
จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง 
 

2102-2101 เขียนแบบเคร่ืองกล 2 (4) 
2102-2102 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (4) 
2102-2103 การวัดละเอียด 2 (3) 
2102-2104 ช้ินสวนเคร่ืองกล 2 (2) 
2102-2105 คณิตศาสตรเคร่ืองกล 2 (2) 
2102-2106 งานเคร่ืองมือกล 1 6 (14) 
2102-2107 งานเคร่ืองมือกล 2 6 (14) 
2102-2108 งานเคร่ืองมือกล 3 6 (14) 
2102-2109 งานเครื่องมือกลซีเอ็นซี 6 (14) 
2102-2102 งานอบชุบโลหะ 3 (7) 
2102-2102 กรรมวิธีการผลิต 2 (2) 
2102-2112 งานสรางเคร่ืองมือจับยึดชิ้นงาน 3 (7) 
2102-2113 กลศาสตรเคร่ืองกล 2 (2) 
2102-410x งานเคร่ืองมือกล x * (*) 
2102-6101 งานซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล 3 (7) 
2102-6102 งานแมพิมพโลหะ 3 (7) 
2102-6103 งานแมพิมพพลาสติก 3 (7) 
2102-6104 งานสรางเคร่ืองมือตัด 3 (7) 
2102-6105 งานหลอโลหะ 3 (7) 
2102-6106 งานชุบเคลือบผิวโลหะ  3 (7) 
2102-6107 งานปรับ 3 (7) 
2102-6108 การประมาณราคา 2 (2) 
2102-6109 งานระบบสงกําลังเครื่องจักรกล 3 (7) 
2102-2201 งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 2 (4) 
2102-2202 งานเคร่ืองมือกล 6 (14) 
2102-2203 งานช้ินสวนเคร่ืองจักรกล 2 (4) 
2102-2204 เขียนแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 2 (4) 
2102-2205 งานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 3 (7) 
2102-2206 งานซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล 1 3 (7) 
2102-2207 งานซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล 2 3 (7) 
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2102-2208 งานบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา 2 (4) 
2102-2209 เขียนแบบไฟฟา 2 (4) 
2102-2210 งานปรับแตงช้ินสวนเคร่ืองจักรกล 2 (6) 
2102-2211 งานบริการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 2 (6) 
2102-2212 การวัดและตรวจสอบ 2 (3) 
2102-2213 ระบบปมและทอในงานอุตสาหกรรม 2 (4) 
2102-2214 วัสดุหลอล่ืนในงานอุตสาหกรรม 2 (2) 
2102-2215 เครื่องมือและอุปกรณในงานซอมบํารุง 2 (2) 
2102-420x งานชางซอมบํารุง x * (*) 
2102-6201 คณิตศาสตรเคร่ืองกล 2 (2) 
2102-6202 งานตกแตงผิวสําเร็จ 3 (7) 
2102-6203 งานอบชุบโลหะ 2 (6) 
2102-6204 อิเลก็ทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 (4) 
2102-6205 งานเช่ือมซอมบาํรุง 2 (4) 
2102-6206 งานพลาสติกทั่วไป 2 (4) 
2102-2301 การเขียนภาพสเกตช 2 (4) 
2102-2302 การเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐาน 2 (4) 
2102-2303 การเขียนแบบช้ินสวนเคร่ืองจักรกล 2 (4) 
2102-2304 การเขียนแบบช้ินสวนเคร่ืองมอืกล 2 (4) 
2102-2305 การเขียนแบบงานโลหะแผน 2 (4) 
2102-2306 การเขียนแบบงานผลิต 2 (4) 
2102-2307 คณิตศาสตรเคร่ืองกล 2 (2) 
2102-2308 การเขียนแบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส 2 (4) 
2102-2309 โปรแกรมเอ็นซเีบ้ืองตน 2 (3) 
2102-2310 การเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
2102-2311 การออกแบบเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (7) 
2102-2312 การเขียนแบบโครงสราง 2 (4) 
2102-2313 การเขียนแบบจ๊ิกและฟกซเจอรใชคอมพิวเตอรชวย 3 (7) 
2102-2314 การเขียนแบบแมพิมพโลหะใชคอมพิวเตอรชวย 3 (7) 
2102-2315 การเขียนแบบแมพิมพพลาสติกใชคอมพิวเตอรชวย 3 (7) 
2102-2316 การเขียนแบบระบบทอใชคอมพิวเตอรชวย 3 (7) 
2102-2317 การเขียนแบบเครื่องจักรกลใชคอมพิวเตอรชวย 3 (7) 



สาขาวชิาเครื่องมือกลและซอมบาํรุง 

จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา 33 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

2102-2318 การเขียนแบบกอสรางใชคอมพิวเตอรชวย  3 (7) 
2102-2319 การเขียนแบบทอและสุขภัณฑใชคอมพิวเตอรชวย 3 (7) 
2102-430x งานเขียนแบบเคร่ืองกล x * (*) 
2102-6301 การเขียนแบบระบบบําบัดน้ําเสีย 2 (4)  
2102-6302 การเขียนแบบงานหลอ 2 (3)  
2102-6303 การจัดการสํานักงานเขียนแบบ 2 (4) 
2102-2401 หลกัพืชกรรม 2 (3) 
2102-2402 หลักการเลี้ยงสัตว 2 (3) 
2102-2403 การประมงเบ้ืองตน 2 (2) 
2102-2404 อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน 2 (2) 
2102-2405 คณิตศาสตรเคร่ืองกลเกษตร 3 (3) 
2102-2406 เขียนแบบเคร่ืองกล 2 (4) 
2102-2407 เขียนแบบเคร่ืองจักรกลเกษตร 2 (4) 
2102-2408 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานพืช 2 (4) 
2102-2409 งานประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานพืช 1 (3) 
2102-2410 งานสรางเคร่ืองจักรกลงานพืช 3 (7) 
2102-2411 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวเล็ก 1 (3) 
2102-2412 งานประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวเล็ก 2 (4) 
2102-2413 งานสรางเคร่ืองจักรกลงานสัตวเล็ก 3 (7) 
2102-2414 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวปก 1 (3) 
2102-2415 งานประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวปก 2 (4) 
2102-2416 งานสรางเคร่ืองจักรกลงานสัตวปก 3 (7) 
2102-2417 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวนํ้า 1 (3) 
2102-2418 งานประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวนํ้า 2 (4) 
2102-2419 งานสรางเคร่ืองจักรกลงานสัตวน้ํา 3 (7) 
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2102 - 2101 เขียนแบบเคร่ืองกล 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบช้ินสวนมาตรฐานเคร่ืองกล 
2. เพื่อใหสามารถเขียนภาพประกอบ และแบบสั่งงานชิ้นสวนเครื่องกล  
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปราณีต รอบคอบ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัต ิอานแบบและการเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องกล สลัก เกลยีว แหวน 
เพลา สปริง การเขียนภาพประกอบ และภาพแยกชิ้น การกําหนดพิกัดความเผื่อ ของมติิและรูปราง 
คุณภาพผิว สัญลักษณงานเชื่อม การเขียนภาพชวย และกําหนดตารางรายการวัสดุ 
 
2102 – 2102 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชคอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบเครื่องกล 
2. เพื่อใหสามารถเขียนภาพแยกชิ้นสวน และภาพประกอบชิ้นสวนเคร่ืองกล การกําหนด
ขนาด สัญลักษณ และจัดทําตารางรายการวัสดุ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัต ิเกี่ยวกับการใชโปรแกรมในการเขียนภาพชิ้นสวนเครื่องจักรกล 2 มิติ การ
ใหขนาด ตัวอักษร  สัญลักษณ  การเขียนภาพ 3 มิติ (Solid Modeling)   การประกอบ  การแยกชิ้น  
ตารางรายการวัสดุ 
 
2102 – 2103 การวัดละเอียด 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ ชนิด 
ประเภท หนาที่ 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานเครื่องมือวัด และเคร่ืองมือตรวจสอบ  
3. เพื่อใหสามารถสอบเทียบจัดเก็บ และการบํารุงรักษาเคร่ืองมอืวัด 
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4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับชนิด หนาที ่การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดทั้งแบบมีขีดมาตรา
และไมมีขีดมาตรา รวมถึงวิธีการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดตามขอกําหนดในมาตรฐาน 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชงานเครื่องมือวัด และเคร่ืองมือตรวจสอบชนิดตางๆ บรรทัดเหล็ก เวอร
เนียคารลิปเปอร  ไมโครมิเตอร วงเวียนถายขนาด ใบวัดมุม บรรทัดวัดมุมแบบยนิูเวอรแซล ฉากชาง
กล ฉากผสม นาฬิกาวัด คอมพาเรเตอร เกจบล็อก เกจทรงกระบอก เกจกามป ูงานตรวจสอบเกลียว 
งานตรวจสอบเรียว งานตรวจสอบรัศม ีหวีวัดเกลียว เทเลสโคปกเกจ ระดับนํ้าชางกล การจัดเก็บและ
การบํารุงรักษา 
 
2102 – 2104 ชิ้นสวนเครื่องกล 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการ ชนิด หนาที ่และการเลือกใชงานชิ้นสวนเครื่องจักรกล  
2. เพ่ือใหสามารถถอดประกอบชิน้สวนเคร่ืองจักรกล และการบํารุงรักษา 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบสงกําลังเครื่องจักรกล ชิ้นสวนที่ใชสงกําลัง ระบบงานสวม ชนิด 
รูปแบบ ลักษณะการใชงานของโบลตและนัต เพลา ลิ่ม รองเลื่อน ตลับลูกปน เฟอง สายพานและพูล
เลย ลูกเบี้ยว คลัตช  คัปปลิง เบรก การถอดประกอบ และการบํารุงรักษา 
 
2102 – 2105 คณิตศาตรเคร่ืองกล 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในวิชาคณิตศาสตร 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชตัวเลขกับงานชางและคํานวณคาในงานเครื่องกล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการคํานวณหา เสนรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร นํ้าหนักของวัสดุ ฟงชั่น 
ตรีโกณมิติ คาพิกัดความเผ่ือ ความเร็วตัด ความเร็วรอบและความเร็วขอบ อัตราทด ระบบสงกําลัง
ดวยสายพานและเฟอง อัตราเรียว ระบบเกลียว การคํานวณหา เวลาในการกลึง ไส เจาะ กัด และ
เจียระไน 
 
2102 - 2106 งานเคร่ืองมือกล 1 6 (14) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการทํางาน ลักษณะการใชงาน ความปลอดภัย และการบํารุงรักษา 
เคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกัด เคร่ืองเจาะ 

2. เพื่อใหสามารถ ลับคมตัด ปฏิบัติงานกับเคร่ืองกลึง เคร่ืองกัด เคร่ืองไส เคร่ืองเจาะ  
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณประกอบของเครื่องกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองเจาะ เคร่ืองกัด ความเร็วตัด 
ดอกเจาะนําศูนย ดอกกัด (Cutter) ลอพิมพลาย รีมเมอร มีดควาน ระยะไส เคร่ืองมือวัดตรวจสอบ
ชิ้นงาน ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลับมีดกลึง ลับดอกสวาน งานกลึงปาดหนา กลึงปอกผิว กลึงตกบา 
พิมพลาย กลึงตัด งานควานรู งานเจาะรู งานรีมเมอร งานกัดราบ งานกัดบาฉาก งานกัดรอง งานไส
ราบ งานไสรองฉาก งานไสมุม งานวัดตรวจสอบช้ินงาน งานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 
 
2102 - 2107 งานเคร่ืองมือกล 2 6 (14) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ มาตรฐานเกลียว เรียว เฟองตรง วิธีการกลึงเยื้องศูนย  การแบงสวน
โดยใชหัวแบง (Indexing Head) เจียระไนราบ เจียระไนกลม 

2. เพื่อใหสามารถในการกลึงเกลียว กลึงเรียว กลึงเยื้องศูนย ไสมุม ไสรองลิ่ม กัดแบงสวน 
เจียระไนราบ เจียระไนทรงกระบอก 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ มาตรฐาน และวิธีการใชงานอุปกรณประกอบพิเศษใน งานกลึง กัด 
ไสและเจียระไน ความปลอดภัยการตรวจสอบ ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 
 ปฏิบัติงานกลึงเกลียวนอกและเกลียวใน งานกลึงเรียว งานกลึงเยื้องศูนย งานไสมุม งานไส
รองล่ิม งานกัดที่ใชหัวแบง Rotary Table เปนอุปกรณจับยึดช้ินงาน งานกัดเฟองตรง งานเจียระไน
ราบ งานเจียระไนทรงกระบอก งานวัด งานตรวจสอบชิ้น และการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 
 
2102 - 2108 งานเคร่ืองมือกล 3 6 (14) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการใชอุปกรณพิเศษของเครื่องกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกดั เคร่ือง
เจียระไน วิธีการทํางานของเครื่องลับคมตัด เคร่ืองกลึงก่ึงอัตโนมัติ 

2. เพื่อใหสามารถใชอุปกรณพิเศษสําหรับงานกลึง งานกัด งานไส งานเจียระไน การใช
เครื่องกลึงกึ่งอัตโนมัต ิ(Turret Lathe) เคร่ืองลับคมตัด 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณพิเศษของเคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกัด เคร่ืองเจียระไน 
สวนประกอบ และวิธีการใชงานของเคร่ืองกลึงกึ่งอัตโนมัติ เคร่ืองลับคมตัด ชนิดของหินลับคมตัด 
การคํานวณการกัดรองเฉียง ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกลึงดวยหนาจาน (Face Plate) งานกลึงดวยเครื่องกลึงกึ่งอัตโนมัติ 
(Turret Lathe) งานกัดเฟองเฉียง งานไสรูปทรง งานไสรองสไปรย งานเจียระไนรูใน งานเจียระไน
เรียว งานเจียระไนมุม งานเจียระไนบาฉาก งานลับดอกกัด งานวัดและงานตรวจสอบชิ้น และการ
บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 
 
2102 - 2109 งานเครื่องมือกลซีเอ็นซ ี 6 (14) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการ โครงสรางและสวนประกอบของเคร่ือง CNC 
2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรม CNC และปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกล CNC  
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ โครงสราง และสวนประกอบของเครื่อง CNC ในระบบการควบคุม 
ระบบแนวแกน ระบบโคออดิเนต โครงสรางโปรแกรมตามมาตรฐาน 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม ในงานเครื่องกลึง งาน
เคร่ืองกดั การตรวจสอบดวยโปรแกรม Simulation หรือเคร่ือง CNC การปรับแตงตั้งศูนยมีด ปรับ
แตงตั้งศูนยงาน ปรับแกโปรแกรม และปรับขนาดงาน 
 
2102 - 2102 งานอบชุบโลหะ 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอบชุบ และคุณสมบัติทางกลของเหล็ก ชนิดของเตาชุบ 
สารจุมชุบ และวิธีการอบชุบเหล็ก 

2. เพื่อใหสามารถอบชุบเหล็ก และทดสอบความแข็ง 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการอบชุบและคุณสมบัติทางกลของเหล็กชนิดตางๆ ตามมาตรฐาน การ
ใชงาน เตาชุบแบบตางๆ และวิธีการใชอุปกรณ วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติความแข็งแบบตางๆ การ
อานตารางอุณหภูมิเวลา การเลือกสารจุมชุบ การดูสีเปรียบเทียบกับอุณหภูมิ 
 ปฏิบัติงานชุบแข็งเหล็กกลาคารบอน (Carbon Steel) เหล็ก เคร่ืองมือ (Tool Steel)  งานอบ
ออน (Annealing) อบคลายเครียด (Tempering) งานปรับสภาพโครงสราง (Normalizing) งานเติม
คารบอน (Carbonizing) งานชุบผิวแข็ง (Surface Hardening) งานทดสอบความแข็ง 
 
2102 - 2102 กรรมวิธีการผลิต 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในกระบวนการผลิตชิ้นสวนในลักษณะ และวิธีการ 
2. เพื่อใหสามารถนํากระบวนการผลิตไปใชงาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสวนรวม 
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จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา 39 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประเภทของกระบวนการผลิตโลหะดวยเคร่ืองมือกล การขึ้นรูปรอน การข้ึนรูปเย็น 
การขึ้นรูปดวยกรรมวิธีทางไฟฟา เคม ีคลื่นความถี่สูง การขึ้นรูปพลาสติกดวยวิธีตางๆ  
 
2102 – 2112 งานสรางเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในอุปกรณนําคมตัด (Jig)  และอุปกรณจับยึดชิ้นงาน (Fixture)  
2. เพื่อใหสามารถสรางอุปกรณนําคมตัด (Jig) และอุปกรณจับยึดชิ้นงาน (Fixture) ไปใช
งานในเคร่ืองจักรกล ไดอยางปลอดภัย 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสวนรวม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ ชนิด ประเภท มาตรฐานการใชงานของอุปกรณนําคมตัด (Jig) และอุปกรณ
จับยึดชิ้นงาน (Fixture) หลักการออกแบบอุปกรณนําคมตัด (Jig) และอุปกรณจับยึดชิ้นงาน (Fixture) 
 ปฏิบัติการสรางชุดอุปกรณนําคมตัด (Jig) และชุดอุปกรณจับยึดชิ้นงาน (Fixture) ตามแบบ
กําหนด และการทดสอบใชงาน 
 
2102 - 2113 กลศาสตรเคร่ืองกล 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักกลศาสตรในเรื่องแรง โมเมนต ความเสียดทาน ความเร็ว 
ความเรง จุดศูนยถวง และความเคน 

2. เพื่อใหสามารถคํานวณ และออกแบบเบื้องตน ช้ินสวนอุปกรณท่ีเก่ียวกับงานเคร่ืองกล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคิด และการทํางาน ที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มี
ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักกลศาสตรในเร่ือง แรง การรวมและแยกแรง โมเมนต ความเสียดทาน ความเร็ว 
ความเรง จุดศูนยถวง และความเคน การคํานวณและประยุกตใชเบื้องตน เกี่ยวกับการออกแบบ
ชิ้นสวนและอุปกรณในงานเครื่องกล 
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2102 - 6101 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการ วิธีการบํารุงรักษาเชิงปองกัน  
2. เพ่ือใหซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลตามแผนงาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสวนรวม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ วิธีการซอมบํารุงรักษาเชิงปองกัน เทคนิคการถอดประกอบชิ้นสวน การ
ปรับแตง การปรับผิว การติดตั้ง และการใชเคร่ืองมือในงานซอมบํารุง 
 ปฏิบัติงานบํารุงรักษา การปรับแตง การถอดประกอบ การตรวจปรับเคร่ืองจักรในโรงงาน 
การเคลื่อนยาย และการติดต้ังเคร่ืองจักรในโรงงาน และความปลอดภัยในการซอมบํารุง 
 
2102 - 6102 งานแมพิมพโลหะ 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการทํางานของเคร่ืองปมโลหะ และชิ้นสวนตางๆ ของ
แมพิมพโลหะ 

2. เพื่อใหสามารถคํานวณคาในการสรางชิ้นสวน และประกอบชุดแมพิมพโลหะและการ
วางแผนงานในงานแมพิมพโลหะ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสวนรวม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการทํางานของเคร่ืองปม อุปกรณ สวนประกอบ แมพิมพชนิด
ตางๆ ช้ินสวนมาตรฐาน วัสดุที่ใชทําแมพิมพ การคํานวณคาตางๆ และการวางแผนงานในงานสราง
แมพิมพโลหะ 
 ปฏิบัติงานสราง ประกอบแมพมิพโลหะ ตรวจสอบ และทดลองใชชุดแมพิมพโลหะ และ
การบํารุงรักษา 
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2102 – 6103 งานแมพิมพพลาสติก 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในงานสรางแมพิมพพลาสติกตามมาตรฐาน 
2. เพื่อใหสามารถสรางแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑพลาสติก  
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความประณีต มีความปลอดภัย มี
ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากรรมวิธีการข้ึนรูปผลิตภัณฑพลาสติก เคร่ืองจักร และเครื่องมือที่ใช หลักความ
ปลอดภัยในงานขึ้นรูปพลาสติก 
 ปฏิบัติงานสรางแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑพลาสติก และทดลองการใชแมพิมพพลาสติก 
 
2102 - 6104 งานสรางเคร่ืองมือตัด 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในการสรางมีดตัดแบบคมตัดเดียว (Single Point) และแบบหลายคม
ตัด (Multiple point Cutting tools) ไดทั้งประเภทบัดกรีแข็ง (Hard Soldering) และ 
ประเภทถอดเปลี่ยนได (Insert)  

2. เพื่อใหสามารถสราง เคร่ืองมือตัดแบบคมตัดเดียวและแบบหลายคมตัด 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสวนรวม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาชนิดของเคร่ืองมือตัด องคประกอบของคมตัดแบบคมตัดเดียว (Single point Cutting 
tools) และแบบหลายคมตัด (Multiple point Cutting Tools)  ประเภทบัดกรีแข็ง และถอดเปลี่ยนได 
 ปฏิบัติสรางเคร่ืองมือตัดแบบคมตัดเดียว และแบบหลายคมตัด ท้ังประเภทบัดกรีแข็ง (Hard 
Soldering) และประเภทถอดเปลี่ยนได (Insert)  
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2102 - 6105 งานหลอโลหะ 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและวิธีหลอโลหะ  
2. เพื่อใหสามารถหลอโลหะเบื้องตน การใชเคร่ืองมือชวยในการหลอโลหะ การเทนํ้า
โลหะและการตกแตงชิ้นงานหลอ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสวนรวม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ กรรมวิธีการหลอโลหะเบ้ืองตน การแกไขขอบกพรอง ประเภทของ
งานหลอชนิดของเตาหลอม ชนิดของกระสวน คุณสมบัติ และสวนผสมของการหลอ สารเคมีที่ใชใน
งานหลอ เคร่ืองมือ อุปกรณในการทําแบบ การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ และความปลอดภัยในการหลอ
โลหะ 
 ปฏิบัติงานทํากระสวนอยางงาย ทําไสแบบ การใชเครื่องมืออุปกรณทําแบบหลอ การหลอม 
การเทนํ้าโลหะ การตกแตงชิ้นงานหลอ 
 
2102 - 6106 งานชุบเคลือบผิวโลหะ 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการเคลือบผิวโลหะทางเคม–ีไฟฟา และวิธีเคลือบผิว
ดวยพลาสติก 

2. เพื่อใหสามารถชุบเคลือบผิวโลหะทางเคมี–ไฟฟา และพลาสติก แกไขขอบกพรองตางๆ 
ที่เกิดจากการชุบเคลือบผิว 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสวนรวม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีทางเคม–ีไฟฟา การเคลือบ
ผิวชิ้นงานดวยพลาสติก การเตรียมพื้นผิวชิ้นงาน การแกไขขอบกพรองที่เกิดจากการชุบเคลือบผิว 
 ปฏิบัติงานชุบเคลือบผิวโลหะดวยวิธีทางเคม–ีไฟฟา งานชุบเคลือบผิวดวยพลาสติก 
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2102 - 6107 งานปรับ 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ มาตรฐาน วิธีการในงานขูดผิว การใชเคร่ืองมือและการ
ตรวจสอบ 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานปรับผิวงานดวยวิธีการขูดผิว 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสวนรวม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ มาตรฐาน วิธีการ การใชเคร่ืองมือ อุปกรณ ในงานปรับ ผิวราบ ผิวโคง ราง
เล่ือน บูช รูควาน การปรับศูนย ปรับความขนาน และการตรวจสอบมาตรฐานชิ้นงาน 
 ปฏิบัติงานขูดปรับผิวแนวราบ ผิวโคง รางเลื่อน ของช้ินสวนเคร่ืองจักร ทําการแกปรับศูนย 
ปรับความขนาน ปรับล่ิมรางเล่ือนดวยเคร่ืองมืองานขูดปรับผิว การเลือกใชเคร่ืองมืออยางถูกตอง 
งานลับคมเครื่องมือขูดและปฏิบัติงานตรวจสอบความเที่ยงตรงตามมาตรฐานของงานขูด 
 
2102 - 6108 การประมาณราคา 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการวางแผน การคํานวณหาระยะเวลาในการผลิต
ชิ้นงาน 

2. เพื่อใหสามารถกําหนดกระบวนการ ขั้นตอนการคิดราคาชิ้นงานผลิต 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคิด การทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ วิธีการวางแผน กระบวนการคิดราคา โดยศึกษาแบบสั่งงาน การแยกรายการ
วัสด ุชนิดของวัสดุราคาคาวัสดุ วิเคราะหขั้นตอนการผลิต กําหนดเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ การคํานวณหา
ระยะเวลาในการผลิตช้ินงาน การคิดราคาคาแรง ภาษ ี คาเส่ือมราคาเคร่ืองจักร คาดําเนินการ ตนทุน 
กําไร ของชิ้นงานผลิต การจัดทํารายการเสนอราคา 
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2102 – 6109 งานระบบสงกําลังเครื่องจักรกล 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ ระบบสงกําลังของเครื่องจักรกล 
2. เพื่อใหสามารถ ตรวจสภาพ สอบขนาดชิ้นสวนระบบสงกําลังเครื่องจักรกล และจัดทํา
รายละเอียดคูมือประจําเครื่องเครื่องจักรกล 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคิด การทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการระบบสงกําลัง วิธีการสงกําลังของเครื่องจักรกลแบบตางๆ  
 ปฏิบัต ิ เกี่ยวกับการ ตรวจสภาพ ถอด ประกอบชิ้นสวนตนแบบระบบสงกําลังของเครื่อง
เจาะ เคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองเจียระไน เคร่ืองกดั สอบขนาด คํานวณและทวนสอบระบบสงกําลัง
ทั้งระบบ และความปลอดภัยของเคร่ืองจักรกล 
 
2102-2201 งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 2 (4) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
2. เพื่อใหสามารถซอมบํารุงรักษาแกไขขอบกพรองของระบบเคร่ืองทําความเย็นและปรับ
อากาศ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอย  ประณีต  และตระหนักถึงความ
ปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการทํางานของเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศแบบตางๆ ความรอน ความดัน 
วงจรไฟฟา และอุปกรณตางๆ การบํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ ปฏิบัติงานทอ งาน
แลนประสาน งานตอวงจรไฟฟา การทําสุญญากาศ การบรรจุสารทําความเย็น การติดต้ังบํารุงรักษา
และตรวจสอบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
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2102-2202 งานเคร่ืองมือกล 6 (14) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการทํางานของเคร่ืองมือกลชนิดตางๆ 
และอุปกรณชวยที่ใชกับเครื่องมือกล 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเคร่ืองมือกลพื้นฐาน  และใชเคร่ืองมืออุปกรณและอุปกรณ
พิเศษ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอย  ประณีต  และตระหนักถึงความ  
ปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณประกอบของเคร่ืองกลึง เคร่ืองกัด เคร่ืองใส เคร่ืองเจาะ เคร่ือง
เจียระไน การคํานวณหาความเร็วรอบ ความเร็วตัด ความเร็วขอบ เคร่ืองมือตัด (Cutting Tools) ชนิด
ตางๆ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลับมีดกลึง ลับดอกสวาน งานกลึงปาดหนา กลึงปอกผิว กลึงตกบา 
กลึงเกลียว งานพิมพลาย  ควานรู เจาะรู รีมเมอร งานกัดรอง กัดราบ กัดเฟองตรง งานไสราบ ไสฉาก 
ไสมุมและงานเจียระไนผิวราบ 
 
2102-2203 งานชิ้นสวนเครื่องจักรกล 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ ชนิด หนาท่ีของช้ินสวนมาตรฐานเคร่ืองจักรกล 
2. เพื่อใหสามารถถอดประกอบ  วัดตรวจสอบปรับแตงชิ้นสวนและบํารุง รักษา
เคร่ืองจักรกล 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบและตระหนักถึง
ความปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการชนิด หนาที่ ชิ้นสวนมาตรฐานเคร่ืองจักรกล มาตรฐานระบบงานสวม สกรู 
นัตสลัก สปริง แหวน เพลา ลิ่ม รองลื่น ตลับลูกปน เฟอง สายพาน มูเล คัปปลิง และปฏิบัติงานถอด
ประกอบ วัดตรวจสอบ ปรับแตงช้ินสวนเคร่ืองจักรกล 
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2102-2204 เขียนแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการอานและเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องจักรกล แบบ
ภาพประกอบ 

2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเคร่ืองจักรกลแบบภาพประกอบและภาพ
สั่งงาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเขียนแบบดวยความเรียบรอย และประณีต 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบ เขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐาน สัญลักษณ เพลา สลัก 
สกรูโบลท นัต ลิ่ม สปริง รองลื่น ตลับลูกปน เฟอง สายพาน มูเล ลูกเบี้ยว คับปลิง การเขียนภาพตัด 
และภาพประกอบและภาพสั่งงาน 
 
2102 - 2205 งานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชงานและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล คุณลักษณะและ
ขอกําหนด  

2. เพื่อใหสามารถวางแผนงานและดําเนินงานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลตามขอกําหนด  
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเขียนแบบดวยความเรียบรอย และประณีต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการบํารุงรักษาเชิงปองกันของเคร่ืองจักรกล ระบบ และวิธีการหลอลื่น การ
เปลี่ยนถายนํ้ามันหลอลื่น  การวางแผนเตรียมวัสดุอุปกรณชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล และปฏิบัติงาน
บํารุงรักษาเชิงปองกันเคร่ืองจักรกลตางๆ การหลอลื่นระบบการเคลื่อนที่ และระบบสงกําลังของ
เคร่ืองจักรกลชนิดตางๆ ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต 
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2102-2206 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล  1 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล การศึกษาคูมือการ
บํารุงรักษา  คูมือการถอดประกอบและซอมบํารุงของเคร่ืองจักรกล 

2. เพื่อใหสามารถเลือกและใชเคร่ืองมืองานซอมบํารุงรักษา ถอดประกอบ หลอลื่น 
ช้ินสวนเคร่ืองจักรกลไดตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความตรงตอเวลาที่กําหนดไดอยางถูกตอง  และ
ตระหนักถึงความปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิวัฒนาการ หลักการ ข้ันตอน วิธีการซอมบํารุงรักษาอุปกรณชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล 
การหลอลื่น การศึกษาคูมือประกอบ การจัดทําประวัติการบํารุงรักษาและซอมบํารุง และปฏิบัติงาน
ถอดประกอบ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมชิ้นสวนเครื่องจักรกลตางๆ การทอสอบและทดลองการ
ทํางานหลังซอมบํารุงตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต 
 
2102-2207 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล  2 3 (7) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของเคร่ืองมืออุปกรณ หลักการเคลื่อนยาย
และติดต้ังเคร่ืองจักรกลชนิดตางๆ การเสื่อมสภาพของชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล การจัดทํา
ประวัติ การซอมและการติดต้ังเคร่ืองจักรกล 

2. เพื่อใหสามารถวางแผนงานและดําเนินงาน ติดต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลดวย
เครื่องมืองานซอมและคูมือ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความตรงตอเวลาที่กําหนดไดอยางถูกตอง  และ
ตระหนักถึงความปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการทํางานของเคร่ืองจักรกล  เคร่ืองมืออุปกรณ และหลักการเคลื่อนยาย
เคร่ืองจักรกล  การเสื่อมสภาพ การจัดทําประวัติ การวางแผนและโครงการ การติดต้ังเคร่ืองจักรกล 
การจัดเตรียมชิ้นสวน  และปฏิบัติงานซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล ถอดเปลี่ยนชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล 
ตรวจสอบการทํางานอุปกรณ    นิวเมติกและไฮดรอลิก และอุปกรณไฟฟา จัดทําชิ้นสวน ทดแทน 
การเคล่ือนยายและติดต้ังเคร่ืองจักรกล  และจัดทําประวัติ รายงานการซอม 
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2102-2208 งานบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจชนิดโครงสราง  สวนประกอบหลักการทํางานและการใชมอเตอร
ไฟฟา 

2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังตรวจ บํารุงรักษามอเตอรไฟฟา 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอยประณีต  และตระหนักถึงความ   
ปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับมอเตอรไฟฟา หลักการทํางาน ชนิด โครงสราง สวนประกอบ
การใชพลังงานและการใหพลังงานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ 
มอเตอรหลายความเร็ว สเต็ปปงมอเตอร เซอรโวมอเตอร การนํามอเตอรมาใชงาน เทคนิคการติดต้ัง 
ตรวจสอบ และบํารุงรักษามอเตอร 
 
2102-2209 เขียนแบบไฟฟา 2 (4) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจสัญลักษณที่ใชในงานเขียนแบบไฟฟาตามมาตรฐาน 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในงานติดต้ังไฟฟาแสงสวาง ไฟฟา
กําลัง งานเครื่องกลไฟฟาและควบคุม 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอยประณีต  และตระหนักถึงความ   
ปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบีติการเขียนสัญลักษณในงานเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน 

DIN ANSI  IEC  JIS และ TIS ออกแบบและเขียนแบบงานติดต้ังไฟฟาแสงสวางและระบบไฟฟา
กําลัง เขียนแบบงานเคร่ืองกล ไฟฟาและงานควบคุมดวยคอนแทกเตอรและอิเล็กทรอนิกสแบบตางๆ 
(Oneline Diagram  Schematic Diagram Wiring amd Connection Diagram) เขียนบล็อกไดอะแกรม
ของวงจรควบคุมทาง ไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส 
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2102-2210 งานปรับแตงช้ินสวนเคร่ืองจักรกล 2 (6) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจวิธีการวัดและตรวจสอบ  การปรับแตงช้ินสวนของเคร่ืองจักรกล 
2. เพื่อใหสามารถปรับแตงชิ้นสวน และปรับศูนยเคร่ืองจักรกล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน ดวยความเรียบรอย ประณีต และตระหนักถึงความ
ปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานปรับแตงชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล งานขูดปรับผิวงาน รางเลื่อน ลิ่ม รองลื่น รูควาน        
ปรับศูนย  และการตรวจสอบแนวศูนย 
 
2102-2211 งานบริการบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรกล 2 (6) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจการวางแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 
2. เพื่อใหสามารถตรวจสอบสภาพ  จัดทํ าชิ้นสวนเพื่ องานซอมและบํา รุง รักษา
เคร่ืองจักรกล 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเรียบรอยประณีต ตระหนักถึงความ     
ปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล จัดทําแผนภูมิบํารุงรักษา ประวัติการใชและบํารุงรักษา
งานซอมบํารุงและงานซอมสรางชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
 
2102-2212 การวัดและตรวจสอบ 2 (3) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชงาน ชนิด หนาท่ีของเคร่ืองมือวัดและตรวจสอบ 
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดและตรวจสอบใหเหมาะสม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเรียบรอยประณีต ตระหนักถึงความ     
ปลอดภัย 

4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  และประณีต 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ ชนิด และการใชเคร่ืองมือวัด เคร่ืองมือถายทอดขนาด เคร่ืองมือตรวจสอบ
ขนาด  อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหลทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษ และปฏิบัติการใช
เคร่ืองมือวัด เคร่ืองมือถายทอดขนาด และเคร่ืองมือตรวจสอบ 
 
2102-2213 ระบบปมและทอในงานอุตสาหกรรม 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของปมและเครื่องอัดอากาศ ทอและอุปกรณ 
2. เพื่อใหสามารถซอม  และบํารุงรักษาปมน้ํา และเคร่ืองอัดอากาศ ติดต้ังทอและอุปกรณ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน ดวยความเรียบรอย และตระหนักถึงความปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประเภท ชนิด คุณลักษณะและการใชงานของปม และเคร่ืองอัดอากาศแบบตางๆ 
สัญลักษณทอและอุปกรณตางๆ ที่ใชสําหรับการตอทอในงานอุตสาหกรรม และปฏิบัติการถอด
ประกอบ ทดสอบการทํางานและบํารุงรักษาปมน้ํา เคร่ืองอัดอากาศ และการตอทอแบบตางๆ 
 
2102-2214 วัสดุหลอล่ืนในงานอุตสาหกรรม 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจชนิดและคุณสมบัติของวัสดุหลอลื่น 
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชและเก็บรักษาวัสดุหลอลื่นในงานอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีจิตสํานึกในการเปนชางที่ดี 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาชนิดและคุณสมบัติของวัสดุหลอลื่น  การเก็บรักษา  การใชวัสดุหลอลื่นในงาน
อุตสาหกรรม 
 
2102-2215 เคร่ืองมือและอุปกรณในงานซอมบํารุง 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับเคร่ืองมือและอุปกรณในการถอด และประกอบชิ้นสวนของ
เคร่ืองมือกลในการซอมบํารุง 

2. เพื่อใหสามารถกําหนดวิธีการซอมบํารุงเครื่องมือกล 
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3. เพื่อใหมีจิตสํานึกในการเปนชางที่ดี 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหนาที่ และการใชงานของเคร่ืองมืออุปกรณชนิดตางๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติในการ
ซอมบํารุงเคร่ืองกลึง เคร่ืองกัด เคร่ืองใส เคร่ืองเจาะ เคร่ืองเจียระไน  ฯลฯ 
 
2102-6201 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถนําวิชาคณิตศาสตรมาประยุกตใชกับงานเครื่องกล   
2. เพ่ือสรางเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรสําหรับใชในงานชาง  หรืองานวิศวกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและคํานวณความยาว พื้นที่ ปริมาตรและนํ้าหนักของชิ้นงาน พิกัดความเผื่อ ความเร็ว
รอบ ความเร็วขอบ ความเร็วตัด ระบบสงกําลังดวยสายพาน และเฟอง เรียว เกลียว อัตราทดของ
เครื่องมือกลอยางงาย และเวลาในงานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ  ฯลฯ 
 
2102-6202 งานตกแตงผิวสําเร็จ 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในการตกแตงผิวงาน 
2. เพื่อใหสามารถตกแตงผิวงานตามกรรมวิธ ี
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตระหนักถึงความ
ปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการพนสี การเคลือบผิวงานดวยพลาสติก การรมดํา การชุบ
เคลือบผิวงานดวยวิธีเคมีไฟฟา และปฏิบัติงานพนสี งานเคลือบผิวดวยพลาสติก งานรมดํา งานชุบ
เคลือบผิวดวยวิธีเคมีไฟฟา 
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2102-6203 งานอบชุบโลหะ 2 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจกระบวนการชุบแข็ง การอบออน การอบคลายความเครียด การ
เลือกใชสารจุมชุบ 

2. เพื่อใหสามารถอบชุมโลหะกระบวนการและมาตรฐาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตระหนักถึงความ
ปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคุณสมบัติทางกลของเหล็กชนิดตางๆ ตามมาตรฐานและการนําไปใชงาน และปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวัดความเข็งแบบตางๆ การอานคาตารางอุณหภูมิ เวลาในการชุบ การดูสีเทียบอุณหภูมิ
ปฏิบัติการชุบแข็งเหล็กกลาคารบอน เหล็กเครื่องมือ การปรับปรุงสมบัติโลหะดวยความรอนแบบ
ตางๆ (Annealing  Tempering  Normalizing,  Cast Hardening  Carburizing  and  Flame  hardening ) 
 
2102-6204 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของทรานสดิวเซอร การควบคุมมอเตอรและ
กําลังไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง 

2. เพื่อใหสามารถตอวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลังควบคุมอุปกรณไฟฟา 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตระหนักถึงความ
ปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการของทรานสดิวเซอร และการใชงาน วงจรควบคุมความเร็วและกลับทิศทาง 
การหมุนของมอเตอรพรอมบล็อคไดอะแกรม วงจรตรวจจับและสัญญาณเตือนภัยชนิดตางๆ การ
ควบคุมกําลังไฟฟากระแสตรง เคร่ืองจายแรงดันไฟฟาคงที่ วงจรขยายกําลัง การควบคุมกําลังไฟฟา
กระแสสลับ 
 



สาขาวชิาเครื่องมือกลและซอมบาํรุง 

จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา 53 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

2102-6205 งานเชื่อมซอมบํารุง 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเลือกใชลวดเชื่อมในงานพนพอกผิวโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถเชื่อมซอมแซมชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลและการพนพอกผิวโลหะตาม
กรรมวิธ ี

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตระหนักถึงความ
ปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษางานเชื่อมเหล็กกลาผสม  เหล็กหลอ  โลหะผสมอะลูมิเนียม เหล็กกลาไรสนิม 
พลาสติก และพนพอกผิวโลหะดวยกรรมวิธีตางๆ  และปฏิบัติงานเชื่อมผิวโลหะ  ซอมแซมชิ้นสวน
เคร่ืองจักรกล 
 
2102-6206 งานพลาสติกทั่วไป 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสราง  และคุณสมบัติของพลาสติก 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเชื่อม  การตอ  งานขึ้นรูป  งานไฟเบอรกลาส  และงานชุบ
เคลือบผิวของพลาสติก 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  และตระหนักถึง
ความปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความเปนมาของพลาสติกชนิดตางๆ โครงสรางคุณสมบัติพื้นฐาน การนําไปใชงานให
เหมาะสมกับลักษณะงาน  มลภาวะและความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชพลาสติก และปฏิบัติการเชื่อม
พลาสติก การตอดวยกาว เกลียว งานขึ้นรูปดวยการพับ อัด ดัด งานไฟเบอรกลาส งานชุบเคลือบผิว
ดวยผงพลาสติก 
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2102-2301 การเขียนภาพสเกตช 2 (4)  
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการถายทอดรายละเอียดของรูปลักษณจากตนแบบใหเปนภาพ
สองมิติและสามมิติโดยการสเกตชดวยมือเปลา 

2. เพื่อใหสามารถสเกตชรูปเรขาคณิตและสัญลักษณบนระนาบฉายปกติและระนาบเอียง 
สเกตชภาพแยกชิ้นและภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องกลสองมิติและสามมิติจากตนแบบ
ซึ่งเปนแบบเขียน เปนของจริงและจินตนาการ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต อดทน มีจินตนาการและความคิด
สรางสรรค 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเขียนภาพสเกตชดวยมือเปลาจากตนแบบแบบซึ่งเปนแบบเขียน เปนของ

จริงและจินตนาการ ความสําคัญของการสเกตช เทคนิคในการสเกตชรูปเรขาคณิตและสัญลักษณบน
ระนาบปกติและระนาบเอียง การสเกตชภาพฉายแยกชิ้นและภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องกลสองมิติ
และสามมิติจากตนแบบ 

 
2102-2302 การเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐาน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจมาตรฐานและหลักการเขียนแบบ การระบุคุณภาพผิวและเกณฑ
ความคลาดเคลื่อน สลักเกลียว สลักอัด สปริง เพลา ลิ่ม สไปลน รองล่ืน และตลับลูกปน 
สัญลักษณงานเชื่อม และการเขียนรายการวัสดุ 

2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐาน เขียนภาพตัด ระบุคุณภาพผิวและเกณฑ
ความคลาดเคลื่อน เขียนแบบสลักเกลียว สลักอัด สปริง เพลา ลิ่ม สไปลน รองล่ืน และ
ตลับลูกปน เขียนแบบสัญลักษณงานเชื่อมและเขียนรายการวัสดุ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ และมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชมาตรฐานและวิธีการเขียนแบบชิ้นสวน การเขียนภาพตัด การ

ระบุคุณภาพผิวและเกณฑความคลาดเคลื่อน เกลียว สลักอัด สปริง เพลา ลิ่ม สไปลน รองลื่น และ
ตลับลูกปน การเขียนแบบสัญลักษณงานเชื่อม การเขียนรายการวัสดุ 
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2102-2303 การเขียนแบบช้ินสวนเคร่ืองจกัรกล 2 (4)  
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบเฟอง คลัตช ลัปปลิง เบรก ลอสายพาน และลกู
เบี้ยว 

2. เพื่อใหสามารถ เขียนแบบเฟอง คลัตช คลัปปลิง เบรก ลอสายพาน และ ลูกเบี้ยว 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติสเกตชแบบเขียนแบบเฟอง เฟองตรง เฟองเฉียงและเฟองดอกจอก คลัตช 

คลัปปลิง  เบรก ลอสายพาน และ ลูกเบี้ยว 
 
2102-2304 การเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องมือกล 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ เขียนแบบชุดแทนทายเครื่องกลึง ชุดปอมจับมีดเคร่ืองกลึง 
ชุดเพลาหัวจับเครื่องกลึง ปากกาจับงานเครื่องไส ชุดปอมอัตโนมัติเคร่ืองไส ปากกาจับ
งานเคร่ืองกัด 

2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบชุดแทนทายเครื่องกลึง ชุดปอมจับมีดเคร่ืองกลึง ชุดเพลา     
หัวจับเคร่ืองกลึง ปากกาจับงานเครื่องไส ชุดปอมอัตโนมัติเคร่ืองไส ปากกาจับงาน
เคร่ืองกดั 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการเขียนแบบชุดแทนทายเคร่ืองกลึง ชุดปอมจับมีดเครื่องกลึง ชุดเพลาหัวจับ

เคร่ืองกลึง ปากกาจับงานเครื่องไส ชุดปอมอัตโนมัติเคร่ืองไส ปากกาจับงานเครื่องกัด 
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2102-2305 การเขียนแบบงานโลหะแผน 2 (4)  
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแผนคลี่โดยวิธีเสนขนาน รัศมีและสามเหลี่ยม 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบผลิตภัณฑโลหะทรงเหลี่ยม ทรงกระบอก ทรงกรวย ทอระบาย
อากาศ  

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติสเกตชแบบเขียนแบบผลิตภัณฑโลหะทรงเหลี่ยม ทรงกระบอก ทรงกรวย 

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

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการการสเกตชแบบและเขียนแบบงานผลิต เวลางานกลึง ไส 
กัด เจาะประมาณการงานผลิต 

2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบงานผลิต ชิ้นงานกลึง ไส  กัด  เจาะและประมาณการงานผลิต 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค  

 คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติสเกตชแบบเขียนแบบงานผลิต การระบุงานกลึง งานไส งานกัด และงาน

เจาะ  การประมาณการ 
 

2102-2307 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับงานชางดานเครื่องกล 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณความยาว พื้นที่ นํ้าหนัก การกําหนดพิกัดความเผื่อของชิ้นงาน 
ความเร็วรอบ ความเร็วขอบและความเร็วตัด อัตราทดและระบบสงกําลังดวยสายพาน
และเฟอง 
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3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการคํานวณความยาว พื้นที่ ปริมาตร นํ้าหนัก  พิกัดความเผื่อ  ความเร็วตัด 

ความเร็วรอบ  ความเร็วขอบ  อัตราทด ระบบสงกําลังดวยสายพานและเฟอง เวลาในการกลึง ไส 
เจาะ กัดและเจียรนัย อัตราเรียว เกลียว ฟงกชันตรีโกณมิติ 

 
2102-2308 การเขียนแบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส การอานและ
เขียนวงจร 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบวงจร สเกตชและเขียนวงจรนิวแมติกสและไฮดรอลิกส 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีแบบแผน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติอานแบบ สเกตชและเขียนแบบวงจรนิวแมติกสและไฮดรอลิกส หลักการ

ทํางานของระบบและการควบคุม  สัญลักษณของอุปกรณและวงจร  
 
2102-2309 โปรแกรมเอ็นซีเบื้องตน 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานเครื่องมือกลซีเอ็นซ ี โครงสรางโปรแกรมเอ็นซี การ
เขียนโปรแกรมงานเคร่ืองมือกล 

2. เพื่อใหสามารถอานและเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกลึงและงานกัด ตรวจสอบและ
ทดสอบโปรแกรม 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ มีแบบแผนและความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติอานและเขียนโปรแกรมเครื่องมือกลซีเอ็นซ ี เชน เคร่ืองกลึง เคร่ืองกัด 

โครงสรางของโปรแกรม คําสั่งการทํางานของคมตัด เคร่ืองมือ และอุปกรณในเครื่องมือกลซีเอ็นซ ี
การตรวจสอบและทดสอบโปรแกรม 
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2102-2310 การเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการทํางานของอุปกรณของวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การอาน
แบบและเขียนแบบวงจร 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบ สเกตชและเขียนแบบงานติดต้ังไฟฟาแสงสวาง แบบระบบ
ไฟฟาสงกําลัง  แบบงานเครื่องกลไฟฟาและแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัย
และการอนุรักษพลังงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติอานแบบ สเกตชและเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สัญลักษณและการ

ทํางานของอุปกรณในแบบงานติดต้ังไฟฟาแสงสวาง แบบระบบไฟฟาสงกําลัง  แบบงานเคร่ืองกล
ไฟฟา  และแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 

 
2102 -2311 การออกแบบเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย  3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ 
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังอุปกรณและโปรแกรมสําเร็จรูป ใชคอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้นสวน 2 มิติ และภาพสาธิต 3 มิติ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและเห็นคุณประโยชนของเทคโนโลยี 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ การติดตั้งอุปกรณและ

โปรแกรมสาํเร็จรูป  การใชคําสั่งเขียนภาพ การเขียนภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นสวน 2 มิติ การ
ออกแบบเขียนแบบภาพสาธิตชิ้นสวน 3 มิติ การสั่งพิมพแบบดวยพล็อตเตอรและเครื่องพิมพ 
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2102-2312 การเขียนแบบโครงสราง 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการตอชิ้นสวนของโครงสรางและการระบุในแบบโครงสราง 
2. เพื่อใหสามารถอานแบบ สเกตชและเขียนแบบโครงสรางซึ่งใชรอยตอสลักเกลียวและ
หมุดย้ํา และรอยตอเช่ือม และประมาณการแบบงานโครงสราง 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ มีแบบแผนและตระหนักถึง
มาตรฐานความปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติอานแบบ สเกตชและเขียนแบบโครงสรางซึ่งใชรอยตอสลักเกลียวและหมุด

ย้ํา และรอยตอเช่ือม หลักการตอชิ้นสวน สัญลักษณและการระบุขอกําหนด วัสดุและมาตรฐาน การ
ประมาณการแบบงานโครงสราง 
 
2102-2313 การเขียนแบบจิ๊กและฟกซเจอรใชคอมพิวเตอรชวย 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจกรรมวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานดวยเครื่องมือกล หลักการใชอุปกรณนํา
แนวและจับยึดชิ้นงานและการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบและสเก็ตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ
อุปกรณนําแนวและจับยึดชิ้นงานเจาะและชิ้นงานกัด  

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและเห็นคุณประโยชนของเทคโนโลยี 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบอุปกรณนําแนวและจับยึดชิ้นงาน

กรรมวิธีการข้ึนรูปช้ินงานดวยเคร่ืองมือกล หลักการทํางานของอุปกรณนําแนวและอุปกรณจับยึด
ชิ้นงานเจาะและงานกัด การอานแบบและสเกตชแบบกอนการใชคอมพิวเตอรชวย  การใชคําส่ังเขียน
แบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้นและแบบสั่งงาน การประมาณการแบบอุปกรณนําแนวและจับยึด
ชิ้นงาน 
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2102-2314 การเขียนแบบแมพิมพโลหะใชคอมพิวเตอรชวย 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของแมพิมพโลหะและการใชคอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบเขียนแบบ 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ
แมพิมพตัดเจาะและแมพิมพปมขึ้นรูปโลหะ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและเห็นคุณประโยชนของเทคโนโลยี 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบชิ้นสวนชุดแมพิมพโลหะ หลักการ

ทํางานของแมพิมพตัดเจาะและแมพิมพปมขึ้นรูปโลหะ การอานแบบและสเกตชแบบกอนการใช
คอมพิวเตอรชวย  การใชคําสั่งเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้นและแบบสั่งงาน การประมาณ
การแบบแมพิมพโลหะ 
 
2102-2315 การเขียนแบบแมพิมพพลาสติกใชคอมพิวเตอรชวย 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของแมพิมพพลาสติกและการใชคอมพิวเตอรชวยใน
การออกแบบเขียนแบบ 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ
แมพิมพฉีด  แมพิมพเปาและแมพิมพอัดพลาสติก 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและเห็นคุณประโยชนของเทคโนโลยี 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบชิ้นสวนชุดแมพิมพพลาสติก 

หลักการทํางานของแมพิมพฉีด แมพิมพเปาและแมพิมพอัดพลาสติก การอานแบบและสเกตชแบบ
กอนการใชคอมพิวเตอรชวย  การใชคําสั่งเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้นและแบบสั่งงาน 
การประมาณการแบบแมพิมพพลาสติก 
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2102-2316 การเขียนแบบระบบทอใชคอมพิวเตอรชวย 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบทอในงานอุตสาหกรรมและการใช
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบระบบ
ทออุตสาหกรรม  

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและเห็นคุณประโยชนของเทคโนโลยี 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบระบบทออุตสาหกรรมสําหรับ

ของเหลวและกาซ เชน ระบบทอสําหรับน้ําใชและน้ําทิ้ง ระบบทอน้ํามันและทอกาซ ระบบทอ
ระบายอากาศ หลักการทํางานของระบบทอ การอานแบบและสเกตชแบบกอนการใชคอมพิวเตอร
ชวย  การใชคําสั่งเขียนภาพ การประมาณการแบบระบบทออุตสาหกรรม 

 
2102-2317 การเขียนแบบเคร่ืองจักรกลใชคอมพิวเตอรชวย 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณสงกําลังเครื่องจักรกล และการเขียนแบบ
โดยใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ
อุปกรณสงกําลัง อุปกรณหลอลืน่ อุปกรณรองลื่นและอุปกรณรางเลื่อน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและเห็นคุณประโยชนของเทคโนโลยี 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบอุปกรณสงกําลังเครื่องจักรกลและ

ยานยนต หลักการทํางานของอุปกรณหลอลื่น อุปกรณรองลืน่ อุปกรณรางเลื่อน การอานแบบและ
สเกตชแบบกอนการใชคอมพิวเตอรชวย  การใชคําสั่งเขียนภาพ การประมาณการแบบระบบสงกําลัง
เคร่ืองจักรกล 
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2102 -2318 การเขียนแบบกอสรางใชคอมพิวเตอรชวย  3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบอาคารโครงสรางและบานพักอาศัย หลักการใช
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบอาคาร
โครงสราง และแบบบานพักอาศัยชั้นเดียวและ 2 ชั้น 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและเห็นคุณประโยชนของเทคโนโลยี 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบกอสราง การอานแบบและสเกตช

แบบกอนการใชคอมพิวเตอรชวย  การใชคําสั่งเขียนภาพ การเขียนแบบอาคารโครงสรางไมขนาด
เลก็ แบบกอสรางบานพักอาศัยชั้นเดียวยกพื้นโครงสรางไม  แบบบานพักอาศัยชั้นเดียวขนาดเล็ก 
และแบบบานพักอาศัย  2  ชั้น การประมาณการแบบกอสราง 
 
2102 -2319 การเขียนแบบทอและสุขภัณฑใชคอมพิวเตอรชวย 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบระบบทอและสุขภัณฑในอาคาร หลักการใช
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบระบบ
น้ําใช ระบบน้ําทิ้ง ระบบระบายอากาศ และสุขภัณฑในอาคารโดยใชคอมพิวเตอรชวย 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและเห็นคุณประโยชนของเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบระบบทอและสุขภัณฑ การอาน

แบบและสเกตชแบบกอนการใชคอมพิวเตอรชวย  การใชคําสั่งเขียนภาพ การเขียนแบบระบบน้ําใช
และสุขภัณฑ  ระบบน้ําทิ้ง  ระบบระบายอากาศในอาคาร การประมาณการแบบระบบทอและ
สุขภัณฑ 
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2102-6301 การเขียนแบบระบบบําบัดน้ําเสีย 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย เครื่องมือและปฎิกรณและ
หลักการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบระบบ
บําบัดน้ําเสียจากแหลงชุมชนหรือจากอุตสาหกรรม 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและเห็นคุณประโยชนของเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบระบบน้ําเสียจากชุมชนหรือจาก

อุตสาหกรรม  การอานแบบและสเกตชแบบกอนการใชคอมพิวเตอรชวย  การใชคําสั่งเขียนภาพ การ
เขียนแบบระบบบําบัดน้ําเสียขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สาม ถังตกตะกอน ระบบทอและปม เคร่ืองมือวัดและ
อุปกรณควบคุม 
 
2102-6302 การเขียนแบบงานหลอ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการหลอและทําแบบหลอชิ้นงาน และหลักการเขียนแบบหลอ 
2. เพื่อใหสามารถอานแบบ สเกตชและเขียนแบบกระสวนและแบบหลอทราย 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ ตระหนักในคุณคาของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติอานแบบ สเกตชและเขียนแบบกระสวน แบบหลอทรายหีบชั้นเดียว แบบ

หลอทรายหีบสองชั้น หลักการหลอและการทําแบบกระสวนและทําแบบหลอ การประมาณการแบบ
หลอ 
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2102-6303 การจัดการสํานักงานเขียนแบบ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดสํานักงานเขียนแบบใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อใหสามารถวางผัง จัดสํานักงาน จัดระบบเอกสารและเครื่องใชสํานักงานเขียนแบบ
และจัดสภาพแวดลอมและบํารุงรักษาสํานักงานเขียนแบบ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน มีระเบียบแบบแผน ตระหนักถึงความ
ปลอดภัย คุณคาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติสเกตชและเขียนแบบวางผังและจัดสํานักงานเขียนแบบ การจัดการเคร่ืองใช

สํานักงาน ระบบเอกสารและการเก็บแบบ  การจัดสภาพแวดลอมและบํารุงรักษาสํานักงานเขียนแบบ  
 

2102-2401 หลักพืชกรรม 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับพืชและกระบวนการปลูกพืช 
2. เพื่อใหสามารถปลูกพืชตามกระบวนการโดยใชเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณทางพืชกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยันและอดทน มีเจตคติท่ีดีตองานพืชกรรม 
ตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงานปลูกพืช บทบาทและความสําคัญของพืชและการปลูก การจําแนกและ

เปรียบเทียบพืช สภาวะตลาดของพืชผล พืชเศรษฐกิจ ปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการ
เจริญเติบโตของพืช เครื่องมือวัสดุและอุปกรณทางพืชกรรม กระบวนการปลูกพืชประกอบดวยการ
เตรียมพันธุ  การเตรียมดิน การปลูก การใหน้ํา การปฏิบัติรักษาและการเก็บเกี่ยว 
 
2102-2402 หลักการเลี้ยงสัตว 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสัตวและกระบวนการเลี้ยงสัตว 
2. เพื่อใหสามารถเลี้ยงสัตวตามกระบวนการโดยใชโรงเรือนและอุปกรณการเลี้ยงสัตว 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยันและอดทน มีเจตคติท่ีดีตองานเล้ียงสัตว 
ตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว บทบาทและความสําคัญของสัตวและการเลี้ยง ชนิด ประเภท 

และพันธุสัตว สภาวะตลาด  สัตวเศรษฐกิจ ลักษณะที่ดีของการเลี้ยง กระบวนการเลี้ยงสัตว
ประกอบดวยการเตรียมการเลี้ยง การเลือกพันธุ การเลือกท่ีต้ังฟารมเล้ียง โรงเรือนและอุปกรณ  การ
เลี้ยง การดูแลรักษาและการจัดการหลังการเลี้ยง  
 
2102-2403 การประมงเบื้องตน 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
2. เพื่อใหสามารถเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามกระบวนการเพาะเลี้ยง 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยและเจตคติที่ดีตองานประมง ตระหนักถงึการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงานเลี้ยงสัตวน้ําและทําประมงเบื้องตน บทบาทและความสําคัญของการ

ประมง ทรัพยากรประมง สถานการณประมง การอนุรักษทรัพยากรประมง พระราชบัญญัติการ
ประมง  สะพานปลา  ผลิตภัณฑสัตวและการใชประโยชนจากสัตว นโยบายการประมงของไทย และ
กระบวนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 
2102-2404 อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเบื้องตนในงานอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีตองานงานอุตสาหกรรมเกษตร ตระหนักถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักการเบ้ืองตนของงานอุตสาหกรรมเกษตร ข้ันตอนการดําเนินงานอุตสาหกรรม

เกษตร เคร่ืองจักรการแปรรูป เครื่องกลการบรรจุภัณฑ เคร่ืองจักรกลการรักษาผลผลิต ตลอดจนการ
วางแผนดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน 
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2102-2405 คณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับเครื่องยนตและระบบสงกําลัง 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชตัวเลขและคํานวณคาของเคร่ืองยนตและระบบสงกําลังใน
รถยนตและเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ  
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติคํานวณเกี่ยวกับระบบหนวย มิติและความจุของเคร่ืองยนต แรง ความดัน
อัตราสวนการอัด ทอรก ความเร็วและอัตราเร็ว กําลังเครื่องยนต ประสิทธิภาพเคร่ืองยนต  อัตราทด
ในระบบสงกําลังของรถยนตและเครื่องจักรกลเกษตร 
 
2102-2406 เขียนแบบเคร่ืองกล 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบช้ินสวนมาตรฐานเคร่ืองกล 
2. เพื่อใหสามารถเขียนภาพประกอบ และแบบสั่งงานชิ้นสวนเครื่องกล  
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปราณีต รอบคอบ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัต ิอานแบบและการเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องกล สลัก เกลยีว แหวน 
เพลา สปริง การเขียนภาพประกอบ และภาพแยกชิ้น การกําหนดพิกัดความเผื่อ ของมติิและรูปราง 
คุณภาพผิว สัญลักษณงานเชื่อม การเขียนภาพชวย และกําหนดตารางรายการวัสดุ 
 
2102-2407 เขียนแบบเคร่ืองจักรกลเกษตร 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองจักรกลเกษตรและหลักการอานแบบและ
เขียนแบบเคร่ืองจักรกลเกษตร 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบและเขียนแบบงานผลิตชิ้นสวนและระบบสงกําลัง
เคร่ืองจักรกลเกษตร  

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความมีระเบียบ  อดทน รอบคอบตระหนักถึงคุณภาพ
และสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 



สาขาวชิาเครื่องมือกลและซอมบาํรุง 

จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา 67 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติอานแบบและเขียนแบบชิ้นสวนและระบบสงกําลังเครื่องจักรกลเกษตร เชน 

เครื่องจักรกลงานพืช งานสัตวเล็ก งานสัตวปกและงานสัตวน้ํา การเขียนแบบประกอบและแยก
ชิ้นสวนเพื่องานผลิตดวยเครื่องมือกลและดวยการเชื่อมและประกอบ รายการวัสดุและการทํา
ประมาณการ 
 
2102-2408 งานเคร่ืองมือกลช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานพืช 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหนาที่การทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานพืชซึ่งใชกรรมวิธี
การผลิตดวยเคร่ืองมือกล 

2. เพื่อใหสามารถผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลตามแบบสั่งงานของเครื่องมือเตรียมดิน 
เคร่ืองปลูกพชื เครื่องมือบํารุงรักษาพืชและเครื่องเก็บเกี่ยวพืช 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนัก
ถึงคุณภาพและสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานพืช การอานแบบ การจัดเตรียมวัสดุและ

เคร่ืองมือกล เชน เคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกัด เคร่ืองเจาะและควานและเคร่ืองตัด ในการผลิต
ช้ินสวนและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเตรียมดิน เครื่องปลูกพืช เคร่ืองมือบํารุงรักษา และ
เครื่องเก็บเกี่ยวพืช  
 
2102-2409 งานประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานพืช 1 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหนาที่การทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานพืชซึ่งใชกรรมวิธี
การขึ้นรูปและประกอบดวยเครื่องมืองานประกอบ 

2. เพื่อใหสามารถผลิตและประกอบชิ้นสวนดวยเครื่องมืองานประกอบตามแบบสั่งงาน
ของเคร่ืองมือเตรียมดิน เครื่องปลูกพืช เครื่องมือบํารุงรักษาพืชและเครื่องเก็บเกี่ยวพืช 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนัก
ถึงคุณภาพและสิ่งแวดลอม 



สาขาวชิาเครื่องมือกลและซอมบาํรุง 

จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา 68 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงานขึ้นรูปและประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานพืช การอานแบบ การ

จัดเตรียมวัสดุ เคร่ืองมืองานประกอบช้ินสวนและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเตรียมดิน เคร่ือง
ปลูกพืช เคร่ืองมือบํารุงรักษา และเครื่องเก็บเกี่ยวพืช  
 
2102-2410 งานสรางเครื่องจักรกลงานพืช 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการผลิตพืชและหลักการสรางเคร่ืองจักรกลงานพืช 
2. เพื่อใหสามารถสรางโดยใชชิ้นสวนสําเร็จตามแบบสั่งงานของเคร่ืองมือเตรียมดิน 
เคร่ืองปลูกพชื เครื่องมือบํารุงรักษาและเครื่องเก็บเกี่ยวพืช 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนัก
ถึงคุณภาพและสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงานอานแบบและวางแผนการสรางเครื่องจักรกลงานพืช  การจัดเตรียมและ

ผลิตชิ้นสวน การประกอบชิน้สวน การทดสอบและการจัดทําคูมือการใชเคร่ือง ประกอบดวย
เคร่ืองมือเตรียมดิน เคร่ืองปลูกพืช เคร่ืองมือบํารุงรักษา และเครื่องเก็บเกี่ยวพืช  
 
2102-2411 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวเล็ก 1 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหนาที่การทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวเล็กซึ่งใช
กรรมวิธีการผลิตดวยเคร่ืองมือกล 

2. เพ่ือใหสามารถผลิตช้ินสวนดวยเคร่ืองมือกลตามแบบส่ังงานของอุปกรณโรงเรือนและ
ระบบสุขาภิบาลงานสัตวเล็ก เคร่ืองเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหารและเคร่ือง
อัดเม็ดอาหารสําหรับสตัวเล็ก 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนัก
ถึงคุณภาพและสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกลสัตวเล็ก  การอานแบบ การจัดเตรียมวัสดุ

และเครื่องมือกล เชน เคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกัด เคร่ืองเจาะและควานและเคร่ืองตัด ในการผลิต



สาขาวชิาเครื่องมือกลและซอมบาํรุง 

จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา 69 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

ชิ้นสวนและตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณโรงเรือนและระบบสุขาภิบาลงานสัตวเล็ก เคร่ืองเตรียม
วัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหาร และเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวเล็ก 
 
2102-2412 งานประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวเล็ก 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหนาที่การทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวเล็กซึ่งใช
กรรมวิธีการขึ้นรูปและประกอบดวยเคร่ืองมืองานประกอบ 

2. เพื่อใหสามารถเชื่อมและประกอบชิ้นสวนดวยเครื่องมืองานประกอบตามแบบสั่งงาน
ของอุปกรณโรงเรือนและระบบสุขาภิบาลงานสัตวเล็ก เคร่ืองเตรียมวัตถุดิบอาหาร 
เคร่ืองผสมอาหารและเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวเล็ก 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนัก
ถึงคุณภาพและสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงานขึ้นรูปและประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวเล็ก  การอานแบบ 

การจัดเตรียมวัสดุ เคร่ืองมืองานประกอบช้ินสวนและตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณโรงเรือนและ
ระบบสุขาภิบาล งานสัตวเล็ก  เคร่ืองเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหาร และเคร่ืองอัดเม็ด
อาหารสําหรับสัตวเล็ก 

 
2102-2413 งานสรางเครื่องจักรกลงานสัตวเล็ก 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจกระบวนการผลิตสัตวเล็กและการสรางเครื่องจักรกลงานสัตวเล็ก 
2. เพื่อใหสามารถสรางชิ้นสวนอุปกรณโรงเรือนและระบบสุขาภิบาลงานสัตวเล็ก เคร่ือง
เตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหารและเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวเล็กตาม
แบบสั่งงาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนัก
ถึงคุณภาพและสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงานอานแบบและวางแผนการสรางเครื่องจักรกลงานสัตวเล็ก การจัดเตรียม

และผลิตชิ้นสวน การประกอบช้ินสวน  การทดสอบและการจัดทําคูมือการใชเคร่ือง ประกอบดวย



สาขาวชิาเครื่องมือกลและซอมบาํรุง 

จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา 70 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

อุปกรณโรงเรือนและระบบสขุาภิบาลงานสัตวเล็ก เคร่ืองเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหาร 
และเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวเล็ก 
 
2102-2414 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวปก 1 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหนาที่การทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวปกซึ่งใช
กรรมวิธีการผลิตดวยเคร่ืองมือกล 

2. เพ่ือใหสามารถผลิตช้ินสวนดวยเคร่ืองมือกลตามแบบส่ังงานของอุปกรณโรงเรือนงาน
สัตวปก เคร่ืองเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหารและเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสาํหรับ
สัตวปก 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนัก
ถึงคุณภาพและสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกลสัตวปก การอานแบบ การจัดเตรียมวัสดุและ

เคร่ืองมือกล เชน เคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกัด เคร่ืองเจาะและควานและเคร่ืองตัด ในการผลิต
ชิ้นสวนและตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณโรงเรือนงานสัตวปก เคร่ืองเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ือง
ผสมอาหารและเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวปก 
 
2102-2415 งานประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวปก 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวปกดวยเครื่องมืองาน
ประกอบตามแบบสั่งงาน 

2. เพื่อใหสามารถผลิตและประกอบชิ้นสวนดวยเครื่องมืองานประกอบตามแบบสั่งงาน
ของอุปกรณโรงเรือนงานสัตวปก เคร่ืองเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหารและ
เคร่ืองอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวปก 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนัก
ถึงคุณภาพและสิ่งแวดลอม 



สาขาวชิาเครื่องมือกลและซอมบาํรุง 

จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา 71 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงานขึ้นรูปและประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวปก การอานแบบ 

การจัดเตรียมวัสดุ เคร่ืองมอืงานประกอบช้ินสวนและตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณโรงเรือนงาน
สัตวปก เครื่องเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหารและเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวปก 
 
2102-2416 งานสรางเครื่องจักรกลงานสัตวปก 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหนาที่การทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวปกซึ่งใช
กรรมวิธีการผลิตดวยเคร่ืองมือกล 

2. เพื่อใหสามารถสรางโดยใชชิ้นสวนสําเร็จตามแบบสั่งงานของอุปกรณโรงเรือนงานสัตว
ปก เคร่ืองเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหารและเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตว
ปก 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนัก
ถึงคุณภาพและสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบและวางแผนการสรางเครื่องจักรกลสัตวปก  การ

จัดเตรียมและผลิตชิ้นสวน การประกอบช้ินสวน การทดสอบและการจัดทําคูมือการใชเครื่อง 
ประกอบดวยอุปกรณโรงเรือนสัตวปก เคร่ืองเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหารและเคร่ือง
อัดเม็ดอาหารสําหรับสตัวปก 
 
2102-2417 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวน้ํา 1 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหนาที่การทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวน้ําซึ่งใช
กรรมวิธีการผลิตดวยเคร่ืองมือกล 

2. เพื่อใหสามารถผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลตามแบบสั่งงานของอุปกรณระบบน้ําเพื่อ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เคร่ืองใหอาหาร เคร่ืองจับ อุปกรณแปรรูปและเครื่องบรรจุภัณฑ
สําหรับสัตวน้ํา 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนัก
ถึงคุณภาพและสิ่งแวดลอม 



สาขาวชิาเครื่องมือกลและซอมบาํรุง 

จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา 72 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การอานแบบ การ

จัดเตรียมวัสดุและเคร่ืองมือกล เชน เคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกดั เคร่ืองเจาะและควานและเคร่ือง
ตัด ในการผลิตชิ้นสวนและตรวจสอบคุณภาพของระบบนํ้าเพื่อการเพาะเลี้ยง เคร่ืองใหอาหารสัตว
นํ้า เคร่ืองจับสัตวนํ้า อุปกรณแปรรูปสัตวน้ําและเคร่ืองบรรจุภัณฑสําหรับสัตวน้ํา 
 
2102-2418 งานประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวน้ํา 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหนาที่การทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวน้ําซึ่งใช
กรรมวิธีการขึ้นรูปและประกอบดวยเคร่ืองมืองานประกอบ 

2. เพื่อใหสามารถผลิตและประกอบชิ้นสวนดวยเครื่องมืองานประกอบตามแบบสั่งงาน
ของอุปกรณระบบน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  เคร่ืองใหอาหาร เคร่ืองจับ อุปกรณแปร
รูปและเคร่ืองบรรจุภัณฑสําหรับสตัวนํ้า 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนัก
ถึงคุณภาพและสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงานขึ้นรูปและประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การ

อานแบบ การจัดเตรียมวัสดุ เครื่องมืองานประกอบชิ้นสวนและตรวจสอบคุณภาพของระบบน้ําเพื่อ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เคร่ืองใหอาหาร เคร่ืองจับ อุปกรณแปรรูปและเคร่ืองบรรจุภัณฑสาํหรับสัตวนํ้า 
 
2102-2419 งานสรางเครื่องจักรกลงานสัตวน้ํา 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ระบบน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยง การใหอาหาร 
การแปรรูปการจับและการบรรจุภัณฑ หลักการสรางเครื่องจักรกลงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

2. เพื่อใหสามารถสรางโดยใชชิ้นสวนสําเร็จตามแบบสั่งงานของอุปกรณระบบน้ําเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เคร่ืองใหอาหารเคร่ืองจับ อุปกรณแปรรูปและเครื่องบรรจุภัณฑ
สําหรับสัตวน้ํา 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนัก
ถึงคุณภาพและสิ่งแวดลอม 



สาขาวชิาเครื่องมือกลและซอมบาํรุง 

จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา 73 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบและวางแผนการสรางเครื่องจักรกลงานเพาะเลี้ยงสัตว

นํ้า การจัดเตรียมและผลิตช้ินสวน การประกอบช้ินสวน การทดสอบและการจัดทําคูมือการใชเคร่ือง 
ประกอบดวยระบบน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยง เชน การกรองน้ําและการนํากลับมาใชใหม การเติมอากาศ 
การฆาเช้ือ การบําบัดน้ําและบออนุบาล  เคร่ืองใหอาหาร เคร่ืองจับ อุปกรณแปรรูปและเคร่ืองบรรจุ
ภัณฑสําหรับสัตวนํ้า 
 


