หนวยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 2 (4) 
2102-2301 การเขียนภาพสเกตช 2 (4) 
2102-2302 การเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐาน 2 (4) 
2102-2303 การเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 2 (4) 
2102-2304 การเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องมือกล 2 (4) 
2102-2305 การเขียนแบบงานโลหะแผน 2 (4) 
2102-2306 การเขียนแบบงานผลิต 2 (4) 
2102-2307 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2) 
2102-2308 การเขียนแบบนิวเมตกิสและไฮดรอลิกส 2 (4) 
2102-2309 โปรแกรมซีเอ็นซีเบื้องตน 2 (3) 
2102-2310 การเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
2102-2311 การออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6) 
 

2.3.3 วิชาชพีสาขางาน  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2102-2312 การเขียนแบบโครงสราง 2 (4) 
2102-2313 การเขียนแบบจิ๊กและฟกซเจอรใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6) 
2102-2314 การเขียนแบบแมพิมพโลหะใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6) 
2102-2315 การเขียนแบบแมพิมพพลาสติกใชคอมพวิเตอรชวย 3 (6) 
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2102-2316 การเขียนแบบระบบทอใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6) 
2102-2317 การเขียนแบบเครื่องจักรกลใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6) 
2102-2318 การเขียนแบบกอสรางใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6) 
2102-2319 การเขียนแบบทอและสุขภัณฑใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6) 
2102-2320 การเขียนแบบระบบบําบัดน้าํเสีย 2 (4) 
2102-2321 การเขียนแบบงานหลอ 2 (3) 
2102-2120 การประมาณราคา 2 (2) 
2102-4301 ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล  1 2 (*) 
2102-4302 ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล  2 2 (*) 
2102-4303 ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล  3 2 (*) 
2102-4304 ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล  4 2 (*) 
2102-4305 ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล  5 2 (*) 
2102-4306 ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล  6 2 (*) 
 

สาขางานชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร 
2.2.4  วิชาชพีสาขาวิชา 24 หนวยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 2 (4) 
2102-2401 หลักพืชกรรม 2 (3) 
2102-2402 หลักการเลี้ยงสัตว 2 (3) 
2102-2403 การประมงเบือ้งตน 2 (2) 
2102-2404 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน 2 (2) 
2102-2405 คณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร 3 (3) 
2102–2406 เขียนแบบเครื่องกล 2 (4) 
2102–2407 เขียนแบบเครื่องจักรกลเกษตร 2 (4) 
2102–2408 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครือ่งจักรกลงานพืช 2 (4) 
2102–2409 งานประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานพืช 1 (3) 
2102–2410 งานสรางเครื่องจักรกลงานพชื 3 (6) 
2102–2411 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครือ่งจักรกลงานสัตวเล็ก 1 (3) 
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2.3.4  วิชาชพีสาขางาน ไมนอยกวา 13 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2102–2412 งานประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวเล็ก 2 (4) 
2102–2413 งานสรางเครื่องจักรกลงานสตัวเล็ก 3 (6) 
2102–2414 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครือ่งจักรกลงานสัตวปก 1 (3) 
2102–2415 งานประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวปก 2 (4) 
2102–2416 งานสรางเครื่องจักรกลงานสตัวปก 3 (6) 
2102–2417 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครือ่งจักรกลงานสัตวน้ํา 1 (3) 
2102–2418 งานประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวน้ํา 2 (4) 
2102–2419 งานสรางเครื่องจักรกลงานสตัวน้ํา 3 (6) 
2102-4401 ปฏิบัติงานชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร 1 2 (*) 
2102-4402 ปฏิบัติงานชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร 2 2 (*) 
2102-4403 ปฏิบัติงานชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร 3 2 (*) 
2102-4404 ปฏิบัติงานชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร 4 2 (*) 
2102-4405 ปฏิบัติงานชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร 5 3 (*) 
2102-4406 ปฏิบัติงานชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร 6 3 (*) 

 
สาขางานแมพมิพพลาสติก 

2.2.5  วิชาชพีสาขาวิชา 18 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2102–2101 เขียนแบบเครื่องกล 2 (4) 
2102–2102 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (4) 
2102–2103 การวัดละเอียด 2 (3) 
2102–2104 ช้ินสวนเครื่องกล 2 (2) 
2102–2105 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2) 
2102-2107 พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี 2 (3) 
2102-2501 งานสรางชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก 6 (12) 
 

2.3.5  สาขางานแมพิมพพลาสติก ไมนอยกวา 19 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2102-2502 งานสรางแมพมิพฉีด 1 3 (6) 
2102-2503 งานสรางแมพมิพฉีด 2 3 (6) 
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2102-2504 งานสรางแมพมิพเปา 3 (6) 
2102-2505 งานสรางแมพมิพอัด 3 (6) 
2102-2506 งานซอมและบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก 3 (6) 
2102-2507 กระบวนการขึน้รูปพลาสติก 2 (2) 
2102-2508 พลาสติกเทคโนโลยี 2 (2) 
2102-2509 การเขียนแบบแมพิมพพลาสติก 2  (4) 
2102-2111 งานอบชุบโลหะ 3 (6) 
2102-2120 การประมาณราคา 2 (2) 
2102-4501 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 1 3 (*) 
2102-4502 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 2 3 (*) 
2102-4503 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 3 3 (*) 
2102-4504 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 4 3 (*) 
2102-4505 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 5 4 (*) 
2102-4506 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 6 4 (*) 
 

สาขางานแมพมิพโลหะ 
2.2.6  วิชาชพีสาขาวิชา 21 หนวยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2102–2101 เขียนแบบเครื่องกล 2 (4) 
2102–2102 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (4) 
2102–2103 การวัดละเอียด 2 (3) 
2102–2104 ช้ินสวนเครื่องกล 2 (2) 
2102–2105 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2) 
2102-2107 พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี 2 (3) 
2102-2111 งานอบชุบโลหะ 3 (6) 
2102-2601 งานสรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะ 6 (12) 
 

2.3.6  วิชาชพีสาขางาน  ไมนอยกวา 16 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2102-2602 งานสรางแมพมิพตัด 1 3 (6) 
2102-2603 งานสรางแมพมิพตัด 2 3 (6) 
2102-2604 งานสรางแมพมิพขึ้นรูป 1 3 (6) 
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2102-2605 งานสรางแมพมิพขึ้นรูป 2 3 (6) 
2102-2606 งานสรางแมพมิพขึ้นรูป 3 3 (6) 
2102-2607 เขียนแบบแมพิมพโลหะ 2 (4) 
2100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 2 (4) 
2102–2110 งานเครื่องมือกลซีเอ็นซี 6 (12) 
2102–2112 กรรมวิธีการผลิต 2 (2) 
2102–2113 งานสรางเครื่องมือจับยึดชิน้งาน 3 (6) 
2102–2114 กลศาสตรเครื่องกล 2 (2) 
2102–2115 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล 3 (6) 
2102–2116 งานสรางเครื่องมือตัด 3 (6) 
2102–2120 การประมาณราคา 2 (2) 
2102-4601 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 1 2 (*) 
2102-4602 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 2 2 (*) 
2102-4603 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 3 3 (*) 
2102-4604 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 4 3 (*) 
2102-4605 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 5 3 (*) 
2102-4606 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 6 3 (*) 
 

 สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคใีหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะห
จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กาํหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 
40 ช่ัวโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 
สาขางานอตุสาหกรรมฟอกหนัง (เพิ่มเติม 2550) 

2.2.7  วิชาชพีสาขาวิชา 18 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2102-2701 วิทยาศาสตรฟอกหนัง 3 (5) 
2102-2702 กรรมวิธีฟอกหนัง 2 (2) 
2102-2703 วัสดุฟอกหนัง 2 (2) 
2102-2704 ควบคุมคุณภาพหนัง 3 (6) 
2102-2705 บําบัดของเสียฟอกหนัง 3 (6) 
2102-2706 ออกแบบกายภาพหนัง 3 (6) 
2102-2212 การวัดและตรวจสอบ 2 (3) 
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2.3.7 วิชาชพีสาขางาน  ไมนอยกวา 19 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2102-2707 ฟอกหนังขัน้ตน 3 (6) 
2102-2708 กระบวนการฟอกโครม 3 (6) 
2102-2709 กระบวนการฟอกรีแทน 3 (6) 
2102-2710 กระบวนการตกแตงหนัง 3 (6) 
2102-2711 เครื่องจักรกลฟอกหนัง 3 (6) 
2102-2712 การผสมสีและเทียบสีหนัง 2 (3) 
2102-2205 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 3 (6) 
2102-2211 งานบริการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 2 (4) 
2201-2705 จิตวิทยาทั่วไป 2 (2) 
2102-4201 ปฏิบัติงานฟอกหนัง  1 4 (*) 
2102-4202 ปฏิบัตงิานฟอกหนัง  2 4 (*) 
2102-4203 ปฏิบัติงานฟอกหนัง  3 3 (*) 
2102-4204 ปฏิบัติงานฟอกหนัง  4 3 (*) 
2102-4205 ปฏิบัติงานฟอกหนัง  5 3 (*) 
2102-4206 ปฏิบัติงานฟอกหนัง  6 3 (*) 

 
 สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคใีหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะห
จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กาํหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 
40 ช่ัวโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

 
2.4  โครงการ 4 หนวยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2102-5001 โครงการ 4 (*) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศกัราช  2545  ทุกประเภทวิชา 
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4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2102-7001 ฝกงาน 4 (*) 
 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 ใหจดักิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ใหมีช่ัวโมงกิจกรรมรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  
200  ช่ัวโมง 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2002-0001 กิจกรรมลูกเสอืวิสามัญ 1 - 2 
2002-0002 กิจกรรมลูกเสอืวิสามัญ 2 - 2 
2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 - 2 
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 - 2 
2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 - 2 
2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 - 2 
2002-0007-12 (กิจกรรมอื่น ทีสถานศึกษา/สถานประกอบการจัด) - 2 
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา 
 

2102-2101 เขียนแบบเครื่องกล 2 (4) 
2102-2102 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (4) 
2102-2103 การวัดละเอียด 2 (3) 
2102-2104 ช้ินสวนเครื่องกล 2 (2) 
2102-2105 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2) 
2102-2106 งานเครื่องมือกล 1 6 (12) 
2102-2107 พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซ ี 2 (3) 
2102-2108 งานเครื่องมือกล 2 6 (12) 
2102-2109 งานเครื่องมือกล 3 6 (12) 
2102-2110 งานเครื่องมือกลซีเอ็นซ ี 6 (12) 
2102-2111 งานอบชุบโลหะ 3 (6) 
2102-2112 กรรมวิธีการผลติ 2 (2) 
2102-2113 งานสรางเครื่องมือจับยึดช้ินงาน 3 (6) 
2102-2114 กลศาสตรเครื่องกล 2 (2) 
2102-2115 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล 3 (6) 
2102-2116 งานสรางเครื่องมือตัด 3 (6) 
2102-2117 งานหลอโลหะ 3 (6) 
2102-2118 งานชุบเคลือบผิวโลหะ  3 (6) 
2102-2119 งานปรับ 3 (6) 
2102-2120 การประมาณราคา 2 (2) 
2102-2121 งานระบบสงกําลังเครื่องจักรกล 3 (6) 
2102-4101 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1 3 (*) 
2102-4102 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2 3 (*) 
2102-4103 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 3 3 (*) 
2102-4104 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 4 3 (*) 
2102-4105 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 5 4 (*) 
2102-4106 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 6 4 (*) 
2102-2201 งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 2 (4) 
2102-2202 งานเครื่องมือกล 6 (12) 
2102-2203 งานชิ้นสวนเครื่องจักรกล 2 (4) 
2102-2204 เขียนแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 2 (4) 
2102-2205 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 3 (6) 
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2102-2206 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล 1 3 (6) 
2102-2207 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล 2 3 (6) 
2102-2208 งานบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา 2 (4) 
2102-2209 เขียนแบบไฟฟา 2 (4) 
2102-2210 งานปรับแตงช้ินสวนเครื่องจักรกล 2 (4) 
2102-2211 งานบริการบํารุงรักษาเครื่องจกัรกล 2 (4) 
2102-2212 การวัดและตรวจสอบ 2 (3) 
2102-2213 ระบบปมและทอในงานอุตสาหกรรม 2 (4) 
2102-2214 วัสดุหลอลื่นในงานอุตสาหกรรม 2 (2) 
2102-2215 เครื่องมือและอปุกรณในงานซอมบํารุง 2 (2) 
2102-2216 งานระบบสงกําลังเครื่องจักรกล 3 (6) 
2102-2217 งานเชื่อมซอมบํารุง 3 (6) 
2102-2218 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2) 
2102-4201 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  1 2 (*) 
2102-4202 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  2 2 (*) 
2102-4203 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  3 2 (*) 
2102-4204 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  4 2 (*) 
2102-4205 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  5 3 (*) 
2102-4206 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  6 3 (*) 
2102-2301 การเขียนภาพสเกตช 2 (4) 
2102-2302 การเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐาน 2 (4) 
2102-2303 การเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 2 (4) 
2102-2304 การเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องมอืกล 2 (4) 
2102-2305 การเขียนแบบงานโลหะแผน 2 (4) 
2102-2306 การเขียนแบบงานผลิต 2 (4) 
2102-2307 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2) 
2102-2308 การเขียนแบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 2 (4) 
2102-2309 โปรแกรมเอ็นซีเบื้องตน 2 (3) 
2102-2310 การเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
2102-2311 การออกแบบเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6) 
2102-2312 การเขียนแบบโครงสราง 2 (4) 
2102-2313 การเขียนแบบจิ๊กและฟกซเจอรใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6) 
2102-2314 การเขียนแบบแมพิมพโลหะใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6) 
2102-2315 การเขียนแบบแมพิมพพลาสติกใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6) 
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2102-2316 การเขียนแบบระบบทอใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6) 
2102-2317 การเขียนแบบเครื่องจักรกลใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6) 
2102-2318 การเขียนแบบกอสรางใชคอมพิวเตอรชวย  3 (6) 
2102-2319 การเขียนแบบทอและสุขภัณฑใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6) 
2102-2320 การเขียนแบบระบบบําบัดน้ําเสีย 2 (4) 
2102-2321 การเขียนแบบงานหลอ 2 (3) 
2102-4301 ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล  1 2 (*) 
2102-4302 ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล  2 2 (*) 
2102-4303 ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล  3 2 (*) 
2102-4304 ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล  4 2 (*) 
2102-4305 ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล  5 2 (*) 
2102-4306 ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล  6 2 (*) 
2102-2401 หลักพืชกรรม 2 (3) 
2102-2402 หลักการเลี้ยงสตัว 2 (3) 
2102-2403 การประมงเบื้องตน 2 (2) 
2102-2404 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน 2 (2) 
2102-2405 คณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร 3 (3) 
2102-2406 เขียนแบบเครื่องกล 2 (4) 
2102-2407 เขียนแบบเครื่องจักรกลเกษตร 2 (4) 
2102-2408 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานพืช 2 (4) 
2102-2409 งานประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานพืช 1 (3) 
2102-2410 งานสรางเครื่องจักรกลงานพืช 3 (6) 
2102-2411 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวเล็ก 1 (3) 
2102-2412 งานประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวเลก็ 2 (4) 
2102-2413 งานสรางเครื่องจักรกลงานสัตวเล็ก 3 (6) 
2102-2414 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวปก 1 (3) 
2102-2415 งานประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวปก 2 (4) 
2102-2416 งานสรางเครื่องจักรกลงานสัตวปก 3 (6) 
2102-2417 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวน้ํา 1 (3) 
2102-2418 งานประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวน้าํ 2 (4) 
2102-2419 งานสรางเครื่องจักรกลงานสัตวน้ํา 3 (6) 
2102-4401 ปฏิบัติงานช้ินสวนเครื่องจักรกลเกษตร 1 2 (*) 
2102-4402 ปฏิบัติงานช้ินสวนเครื่องจักรกลเกษตร 2 2 (*) 
2102-4403 ปฏิบัติงานช้ินสวนเครื่องจักรกลเกษตร 3 2 (*) 
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2102-4404 ปฏิบัติงานช้ินสวนเครื่องจักรกลเกษตร 4 2 (*) 
2102-4405 ปฏิบัติงานช้ินสวนเครื่องจักรกลเกษตร 5 3 (*) 
2102-4406 ปฏิบัติงานช้ินสวนเครื่องจักรกลเกษตร 6 3 (*) 
2102-2501 งานสรางชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก 6 (12) 
2102-2502 งานสรางแมพิมพฉีด 1 3 (6) 
2102-2503 งานสรางแมพิมพฉีด 2 3 (6) 
2102-2504 งานสรางแมพิมพเปา 3 (6) 
2102-2505 งานสรางแมพิมพอัด 3 (6) 
2102-2506 งานซอมและบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก 3 (6) 
2102-2507 กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก 2 (2) 
2102-2508 พลาสติกเทคโนโลย ี 2 (2) 
2102-2509 การเขียนแบบแมพิมพพลาสติก 2 (4) 
2102-4501 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 1 3 (*) 
2102-4502 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 2 3 (*) 
2102-4503 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 3 3 (*) 
2102-4504 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 4 3 (*) 
2102-4505 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 5 4 (*) 
2102-4506 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 6 4 (*) 
2102-2601 งานสรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะ 6 (12) 
2102-2602 งานสรางแมพิมพตัด 1 3 (6) 
2102-2603 งานสรางแมพิมพตัด 2 3 (6) 
2102-2604 งานสรางแมพิมพข้ึนรูป 1 3 (6) 
2102-2605 งานสรางแมพิมพข้ึนรูป 2 3 (6) 
2102-2606 งานสรางแมพิมพข้ึนรูป 3 3 (6) 
2102-2607 เขียนแบบแมพิมพโลหะ 2 (4) 
2102-4601 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 1 2 (*) 
2102-4602 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 2 2 (*) 
2102-4603 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 3 3 (*) 
2102-4604 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 4 3 (*) 
2102-4605 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 5 3 (*) 
2102-4606 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 6 3 (*) 
2102-2701 วิทยาศาสตรฟอกหนัง 3 (5) 
2102-2702 กรรมวิธีฟอกหนัง 2 (2) 
2102-2703 วัสดุฟอกหนัง 2 (2) 
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2102-2704 การควบคุมคุณภาพหนัง 3 (6) 
2102-2705 การบําบัดของเสียฟอกหนัง 3 (6) 
2102-2706 การออกแบบกายภาพหนัง 3 (6) 
2102-2707 การฟอกหนังขั้นตน 3 (6) 
2102-2708 กระบวนการฟอกโครม 3 (6) 
2102-2709 กระบวนการฟอกรีแทน 3 (6) 
2102-2710 กระบวนการตกแตงหนัง 3 (6) 
2102-2711 เครื่องจักรกลฟอกหนัง 3 (6) 
2102-2712 การผสมสีและเทียบสีหนัง 2 (3) 
2201-2705 จิตวิทยาทั่วไป 2 (2) 
2102-4201 ปฏิบัติงานฟอกหนัง  1 4 (*) 
2102-4202 ปฏิบัติงานฟอกหนัง  2 4 (*) 
2102-4203 ปฏิบัติงานฟอกหนัง  3 3 (*) 
2102-4204 ปฏิบัติงานฟอกหนัง  4 3 (*) 
2102-4205 ปฏิบัติงานฟอกหนัง  5 3 (*) 
2102-4206 ปฏิบัติงานฟอกหนัง  6 3 (*) 
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2102 - 2101 เขียนแบบเครื่องกล 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องกล 
2. เพื่อใหสามารถเขียนภาพประกอบ และแบบสั่งงานชิ้นสวนเครื่องกล  
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความประณีต รอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการอานและเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องกลและการเขียนรายการวัสดุ 
2. เขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ภาพชวย กําหนดตารางรายการวัสดุ 
3. กําหนดพิกัดความเผื่อของมิติ รูปทรง และคุณภาพผิวของชิ้นสวนเครื่องกล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติการอานแบบและการเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องกล สลักเกลียว แหวน เพลา 
สปริง การเขียนภาพประกอบ และภาพแยกชิ้น การกําหนดพิกัดความเผื่อ ของมิติและรูปราง คุณภาพผิว 
สัญลักษณงานเชื่อม การเขียนภาพชวย และกําหนดตารางรายการวัสดุ 
 
2102 – 2102 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชคอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบเครื่องกล 
2. เพื่อใหสามารถเขียนภาพแยกชิ้นสวน และภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องกล การกําหนดขนาด 

สัญลักษณ และจัดทําตารางรายการวัสด ุ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและเขียนแบบ 
2. ติดตั้งอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยออกแบบ 
3. เขียนแบบภาพแยกชิ้นและภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องกล กําหนดขนาด สัญลักษณ พิมพ

คําอธิบาย ทําตารางวัสดุและสั่งพิมพโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการใชโปรแกรมในการเขียนภาพช้ินสวนเครื่องจักรกล 2 มิติ การใหขนาด
ตัวอักษร สัญลักษณ การเขียนภาพ 3 มิติ  การประกอบ การแยกชิ้น ตารางรายการวัสดุ 
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2102 – 2103 การวัดละเอียด 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ ชนิด ประเภท 
หนาท่ี 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ  
3. เพื่อใหสามารถสอบเทียบจัดเก็บ และการบํารุงรักษาเครื่องมอืวัด 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจสอบประเภทมีขีดมาตรา และไมมี

ขีดมาตรา 
2. เลือกใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบชิ้นงานเหมาะสมกับลักษณะงาน 
3. ปรับเทียบไมโครมิเตอรโดยเกจบล็อก และปรับตั้งช้ินสวนของเครื่องมือวัดตรวจสอบอยางงาย 
4. เก็บบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทุกประเภท 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับชนิด หนาท่ี การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดท้ังแบบมีขีดมาตราและไมมี
ขีดมาตรา รวมถึงวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามขอกําหนดในมาตรฐาน 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชงานเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบชนิดตางๆ บรรทัดเหล็ก เวอรเนียคาร
ลิปเปอร  ไมโครมิเตอร วงเวียนถายขนาด ใบวัดมุม บรรทัดวัดมุมแบบยูนิเวอรแซล ฉากชางกล ฉากผสม 
นาฬิกาวัด คอมพาเรเตอร เกจบล็อก เกจทรงกระบอก เกจกามปู งานตรวจสอบเกลียว งานตรวจสอบเรียว งาน
ตรวจสอบรัศมี หวีวัดเกลียว เทเลสโคปกเกจ ระดับน้ําชางกล การจัดเก็บและการบํารุงรักษา 
 
2102 – 2104 ชิ้นสวนเครื่องกล 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการ ชนิด หนาท่ี และการเลือกใชงานชิ้นสวนเครื่องจักรกล  
2. เพื่อใหสามารถถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกล และการบํารุงรักษา 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานระบบสงกําลัง ชนิดและหนาท่ีของชิ้นสวนเครื่องกล 
2. เลือกช้ินสวนเครื่องกลตามมาตรฐาน กําหนดขั้นตอนถอดประกอบสลักเกลียว ลิ่ม เพลา ตลับ

ลูกปน เฟอง สายพาน ลอสายพาน 
3. กําหนดพิกัดการสวมประกอบ ตามระบบพิกัดงานสวม 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบสงกําลังเครื่องจักรกล ช้ินสวนท่ีใชสงกําลัง ระบบงานสวม ชนิด รูปแบบ ลักษณะ
การใชงานของโบลตและนัต   เพลา   ลิ่ม   รองเลื่อน   ตลับลูกปน  เฟอง สายพานและพูลเลย ลูกเบี้ยว คลัตช  
คัปปลิง เบรก การถอดประกอบ และการบํารุงรักษา 
 
2102 – 2105 คณิตศาสตรเคร่ืองกล 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักวิชาคณิตศาสตร 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชตัวเลขกับงานชางและคํานวณคาในงานเครื่องกล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับงานดานเครื่องกล 
2. คํานวณความยาว พื้นที่ ปริมาตร น้ําหนักวัสดุ และความเร็วตาง ๆ ในงานเครื่องกล 
3. คํานวณหาอัตราทดของระบบสงกําลัง 
4. คํานวณหาเวลาในงานเครื่องมือกล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการคํานวณหาเสนรอบรูป พื้นท่ี ปริมาตร  น้ําหนักของวัสดุ ฟงช่ัน 
ตรีโกณมิติ คาพิกัดความเผื่อ ความเร็วตัด ความเร็วรอบและความเร็วขอบ อัตราทด ระบบสงกําลังดวยสายพาน
และเฟอง อัตราเรียว ระบบเกลียว การคํานวณหาเวลาในการกลึง ไส เจาะ กัดและเจียระไน 
 
2102 - 2106 งานเครื่องมือกล 1 6 (12) 
  Machine Tool Practice 1 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ลักษณะการใชงาน ความปลอดภัย และการบํารุงรักษา 
เครื่องกลึง เครือ่งไส เครื่องกัด เครื่องเจาะ 

2. เพื่อใหสามารถ ลับคมตัด ปฏิบัติงานกับเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจาะ  
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางาน การใช บํารุงรักษาเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัดและเครื่องเจาะ 
2. ลับมีดกลึง และลับดอกสวาน 
3. กลึง ไส กัด และเจาะขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบสั่งงาน 
4. วัดตรวจสอบขนาดชิ้นงานและบํารุงรักษาเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องเจาะ 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณประกอบของเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจาะ เครื่องกัด ความเร็วตัด ดอกเจาะ
นําศูนย ดอกกัด (Cutter) ลอพิมพลาย รีมเมอร มีดควาน ระยะไส เครื่องมือวัดตรวจสอบชิ้นงาน ความปลอดภัย 
และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลับมีดกลึง ลับดอกสวาน งานกลึงปาดหนา กลึงปอกผิว กลึงตกบา พิมพลาย 
กลึงตัด งานควานรู งานเจาะรู งานรีมเมอร งานกัดราบ งานกัดบาฉาก งานกัดรอง งานไสราบ งานไสรองฉาก 
งานไสมุม งานวัดตรวจสอบชิ้นงาน งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 
 
2102-2107 พ้ืนฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี 2 (3) 
  Fundamental of CNC 
จุดประสงครายวชิา 

1. เพื่อใหมีความรูระบบการทํางานของเครื่อง ซี เอ็น ซี 
2. เพื่อใหสามารถควบคุมเครื่อง ซี เอ็น ซี 
3. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรม ควบคุมเครื่องซี เอ็น ซี 
4. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจระบบการทํางานของเครื่อง ซี เอ็น ซ ี
2. ควบคุมเครื่อง ซี  เอ็น  ซี 
3. เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่อง ซี เอ็น ซี 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาโครงสราง และหลักการทํางานของเครื่อง ซี เอ็น ซี ระบบแนวแกน  ระบบศูนยงาน  ศูนยเครื่อง  
ศูนยโปรแกรม  โครงสรางโปรแกรม G-code และ m- Code 
 ปฏิบัติการควบคุมเครื่อง ซี เอ็น ซี การใชปุมควบคุมตาง ๆ การปอนโปรแกรม การ Set up เครื่อง การ
ปรับคา Off Set ตาง ๆ   ตลอดจนการทดสอบ  การแกไขโปรแกรมใหเหมาะสม 
 
2102 - 2108 งานเครื่องมือกล 2 6 (12) 
  Machine Tool Practice 2 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจําแนกมาตรฐานเกลียว เรยีว เฟองตรง วิธีการกลึงเยื้องศูนย  การ
แบงสวนโดยใชหัวแบง (Indexing Head) เจียระไนราบ เจียระไนกลม 

2. เพื่อใหสามารถกลึงเกลียว กลึงเรียว กลงึเยื้องศูนย ไสมุม ไสรองลิ่ม กัดแบงสวน เจียระไนราบ 
เจียระไนทรงกระบอก 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางาน การใช บํารุงรักษา เครื่องเจียระไนราบ เครื่องเจียระไนกลม มาตรฐาน

เกลียว มาตรฐานเรียว เฟองตรง 
2. สรางชิ้นสวนเครื่องกล งานกลึงเยื้องศูนย งานเกลียว งานเรียว เฟองตรง งานไสมุม ไสรองลิ่ม 

งานเจียระไนราบ เจียระไนทรงกระบอก 
3. วัดตรวจสอบขนาดชิ้นงาน และบํารุงรักษาเครื่องเจียระไนราบ  เครื่องเจียระไนกลม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจําแนกมาตรฐานและวิธีการใชงานอุปกรณประกอบพิเศษในงานกลึง กัด ไส
และเจียระไน ความปลอดภัยการตรวจสอบความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 
 ปฏิบัติงานกลึงเกลียวนอกและเกลียวใน งานกลึงเรียว งานกลึงเยื้องศูนย งานไสมุม งานไสรองลิ่ม 
งานกัดท่ีใชหัวแบง (Rotary Table) เปนอุปกรณจับยึดช้ินงาน งานกัดเฟองตรง งานเจียระไนราบ งานเจียระไน
ทรงกระบอก งานวัด งานตรวจสอบชิ้น และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 
 
2102 - 2109 งานเครื่องมือกล 3 6 (12) 
  Machine Tool Practice 3 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการใชอุปกรณพิเศษของเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องเจียระไน 
วิธีการทํางานของเครื่องลบัคมตัด เครื่องกลึงกึง่อัตโนมัติ 

2. เพื่อใหสามารถใชอุปกรณพิเศษสําหรับงานกลึง งานกัด งานไส งานเจียระไน การใชเครื่องกลึง
กึ่งอัตโนมัติ (Turret Lathe) เครื่องลับคมตัด 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการใชอุปกรณพิเศษในงานเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องเจียระไน เครื่องลับ
คมตัด เครื่องลับคมตัด เครื่องกลึงกึ่งอัตโนมัติ 

2. สรางชิ้นสวนเครื่องกลดวยการใชอุปกรณพิเศษสําหรับงานกลึง งานไส งานกัด งานเจียระไน 
3. ลับ ดอกกัด กัดเฟองเฉียง วัดตรวจสอบชิ้นงานและการบํารุงรักษา เครื่องลับคมตัด 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณพิเศษของเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องเจียระไน สวนประกอบ และ
วิธีการใชงานของเครื่องกลึงกึ่งอัตโนมัติ เครื่องลับคมตัด ชนิดของหินลับคมตัด การคํานวณการกัดรองเฉียง 
ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกลึงดวยหนาจาน (Face Plate) งานกลึงดวยเครื่องกลึงกึ่งอัตโนมัติ (Turret 
Lathe) งานกัดเฟองเฉียง งานไสรูปทรง งานไสรองสไปรย งานเจียระไนรูใน งานเจียระไนเรียว งานเจียระไน
มุม งานเจียระไนบาฉาก งานลับดอกกัด งานวัดและงานตรวจสอบชิ้นงาน และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 
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2102 - 2110 งานเครื่องมือกลซีเอ็นซี 6 (12) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการ โครงสรางและสวนประกอบของเครื่อง CNC 
2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรม CNC และปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกล CNC  
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและโครงสรางของเครื่องซีเอ็นซี 
2. ควบคุมการทํางานของเครื่องซีเอ็นซี 
3. เขียนโปรแกรมและปรับตั้งเครื่องซีเอ็นซี 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ โครงสราง และสวนประกอบของเครื่อง CNC ในระบบการควบคุม ระบบ
แนวแกน ระบบโคออดิเนต โครงสรางโปรแกรมตามมาตรฐาน 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม ในงานเครื่องกลึง งานเครื่องกัด การ
ตรวจสอบดวยโปรแกรม Simulation หรือเครื่อง CNC การปรับแตงตั้งศูนยมีด ปรับแตงตั้งศูนยงาน ปรับแก
โปรแกรม และปรับขนาดงาน 
 
2102 - 2111 งานอบชุบโลหะ 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอบชุบ และคุณสมบัติทางกลของเหล็ก ชนิดของเตาชุบ สารจุมชุบ 
และวิธีการอบชุบเหล็ก 

2. เพื่อใหสามารถอบชุบเหล็ก และทดสอบความแข็ง 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กโดยวิธีการอบชุบ 
2. อบชุบแข็งแบบ Casehardening แบบ Pack Carburizing การ Tempering และ Annealing 
3. ตรวจวัดความแข็งของเหล็กกลาท่ีผานการอบชุบดวยเครื่องทดสอบความแข็ง ตามมาตรฐาน       

รอกเวล วิคเกอรและบริเนล 
4. เก็บบํารุงรักษาเตาอบชุบ  เครื่องมือท่ีใชงานและเครื่องมือ ทดสอบความแข็งไดถูกวิธี 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการอบชุบและคุณสมบัติทางกลของเหล็กชนิดตางๆ ตามมาตรฐาน การใชงาน เตา
ชุบแบบตางๆ และวิธีการใชอุปกรณ วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติความแข็งแบบตางๆ การอานตารางอุณหภูมิ
เวลา การเลือกสารจุมชุบ การดูสีเปรียบเทียบกับอุณหภูมิ 
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 ปฏิบัติงานชุบแข็งเหล็กกลาคารบอน (Carbon Steel) เหล็กเครื่องมือ (Tool Steel) งานอบออน 
(Annealing) อบคลายเครียด (Tempering) งานปรับสภาพโครงสราง (Normalizing) งานเติมคารบอน 
(Carbonizing) งานชุบผิวแข็ง (Surface Hardening) งานทดสอบความแข็ง 
 
2102 - 2112 กรรมวิธีการผลติ 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการการผลิตช้ินสวน 
2. เพื่อใหสามารถเลือกกระบวนการผลิตใหเหมาะสมกับงาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสวนรวม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการผลิตช้ินงานโดยเครื่องจักรกล การขึ้นรูปรอน การข้ึนรูปเย็น การขึ้นรูปพลาสติก
แบบตาง ๆ 

2. เลือกวิธีการผลิตช้ินงานที่เหมาะสมกับสภาวะกําหนด 
3. กําหนดองคประกอบทางดานเครื่องจักร อุปกรณและลําดับข้ันการผลิตช้ินงานโดยเครื่องจักรกล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการของกระบวนการผลิตโลหะดวยเครื่องมือกล การขึ้นรูปรอน การข้ึนรูปเย็น การขึ้นรูป
ดวยกรรมวิธีทางไฟฟา เคมี คลื่นความถี่สูง การข้ึนรูปพลาสติกดวยวิธีตางๆ  
 
2102 – 2113 งานสรางเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานอุปกรณนําคมตัด (Jig)  และอุปกรณจับยึดช้ินงาน (Fixture)  
2. เพื่อใหสามารถสรางอุปกรณนาํคมตัด (Jig) และอุปกรณจับยึดช้ินงาน (Fixture) ไปใชงานใน

เครื่องจักรกล ไดอยางปลอดภยั 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสวนรวม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงานอุปกรณนําคมตัด (Jig) อุปกรณจับยึดช้ินงาน (Fixture) 
2. สรางชิ้นสวนประกอบและทดลองอุปกรณนําเจาะ 
3. สรางชิ้นสวน ประกอบและทดลองอุปกรณจับยึดช้ินงาน 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการ ชนิด ประเภท มาตรฐานการใชงานของอุปกรณนําคมตัด (Jig) และอุปกรณจับยึด
ช้ินงาน (Fixture) หลักการออกแบบอุปกรณนําคมตัด (Jig) และอุปกรณจับยึดช้ินงาน (Fixture) 
 ปฏิบัติการสรางชุดอุปกรณนําคมตัด (Jig) และชุดอุปกรณจับยึดช้ินงาน (Fixture) ตามแบบกําหนด 
และการทดสอบใชงาน 
 
2102 - 2114 กลศาสตรเคร่ืองกล 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักกลศาสตร  แรง โมเมนต ความเสียดทาน ความเร็ว ความเรง จุดศูนยถวง 
และความเคน 

2. เพื่อใหสามารถคํานวณ และออกแบบเบื้องตน ช้ินสวนอุปกรณท่ีเกี่ยวกับงานเครื่องกล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคิด และการทํางาน ท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภยั มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการคํานวณหาแรง โมเมนต ความเคน ความเสียดทาน ความเร็ว ความเรง จุดศูนยถวง 
2. คํานวณ และออกแบบเบื้องตน ช้ินสวนอุปกรณท่ีเกี่ยวกับงานเครื่องกล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักกลศาสตร แรง การรวมและแยกแรง  โมเมนต ความเสียดทาน ความเร็ว ความเรง 
จุดศูนยถวง และความเคน การคํานวณและประยุกตใชเบ้ืองตน เกี่ยวกับการออกแบบชิ้นสวนและอุปกรณใน
งานเครื่องกล 

 
2102 - 2115 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการบํารุงรักษาเชิงปองกัน  
2. เพื่อใหซอมบํารุงรักษาเครื่องจกัรกลตามแผนงาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสวนรวม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการซอมบํารุงเครื่องจักรกล  การหลอลื่น  การถอดประกอบชิ้นสวน
เครื่องจักรกล 

2. จัดระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงาน ทําประวัติการซอมและบํารุงรักษา 
3. ถอดประกอบ ซอม ปรับแตงและปรับตั้งช้ินสวนเครื่องจักรกล 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการ วิธีการซอมบํารงุรักษาเชิงปองกัน เทคนิคการถอดประกอบชิ้นสวน การปรบัแตง การ
ปรับผิว การติดตั้ง และการใชเครื่องมือในงานซอมบํารุง 
 ปฏิบัติงานบํารุงรักษา การปรับแตง การถอดประกอบ การตรวจปรับเครื่องจักรในโรงงาน การ
เคลื่อนยาย และการติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน และความปลอดภัยในการซอมบํารุง 
 
2102 - 2116 งานสรางเครื่องมือตัด 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสรางมีดตัดแบบคมตัดเดียว (Single Point) และแบบหลายคมตัด 
(Multiple point Cutting tools) ไดท้ังประเภทบัดกรีแข็ง (Hard Soldering) และ ประเภทถอด
เปลี่ยนได (Insert) 

2. เพื่อใหสามารถสราง เครื่องมอืตัดแบบคมตัดเดียวและแบบหลายคมตัด 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสวนรวม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการสรางเครื่องมือตัดแบบคมเดี่ยวและแบบหลายคมตัด 
2. สรางเครื่องมือตัดแบบคมเดี่ยว ท้ังบัดกรีแข็งและถอดเปลี่ยน 
3. สรางเครื่องมือตัดแบบหลายคม ท้ังบัดกรีแข็ง และถอดเปลี่ยน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาชนิดของเครื่องมือตัด องคประกอบของคมตัดแบบคมตัดเดียว (Single point Cutting tools) และ
แบบหลายคมตัด (Multiple point Cutting Tools)  ประเภทบัดกรีแข็ง และถอดเปลี่ยนได 
 ปฏิบัติสรางเครื่องมือตัดแบบคมตัดเดียว และแบบหลายคมตัด ท้ังประเภทบัดกรีแข็ง (Hard 
Soldering) และประเภทถอดเปลี่ยนได (Insert)  
 
2102 - 2117 งานหลอโลหะ 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและวิธีหลอโลหะ  
2. เพื่อใหสามารถหลอโลหะเบื้องตน การใชเครื่องมือชวยในการหลอโลหะ การเทน้ําโลหะและการ

ตกแตงช้ินงานหลอ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสวนรวม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการผลิตช้ินงานโดยเครื่องจักรกล การขึ้นรูปรอน การข้ึนรูปเย็น การขึ้นรูปพลาสติก

แบบตาง ๆ 
2. เลือกวิธีการผลิตช้ินงานที่เหมาะสมกับสภาวะกําหนด 
3. กําหนดองคประกอบทางดานเครื่องจักร อุปกรณและลําดับข้ันการผลิตช้ินงานโดยเครื่องจักรกล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ กรรมวิธีการหลอโลหะเบื้องตน การแกไขขอบกพรอง ประเภทของงานหลอ
ชนิดของเตาหลอม ชนิดของกระสวน คุณสมบัติ และสวนผสมของการหลอ สารเคมีท่ีใชในงานหลอ เครื่องมือ 
อุปกรณในการทําแบบ การบํารุงรักษาเครื่องมือ และความปลอดภัยในการหลอโลหะ 
 ปฏิบัติงานทํากระสวนอยางงาย ทําไสแบบ การใชเครื่องมืออุปกรณทําแบบหลอ การหลอม การเทน้ํา
โลหะ การตกแตงช้ินงานหลอ 
 
2102 - 2118 งานชุบเคลือบผิวโลหะ 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการเคลือบผวิโลหะทางเคมี–ไฟฟา และวิธีเคลือบผิวดวย
พลาสติก 

2. เพื่อใหสามารถชุบเคลือบผิวโลหะทางเคมี–ไฟฟา และพลาสติก แกไขขอบกพรองตางๆ ท่ีเกิด
จากการชุบเคลือบผิว 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเคลือบผิวโลหะทางเคมี - ไฟฟาและเคลือบผิวดวยพลาสติก 
2. ชุบเคลือบผิวช้ินงานดวยวิธีทางเคมี - ไฟฟา 
3. ชุบเคลือบผิวช้ินงานดวยพลาสติก 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีทางเคมี–ไฟฟา การเคลือบผิวช้ินงาน
ดวยพลาสติก การเตรียมพื้นผิวช้ินงาน การแกไขขอบกพรองท่ีเกิดจากการชุบเคลือบผิว 
 ปฏิบัติงานชุบเคลือบผิวโลหะดวยวิธีทางเคมี–ไฟฟา งานชุบเคลือบผิวดวยพลาสติก 
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2102 - 2119 งานปรับ 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ มาตรฐาน วิธีการในงานขูดผิว การใชเครื่องมือและการตรวจสอบ 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานปรับผิวงานดวยวิธีการขูดผิว 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสวนรวม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ วิธีการขูดปรับผิว ช้ินสวนเครื่องจักรกล 
2. ขูดปรับผิวของชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
3. ประกอบและปรับแตงช้ินสวนเครื่องจักรกล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการ มาตรฐาน วิธีการ การใชเครื่องมือ อุปกรณ ในงานปรับ ผิวราบ ผิวโคง รางเลื่อน บูช รู
ควาน การปรับศูนย ปรับความขนาน และการตรวจสอบมาตรฐานชิ้นงาน 
 ปฏิบัติงานขูดปรับผิวแนวราบ ผิวโคง รางเลื่อน ของชิ้นสวนเครื่องจักร ทําการแกปรับศูนย ปรับความ
ขนาน ปรับลิ่มรางเลื่อนดวยเครื่องมืองานขูดปรับผิว การเลือกใชเครื่องมืออยางถูกตอง งานลับคมเครื่องมือขูด
และปฏิบัติงานตรวจสอบความเที่ยงตรงตามมาตรฐานของงานขูด 
 
2102 - 2120 การประมาณราคา 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการวางแผน การคํานวณหาระยะเวลาในการผลิตช้ินงาน 
2. เพื่อใหสามารถกําหนดกระบวนการ ข้ันตอนการคิดราคาชิ้นงานผลิต 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคิด การทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภยั มีความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสวนรวม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการวางแผนการประมาณเวลาทํางาน ประมาณราคาคาใชจายในการผลิตช้ินงานดวย
เครื่องจักรกล 

2. ประมาณราคาชิ้นงานกลึง ช้ินงานกัด ช้ินงานเจียระไน ช้ินงานหลอ ช้ินงานตัดเจาะ งานกดขึ้นรูป
โลหะ และงานฉีดพลาสติก 

3. จัดทํารายงานการประมาณราคา การผลิตช้ินงาน 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการ วิธีการวางแผน กระบวนการคิดราคา โดยศึกษาแบบสั่งงาน การแยกรายการวัสดุ ชนิด
ของวัสดุราคาคาวัสดุ วิเคราะหข้ันตอนการผลิต กําหนดเครื่องจักรเครือ่งมือ การคํานวณหาระยะเวลาในการ
ผลิตช้ินงาน การคิดราคาคาแรง ภาษี คาเสื่อมราคาเครื่องจักร คาดําเนินการ ตนทุน กําไร ของชิ้นงานผลิต การ
จัดทํารายการเสนอราคา 
 
2102 – 2121 งานระบบสงกําลังเครื่องจักรกล 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของระบบสงกําลังเครื่องจักรกล 
2. เพื่อใหสามารถ ตรวจสภาพ สอบขนาดชิ้นสวนระบบสงกําลังเครื่องจักรกล และจัดทํา

รายละเอียดคูมอืประจําเครื่องเครื่องจักรกล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคิด การทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภยั มีความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสวนรวม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการระบบการสงกําลังในเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียรระไน ระบบไฮดรอลิกส 
2. ถอด ประกอบชิ้นสวนประกอบของระบบสงกําลังของเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน 

ระบบไฮดรอลิกส 
3. เปลี่ยนช้ินสวนประกอบและปรับตั้ง ทดสอบระบบสงกําลังของเครื่องกลึง เครื่องกัด เจียระไน 

ระบบไฮดรอลิกส 
4. สรุปบันทึกรายงานบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา หลักการทํางานของระบบสงกําลัง วิธีการสงกําลังของเครื่องจักรกลแบบตางๆ  
 ปฏิบัติ เกี่ยวกับการ ตรวจสภาพ ถอด ประกอบชิ้นสวนตนแบบระบบสงกําลังของเครื่องเจาะ 
เครื่องกลึง เครือ่งไส เครื่องเจยีระไน เครื่องกัด สอบขนาด คํานวณและทวนสอบระบบสงกําลังท้ังระบบ และ
ความปลอดภัยของเครื่องจักรกล 
 
2102-2201 งานเครื่องทําความเย็นและปรบัอากาศ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
2. เพื่อใหสามารถซอมบํารุงรักษาแกไขขอบกพรองของระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเรียบรอย ประณีต และตระหนักถึง  ความปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบและการซอมบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศใน

อุตสาหกรรม 
2. ติดตั้ง ซอมบํารุง แกไขขอบกพรองของระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
3. บรรจุสารทําความเย็น และตรวจสอบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศแบบตางๆ ความรอน 
ความดัน วงจรไฟฟา และอุปกรณตางๆ การบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ งานทอ งานแลน
ประสาน งานตอวงจรไฟฟา การทําสุญญากาศ การบรรจุสารทําความเย็น การติดตั้งบํารุงรักษาและตรวจสอบ
เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
 
2102-2202 งานเครื่องมือกล 6 (12) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการทํางานของเครื่องมือกลชนิดตางๆ และ
อุปกรณชวยท่ีใชกับเครื่องมือกล 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องมือกลพื้นฐานและใชเครื่องมืออุปกรณและอุปกรณพิเศษ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอย  ประณีต  และตระหนักถึงความ  ปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและเทคนิคการทํางานของเครื่องมือกลชนิดตางๆ การคํานวณหาความเร็วรอบ 

ความเร็วตัด ความเร็วขอบของเครื่องมือตัดชนิดตางๆ 
2. สรางชิ้นสวนเครื่องกลดวยเครื่องมือกลชนิดตางๆ และอุปกรณพิเศษ 
3. ลับคมตัดของเครื่องมือตัดชนิดตางๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องมืออุปกรณประกอบของเครื่องกลึง เครื่องกัด 
เครื่องใส เครื่องเจาะ เครื่องเจียระไน การคํานวณหาความเร็วรอบ ความเร็วตัด ความเร็วขอบ เครื่องมือตัด 
(Cutting Tools) ชนิดตางๆ การลับมีดกลึง ลับดอกสวาน งานกลึงปาดหนา กลึงปอกผิว กลึงตกบา กลึงเกลียว 
งานพิมพลาย  ควานรู เจาะรู รีมเมอร งานกัดรอง กัดราบ กัดเฟองตรง งานไสราบ ไสฉาก ไสมุมและงาน
เจียระไนผิวราบ 
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2102-2203 งานชิ้นสวนเครื่องจักรกล 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ ชนิด หนาท่ีของชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องจักรกล 
2. เพื่อใหสามารถถอดประกอบ วัด  ตรวจสอบ  ปรับแตงและบํารุงรักษาชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบและตระหนักถึงความ

ปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางาน ชนิด หนาท่ี  ช้ินสวนมาตรฐานเครื่องจักรกล 
2. ถอดประกอบวัด  ตรวจสอบ ปรับแตงและบํารุงรักษาชิ้นสวนเครื่องจักรกล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ชนิด หนาท่ี ช้ินสวนมาตรฐานเครื่องจักรกล มาตรฐานระบบงาน
สวม สกรู นัตสลัก สปริง แหวน เพลา ลิ่ม รองลื่น ตลับลูกปน เฟอง สายพาน มูเล คัปปลิง การถอดประกอบ 
วัดตรวจสอบ ปรับแตงช้ินสวนเครื่องจักรกล 
 
2102-2204 เขียนแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการอานและเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องจักรกล แบบ
ภาพประกอบ 

2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องจักรกลแบบภาพประกอบและ      ภาพสั่งงาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเขียนแบบดวยความเรียบรอย และประณีต 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการอานและเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐาน  สัญลักษณ  เครื่องจักรกล  การเขียนภาพตัด  

ภาพประกอบ  และภาพสั่งงาน 
2. เขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องจักรกล  แบบภาพประกอบและภาพสั่งงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบ เขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐาน สัญลักษณ เพลา สลัก สกรูโบลท 
นัต ลิ่ม สปริง รองลื่น ตลับลูกปน เฟอง สายพาน พูลเล ลูกเบี้ยว คับปลิง การเขียนภาพตัด และภาพประกอบ
และภาพสั่งงาน 
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2102 - 2205 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล คุณลักษณะและขอกําหนด  
2. เพื่อใหสามารถวางแผนงานและดําเนินงานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลตามขอกําหนด  
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเขียนแบบดวยความเรียบรอย และประณีต 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจกัรกล  คุณลักษณะและขอกําหนดตามมาตรฐานของ

บริษัทผูผลิต 
2. วางแผนงานและดําเนินงานบํารุงรักษาเครื่องจกัรกล การหลอลื่น การเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น

ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการบํารุงรักษาเชิงปองกันของเครื่องจักรกล ระบบ และวิธีการหลอลื่น การเปลี่ยนถาย
น้ํามันหลอลื่น  การวางแผนเตรียมวัสดุอุปกรณช้ินสวนเครื่องจักรกล และปฏิบัติงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน
เครื่องจักรกลตางๆ การหลอลื่นระบบการเคลื่อนท่ี และระบบสงกําลังของเครื่องจักรกลชนิดตางๆ ตาม
มาตรฐานของบริษัทผูผลิต 
 
2102-2206 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล  1 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการซอมบํารุงเครื่องจักรกล การศึกษาคูมือการบํารุงรักษา  คูมือ
การถอดประกอบและซอมบํารุงของเครื่องจักรกล 

2. เพื่อใหสามารถเลือกและใชเครื่องมืองานซอมบํารุงรักษา ถอดประกอบ หลอลื่น ช้ินสวน
เครื่องจักรกลไดตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความตรงตอเวลาท่ีกําหนดไดอยางถูกตอง  และตระหนักถึง
ความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ วิธีการซอมบํารุงเครื่องจักรกลตามคูมือบํารุงรักษา 
2. ปรับแตง ปรับตั้งเครื่องมือซอมบํารุงเครื่องมือเครื่องจักรกล 
3. ใชเครื่องมือในการซอมบํารุง ถอดประกอบเครื่องจักรกล 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิวัฒนาการ หลักการ ข้ันตอน วิธีการซอมบํารุงรักษาอุปกรณช้ินสวนเครื่องจักรกล การหลอลื่น 
การศึกษาคูมือประกอบ การจัดทําประวัติการบํารุงรักษาและซอมบํารุง และปฏิบัติงานถอดประกอบ 
ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมชิ้นสวนเครื่องจกัรกลตางๆ การทดสอบและทดลองการทํางานหลังซอมบํารงุตาม
มาตรฐานของบริษัทผูผลิต 
 
2102-2207 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล  2 3 (6) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องมืออุปกรณ หลักการเคลื่อนยายและติดตั้ง

เครื่องจักรกลชนิดตางๆ การเสื่อมสภาพของชิ้นสวนเครื่องจักรกล การจัดทําประวัติ การซอมและ
การติดตั้งเครื่องจักรกล 

2. เพื่อใหสามารถวางแผนงานและดําเนินงาน ติดตั้ง บํารุงรักษาเครื่องจักรกลดวยเครื่องมืองานซอม
และคูมือ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความตรงตอเวลาท่ีกําหนดไดอยางถูกตอง  และตระหนักถึง
ความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการศึกษาคูมือการถอดประกอบและซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 
2. เขาใจหลักการใชเครื่องมือในการซอมบํารุงเครื่องมือจักรกล 
3. ใชเครื่องมือในการซอมบํารุงเครื่องจักรกล 
4. ถอดและประกอบชิ้นสวนงานเครื่องจักรกล 
5. บํารุงรักษาและความปลอดภัยในการซอมบํารุงเครื่องจักรกล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการทํางานของเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ และหลักการเคลื่อนยายเครื่องจักรกล การ
เสื่อมสภาพ การจัดทําประวัติ การวางแผนและโครงการ การติดตั้งเครื่องจักรกล การจัดเตรียมช้ินสวน และ
ปฏิบัติงานซอมบํารุงเครื่องจักรกล ถอดเปลี่ยนช้ินสวนเครื่องจักรกล ตรวจสอบการทํางานอุปกรณ  นิวเมติกส
และไฮดรอลิกส และอุปกรณไฟฟา จัดทําช้ินสวน ทดแทน การเคลื่อนยายและติดตั้งเครื่องจักรกล  และจัดทํา
ประวัติ รายงานการซอม 
 
2102-2208 งานบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา 2 (4) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ชนิดโครงสราง สวนประกอบของมอเตอรไฟฟา 
2. เพื่อใหสามารถติดตั้งตรวจ บํารุงรักษาและทดสอบการทํางานของมอเตอรไฟฟา 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเรียบรอยประณีต  และตระหนักถึงความ   ปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางาน ชนิด โครงสรางและสวนประกอบของมอเตอรไฟฟา 
2. วางแผน ติดตั้ง ปรับตั้งเครื่องกลไฟฟา 
3. ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับมอเตอรไฟฟา หลักการทํางาน ชนิด โครงสราง สวนประกอบการใช
พลังงานและการใหพลังงานของเครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ มอเตอรหลาย
ความเร็ว สเต็ปปงมอเตอร เซอรโวมอเตอร การนํามอเตอรมาใชงาน เทคนิคการติดตั้ง ตรวจสอบ และ
บํารุงรักษามอเตอร 
 
2102-2209 เขียนแบบไฟฟา 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจความหมายและการใชสัญลักษณในงานเขียนแบบไฟฟา 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในงานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ไฟฟากําลัง งาน

เครื่องกลไฟฟาและควบคุม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอยประณีต  และตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการใชสัญญาลักษณในงานเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน 
2. เขียนแบบงานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ไฟฟากําลัง งานเครื่องกลไฟฟาและควบคุม 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการเขียนแบบ สัญลักษณงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน DIN ANSI  IEC  

JIS และ TIS ออกแบบและเขียนแบบงานติดตั้งไฟฟาแสงสวางและระบบไฟฟากําลัง เขียนแบบงานเครื่องกล 
ไฟฟาและงานควบคุมดวยคอนแทกเตอรและอิเล็กทรอนิกสแบบตางๆ (One line Diagram  Schematic 
Diagram Wiring and Connection Diagram) เขียนบล็อกไดอะแกรมของวงจรควบคุมทาง ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

 
2102-2210 งานปรับแตงชิ้นสวนเครื่องจกัรกล 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจวิธีการวัดและตรวจสอบ  การปรับแตงช้ินสวนของเครื่องจักรกล 
2. เพื่อใหสามารถปรับแตงช้ินสวน และปรับศูนยเครื่องจักรกล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน ดวยความเรียบรอย ประณีต และตระหนักถึงความปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการปรับแตงช้ินสวนเครื่องจักรกล 
2. ปรับแตงช้ินสวนเครื่องจักรกล 
3. การปรับศูนยเครื่องจักรกล 
4. ตรวจสอบงานปรับแตงช้ินสวนเครื่องจักรกล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานปรับแตงช้ินสวนเครื่องจักรกล งานขูดปรับผิวงาน รางเลื่อน ลิ่ม รองลื่น รูควาน    ปรับศูนย  
และการตรวจสอบแนวศูนย 
 
2102-2211 งานบริการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจการวางแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 
2. เพื่อใหสามารถตรวจสอบสภาพ จัดทําช้ินสวนเพื่องานซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเรียบรอยประณีต ตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการวางแผนการบํารุงรักษาเครื่องจกัรกล 
2. ตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องจักรกล 
3. สรางชิ้นสวนเพื่อซอมเครือ่งจกัรกล 
4. ซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเครื่องจักรกล จัดทําแผนภูมิบํารุงรักษา ประวัติการใชและบํารุงรักษางานซอม
บํารุงและงานซอมสรางชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
 
2102-2212 การวัดและตรวจสอบ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชงาน ชนิด หนาท่ีของเครื่องมือวัดและตรวจสอบ 
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดและตรวจสอบใหเหมาะสม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเรียบรอยประณีต ตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการใชงานชนิด หนาท่ีของเครื่องมือวัดและตรวจสอบ 
2. ใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบขนาด อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล 
3. บํารุงรักษา ปรับตั้ง ปรับแตงเครื่องมือวัดและตรวจสอบ 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการ ชนิด และการใชเครื่องมือวัด เครื่องมือถายทอดขนาด เครื่องมือตรวจสอบขนาด  
อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหลทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษ และปฏิบัติการใชเครื่องมือวัด เครื่องมือ
ถายทอดขนาด และเครื่องมือตรวจสอบ 
 
2102-2213 ระบบปมและทอในงานอุตสาหกรรม 2 (4) 
 
จดุประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของปมและเครื่องอัดอากาศ ทอและอุปกรณ 
2. เพื่อใหสามารถซอม  และบํารุงรักษาปมน้ํา และเครื่องอัดอากาศ ติดตั้งทอและอุปกรณ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน ดวยความเรียบรอย และตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการวิธีการเลอืกใชทอและอุปกรณทอในงานอุตสาหกรรม 
2. เขาใจหลักการทํางาน การติดตั้ง และซอมบํารุงปมและเครื่องอัดอากาศ 
3. เลือกใชทอและอุปกรณทอในงานอุตสาหกรรม 
4. ติดตั้ง ถอด ประกอบและซอมบํารุงปมและเครื่องอัดอากาศ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาประเภท ชนิด คุณลักษณะและการใชงานของปม และเครื่องอัดอากาศแบบตางๆ สัญลักษณทอ
และอุปกรณตางๆ ท่ีใชสําหรับการตอทอในงานอุตสาหกรรม และปฏิบัติการถอดประกอบ ทดสอบการทํางาน
และบํารุงรักษาปมน้ํา เครื่องอัดอากาศ และการตอทอแบบตางๆ 
 
2102-2214 วัสดุหลอลื่นในงานอุตสาหกรรม 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจชนิดและสมบัติของวัสดุหลอลื่น 
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชและเก็บรักษาวัสดุหลอลื่นในงานอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีจิตสํานึกในการเปนชางที่ดี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเลือกใช ชนิด สมบัติและมาตรฐานของวัสดุหลอลื่น 
2. เลือกใชวัสดุหลอลื่นในงานผลิต ซอมบํารุงตามสมบัติและมาตรฐานของวัสดุหลอลื่น 
3. จัดทําตารางเวลาการเปลี่ยน เก็บรักษาวัสดุหลอลื่นชนิดตาง ๆ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาชนิดและสมบัติของวัสดุหลอลื่น  การเก็บรักษา  การใชวัสดุหลอลื่นในงานอุตสาหกรรม 
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2102-2215 เคร่ืองมือและอปุกรณในงานซอมบํารุง 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณในการถอด และประกอบชิ้นสวนของเครื่องมือ
กลในการซอมบํารุง 

2. เพื่อใหสามารถกําหนดวิธีการซอมบํารุงเครื่องมือกล 
3. เพื่อใหมีจิตสํานึกในการเปนชางที่ดี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางาน การซอมบํารุงช้ินสวนเครื่องมือกลและอุปกรณท่ีใชในงานซอมบํารุง 
2. ใช ปรับแตง ปรับตั้ง ติดตั้งเครื่องมอืกลและอุปกรณท่ีใชในงานซอมบํารุง 
3. ถอด ประกอบชิ้นสวนเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส  เครื่องเจาะและเครื่องเจียระไน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหนาท่ี และการใชงานของเครื่องมืออุปกรณชนิดตางๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติในการซอมบํารุง
เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องใส เครื่องเจาะ เครื่องเจียระไน 
 
2102 – 2216 งานระบบสงกําลังเครื่องจักรกล 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของระบบสงกําลังเครื่องจักรกล 
2. เพื่อใหสามารถ ตรวจสภาพ สอบขนาดชิ้นสวนระบบสงกําลังเครื่องจักรกล และจัดทํา

รายละเอียดคูมอืประจําเครื่องเครื่องจักรกล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคิด การทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภยั มีความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสวนรวม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานของระบบสงกําลังในเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียรระไน ระบบไฮดรอ
ลิกส 

2. ถอด ประกอบชิ้นสวนประกอบของระบบสงกําลังของเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน 
ระบบไฮดรอลิกส 

3. เปลี่ยนช้ินสวนประกอบและปรับตั้ง ทดสอบระบบสงกําลังของเครื่องกลึง เครื่องกัด เจียระไน 
ระบบไฮดรอลิกส 

4. สรุปบันทึกรายงานบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรตามมาตรฐาน 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา หลักการทํางานของระบบสงกําลัง วิธีการสงกําลังของเครื่องจักรกลแบบตางๆ  
 ปฏิบัติ เกี่ยวกับการ ตรวจสภาพ ถอด ประกอบชิ้นสวนตนแบบระบบสงกําลังของเครื่องเจาะ 
เครื่องกลึง เครือ่งไส เครื่องเจยีระไน เครื่องกัด สอบขนาด คํานวณและทวนสอบระบบสงกําลังท้ังระบบ และ
ความปลอดภัยของเครื่องจักรกล 
 
2102-2217 งานเชื่อมซอมบํารุง 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเชื่อมซอมบํารุง การเลือกใชลวดเชื่อมในงานซอม และงานพนพอก
ผิวโลหะ 

2. เพื่อใหสามารถเชื่อมซอมแซมชิ้นสวนเครื่องจกัรกลและการพนพอกผิวโลหะ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตระหนักถึงความปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการของงานเชื่อมซอมบํารุงเหล็กกลาผสม เหล็กหลอ โลหะผสมอะลูมิเนียม เหล็กกลาไร
สนิม พลาสติก และพนพอกผิวโลหะดวยกรรมวิธีตางๆ และปฏิบัติงานเชื่อมผิวโลหะซอมแซมชิ้นสวน
เครื่องจักรกล 
 
2102-2218 คณิตศาสตรเคร่ืองกล 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถนําวิชาคณิตศาสตรมาประยุกตใชกับงานเครื่องกล   
2. เพื่อสรางเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรสําหรับใชในงานชาง  หรืองานวิศวกรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับงานดานเครื่องกล 
2. คํานวณความยาว พื้นที่ ปริมาตร น้ําหนักวัสดุ และความเร็วตาง ๆ ในงานเครื่องกล 
3. คํานวณหาอัตราทดของระบบสงกําลัง 
4. คํานวณหาเวลาในการทํางานเครื่องมือกล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและคํานวณความยาว พื้นที่ ปริมาตรและน้ําหนักของชิ้นงาน พิกัดความเผื่อ ความเร็วรอบ 
ความเร็วขอบ ความเร็วตัด ระบบสงกําลังดวยสายพาน และเฟอง เรียว เกลียว อัตราทดของเครื่องมือกลอยาง
งาย และเวลาในงานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ 
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2102-2301 การเขียนภาพสเกตช 2 (4) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการถายทอดรายละเอยีดของรูปลักษณจากตนแบบใหเปนภาพสองมิติและ

สามมิติโดยการสเกตชดวยมือเปลา 
2. เพื่อใหสามารถสเกตชรูปเรขาคณิตและสัญลักษณบนระนาบฉายปกติและระนาบเอียง สเกตช

ภาพแยกชิ้นและภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องกลสองมิติและสามมิติจากตนแบบซึ่งเปนแบบเขียน 
เปนของจริงและจินตนาการ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต อดทน มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สเกตชรูปเรขาคณิตและสัญลักษณบนระนาบ 
2. สเกตชภาพประกอบและภาพแยกชิ้นสวนเครื่องกลสองและสามมิติ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเขียนภาพสเกตชดวยมือเปลาจากตนแบบซึ่งเปนแบบเขียน เปนของจริงและ

จินตนาการ ความสําคัญของการสเกตช เทคนิคในการสเกตชรูปเรขาคณิตและสัญลักษณบนระนาบปกติและ
ระนาบเอียง การสเกตชภาพฉายแยกชิ้นและภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องกลสองมิติและสามมิติจากตนแบบ 

 
2102-2302 การเขียนแบบชิน้สวนมาตรฐาน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจมาตรฐานและหลักการเขียนแบบ การระบุคุณภาพผิวและเกณฑความ
คลาดเคลื่อน สลักเกลียว สลักอัด สปริง เพลา ลิ่ม สไปลน รองลื่น และตลับลูกปน สัญลักษณงาน
เชื่อม และการเขียนรายการวัสดุ 

2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐาน เขียนภาพตัด ระบุคุณภาพผิวและเกณฑความ
คลาดเคลื่อน เขียนแบบสลักเกลียว สลักอัด สปริง เพลา ลิ่ม สไปลน รองลื่น และตลับลูกปน 
เขียนแบบสัญลักษณงานเชื่อมและเขียนรายการวัสด ุ

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและขอกําหนดของมาตรฐานในการเขียนแบบชิ้นสวน 
2. เขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเพื่อการผลิตหรือการใชงาน 
3. เขียนรายการชิ้นสวนเพื่อการวางแผนความตองการ 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชมาตรฐานและวิธีการเขียนแบบชิ้นสวน การเขียนภาพตัด การระบุ

คุณภาพผิวและเกณฑความคลาดเคลื่อน เกลียว สลักอัด สปริง เพลา ลิ่ม สไปลน รองลื่น และตลับลูกปน การ
เขียนแบบสัญลักษณงานเชื่อม การเขียนรายการวัสด ุ
 

2102-2303 การเขียนแบบชิน้สวนเครื่องจกัรกล 2 (4) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบเฟอง คลัตช คลัปปลิง เบรก ลอสายพานและลูกเบี้ยว 
2. เพื่อใหสามารถ เขียนแบบเฟอง คลัตช คลัปปลิง เบรก ลอสายพาน และ ลูกเบี้ยว 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องจักรกล 
2. เขียนแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล เฟองตรง เฟองเฉียงและเฟองดอกจอก คลตัช คลัปปลิง  เบรก ลอ

สายพาน และ ลูกเบี้ยว 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติสเกตชแบบเขียนแบบเฟอง เฟองตรง เฟองเฉียงและเฟองดอกจอก คลัตช คลัปปลิง  
เบรก ลอสายพาน และ ลูกเบี้ยว 
 
2102-2304 การเขียนแบบชิน้สวนเครื่องมอืกล 2 (4) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ เขียนแบบชุดแทนทายเครื่องกลึง ชุดปอมจับมีดเครื่องกลึง ชุดเพลา

หัวจับเครื่องกลงึ ปากกาจับงานเครื่องไส ชุดปอนอัตโนมัติเครื่องไส ปากกาจับงานเครื่องกัด 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบชุดแทนทายเครื่องกลึง ชุดปอมจับมีดเครื่องกลึง ชุดเพลา หัวจับ

เครื่องกลึง ปากกาจับงานเครื่องไส ชุดปอนอัตโนมัติเครื่องไส ปากกาจับงานเครื่องกัด 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนแบบและการทํางานของชิ้นสวนเครื่องมอืกล 
2. อานแบบชิ้นสวนเครื่องมือกล 
3. เขียนแบบชิ้นสวนเครื่องมอืกล 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการเขียนแบบชุดแทนทายเครื่องกลึง ชุดปอมจับมีดเครื่องกลึง ชุดเพลาหัวจับเครื่องกลึง 

ปากกาจับงานเครื่องไส ชุดปอนอัตโนมัติเครือ่งไส ปากกาจับงานเครื่องกัด 
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2102-2305 การเขียนแบบงานโลหะแผน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแผนคลี่โดยวิธีเสนขนาน รัศมีและสามเหลี่ยม 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบผลิตภัณฑโลหะทรงเหลี่ยม ทรงกระบอก ทรงกรวย ทอระบายอากาศ  
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนแบบแผนคลี่ 
2. เขียนแบบแผนคลี่งานผลิตภัณฑโลหะ 
3. เขียนแบบแผนคลี่ระบบทอระบายอากาศ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติสเกตชแบบเขียนแบบผลิตภัณฑโลหะทรงเหลี่ยม ทรงกระบอก ทรงกรวย ทอระบาย

อากาศ โดยวิธีเสนขนาน รัศมีและสามเหลี่ยม 
 
2102-2306 การเขียนแบบงานผลิต 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการการสเกตชแบบและเขียนแบบงานผลิต เวลางานกลึง ไส กัด เจาะ
ประมาณการงานผลิต 

2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบงานผลิต ช้ินงานกลึง ไส  กัด  เจาะและประมาณการงานผลิต 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกระบวนการผลิตช้ินงานและเวลางานดวยเครื่องมือกล 
2. เขียนแบบงานผลิตช้ินงานดวยเครื่องมอืกล 
3. จัดทําประมาณการผลิตช้ินงานดวยเครื่องมือกล 

 คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติสเกตชแบบเขียนแบบงานผลิต การระบุงานกลึง งานไส งานกัด และงานเจาะ  การ

ประมาณการ 
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2102-2307 คณิตศาสตรเคร่ืองกล 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับงานชางดานเครื่องกล 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณความยาว พื้นที่ น้ําหนัก การกําหนดพิกัดความเผื่อของชิ้นงาน ความเร็ว

รอบ ความเร็วขอบและความเร็วตัด อัตราทดและระบบสงกําลังดวยสายพานและเฟอง 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. คํานวณเกี่ยวกับมิติและน้ําหนักของวัสดุและชิ้นงานในงานเครื่องกล 
2. คํานวณเกี่ยวกับความเร็วและอัตราทดระบบสงกําลังเครื่องกล 
3. คํานวณเวลางานผลิตดวยเครือ่งมือกล 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการคํานวณความยาว พื้นที่ ปริมาตร น้ําหนัก  พิกัดความเผื่อ  ความเร็วตัด ความเร็ว

รอบ  ความเร็วขอบ  อัตราทด ระบบสงกําลังดวยสายพานและเฟอง เวลาในการกลึง ไส เจาะ กัดและเจียระไน 
อัตราเรียว เกลยีว ฟงกชันตรีโกณมิติ 

 
2102-2308 การเขียนแบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส การอานและเขียนวงจร 
2. เพื่อใหสามารถอานแบบวงจร สเกตชและเขียนวงจรนิวเมติกสและไฮดรอลกิส 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีแบบแผน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก 
2. อานแบบและเขียนแบบระบบนิวเมติก 
3. อานแบบและเขียนแบบระบบไฮดรอลิก 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติอานแบบ สเกตชและเขียนแบบวงจรนิวเมตกิสและไฮดรอลิกส หลักการทํางานของ

ระบบและการควบคุม  สัญลักษณของอุปกรณและวงจร  
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2102-2309 โปรแกรมเอ็นซีเบ้ืองตน 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานเครื่องมือกลซีเอ็นซี โครงสรางโปรแกรมเอ็นซี การเขียน
โปรแกรมงานเครื่องมือกล 

2. เพื่อใหสามารถอานและเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกลึงและงานกัด ตรวจสอบและทดสอบ
โปรแกรม 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ มีแบบแผนและความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องมือกลเอ็นซแีละการเขียนโปรแกรม 
2. เขียนและทดสอบโปรแกรมซเีอ็นซีงานกลึง 
3. เขียนและทดสอบโปรแกรมซเีอ็นซีงานกัด 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติอานและเขียนโปรแกรมเครื่องมือกลซีเอ็นซี เชน เครื่องกลึง เครื่องกัด โครงสรางของ

โปรแกรม คําสั่งการทํางานของคมตัด เครื่องมือ และอปุกรณในเครื่องมือกลซีเอ็นซ ี การตรวจสอบและ
ทดสอบโปรแกรม 
 
2102-2310 การเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการทํางานของอุปกรณของวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส การอานแบบและ
เขียนแบบวงจร 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบ สเกตชและเขียนแบบงานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง แบบระบบไฟฟากําลัง  
แบบงานเครื่องกลไฟฟาและแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและการ
อนุรักษพลังงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนแบบและทํางานของวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
2. อานแบบและเขียนแบบวงจรไฟฟา 
3. อานแบบและเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 



 

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 51 ~

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติอานแบบ สเกตชและเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สัญลักษณและการทํางาน

ของอุปกรณในแบบงานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง แบบระบบไฟฟากําลัง  แบบงานเครื่องกลไฟฟา  และแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส 
 
2102 -2311 การออกแบบเขยีนแบบใชคอมพิวเตอรชวย  3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ 
2. เพื่อใหสามารถติดตั้งอุปกรณและโปรแกรมสาํเร็จรูป ใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียน

แบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้นสวน 2 มิติ และภาพสาธิต 3 มิติ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ

เห็นคุณประโยชนของเทคโนโลย ี
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ 
2. ติดตั้งอุปกรณและโปรแกรมสาํเร็จรูปในการออกแบบเขียนแบบ 
3. เขียนภาพประกอบและภาพแยกชิ้นสวนโดยใชคําสั่งในโปรแกรม 
4. เขียนแบบภาพสาธิตสามมิติ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ การติดตั้งอุปกรณและโปรแกรม

สําเร็จรูป  การใชคําสั่งเขียนภาพ การเขียนภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นสวน 2 มิติ การออกแบบเขียนแบบภาพ
สาธิตช้ินสวน 3 มิติ การสั่งพิมพแบบดวยพล็อตเตอรและเครื่องพิมพ 
 

2102-2312 การเขียนแบบโครงสราง 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการตอช้ินสวนของโครงสรางและการระบุในแบบโครงสราง 
2. เพื่อใหสามารถอานแบบ สเกตชและเขียนแบบโครงสรางซึ่งใชรอยตอสลักเกลียวและหมุดย้ํา 

และรอยตอเช่ือม และประมาณการแบบงานโครงสราง 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ มีแบบแผนและตระหนักถึงมาตรฐาน

ความปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการตอช้ินสวนโครงสรางโลหะ 
2. อานแบบโครงสรางโลหะ 
3. เขียนแบบโครงสรางโลหะ 
4. จัดทําประมาณการแบบงานโครงสรางโลหะ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติอานแบบ   สเกตชและเขียนแบบโครงสรางซึ่งใชรอยตอสลักเกลียวและหมุดย้ํา และ

รอยตอเช่ือม หลักการตอช้ินสวน สัญลักษณและการระบุขอกําหนด วัสดุและมาตรฐาน การประมาณการแบบ
งานโครงสราง 
 
2102-2313 การเขียนแบบจิ๊กและฟกซเจอรใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจกรรมวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานดวยเครื่องมือกล หลักการใชอุปกรณนําแนวและจับ
ยึดช้ินงานและการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบและสเก็ตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบอุปกรณนําแนว
และจับยึดช้ินงานเจาะและชิ้นงานกัด  

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
เห็นคุณประโยชนของเทคโนโลย ี

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกรรมวิธกีารข้ึนรูปดวยเครื่องมือกล 
2. เขาใจหลักการใชอุปกรณนําแนวและอุปกรณจับยึดช้ินงาน 
3. อานแบบและสเกตชแบบอุปกรณนําแนวและอุปกรณจับยึดช้ินงาน 
4. เขียนแบบอุปกรณนําแนวและอุปกรณจับยึดช้ินงานใชคอมพิวเตอรชวย 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบอุปกรณนําแนวและจับยึดช้ินงานกรรมวิธี

การข้ึนรูปชิ้นงานดวยเครื่องมอืกล หลักการทํางานของอุปกรณนําแนวและอุปกรณจับยึดช้ินงานเจาะและงาน
กัด การอานแบบและสเกตชแบบกอนการใชคอมพิวเตอรชวย  การใชคําสั่งเขียนแบบภาพประกอบและภาพ
แยกชิ้นและแบบสั่งงาน การประมาณการแบบอุปกรณนําแนวและจับยึดช้ินงาน 
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2102-2314 การเขียนแบบแมพิมพโลหะใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของแมพิมพโลหะและการใชคอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบเขียนแบบ 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบแมพิมพตัดเจาะ
และแมพิมพปมข้ึนรูปโลหะ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
เห็นคุณประโยชนของเทคโนโลย ี

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของแมพิมพโลหะ 
2. อานแบบและสเกตชแบบแมพิมพโลหะ 
3. เขียนแบบแมพิมพโลหะใชคอมพิวเตอรชวย 
4. จัดทําประมาณการแบบแมพิมพโลหะ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบชิ้นสวนชุดแมพิมพโลหะ หลักการทํางาน

ของแมพิมพตัดเจาะและแมพิมพปมข้ึนรูปโลหะ การอานแบบและสเกตชแบบกอนการใชคอมพิวเตอรชวย  
การใชคําสั่งเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้นและแบบสั่งงาน การประมาณการแบบแมพิมพโลหะ 
 
2102-2315 การเขียนแบบแมพิมพพลาสติกใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของแมพิมพพลาสติกและการใชคอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบเขียนแบบ 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบแมพิมพฉีด  
แมพิมพเปาและแมพิมพอัดพลาสติก 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
เห็นคุณประโยชนของเทคโนโลย ี

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของแมพิมพพลาสติก 
2. อานแบบและสเกตชแบบแมพิมพพลาสติก 
3. เขียนแบบแมพิมพพลาสติกใชคอมพิวเตอรชวย 
4. จัดทําประมาณการแบบแมพิมพพลาสติก 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบชิ้นสวนชุดแมพิมพพลาสติก หลักการ

ทํางานของแมพิมพฉีด แมพิมพเปาและแมพิมพอัดพลาสติก การอานแบบและสเกตชแบบกอนการใช
คอมพิวเตอรชวย  การใชคําสั่งเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้นและแบบสั่งงาน การประมาณการแบบ
แมพิมพพลาสติก 
 
2102-2316 การเขียนแบบระบบทอใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบทอในงานอุตสาหกรรมและการใชคอมพิวเตอรชวย

ในการออกแบบเขียนแบบ 
2. เพื่อใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบระบบทอ

อุตสาหกรรม  
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ

เห็นคุณประโยชนของเทคโนโลย ี
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานของระบบทอในงานอุตสาหกรรม 
2. อานแบบและสเกตชแบบระบบทอในงานอุตสาหกรรม 
3. เขียนแบบระบบทอในงานอุตสาหกรรมใชคอมพิวเตอรชวย 
4. จัดทําประมาณการแบบระบบทอในงานอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบระบบทออุตสาหกรรมสําหรับของเหลวและ

กาซ เชน ระบบทอสําหรับน้ําใชและน้ําท้ิง ระบบทอน้ํามันและทอกาซ ระบบทอระบายอากาศ หลักการทํางาน
ของระบบทอ การอานแบบและสเกตชแบบกอนการใชคอมพิวเตอรชวย  การใชคําสั่งเขียนภาพ การประมาณ
การแบบระบบทออุตสาหกรรม 
 
2102-2317 การเขียนแบบเครื่องจักรกลใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณสงกําลังเครื่องจักรกล และการเขียนแบบโดยใช

คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ 
2. เพื่อใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบอุปกรณสงกําลัง 

อุปกรณหลอลืน่ อุปกรณรองลื่นและอุปกรณรางเลื่อน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ

เห็นคุณประโยชนของเทคโนโลย ี
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบสงกําลังเครื่องกล 
2. อานแบบและสเกตชแบบระบบสงกําลังเครื่องกล 
3. เขียนแบบระบบสงกําลังเครื่องมือกลและยานยนตใชคอมพิวเตอรชวย 
4. จัดทําประมาณการแบบระบบสงกําลังเครื่องกล 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบอุปกรณสงกําลังเครื่องจักรกลและยานยนต 

หลักการทํางานของอุปกรณหลอลื่น อุปกรณรองลื่น อุปกรณรางเลื่อน การอานแบบและสเกตชแบบกอนการ
ใชคอมพิวเตอรชวย  การใชคําสั่งเขียนภาพ การประมาณการแบบระบบสงกําลังเครื่องจักรกล 
 
2102 -2318 การเขียนแบบกอสรางใชคอมพิวเตอรชวย  3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบอาคารโครงสรางและบานพักอาศัย หลักการใช
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบอาคาร
โครงสราง และแบบบานพักอาศัยช้ันเดียวและ 2 ช้ัน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
เห็นคุณประโยชนของเทคโนโลย ี

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนแบบอาคาร โครงสราง และบานพักอาศัย 
2. อานแบบและสเกตชแบบอาคาร โครงสราง และบานพักอาศัย 
3. เขียนแบบอาคาร โครงสราง และบานพักอาศัยใชคอมพิวเตอรชวย 
4. จัดทําประมาณการแบบกอสราง 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบกอสราง การอานแบบและสเกตชแบบกอน

การใชคอมพิวเตอรชวย  การใชคําสั่งเขียนภาพ การเขียนแบบอาคารโครงสรางไมขนาดเล็ก แบบกอสราง
บานพักอาศัยช้ันเดียวยกพื้นโครงสรางไม  แบบบานพักอาศัยช้ันเดียวขนาดเล็ก และแบบบานพักอาศัย  2  ช้ัน 
การประมาณการแบบกอสราง 
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2102 -2319 การเขียนแบบทอและสขุภัณฑใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบระบบทอและสุขภัณฑในอาคาร หลักการใชคอมพิวเตอร
ชวยในการออกแบบเขียนแบบ 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบระบบน้ําใช 
ระบบน้ําท้ิง ระบบระบายอากาศ และสุขภัณฑในอาคารโดยใชคอมพิวเตอรชวย 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
เห็นคุณประโยชนของเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบทอและสุขภัณฑในอาคาร 
2. อานแบบและสเกตชแบบระบบทอและสุขภัณฑในอาคาร 
3. เขียนแบบระบบทอและสุขภัณฑในอาคารใชคอมพิวเตอรชวย 
4. จัดทําประมาณการแบบระบบทอและสุขภัณฑในอาคาร 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบระบบทอและสุขภัณฑ การอานแบบและ

สเกตชแบบกอนการใชคอมพิวเตอรชวย  การใชคําสั่งเขียนภาพ การเขียนแบบระบบน้ําใชและสุขภัณฑ  ระบบ
น้ําท้ิง  ระบบระบายอากาศในอาคาร การประมาณการแบบระบบทอและสุขภัณฑ 

 
2102-2320 การเขียนแบบระบบบําบัดน้ําเสีย 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย เครื่องมือและอปุกรณและหลักการใช
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบระบบบําบัดน้ํา
เสียจากแหลงชุมชนหรือจากอตุสาหกรรม 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
เห็นคุณประโยชนของเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย และเครื่องมืออปุกรณท่ีใช การใชคอมพิวเตอรชวย

ในการออกแบบเขียนแบบ 
2. อานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบระบบบําบัดน้ําเสียจากแหลง

ชุมชนหรือจากอุตสาหกรรม 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบระบบน้ําเสียจากชุมชนหรือจาก

อุตสาหกรรม  การอานแบบและสเกตชแบบกอนการใชคอมพิวเตอรชวย  การใชคําสั่งเขียนภาพ การเขียนแบบ
ระบบบําบัดน้ําเสียข้ันที่หนึ่งถึงข้ันที่สาม ถังตกตะกอน ระบบทอและปม เครื่องมอืวัดและอุปกรณควบคุม 
 
2102-2321 การเขียนแบบงานหลอ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการหลอและทําแบบหลอช้ินงาน และหลักการเขียนแบบหลอ 
2. เพื่อใหสามารถอานแบบ สเกตชและเขียนแบบกระสวนและแบบหลอทราย 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ ตระหนักในคุณคาของ

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการหลอและทําแบบหลอช้ินงาน และหลักการเขียนแบบงานหลอ 
2. อานแบบ สเกตชและเขียนแบบกระสวนและแบบหลอทราย 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติอานแบบ สเกตชและเขียนแบบกระสวน แบบหลอทรายหีบช้ันเดียว แบบหลอทราย

หีบสองชั้น หลกัการหลอและการทําแบบกระสวนและทําแบบหลอ การประมาณการแบบหลอ 
 
2102-2401 หลักพืชกรรม 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับพืชและกระบวนการปลูกพืช 
2. เพื่อใหสามารถปลูกพืชตามกระบวนการโดยใชเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณทางพืชกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความขยันและอดทน มีเจตคติท่ีดีตองานพืชกรรม ตระหนักถึง

การอนุรักษทรพัยากรและสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับพืชและกระบวนการปลูกพืช 
2. ทดลอง เก็บขอมูล ปรับปรุงกรรมวิธีและรายงานผลการปลูกพืชตามกระบวนการโดยใชเครื่องมอื 

วัสดุและอุปกรณทางพืชกรรม 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติงานปลูกพืช บทบาทและความสําคัญของพืชและการปลูก การจําแนกและ

เปรียบเทียบพืช สภาวะตลาดของพืชผล พืชเศรษฐกิจ ปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต
ของพืช เครื่องมือวัสดุและอุปกรณทางพืชกรรม กระบวนการปลูกพืชประกอบดวยการเตรยีมพันธุ  การเตรียม
ดิน การปลูก การใหน้ํา การปฏิบัติรักษาและการเก็บเกี่ยว 
 
2102-2402 หลักการเลี้ยงสตัว 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสัตวและกระบวนการเลี้ยงสัตว 
2. เพื่อใหสามารถเลี้ยงสัตวตามกระบวนการโดยใชโรงเรอืนและอุปกรณการเลี้ยงสัตว 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความขยันและอดทน มีเจตคติท่ีดีตองานเลี้ยงสัตว ตระหนักถึง

การอนุรักษทรพัยากรและสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสัตวและกระบวนการเลี้ยงสตัว 
2. ทดลอง เก็บขอมูล ปรับปรุงกรรมวิธแีละรายงานผลการเลี้ยงสัตวตามกระบวนการโดยใช

โรงเรือนและอปุกรณการเลี้ยงสัตว 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว บทบาทและความสําคัญของสัตวและการเลี้ยง ชนิด ประเภท และพันธุ
สัตว สภาวะตลาด  สัตวเศรษฐกิจ ลักษณะที่ดีของการเลี้ยง กระบวนการเลี้ยงสัตวประกอบดวยการเตรยีมการ
เลี้ยง การเลอืกพันธุ การเลือกที่ต้ังฟารมเลี้ยง โรงเรือนและอปุกรณ  การเลี้ยง การดูแลรักษาและการจัดการหลัง
การเลี้ยง  
 
2102-2403 การประมงเบื้องตน 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
2. เพื่อใหสามารถเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามกระบวนการเพาะเลี้ยง 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัและเจตคติท่ีดีตองานประมง ตระหนักถึงการอนรุักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
2. ทดลอง เก็บขอมูล ปรับปรุงกรรมวิธีและรายงานผลการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามกระบวนการ

เพาะเลี้ยง 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติงานเลี้ยงสัตวน้ําและทําประมงเบื้องตน บทบาทและความสําคัญของการประมง 

ทรัพยากรประมง สถานการณประมง การอนุรักษทรัพยากรประมง พระราชบัญญัติการประมง  สะพานปลา  
ผลิตภัณฑสัตวและการใชประโยชนจากสัตว นโยบายการประมงของไทย และกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 
2102-2404 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเบื้องตนในงานอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัและเจตคติท่ีดีตองานงานอุตสาหกรรมเกษตร ตระหนักถงึการอนรุักษทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรวยวิชา 

1. เขาใจหลักการเบื้องตนในงานอุตสาหกรรมเกษตร 
2. ทดลอง เก็บขอมูล ปรับปรุงกรรมวิธีและรายงานผลการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร การแปร

รูปผลิตภัณฑพืช ผลิตภัณฑสัตว และการบรรจุภัณฑ 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาหลักการเบื้องตนของงานอุตสาหกรรมเกษตร ข้ันตอนการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร 
เครื่องจักรการแปรรูป เครื่องกลการบรรจภุัณฑ เครื่องจักรกลการรักษาผลผลิต ตลอดจนการวางแผน
ดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน 
 
2102-2405 คณิตศาสตรเคร่ืองกลเกษตร 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับเครื่องยนตและระบบสงกําลัง 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชตัวเลขและคํานวณคาของเครื่องยนตและระบบสงกําลังในรถยนตและ

เครื่องจักรกลการเกษตร 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความละเอยีดรอบคอบ  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับเครื่องยนตและระบบสงกําลัง 
2. ประยุกตใชตัวเลขและคํานวณคาของเครื่องยนตและระบบสงกําลังในรถยนตและเครื่องจักรกล

การเกษตร 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการคํานวณเกี่ยวกับระบบหนวย มิติและความจุของเครื่องยนต แรง ความดัน

อัตราสวนการอดั ทอรก ความเร็วและอัตราเรว็ กําลังเครื่องยนต ประสิทธิภาพเครื่องยนต  อัตราทดในระบบสง
กําลังของรถยนตและเครื่องจักรกลเกษตร 
 
2102-2406 เขียนแบบเครื่องกล 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องกล 
2. เพื่อใหสามารถเขียนภาพประกอบ และแบบสั่งงานชิ้นสวนเครื่องกล  
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความประณีต รอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องกล 
2. เขียนภาพประกอบ และแบบสั่งงานชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องกล  

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การอานแบบและการเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องกล สลัก เกลียว แหวน เพลา 
สปริง การเขียนภาพประกอบ และภาพแยกชิ้น การกําหนดพิกัดความเผื่อ ของมิติและรูปราง คุณภาพผิว 
สัญลักษณงานเชื่อม การเขียนภาพชวย และกําหนดตารางรายการวัสด ุ
 
2102-2407 เขียนแบบเครื่องจักรกลเกษตร 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องจักรกลเกษตรและหลักการอานแบบและเขียนแบบ
เครื่องจักรกลเกษตร 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบและเขียนแบบงานผลิตช้ินสวนและระบบสงกําลังเครื่องจักรกลเกษตร  
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความมีระเบียบ  อดทน รอบคอบตระหนักถึงคุณภาพและ

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องจักรกลเกษตรและหลักการอานแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกล
เกษตร 

2. เขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นงานผลิตช้ินสวนและเครื่องจักรกลงานพืช งานสัตวงาน
อุตสาหกรรมเกษตร 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการอานแบบและเขียนแบบชิ้นสวนและระบบสงกําลังเครื่องจักรกลเกษตร เชน 

เครื่องจักรกลงานพืช งานสัตวเล็ก งานสัตวปกและงานสัตวน้ํา การเขียนแบบประกอบและแยกชิ้นสวนเพื่องาน
ผลิตดวยเครือ่งมือกลและดวยการเชื่อมและประกอบ รายการวัสดุและการประมาณการ 
 
2102-2408 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานพืช 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานพืชซึ่งใชกรรมวิธีการผลติ
ดวยเครื่องมือกล 

2. เพื่อใหสามารถผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมอืกลตามแบบสั่งงานของเครื่องมอืเตรียมดิน เครื่องปลูก
พืช เครื่องมือบํารุงรักษาพืชและเครื่องเก็บเกี่ยวพืช 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึง
คุณภาพและสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานพืชซึ่งใชกรรมวิธีการผลิตดวยเครือ่งมือกล 
2. ผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมอืกลตามแบบสั่งงานของเครื่องมอืเตรียมดิน เครื่องปลูกพืช เครื่องมอื

บํารุงรักษาพืชและเครื่องเก็บเกี่ยวพืช 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติงานผลิตช้ินสวนเครื่องจักรกลงานพืช การอานแบบ การจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ
กล เชน เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องเจาะและควานและเครื่องตัด ในการผลิตช้ินสวนและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมอืเตรียมดนิ เครื่องปลูกพืช เครื่องมือบํารงุรักษา และเครื่องเก็บเกี่ยวพืช  
 
2102-2409 งานประกอบชิน้สวนเครื่องจกัรกลงานพืช 1 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานพืชซึ่งใชกรรมวิธีการข้ึนรูป
และประกอบดวยเครื่องมืองานประกอบ 

2. เพื่อใหสามารถผลิตและประกอบชิ้นสวนดวยเครื่องมืองานประกอบตามแบบสั่งงานของ
เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องปลูกพืช เครื่องมือบํารุงรักษาพืชและเครื่องเก็บเกี่ยวพืช 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึง
คุณภาพและสิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานพืชซึ่งใชกรรมวิธีการขึ้นรูปและ

ประกอบดวยเครื่องมอืงานประกอบ 
2. ผลิตและประกอบชิ้นสวนดวยเครื่องมืองานประกอบตามแบบสั่งงานของเครื่องมอืเตรียมดนิ 

เครื่องปลูกพืช เครื่องมือบํารุงรกัษาพืชและเครื่องเก็บเกี่ยวพืช 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติงานขึ้นรูปและประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานพืช การอานแบบ การจัดเตรียม
วัสดุ เครื่องมอืงานประกอบชิ้นสวนและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืเตรียมดิน เครือ่งปลูกพืช เครื่องมอื
บํารุงรักษา และเครื่องเก็บเกี่ยวพืช  
 
2102-2410 งานสรางเครื่องจักรกลงานพืช 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการผลิตพืชและหลักการสรางเครื่องจักรกลงานพืช 
2. เพื่อใหสามารถสรางเครื่องมอืเตรียมดิน เครื่องปลูกพืช เครื่องมอืบํารุงรักษาและเครื่องเก็บเกี่ยว

พืชโดยใชช้ินสวนสําเร็จตามแบบสั่งงาน 
3. เพื่อใหมีกจินิสยัในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึง

คุณภาพและสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการผลิตพืชและหลักการสรางเครือ่งจักรกลงานพืช 
2. สรางเครื่องมอืเตรียมดิน เครื่องปลูกพืช เครื่องมือบํารุงรักษาและเครื่องเก็บเกี่ยวพืชโดยใช

ช้ินสวนสําเร็จตามแบบสั่งงาน 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติงานอานแบบและวางแผนการสรางเครือ่งจักรกลงานพืช  การจัดเตรียมและผลิต
ช้ินสวน การประกอบชิ้นสวน การทดสอบและการจัดทําคูมือการใชเครื่อง ประกอบดวยเครื่องมือเตรียมดิน 
เครื่องปลูกพืช เครื่องมือบํารุงรกัษา และเครื่องเก็บเกี่ยวพืช  
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2102-2411 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสตัวเล็ก 1 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวเล็กซึ่งใชกรรมวิธกีาร
ผลิตดวยเครือ่งมือกล 

2. เพื่อใหสามารถผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมอืกลตามแบบสั่งงานของอุปกรณโรงเรือนและระบบ
สุขาภิบาลงานสัตวเล็ก เครื่องเตรียมวัตถุดบิอาหาร เครื่องผสมอาหารและเครื่องอัดเม็ดอาหาร
สําหรับสัตวเลก็ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึง
คุณภาพและสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวเลก็ซึ่งใชกรรมวธิีการผลิตดวย

เครื่องมือกล 
2. ผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมอืกลตามแบบสั่งงานของอุปกรณโรงเรือนและระบบสุขาภิบาลงานสัตว

เล็ก เครื่องเตรียมวัตถุดิบอาหาร เครื่องผสมอาหารและเครื่องอัดเม็ดอาหารสาํหรับสัตวเล็ก 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติงานผลิตช้ินสวนเครื่องจักรกลสัตวเล็ก  การอานแบบ การจัดเตรียมวัสดุและ
เครื่องมือกล เชน เครื่องกลึง เครื่องไส เครือ่งกัด เครื่องเจาะและควานและเครื่องตัด ในการผลิตช้ินสวนและ
ตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณโรงเรือนและระบบสุขาภิบาลงานสัตวเล็ก เครื่องเตรียมวัตถุดิบอาหาร เครื่อง
ผสมอาหาร และเครื่องอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวเล็ก 
 
2102-2412 งานประกอบชิน้สวนเครื่องจกัรกลงานสัตวเล็ก 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมคีวามเขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวเล็กซึ่งใชกรรมวิธกีารข้ึน
รูปและประกอบดวยเครื่องมอืงานประกอบ 

2. เพื่อใหสามารถเชื่อมและประกอบชิ้นสวนดวยเครื่องมืองานประกอบตามแบบสั่งงานของ
อุปกรณโรงเรือนและระบบสุขาภิบาลงานสัตวเล็ก เครื่องเตรียมวัตถุดิบอาหาร เครื่องผสมอาหาร
และเครื่องอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวเล็ก 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึง
คุณภาพและสิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวเลก็ซึ่งใชกรรมวธิีการข้ึนรูปและ

ประกอบดวยเครื่องมอืงานประกอบ 
2. เชื่อมและประกอบชิ้นสวนตามแบบสั่งงานของอุปกรณโรงเรอืนและระบบสุขาภิบาลงานสัตว

เล็ก เครื่องเตรียมวัตถุดิบอาหาร เครื่องผสมอาหารและเครื่องอัดเม็ดอาหารสาํหรับสัตวเล็ก 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติงานขึ้นรูปและประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวเล็ก  การอานแบบ การ
จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมืองานประกอบชิ้นสวนและตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณโรงเรือนและระบบสุขาภิบาล 
งานสัตวเล็ก  เครื่องเตรียมวัตถุดิบอาหาร เครื่องผสมอาหาร และเครื่องอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวเล็ก 
 
2102-2413 งานสรางเครื่องจักรกลงานสัตวเล็ก 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจกระบวนการผลิตสัตวเลก็และการสรางเครื่องจักรกลงานสัตวเล็ก 
2. เพื่อใหสามารถสรางชิ้นสวนอปุกรณโรงเรอืนและระบบสุขาภิบาลงานสัตวเล็ก เครื่องเตรียม

วัตถุดิบอาหาร เครื่องผสมอาหารและเครื่องอดัเม็ดอาหารสําหรับสัตวเล็กตามแบบสั่งงาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึง

คุณภาพและสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจกระบวนการผลิตสัตวเลก็และการสรางเครื่องจักรกลงานสัตวเล็ก 
2. สรางชิ้นสวนอปุกรณโรงเรอืน ระบบสุขาภิบาลงานสัตวเล็ก เครื่องเตรียมวตัถุดิบอาหาร เครื่อง

ผสมอาหารตามแบบสั่งงาน 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติงานอานแบบและวางแผนการสรางเครือ่งจักรกลงานสัตวเลก็ การจัดเตรียมและผลิต
ช้ินสวน การประกอบชิ้นสวน  การทดสอบและการจัดทําคูมือการใชเครื่อง ประกอบดวยอปุกรณโรงเรอืนและ
ระบบสุขาภิบาลงานสัตวเล็ก เครื่องเตรียมวัตถุดิบอาหาร เครื่องผสมอาหาร และเครื่องอัดเม็ดอาหารสําหรับ
สัตวเล็ก 
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2102-2414 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสตัวปก 1 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวปกซึ่งใชกรรมวิธกีาร
ผลิตดวยเครือ่งมือกล 

2. เพื่อใหสามารถผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมอืกลตามแบบสั่งงานของอุปกรณโรงเรือนงานสัตวปก 
เครื่องเตรียมวัตถุดิบอาหาร เครื่องผสมอาหารและเครื่องอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวปก 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึง
คุณภาพและสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวปกซึ่งใชกรรมวธิีการผลิตดวยเครื่องมือ

กล 
2. ผลิตช้ินสวนอปุกรณโรงเรอืนงานสัตวปก เครื่องเตรียมวัตถุดิบอาหาร เครื่องผสมอาหารดวย

เครื่องมือกลตามแบบสั่งงาน 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติงานผลิตช้ินสวนเครื่องจักรกลสัตวปก การอานแบบ การจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ
กล เชน เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องเจาะและควานและเครื่องตัด ในการผลิตช้ินสวนและตรวจสอบ
คุณภาพของอุปกรณโรงเรือนงานสัตวปก เครื่องเตรียมวัตถุดิบอาหาร เครื่องผสมอาหารและเครื่องอดัเม็ด
อาหารสําหรับสัตวปก 
 
2102-2415 งานประกอบชิน้สวนเครื่องจกัรกลงานสัตวปก 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการผลิตช้ินสวนเครื่องจักรกลงานสตัวปกดวยเครื่องมืองานประกอบ
ตามแบบสั่งงาน 

2. เพื่อใหสามารถผลิตและประกอบชิ้นสวนดวยเครื่องมืองานประกอบตามแบบสั่งงานของอปุกรณ
โรงเรือนงานสัตวปก เครื่องเตรียมวัตถุดิบอาหาร เครื่องผสมอาหารและเครื่องอัดเม็ดอาหาร
สําหรับสัตวปก 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึง
คุณภาพและสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการผลิตช้ินสวนเครื่องจักรกลงานสัตวปกดวยเครือ่งมืองานประกอบตามแบบสั่งงาน 
2. ผลิตและประกอบชิ้นสวน อุปกรณโรงเรือนงานสัตวปก เครื่องเตรียมวัตถุดบิอาหาร เครื่องผสม

อาหารตามแบบสั่งงาน 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติงานขึ้นรูปและประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวปก การอานแบบ การ

จัดเตรียมวัสด ุ เครื่องมืองานประกอบชิ้นสวนและตรวจสอบคุณภาพของอปุกรณโรงเรอืนงานสัตวปก เครื่อง
เตรียมวัตถุดิบอาหาร เครื่องผสมอาหารและเครื่องอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวปก 
 
2102-2416 งานสรางเครื่องจักรกลงานสัตวปก 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวปกซึ่งใชกรรมวิธกีาร
ผลิตดวยเครือ่งมือกล 

2. เพื่อใหสามารถสรางโดยใชช้ินสวนสําเร็จตามแบบสั่งงานของอุปกรณโรงเรอืนงานสัตวปก 
เครื่องเตรียมวัตถุดิบอาหาร เครื่องผสมอาหารและเครื่องอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวปก 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึง
คุณภาพและสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวปกซึ่งใชกรรมวธิีการผลิตดวยเครื่องมือ

กล 
2. สรางชิ้นสวนเครื่องจักรกล เครือ่งเตรียมวัตถุดบิอาหาร เครื่องผสมอาหารและอุปกรณโรงเรอืน

งานสัตวปก ตามแบบสั่งงานของ 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบและวางแผนการสรางเครื่องจักรกลสตัวปก  การจดัเตรียมและ
ผลิตช้ินสวน การประกอบชิ้นสวน การทดสอบและการจัดทําคูมือการใชเครื่อง ประกอบดวยอุปกรณโรงเรือน
สัตวปก เครื่องเตรียมวัตถุดิบอาหาร เครื่องผสมอาหารและเครื่องอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวปก 
 
2102-2417 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสตัวน้ํา 1 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวน้ําซึ่งใชกรรมวิธกีาร
ผลิตดวยเครือ่งมือกล 

2. เพื่อใหสามารถผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมอืกลตามแบบสั่งงานของอุปกรณระบบน้ําเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เครื่องใหอาหาร เครื่องจับ อุปกรณแปรรูปและเครื่องบรรจุภัณฑสําหรับสัตวน้ํา 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึง
คุณภาพและสิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวน้าํซึ่งใชกรรมวิธกีารผลิตดวยเครื่องมอื

กล 
2. ผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมอืกลตามแบบสั่งงานของอุปกรณระบบน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

เครื่องใหอาหาร เครื่องจับ อุปกรณแปรรูปและเครื่องบรรจภุณัฑสําหรับสัตวน้ํา 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติงานผลิตช้ินสวนเครื่องจักรกลงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การอานแบบ การจัดเตรียมวัสดุ
และเครื่องมือกล เชน เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องเจาะและควานและเครื่องตัด ในการผลิตช้ินสวน
และตรวจสอบคุณภาพของระบบน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยง เครื่องใหอาหารสัตวน้ํา เครื่องจับสัตวน้ํา อุปกรณแปร
รูปสัตวน้ําและเครื่องบรรจุภัณฑสําหรับสัตวน้ํา 
 
2102-2418 งานประกอบชิน้สวนเครื่องจกัรกลงานสัตวน้ํา 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหนาท่ีการทาํงานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวน้ําซึ่งใชกรรมวิธกีารข้ึน
รูปและประกอบดวยเครื่องมอืงานประกอบ 

2. เพื่อใหสามารถผลิตและประกอบชิ้นสวนดวยเครื่องมืองานประกอบตามแบบสั่งงานของอปุกรณ
ระบบน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  เครื่องใหอาหาร เครื่องจับ อุปกรณแปรรูปและเครื่องบรรจุ
ภัณฑสําหรับสัตวน้ํา 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึง
คุณภาพและสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวน้าํซึ่งใชกรรมวิธกีารข้ึนรูปและ

ประกอบดวยเครื่องมอืงานประกอบ 
2. ผลิตและประกอบชิ้นสวน อุปกรณการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  เครื่องใหอาหาร เครื่องจับ อุปกรณแปร

รูปและบรรจุภณัฑสัตวน้ําตามแบบสั่งงาน 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติงานขึ้นรูปและประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การอานแบบ 
การจัดเตรียมวสัดุ เครื่องมืองานประกอบชิ้นสวนและตรวจสอบคุณภาพของระบบน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
เครื่องใหอาหาร เครื่องจับ อุปกรณแปรรูปและเครื่องบรรจภุณัฑสําหรับสัตวน้ํา 
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2102-2419 งานสรางเครื่องจักรกลงานสัตวน้ํา 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ระบบน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยง การใหอาหาร การแปร
รูปการจับและการบรรจภุัณฑ หลักการสรางเครื่องจักรกลงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

2. เพื่อใหสามารถสรางอุปกรณระบบน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เครื่องใหอาหารเครื่องจับ 
อุปกรณแปรรูปและเครื่องบรรจุภัณฑสําหรับสัตวน้ําโดยใชช้ินสวนสําเร็จตามแบบสั่งงาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึง
คุณภาพและสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการสรางเครื่องจักรกลเพาะเลี้ยง ใหอาหาร จับ แปรรูป บรรจุภณัฑสัตวน้ํา 
2. สรางอุปกรณระบบน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เครื่องใหอาหารเครื่องจบั อุปกรณแปรรูปและ

เครื่องบรรจุภัณฑสําหรับสัตวน้ําโดยใชช้ินสวนสําเร็จตามแบบสั่งงาน 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบและวางแผนการสรางเครื่องจักรกลงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การ
จัดเตรียมและผลิตช้ินสวน การประกอบชิ้นสวน การทดสอบและการจัดทําคูมือการใชเครื่อง ประกอบดวย
ระบบน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยง เชน การกรองน้ําและการนํากลับมาใชใหม การเติมอากาศ การฆาเชื้อ การบําบัดน้ํา
และบออนุบาล  เครื่องใหอาหาร เครื่องจับ อปุกรณแปรรูปและเครื่องบรรจภุัณฑสําหรับสัตวน้ํา 
 
2102-2501 งานสรางชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก 6 (12) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสรางชิ้นสวนของแมพิมพพลาสติก 
2. เพื่อใหสามารถสรางชิ้นสวนของแมพิมพพลาสติก 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน  มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสวนรวม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการสรางชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก 
2. สรางชิ้นสวนแมพิมพ ดวยเครือ่งจักรกลพื้นฐาน 
3. กําหนดรายละเอียดช้ินสวนมาตรฐานที่ใชรวมกับแมพิมพ 
4. วัดและตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพ 
5. ประกอบชิ้นสวนของแมพิมพพลาสติก 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาการทํางานของแมพิมพพลาสติก สวนประกอบของแมพิมพพลาสติก การเตรียมวัสดุและ
ช้ินสวนมาตรฐาน 
 ปฏิบัติงานสรางชิ้นสวนแมพิมพพลาสติกดวยเครื่องจักรกลพื้นฐาน และนํามาประกอบเปนชุด
แมพิมพ 
 
2102-2502 งานสรางแมพิมพฉีด 1 3 (6) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพฉีด สวนท่ีเปน Cose และ Cavity 
2. เพื่อใหสามารถสรางแมพิมพฉีดสวนท่ีเปน Cose และ Cavity 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน และมีความประณีต  ปลอดภยั มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการใชเครื่องมือและอุปกรณในการสรางชิ้นสวน 
2. สรางชิ้นสวนแมพิมพท่ีเปนสวน cose และ Cavity 
3. วัดและตรวจสอบชิ้นสวนตามแบบ 
4. ประกอบชุดแมพิมพ  ทดลอง  แกไข 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับกรรมวิธีการข้ึนรปูพลาสติกโดยการฉีด ประเภทของแมพิมพฉีด หนาท่ีและ
สวนประกอบ 
 ปฏิบัติงานสรางแมพิมพฉีด  การประกอบและปรับฟต การทดลองใชงาน การแกไขขอบกพรอง 
 
2102-2503 งานสรางแมพิมพฉีด 2 3 (6) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของระบบปลดชิ้นงาน และการหลอเย็น 
2. เพื่อใหสามารถสรางสวนประกอบของระบบปลดชิ้นงาน และการหลอเย็น 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระเบียบ แบบแผน และมีความประณีต มีความปลอดภัย มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการสราง ระบบปลดชิ้นงาน และระบบหลอเย็น 
2. สรางสวนประกอบของระบบปลดชิ้นงานและระบบหลอเย็น 
3. วัดและตรวจสอบชิ้นสวนตามแบบ 
4. ประกอบชุดแมพิมพ ทดลอง แกไข 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบระบบคันปลด และระบบหลอเย็นของแมพิมพฉีด 
 ปฏิบัติงานสรางแมพิมพสวนระบบคันปลด ระบบหลอเย็น ประกอบและปรับแตง การทดลองใชงาน 
 
2102-2504 งานสรางแมพิมพเปา 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของแมพิมพเปา 
2. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือและอุปกรณทําแมพิมพเปา 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง 

และสวนรวม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการสรางแมพิมพเปา 
2. สรางแมพิมพเปา ตามรูปแบบงานที่กําหนด 
3. วัดและตรวจสอบชิ้นสวนตามแบบ 
4. ประกอบชุดแมพิมพ ทดลอง แกไข 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาการทํางานของแมพิมพเปา สวนประกอบของแมพิมพเปา 
 ปฏิบัติงานสรางสวนประกอบของแมพิมพเปา การเลือกใชวัสดุเครื่องมือในการทําช้ินสวน การ
ประกอบและปรับฟต การทดลองใชงาน การแกไข 
 
2102-2505 งานสรางแมพิมพอัด 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของแมพิมพอัด 
2. เพื่อใหสามารถสรางชิ่นสวนของแมพิมพอัด อัดและตรวจสอบประกอบชุดแมพิมพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต ปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและ

สวนรวม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการสรางแมพิมพอดั 
2. สรางชิ้นสวนแมพิมพอัด ตามแบบที่กําหนด 
3. วัดและตรวจสอบชิ้นสวนตามแบบที่กําหนด 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาการทํางานของแมพิมพอัด สวนประกอบของแมพิมพอัด 
 ปฏิบัติงานสรางสวนประกอบแมพิมพอัด การเลือกใชวัสดุและเครื่องมือในการสรางชิ้นสวน การ
ประกอบและปรับฟต การทดลองใชงาน การแกไข 
 
2102-2506 งานซอมและบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการซอมบํารุง แมพิมพพลาสติก 
2. เพื่อใหสามารถกําหนดวิธีการ ซอมช้ินสวนแมพิมพพลาสติก 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตระหนกัถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก 
2. วางแผนกําหนดขั้นตอนเตรียมวัสดุอุปกรณในการซอมบํารงุแมพิมพ 
3. ถอดประกอบและปรับเปลี่ยนชิ้นสวนแมพิมพ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก การถอดประกอบชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก การวางแผน
การซอมบํารุงช้ินสวนแมพิมพพลาสติก 
 ปฏิบัติงานซอมแมพิมพ การถอดเปลี่ยนช้ินสวนมาตรฐาน การสรางชิ้นสวนทดแทน 
 
2102-2507 ขบวนการขึ้นรูปพลาสติก 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ หลักการการขึ้นรูปพลาสติก 
2. เพื่อใหสามารถเลือกขบวนการขึ้นรูปพลาสติกใหเหมาะสมกับงาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานที่มีระบบแบบแผน มีความปลอดภยั มีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสวนรวม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการขึ้นรูปพลาสติก 
2. เลือกใชชนิดของพลาสติก 
3. เลือกกรรมวิธีข้ึนรูป 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการของขบวนการขึ้นรูปพลาสติก ดวยเครื่องจักรกลพลาสติกชนิดตาง ๆ การเลือก
เครื่องจักรขึ้นรปูใหเหมาะสมกับประเภทของพลาสติก 
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2102-2508 พลาสติกเทคโนโลย ี 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแบงชนิดและประเภทของพลาสติก 
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชพลาสติกใหเหมาะสมกับงาน 
3. เพื่อใหทํางานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูชนิดและการแบงประเภทพลาสติก 
2. เขาใจโครงสรางทางเคมีและฟสิกสของพลาสติก 
3. เลือกใชชนิดและกรรมวิธีข้ึนรูปพลาสติก 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาที่มาของพลาสติก โครงสรางโมเลกลุของพลาสติก คุณสมบัติและการใชงานของพลาสติกชนิด
ตาง ๆ ความปลอดภัยและมลภาวะที่เกิดจากการใชพลาสติก 
 
2102-2509 การเขียนแบบแมพิมพพลาสติก 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานแมพิมพพลาสติก 
2. เพื่อใหสามารถอานแบบ และสเกตซแบบ แมพิมพพลาสติก 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบมีแบบแผนและตระหนักถึง

มาตรฐานความปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการอานแบบ ภาพประกอบ ของแมพิมพพลาสติก 
2. เขียนภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ตามมาตรฐานงานเขียนแบบ 
3. กําหนดรายละเอียดในแบบและตารางรายการของกรอบมาตรฐานที่กําหนด 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติอานแบบ สเกตซ และเขียนแบบแมพิมพ  การเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น 
และแบบสั่งงานแมพิมพ 
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2102-2601 งานสรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะ 6 (12) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจ งานสรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะตามมาตรฐาน การใชเครื่องมือ การวัดและ

ตรวจสอบ ความปลอดภัย 
2. เพื่อใหมีทักษะในงานสรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะวัดตรวจสอบ ประกอบชุดดายเซ็ท (Die set) 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการสรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะตามมาตรฐานที่กําหนดและความปลอดภัย 
2. สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะตามแบบที่กําหนด 
3. วัดและตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพโลหะตรงตามแบบ 
4. ประกอบชุดดายเซ็ท  (Die set) ตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานสรางชิ้นสวนมาตรฐาน  สําหรับเครื่องมือในงานแมพิมพโลหะ ประกอบดวย 
Punch Shank , Punch Holder , Guide Bush , Guide Post , Die Holder ดวยเครื่องมือกลพื้นฐาน ใชเครื่องมอืวัด
ตรวจสอบชิ้นงานที่ไดตามพิกัด ประกอบชุดดายเซ็ท (Die set) เทียบมาตรฐานการตรวจสอบ 

 
2102-2602 งานสรางแมพิมพตัด 1 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการใชเครื่องมือและอุปกรณรางแบบ สรางชิ้นสวนแมพิมพตัด  (Blanky Die) 
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณสรางแมพิมพตัด อบชุบ ประกอบชุดแมพิมพ 

ตรวจสอบติดตั้งและทดลองแมพิมพตัด 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการใชเครื่องมือและอุปกรณรางแบบ สรางชิ้นสวนแมพิมพตัด (Blanking Die) ตรง

ตามลักษณะงาน 
2. สรางชิ้นสวนพันชและดาย (Punch & Die) ตามคา Clearance จากตาราง 
3. วัดและตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพตัด ตรงตามแบบ 
4. อบชุบ พันชและดาย ตามคาความแข็งท่ีกําหนด 
5. ประกอบชุดแมพิมพและติดตั้งทดลอง แกไขตรงตามลักษณะงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเลือกใชเครื่องมือและอุปกรณรางแบบ สรางชิ้นสวนแมพิมพตัด  (Blanking Die) 
ไดแก Punch, Die,  Stripper Plate,  Back Plate,  Gages อบชุบพันชและดาย วัดตรวจสอบประกอบชิ้นสวน
แมพิมพตัดเขากับดายเซ็ท (Die Set) ติดตั้งทดลองบนเครื่องปม  การบํารุงรักษาและความปลอดภยั 
 
2102-2603 งานสรางแมพิมพตัด 2 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการสรางชิ้นสวนแมพิมพตัดเจาะ  
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณสรางแมพิมพตัดเจาะ อบชุบ ประกอบชุดแมพิมพ 

ตรวจสอบ ติดตั้งและทดลอง 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการสรางชิ้นสวนแมพิมพตัดเจาะ   
2. สรางชิ้นสวนพนัชและดาย (Punch & Die) ตามคา  Clearance จากตาราง 
3. วัดและตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพตัดเจาะตรงตามแบบ 
4. อบชุบพันชและดาย ตามคาความแข็งท่ีกําหนด 
5. ประกอบชุดแมพิมพและติดตั้งทดลองตรงตามลักษณะงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเลือกใชเครื่องมือและอุปกรณสรางชิ้นสวนแมพิมพตัดเจาะ (Piercing Die)  อบชุบ
พันชและดาย  วัดตรวจสอบประกอบชิ้นสวนแมพิมพตัดเจาะเขากับดายเซ็ท (Die Set) ติดตั้งทดลองบนเครื่อง
ปม การบํารุงรักษาและความปลอดภัย 
 
2102-2604 งานสรางแมพิมพขึ้นรูป 1 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจชนิดของแมพิมพข้ึนรูป การสรางชิ้นสวนแมพิมพปมข้ึนรูป (Forming Die) 
2. เพื่อใหมีทักษะในการเลือกใชวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณรางแบบตาง ๆ ช้ินสวนแมพิมพปมข้ึน

รูป (Forming Die) อบชุบ ประกอบชุดแมพิมพ ตรวจสอบติดตั้งและทดสอบ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการสรางชิ้นสวน แมพิมพปมข้ึนรูป (Forming Die) 
2. สรางชิ้นสวนพันชและดาย (Punch & Die) ตามรูปแบบงานที่กําหนด 
3. วัดและตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพปมข้ึนรูปตรงตามแบบ 
4. อบชุบพันชและดายตามคาความแข็งท่ีกําหนด 
5. ประกอบชุดแมพิมพและติดตั้งทดลองแกไขตรงตามลักษณะงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเลือกใชวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณรางแบบทําช้ินสวนแมพิมพปมข้ึนรูป (Forming 
Die) อบชุบพั้นชและดาย  วัดตรวจสอบประกอบชิ้นสวนแมพิมพ ติดตั้งทดลองบนเครื่องปม การบํารุงรักษา
และความปลอดภัย 
 
2102-2605 งานสรางแมพิมพขึ้นรูป 2 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการสรางชิ้นสวนแมพิมพอัดข้ึนรูป  (Drawing Die) 
2. เพื่อใหมีทักษะในการเลือกใชวัสดุ เครื่องมอืและอุปกรณรางแบบ ทําช้ินสวนแมพิมพอัดข้ึนรูป 

(Drawing Die) อบชุบ ประกอบชุดแมพิมพ ตรวจสอบติดตั้งและทดลอง 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการสรางชิ้นสวนแมพิมพอัดข้ึนรปู (Drawing Die) 
2. สราง  Draw Punch และ Draw Die ตามรูปแบบงานที่กําหนด 
3. วัดและตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพอัดข้ึนรูป ตรงตามแบบ 
4. อบชุบพั้นชและดาย ตามคาความแข็งท่ีกําหนด 
5. ประกอบชุดแมพิมพและติดตั้ง ทดลองแกไข ตรงตามลักษณะงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเลือกใชวัสดุ เครื่องมือและอปุกรณรางแบบทําช้ินสวน แมพิมพอัดข้ึนรูป (Drawing 
Die) ไดแก Draw Punch,  Draw Die,  Shedder , Stripper Plate และชุด Coution อบชุบพันซและดาย วัด
ตรวจสอบประกอบชิ้นสวนแมพิมพ ติดตั้งทดลองบนเครื่องปม การบํารุงรักษาและความปลอดภัย 
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2102-2606 งานสรางแมพิมพขึ้นรูป 3 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการสรางชิ้นสวนแมพิมพแบบตอเนื่อง  (Progressive Die) 
2. เพื่อใหมีทักษะในการเลือกใชวัสดุ เครื่องมอืและอุปกรณรางแบบทําช้ินสวนแมพิมพ

แบบตอเนื่อง  (Progressive Die) อบชุบ ประกอบชุดแมพิมพ ตรวจสอบติดตั้งและทดลอง 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการสรางชิ้นสวนแมพิมพแบบตอเนื่อง  (Progressive Die) 
2. สรางชุดพันชและดาย ตามแบบงานที่กําหนด 
3. วัดและตรวจสอบชิ้นสวนแมพิมพแบบตอเนื่องตรงตามแบบ 
4. อบชุบพันชและดายตามคาความแข็งท่ีกําหนด 
5. ประกอบชุดแมพิมพและติดตั้ง ทดลองแกไขตามตามลักษณะงาน 
6. ประกอบชุดแมพิมพและติดตั้ง ทดลองแกไข ตรงตามลักษณะงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏิบัติเลือกใชวัสดุ เครื่องมือและอปุกรณรางแบบทําช้ินสวน แมพิมพ
แบบตอเนื่อง  (Progressive Die) ดวยเครื่องมอืกลท่ีมีความแมนยําสูง อบชุบชุดพันชและดาย วัดตรวจสอบ
ประกอบชิ้นสวนแมพิมพ ติดตั้งทดลองบนเครื่องปม การบํารุงรักษาและความปลอดภัย 
 
2102-2607 เขียนแบบแมพิมพโลหะ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการอานแบบสวนประกอบของแมพิมพโลหะ มาตรฐานการเขียนแบบ
แมพิมพ 

2. เพื่อใหมีทักษะในการอานแบบ เขียนแบบ แยกชั้นและภาพประกอบ การวาง Lay-out scrop strip 
กําหนดคา Clearance มาตรฐานการเขียนแบบแมพิมพ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการอานแบบภาพประกอบของชิ้นสวนแมพิมพโลหะตามมาตรฐาน 
2. วาง Lay – out Scrop Strip บนแบบตรงตามขั้นตอน 
3. เขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ ตามระบบมาตรฐานงานเขียนแบบ 
4. กําหนดรายละเอียดลงในแบบและตารางรายการของกรอบมาตรฐานที่กําหนด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ อานแบบสวนประกอบของแมพิมพโลหะ การวาง Lay-out scrap strip การกําหนด 
Clearance ของพันชและดาย เขียนแบบแยกชิ้นและภาพประกอบ มาตรฐานการเขียนแบบแมพิมพ  การ
พิจารณารายละเอียดลงในแบบและตารางรายการ 
 
2102-4X01-6 ปฏิบัติงาน....................... 1-6 * (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับสาขางาน
ท่ีศึกษาอยู 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทฤษฎี ข้ันตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานที่เกี่ยวของกับ
สาขางานที่ศึกษาอยู 

3. เพื่อใหสามารถจัดเตรียม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือ ดําเนนิการและแกไขปญหาตามหลักการ
และขั้นตอนการทํางานของสาขางานที่ศึกษาอยู  

4. เพื่อใหมีกิจนิสยัท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด 
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภยั 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทฤษฎี ข้ันตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานที่เกี่ยวของกับสาขางานที่

ศึกษา 
2. วางแผนการทํางาน จัดเตรียม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุท่ีใช ดําเนินการและ

แกไขปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและขั้นตอนการทํางานของสาขางานที่ศึกษา
อยู 

คําอธิบายรายวชิา 
 ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะหงาน (Job Analysis) ท่ีจะใหผูเรียนฝกปฏิบัติ โดย
ใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการรับคําสั่ง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียม ปรับตั้ง 
บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุท่ีใช การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการ
และขั้นตอนการทํางานของสาขางานที่ศึกษาอยูพรอมท้ังการเขียนรายงานสรุปผลการทํางานเปนรายชิ้นงาน
และเปนรายสัปดาห 
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2102-2701 วิทยาศาสตรฟอกหนัง 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูนิยามของหนังแตละชนิด 
2. เพื่อใหมีความเขาใจสวนประกอบทางเคมีของหนัง 
3. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับโปรตีนและไขมันในหนัง 
4. เพื่อใหมีความเขาใจปฏิกิริยาของหนังและเคมี 
5. เพื่อใหมีความเขาใจการตรวจสอบอุณหภูมิท่ีหนังหด 
6. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนกระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตร 
7. เพื่อใหมีความรูเอนไซมเบื้องตน 
8. เพื่อใหมีความเขาใจอัตราการเกิดปฏิกิริยาในการดองกรด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจลักษณะ สมบัติและชนิดของหนัง 
2. บอกสวนประกอบทางเคมีของหนัง 
3. บอกปฏิกิริยาของหนังในกระบานการฟอกดานเคมี 
4. ตรวจสอบอุณหภูมิท่ีหนังหด 
5. ดําเนินการขั้นตอนกระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตร 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติ นิยามของหนังแตละชนิด สวนประกอบทางเคมีของหนัง องคประกอบโครงสราง
และการเกิดปฏิกิริยาของโปรตนีและไขมัน ปฏิกิริยาของหนังกับเคมีชนิดตางๆและอุณหภูมิ ตรวจสอบ
อุณหภูมิท่ีหนังหด ข้ันตอนทางวิทยาศาสตรในกระบวนการแชหนัง ปนปูนและถอดขน ปนรํา ดองกรด 
กระบวนการสุก รีแทน เอ็มไซมเบื้องตน อัตราการเกิดปฏิกิริยาในการดองกรด  
 
2102-2702 กรรมวิธีฟอกหนัง 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูประวัติความเปนมาของหนังฟอก 
2. เพื่อใหมีความเขาใจลักษณะ สมบัติของหนังสัตว 
3. เพื่อใหมีความเขาใจในการจําแนกประเภทของหนังแตละชนิด 
4. เพื่อใหมีความเขาใจการเก็บรักษาหนังดิบ 
5. เพื่อใหมีความเขาใจกรรมวิธีการฟอกหนัง 
6. เพื่อใหมีความเขาใจการปรับสภาพคุณสมบัติของหนังหลงัการฟอก 
7. เพื่อใหมีความเขาใจการตกแตงหนังสําเร็จ 
8. เพื่อใหมีความเขาใจการตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพหนังสําเร็จ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจลักษณะสมบัติของหนังสัตว 
2. จําแนกประเภทของหนังสัตวแตละชนิด 
3. บอกวิธีการเก็บรักษาหนังดิบ 
4. อธิบายกระบวนการฟอกหนัง 
5. อธิบายการยอมและปรับสภาพคุณสมบัติของหนังหลังการฟอก 
6. บอกวิธีการตกแตงหนังสําเร็จ 
7. บอกตรวจสอบและทดสอบคุณภาพหนังสําเร็จ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหนังฟอก โครงสรางพืน้ฐานของหนังสัตว จําแนกประเภทของ
หนังสัตวชนิดตางๆ การตากแหง การแชน้ําเกลือ การหมักเกลือแหง การดองกรด ข้ันตอนการฟอกหนงั การ
ฟอกดวยโครม การฟอกดวยเปลือกไม(ฝาด) การฟอกดวยน้ํามัน การฟอกดวยสารสังเคราะห การยอมและปรับ
สภาพคุณสมบัติของหนังหลังการฟอก เทคนิคการทําแหงแบบตางๆ การตกแตงหนังสาํเร็จ การคัดแบงเกรด 
ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี วิเคราะหตําหนิและแผลเปนชนิดตางๆของหนัง 
 
2102-2703 วัสดุฟอกหนัง  2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูแหลงท่ีมาของหนังดิบ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจลักษณะสมบัติของหนังววัและกระบือและสัตวชนิดอื่น 
3. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการตรวจคุณภาพหนังดิบหมักเกลือและหนังดิบหมักเกลือฟอกหนงัขน 
4. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีรักษาคุณภาพของหนังดิบ 
5. เพื่อใหมีความเขาใจคุณสมบัติหนังสําเร็จ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจแหลงท่ีมาของหนังดิบ 
2. บอกลักษณะสมบัติของหนังววัและกระบือและสัตวชนิดอื่น 
3. บอกวิธีตรวจคุณภาพหนังดิบหมักเกลือและหนังดิบหมักเกลือฟอกหนังขน 
4. บอกวิธีการรักษาคุณภาพหนังดิบ 
5. อธิบายคุณสมบัติหนังสําเร็จ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาแหลงท่ีมาของหนังเค็มหมักเกลือ หนังเลือดววักระบือ หนังเค็มหมักเกลือ หนังวัว กระบือ แพะ 
แกะ กระตาย จระเข งู นกกระจอกเทศ และหนังสัตวประเภทอื่นๆ วิธีการตรวจคุณภาพหนงัดิบ วิธีการรักษา
คุณภาพหนังดิบ การใชงานและคุณสมบัติหนังสําเร็จ เชน กระเปา รองเทา เฟอรนิเจอร ของเลนสุนัข เปนตน 
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2102-2704 การควบคุมคุณภาพหนัง 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการควบคุมคุณภาพทางกายภาพของหนงั 
2. เพื่อใหมีความเขาใจการควบคุมคุณภาพทางเคมีของหนัง 
3. เพื่อใหมีความเขาใจการควบคุมคุณภาพในแตละข้ันตอนผลิต 
4. เพื่อใหมีความเขาใจการควบคุมคุณภาพหนังสําเร็จ 
5. เพื่อใหมีความเขาใจการใชเครื่องมือและอุปกรณในการควบคุมคุณภาพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของหนัง 
2. ตรวจสอบคุณภาพทางเคมีของหนัง 
3. ตรวจสอบคุณภาพระหวางกระบวนการผลิต 
4. ตรวจสอบคุณภาพหนังสําเร็จ 
5. ใชเครื่องมือและอุปกรณในการควบคุมคุณภาพ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหนังทางดานกายภาพ และเคมีชนิดตางๆ การควบคุม
คุณภาพระหวางกระบวนผลิตแตละข้ันตอน การควบคุมคุณภาพหนังสําเร็จ ความสําคัญของการควบคุม
คุณภาพในแตละกระบวนการผลิตหนัง  เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชทดสอบคุณสมบัติดานกายภาพและเคมีของ
หนัง 
 
2102-2705 การบําบัดของเสียฟอกหนัง  3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจกระบวนการผลิตและของเสียในอุตสาหกรรมฟอกหนัง 
2. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการลดมลพิษน้ําเสีย 
3. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการลดของเสียจากการผลิต 
4. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการบําบัดน้ําเสีย 
5. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการกําจัดของเสีย 
6. เพื่อใหมีความเขาใจการติดตามควบคุมดูแล 
7. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับมาตรฐานสําหรับการกํากับดูแลโรงงานฟอกหนัง 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกระบวนการผลิตและของเสียในอุตสาหกรรมฟอกหนัง 
2. ดําเนินการลดมลพิษน้ําเสีย 
3. ดําเนินการลดของเสียจากการผลิต 
4. ดําเนินการบําบัดน้ําเสีย 
5. ดําเนินการกําจัดของเสีย 
6. ดําเนินการติดตามควบคุมดูแลตามมาตรฐานโรงงานฟอกหนงั 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมฟอกหนัง แหลงกําเนิดของเสียแตละ
ข้ันตอนในกระบวนการผลิต วธิีการลดมลพิษน้ําเสียและของเสียจากการผลติ การบําบัดน้ําเสียและจํากัดของ
เสีย การติดตามและควบคุมดูแล มาตรฐานสําหรับการกํากับดูแลโรงงานฟอกหนัง 
 
2102-2706 การออกแบบกายภาพหนัง 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
3. เพื่อใหมีความเขาใจสัดสวน มาตรฐานของหนัง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบผลิตภณัฑหนัง 
2. ออกแบบและเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑหนัง 
3. เลือกใชหนังตามสัดสวน มาตรฐานของหนัง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชงานและออกแบบหนังสําหรับผลิตภัณฑหนังประเภทตางๆ เชน 
รองเทา กระเปา เฟอรนิเจอร เบาะรถยนต เรียนรูเรือ่งการใชสีใหเหมาะสมกับรูปทรงและลวดลาย วิธีการเลือก
ลวดลายตางๆ ใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ เทคนิคการตกแตงหนังเพื่อใหไดหนังรูปแบบตางๆ ตามความ
ตองการของตลาดและสมัยนิยม 
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2102-2707 การฟอกหนังขั้นตน 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการฟอกหนังข้ันตน 
2. เพื่อใหมีความเขาใจการรักษาสภาพหนังดิบและการแชน้ําคืนสภาพ 
3. เพื่อใหมีความเขาใจการแชดางกําจัดขน 
4. เพื่อใหมีความเขาใจการหมักยอยสลายโปรตีนดวยเอ็มไซน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการฟอกหนังข้ันตน 
2. ดําเนินการรักษาสภาพหนังดิบและการแชน้ําคืนสภาพ 
3. ดําเนินการแชดางกําจัดขน 
4. ดําเนินการยอยสลายโปรตีนดวยเอ็นไซน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหนังชนิดตางๆ การรักษาสภาพหนงัดิบ การแชน้ําคืนสภาพ การแชดางกําจัด
ขน การกําจัดดาง การหมักยอยสลายโปรตีนบางสวนดวยเอม็ไซน 
 
2102-2708 กระบวนการฟอกหนัง 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจกระบวนการฟอกหนัง 
2. เพื่อใหมีความเขาใจการกําจัดไขมันของหนัง 
3. เพื่อใหมีความเขาใจในการดองกรด 
4. เพื่อใหมีความเขาใจการฟอกหนังดวยสารฟอกฝาดและสารฟอกโครม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจกระบวนการฟอกหนัง 
2. ดําเนินการกําจัดไขมันของหนัง 
3. ดําเนินการนําหนังมาดองกรด 
4. ดําเนินการฟอกหนังดวยสารฟอกฝาดและสารฟอกโครม 
5. ทําความสะอาดหนังและลางดางจากหนัง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการกําจัดไขมัน การดองกรด การฟอกหนังดวยสารฟอกฝาด การฟอกหนัง
ดวยสารฟอกโครม ลางสิ่งสกปรก และลางดาง 



 

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 83 ~

2102-2709 กระบวนการฟอกรีแทน 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจกระบวนการฟอกรีแทน 
2. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการฟอกซ้ํา การยอมสี และการใหน้ํามัน 
3. เพื่อใหมีความเขาใจกระบวนการฟอกซ้ํา โดยใชสารเคมี 
4. เพื่อใหมีความเขาใจความสําคัญของนิวทริลไลซ IEP(Isoelectric point)กับหนัง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจกระบวนการฟอกรีแทน 
2. อธิบายความสําคัญการนิวทริลไลซ IEP(Isoelectric point)กับหนัง 
3. ดําเนินการฟอกซ้ํา ยอมสี และการใหน้ํามัน 
4. ดําเนินการฟอกซ้ําโดยใชสารเคมี 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฟอกซ้ํา (Retaining) การยอมสี และการใหน้ํามัน กระบวนการฟอกซ้ํา 
การใชสารเคมีตางๆ ความสําคัญของนิวทริลไลซ IEP (Isoelectric point)กับหนัง 
 
2102-2710 กระบวนการตกแตงหนัง 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจกระบวนการตกแตงหนัง 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชสารเคมีกับงานหนัง 
3. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการปรับสภาพหนังกอนยอมส ี
4. เพื่อใหมีความเขาใจกระบวนการฟอกยอมสสีําหรับหนังฟอกโครมและหนังฟอกฝาด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจกระบวนการตกแตงหนังและการใชเคมีกับงานหนัง 
2. ดําเนินการปรับสภาพหนังกอนยอมส ี
3. ดําเนินการฟอกยอมสีสําหรับหนังฟอกโครม 
4. ดําเนินการฟอกยอมสีสําหรับหนังฟอกฝาด 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับสภาพหนังกอนการยอมส ี การเตรียมหนังใหพรอมสําหรับการ
ตกแตงสีหนัง ข้ันตอนการตกแตงสีหนัง เคมีชนิดตางๆที่ใชในการตกแตงสีหนัง วัสดอุุปกรณในการผลิตสี การ
เก็บและปองกันอันตรายจากสียอม สูตรการผสมสี การทําสีชนิดตางๆขึ้นใชเอง 
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2102-2711 เคร่ืองจักรกลฟอกหนัง 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานเครื่องมือ เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมฟอกหนัง 
2. เพื่อใหมีความเขาใจในการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมฟอกหนงั 
3. เพื่อใหมีความเขาใจในการวางผังโรงฟอกหนงั 
4. เพื่อใหมีความเขาใจในการวางแผนการผลิตหนัง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานเครื่องมือ เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมฟอกหนัง 
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมฟอกหนัง 
3. วางผัง เครื่องมอื เครื่องจักร อปุกรณโรงฟอกหนัง 
4. วางแผนการผลติหนัง  

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักรกลที่ใชในอุตสาหกรรมฟอกหนังเชน ถังปน  เครื่องขูด
เศษเนื้อ เครื่องผาแยก เครื่องรดีน้ํา เครื่องโกนผืนหนังฯลฯ หลักการในการวางผังโรงงาน การบํารุงรักษา การ
วางแผนการผลติ 
 
2102-2712 การผสมสีและการเทียบส ี 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจทฤษฏีสี หลักการผสมสแีละหลักการยอมเทียบสีหนัง 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการผสมสียอมและการยอมเทียบสีหนัง 
3. เพื่อใหมีความเขาใจการยอมและการเทียบสีหนัง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการผสมสีและหลักการยอมเทียบสีหนัง 
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ สารเคมีในการผสมสีและการยอมเทียบสีหนัง 
3. คํานวณปริมาณสีและสารเคมีท่ีใชในการยอมเทียบสีหนัง 
4. ยอมสีและการเทียบสีหนัง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีสี หลักการยอมเทียบสี การเลือกประเภทสียอม การผสมสียอม การ
ยอมสีหนังเพือ่การเทียบสี 
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2201 - 2705 จิตวิทยาทั่วไป 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา 
2. สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมไดอยางมีความสุข 
3. มีคุณธรรม  จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา 
2. ตัดสินใจในการแกปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
3. ใชจิตวิทยาในการประชาสัมพันธ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติและความเปนมาของวิชาจิตวิทยา การรับรู การเรียนรู  การจํา   

การคิด และการตัดสินใจของมนุษย ตลอดจนแรงผลักดันทางดานพฤติกรรมของมนุษย 


