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จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.	 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค	การใช้เครื่องมือ	อุปกรณ์เขียนแบบ

2.	 มีทักษะเก่ียวกับการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาพฉาย	 ภาพ

ตัด	และภาพสามมิต	ิตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค

3.	 มเีจตคตแิละกิจนิสยัทีด่ีในการท�างานด้วยความละเอยีดรอบคอบ	เป็นระเบยีบ	สะอาด	

ตรงต่อเวลา	มีความซื่อสัตย์	รับผิดชอบ	และรักษาสภาพแวดล้อม

ค�าอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ	 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น	 การใช้และการ

บ�ารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ	มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค	เส้น	ตัวเลข	ตัวอักษร	การสร้าง

รูปเรขาคณิต	การก�าหนดขนาดของมิติ	มาตราส่วน	ภาพสามมิติ	หลักการฉายภาพมุมที	่1	และ

มุมที	่3	ภาพสเกตช์	ภาพตัด	และสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม
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เนือ้หาวชิา เขียนแบบเทคนคิเบือ้งตน (Basic Technical Drawing) รหสั 2100–1001 

เลมนี้ เปนวิชาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทอุตสาหกรรม ของส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสาขาที่เรียนวิชานี้ ไดแก ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา ยกเวน 

ชางกอสราง เปนการศึกษาถึงการใชและการบ�ารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียน

แบบเทคนิค เสน ตัวเลข ตัวอักษร การสรางรูปเรขาคณิต การก�าหนดขนาดของมิติ มาตราสวน 

ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตช ภาพตัด และสัญลักษณเบื้องตน

ในงานชางอุตสาหกรรม เปนตน

การจัดท�าหนังสือเลมนี้ หากมีขอผิดพลาดหรือค�าแนะน�าใดๆ กรุณาติดตอมายังผูเขียนได

โดยตรงที่ boontham_patraja@yahoo.com เพื่อที่ผูเขียนจะไดน�ามาปรับปรุงหรือเพิ่มเติมใน

การเขียนใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป และขออุทิศความดี ความสมบูรณ ของหนังสือเลมนี้ใหแก บิดา

มารดาผู ใหก�าเนิดและเปนครูคนแรกที่เคารพรักเทิดทูนอยางสูงยิ่ง และครูอาจารยผูประศาสน 

วิชาทุกๆ ทาน 

 บุญธรรม ภัทราจารุกุล

 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ค�ำน�ำ



สารบัญ    7

สำรบัญ

บทที่ 1 การเขียนแบบเทคนิค (Technical Drawing) ........................11
1.1 เครื่องมือเขียนแบบ...............12

1.2 มาตราสวนในการเขียนแบบ...............24

1.3 มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค...............25

1.4 มาตรฐานของเสนในงานเขียนแบบ...............25

1.5 มาตรฐานการเขียนตัวเลขและตัวอักษร 

 (Number and Lettering Standard)...............30 

แบบฝกหัดทายบท...............34

บทที่ 2 การสรางรูปเรขาคณิต (Geometric Construction) ............49
2.1 วงกลม (Circle)...............50

2.2 พื้นฐานการสรางแบบ...............51

2.3 การสรางเสนตั้งฉาก...............53

2.4 การสรางเสนขนานดวยวงเวียน...............54

2.5 การสรางเสนแบงมุมสามเหลี่ยมดวยวงเวียน...............54



8      เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน

2.6 การสรางสวนโคงของเสนตัดกัน 2 เสน...............55

2.7 การสรางวงกลมสัมผัสในสามเหลี่ยม...............56

2.8 การสรางสวนโคงสัมผัสเสนมุมแหลม...............56

2.9 การสรางสวนโคงสัมผัสเสนมุมฉาก...............58

2.10 การสรางสวนโคงสัมผัสเสนมุมป้าน...............58

2.11 การสรางสวนโคงสัมผัสวงกลม...............59

2.12 การสรางรูปสามเหลี่ยม...............60

2.13 การสรางรูปหาเหลี่ยม...............60

2.14 การสรางรูปหกเหลี่ยม...............62

แบบฝกหัดทายบท...............65

บทที่ 3 การเขียนแบบภาพแสดง (Pictorial Drawing) .....................81
3.1 ภาพแสดงแบบไอโซเมตริก (Isometric Pictorial)...............82

3.2 ภาพแสดงแบบออบลิค (Oblique Pictorial)...............83

3.3 การเขียนวงกลมในภาพแสดงแบบไอโซเมตริก...............85

3.4 การเขียนวงกลมในภาพแสดงแบบออบลิค...............90

3.5 วิธีการเขียนแบบภาพแสดง...............93

3.6 การบอกขนาดของมิติ (Dimensions)...............94

3.7 การวางกรอบชื่อแบบ (Title Block)...............115

แบบฝกหัดทายบท...............118

บทที่ 4 การเขียนแบบภาพฉาย 
 (Orthographic Projection Drawing) ...............................125

4.1 การฉายภาพมุมที่ 1 (First–angle Projection)...............126

4.2 การฉายภาพมุมที่ 3 (Third–angle Projection)...............129

4.3 สัญลักษณการฉายภาพ...............130



สารบัญ    9

4.4 วิธีการเขียนภาพฉาย 

 (Method of Orthographic Projection Drawing)...............131

4.5 การก�าหนดขนาดของมิติ (Dimensions)...............132

4.6 ตัวอยางการอานภาพฉายมุมที่ 1...............136

4.7 ตัวอยางการอานภาพฉายมุมที่ 3...............140

แบบฝกหัดทายบท...............147

บทที่ 5 การสเกตช์ภาพ (Sketching) ...............................................155
5.1 ทักษะพื้นฐาน...............156

5.2 การสเกตชเสนแบบ...............156

แบบฝกหัดทายบท...............163

บทที่ 6 การเขียนภาพตัดและสัญลักษณ์  
 (Section Views and Symbols Drawing) ........................169

6.1 เสนตัดภาพ (Cutting Line)...............170

6.2 ชนิดของการตัดภาพ...............171

6.3 สัญลักษณเสนตัด (Section Lining)...............178

แบบฝกหัดทายบท...............182

บรรณานุกรม .....................................................................................195





1

สาระส�าคัญ
การเขียนแบบเทคนิคคือ การเขียนแบบอย่างมีระเบียบแบบแผนตามข้อก�าหนดที่เป็นการสื่อสาร
ทางด้านการมองเห็น และแสดงให้เห็นว่าวัตถุแต่ละชิ้นส่วนหรือโครงสร้างของระบบทางกลนั้น
ท�าหน้าที่อย่างไร 

การที่จะสื่อสารกับแบบทางเทคนิค จะใช้มาตรฐานที่ก�าหนด เช่น สัญลักษณ์ มุมมอง หน่วยการ
วัด ระบบเครื่องหมาย รูปแบบภาพ รูปแบบอักษร รูปแบบเส้น ขนาด และระเบียบแบบแผน 

จุดประสงค์ทั่วไป
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้และบ�ารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบชนิดต่างๆ

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมาตราส่วนในการเขียนแบบ

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะของเส้นต่างๆ ในงานเขียนแบบ 

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการเขียนตัวเลขและตัวอักษร

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. สามารถอธิบายการใช้และบ�ารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

2. สามารถอธิบายมาตราส่วนในการเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง 

3. สามารถอธิบายลักษณะของเส้นต่างๆ ในงานเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง 

4. สามารถอธิบายมาตรฐานของตัวเลขและตัวอักษรในงานเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง

5. ท�าแบบฝึกหดัและปฏบิตัเิขยีนเส้นต่างๆ ในงานเขยีนแบบ และเขยีนตวัเลขและตวัอกัษรได้ถกู
ต้องตามมาตรฐาน และส�าเร็จภายในเวลาที่ก�าหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เนื้อหาสาระ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้และบ�ารุงรักษาเคร่ืองมือเขียนแบบชนิดต่างๆ มาตราส่วนใน
การเขียนแบบ ลักษณะของเส้นต่างๆ ในงานเขียนแบบ และมาตรฐานตัวอักษรในงานเขียนแบบ 

การเขียนแบบเทคนิค 
(Technical Drawing)
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การเขียนแบบเทคนิค (Technical Drawing) คือการเขียนแบบอย่างมีระเบียบแบบแผน

ตามข้อก�าหนดที่เป็นการสื่อสารทางด้านการมองเห็น และแสดงให้เห็นว่าวัตถุแต่ละชิ้นส่วนหรือ

โครงสร้างของระบบทางกลนั้นท�าหน้าที่อย่างไร ซึ่งการเขียนแบบคือ ภาษาภาพของอุตสาหกรรม

และเครื่องกลโดยช่างเขียนแบบมืออาชีพ เป็นการสื่อสารข้อมูลทั้งหมดจากวิศวกรผู้ออกแบบกับ

คนงานที่จะท�าการผลิต

การเขียนแบบเทคนิค เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยในการวิเคราะห์ระบบที่มีความ 

ซบัซ้อน การทีจ่ะสื่อสารกบัแบบทางเทคนคิจะใช้มาตรฐานท่ีก�าหนด เช่น สญัลักษณ์ มุมมอง หน่วย

การวัด ระบบเครื่องหมาย รูปแบบภาพ รูปแบบอักษร รูปแบบเส้น ขนาด และระเบียบแบบแผน  

ซ่ึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้ช่างเขียนแบบติดต่อสื่อสารได้ ใจความชัดเจน โดยใช้ระเบียบ

แบบแผนทีเ่ข้าใจกนัทัว่ไป และช่วยให้มัน่ใจว่าแบบท่ีเขยีนจะสามารถบอกความหมายและเข้าใจง่าย

1.1 เครื่องมือเขียนแบบ
เคร่ืองมือเขยีนแบบเทคนคิท่ีส�าคญั ได้แก่ ดนิสอเขยีนแบบ (Drawing Pencil) ยางลบดนิสอ 

(Pencil Erases) ไม้บรรทดั (Ruler) ไม้บรรทดัสเกล (Scale Ruler) ชดุฉากสามเหลีย่ม (Set Square)  

ไม้ที (T–square) วงเวียน (Compass) ฯลฯ

การใช้และบ�ารงุรกัษาเครื่องมอืเขยีนแบบเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ เพราะเครื่อง

มือเขียนแบบที่ดีมีคุณภาพจะท�าให้งานเขียนแบบมีความถูกต้อง แม่นย�า รวดเร็ว และมีคุณภาพ 

และไม่ควรใช้เครื่องมือเขียนแบบแต่ละชนิดผิดหน้าที่ เพราะจะท�าให้เครื่องมือเขียนแบบเกิด

ความเสียหายได้ 

1.1.1 ดินสอเขียนแบบ (Drawing Pencil)

ไส้ดินสอท�าจากแร่แกรไฟต์ผสมกับดินเหนียว ถ้าต้องการให้ด�ามากจะผสมดินเหนียวน้อย 

และลบด้วยยางลบได้ง่าย ถ้าต้องการให้ด�าน้อยจะผสมดินเหนียวมากขึ้น และลบด้วยยางลบได้

ยาก ดินสอที่ใช้กันทั่วโลกจะก�าหนดเกรดเป็นตัวอักษร “H” (ความแข็ง (Hardness)) และ “B” 

(เข้มหรือด�า (Blackness)) และอักษร “F” จะมีค่าอยู่กึ่งกลางระหว่างเกรด HB และ H ดินสอ

เขียนแบบมาตรฐานคือเกรด HB 
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ไส้ดินสอเขียนแบบมาตรฐานจะมีความหนาของเส้นตั้งแต่ 0.18 มม. 0.25 มม. 0.5 มม. 

และ 0.7 มม. และมีความแข็งตั้งแต่ HB จนถึง 2H ไส้ดินสอเขียนแบบอ่อนจะให้เส้นที่มีความ

คมชัดที่ดี และไส้ดินสอเขียนแบบแข็งจะให้แนวเส้นที่มีความถูกต้องมากขึ้น

การจับดินสอเขียนแบบ ให้จับดินสอเอียงประมาณ 60 องศาไปทางด้านที่จะลากเส้นไป 

และเอียงออกจากไม้บรรทัดประมาณ 60 องศา และให้หมุนดินสอไปด้วยขณะที่ลากเส้น เพื่อให้

ได้เส้นที่คมและสม�่าเสมอกันโดยตลอด ดังแสดงในรูปที่ 1.1 

(ก) การจับดินสอเอียงประมาณ 60 องศา 
ทางด้านที่จะลากเส้นไป

(ข) การจับดินสอกดเอียงออกจากไม้บรรทัด 
ประมาณ 60 องศา

รูปที่ 1.1 การจับดินสอเขียนแบบที่ถูกต้อง

การบ�ารุงรักษา ไส้ดินสอไม่ค่อยแข็งแรง จึงควรระวังไม่ให้ปลายไส้ดินสอกระแทกลงบน

โต๊ะหรืออุปกรณ์เขียนแบบชนิดอื่นๆ เพราะจะท�าให้ไส้ดินสอหักได้ และเวลาเหลาไส้ดินสอไม่ควร

เหลาบนพื้นโต๊ะเขียนแบบ เพราะจะท�าให้เกิดความสกปรกได้
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1.1.2 ยางลบดินสอ (Pencil Erasers)

ยางลบชนิดไวนีลอ่อน (Soft Vinyl Erasers) มีสมบัติที่นุ่มและไม่ขัดผิว จึงใช้เป็นยางลบ

มาตรฐานในการลบเส้นในงานเขียนแบบท่ีเกิดจากการเขียนผิดพลาด สามารถลบรอยดินสอที่ไม่

ต้องการออกได้ง่าย ท�าให้แบบที่เขียนสะอาด และไม่ท�าความเสียหายให้กับผิวกระดาษเขียนแบบ 

รูปที่ 1.2 ยางลบชนิดไวนีลอ่อน

การบ�ารุงรักษา ไม่ควรให้มีรอยดินสอหรือสิ่งสกปรกใดๆ ติดอยู่บนยางลบ เพราะเมื่อใช้

ยางลบลบงานเขียนแบบ จะท�าให้งานเขียนแบบสกปรกจนลบไม่ออกได้

1.1.2 ไม้บรรทัด (Ruler)

ไม้บรรทัดที่ใช้ ในการเขียนแบบเทคนิค ปกติท�าจากพลาสติกโพลีสไตรีน ไม้บรรทัดจะแบ่ง

ออกเป็น 2 แบบ ตามการออกแบบขอบของไม้บรรทัด ไม้บรรทัดแบบขอบเรียบสามารถใช้กับไส้

ดินสอและปากกาจดท�าเครื่องหมาย และไม้บรรทัดแบบขอบเว้าส�าหรับปากกา เพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดการเลอะของน�้าหมึก ดังแสดงในรูปที่ 1.3
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รูปที่ 1.3 ไม้บรรทัดที่ท�าจากพลาสติกโพลีสไตรีน

การบ�ารงุรกัษา ใช้ผ้านุม่ชบุน�า้เชด็ไม้บรรทดัให้สะอาดอยูเ่สมอ และระวงัรกัษาอย่าให้ขอบ

ของไม้บรรทัดมีรอยหยักเว้าหรือตัวเลขสเกลหลุดลอกหายไป

1.1.3 บรรทัดสเกล (Scale Ruler)

บรรทัดสเกล เป็นบรรทัดแบบสามเหลี่ยมของนักสถาปนิกที่มีสเกลแตกต่างกัน 6 สเกล 

ได้แก่ 1 : 20, 1 : 50, 1 : 100, 1 : 25, 1 : 75 และ 1 : 125 โดยการท�าเครื่องหมายติดไว้ที่ด้าน

ข้างของบรรทัดสเกล และมีมาตรวัด 2 มาตร ได้แก่ มาตรวัดหน่วยอังกฤษ และมาตรวัดหน่วย

เมตริก ดังแสดงในรูปที่ 1.4
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รูปที่ 1.4 บรรทัดสเกล

การบ�ารงุรกัษา ใช้ผ้านุม่ชบุน�า้เชด็ไม้บรรทดัให้สะอาดอยูเ่สมอ และระวงัรกัษาอย่าให้ขอบ

ของไม้บรรทัดมีรอยหยักเว้า และตัวเลขสเกลหลุดลอกหายไป

1.1.4 วงเวียน (Compass)

วงเวียนเป็นเครื่องมือเพื่อการเขียนแบบวงกลมหรือส่วนโค้งของวงกลม มีลักษณะ 2 ขา

ตรงต่อกันเป็นแบบบานพับ ขาข้างหนึ่งเป็นจุดหมุน เป็นเหล็กปลายแหลม และอีกขาหนึ่งติดยึด

ปากกาหรือดินสอ หรืออีกรูปแบบหนึ่งคือ วงเวียนแบบคาน โดยมีจุดหมุนที่ปลายคานข้างหนึ่ง 

และมีที่ยึดดินสอที่สามารถเลื่อนเข้า-ออกจากคานได้ ใช้เขียนแบบส่วนโค้งที่มีรัศมีใหญ่มาก หรือ

อาจจะใช้เทมเพลต (Template) วงกลมแทนวงเวียนเมื่อขนาดของวงกลมที่จะเขียนเล็กมาก ดัง

แสดงในรูปที่ 1.5 และ 1.6

ก่อนใช้วงเวียน ต้องตรวจสอบจุดหมุนซึ่งต้องแน่น ไม่หลวมคลอน และไส้ดินสอท่ีใช้กับ

วงเวียนต้องมีมาตรฐานเดียวกับดินสอท่ีใช้เขียนแบบ และเหลาไส้ดินสอให้ได้ตามมาตรฐานเส้น

ในงานเขียนแบบ ดังแสดงในรูปที่ 1.7
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รูปที่ 1.5 วงเวียนแบบต่างๆ

รูปที่ 1.6 การถ่ายขนาดจากไม้บรรทัดให้กับวงเวียน รูปที่ 1.7 การจับวงเวียนเขียนวงกลมที่ถูกต้อง

การบ�ารุงรักษา ห้ามใช้ปลายแหลมของวงเวียนไปเจาะรูสิ่งต่างๆ เพราะปลายแหลมของ

วงเวียนที่ทื่อหรือคดงอจะไม่เจาะกับกระดาษ ท�าให้การเขียนวงกลมหรือส่วนโค้งเกิดการบิดเบี้ยว

หรือไม่ได้ขนาด
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1.1.5 เทมเพลต (Template)

เทมเพลตมลีกัษณะเป็นแผ่นพลาสติกท่ีเจาะรสูเกลต่างๆ ด้วยขนาดทีถ่กูต้อง แม่นย�า และ

ติดเคร่ืองหมายก�ากบัไว้ หรอืเจาะเป็นรปูเรขาคณติ เช่น สีเ่หลีย่มจตัรุสั และวงร ีหรอืเป็นเทมเพลต

ตวัอกัษรและตัวเลขที่ได้มาตรฐาน DIN หรอื ANSI เทมเพลตตวัอักษรและตวัเลขจะเหมาะส�าหรบั

การเขียนด้วยปากกาเท่านั้น ดังแสดงในรูปที่ 1.8

รูปที่ 1.8 เทมเพลตแบบต่างๆ

การบ�ารงุรกัษา ใช้ผ้านุม่ชบุน�า้เชด็เทมเพลตให้สะอาดอยูเ่สมอ และระวงัรกัษาอย่าให้ขอบ

ของเทมเพลตมีรอยหยักเว้า

1.1.6 ครึ่งวงกลม (Semicircle) 

ใน 1 วงกลมจะมีมุม 360 องศา ครึ่งวงกลมจึงมีมุม 180 องศา ใช้เป็นเครื่องมือวัดหามุม

เอียงของเส้นเอียงในการเขียนแบบ ดังแสดงในรูปที่ 1.9 และ 1.10 
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การบ�ารุงรักษา ใช้ผ้านุ่มชุบน�้าเช็ดครึ่งวงกลมให้สะอาดอยู่เสมอ และระวังรักษาอย่าให้

ขอบของครึ่งวงกลมมีรอยหยักเว้า และตัวเลขสเกลหลุดลอกหายไป

1.1.7 ชุดสามเหลี่ยม (Triangle)

เปน็เครื่องมือในงานเขยีนแบบเทคนิค โดยใช้ในการเขียนเส้นตรง ณ ต�าแหน่งมุมตา่งๆ ที่

ถกูต้องเทยีบกบัเส้นระนาบฐาน ชุดสามเหลีย่มปัจจบัุนท�าจากพลาสตกิใส ปกตจิะมี 2 ชิน้ ชิน้หน่ึงจะ

มมีมุ 90–45–45 องศา และอกีช้ินหนึง่จะมมีมุ 30–60–90 องศา และสามารถน�าเอาด้านตรงข้าม

มุมฉากของสามเหลี่ยม 2 ชิ้นนี้มาวางซ้อนกัน จะได้มุม 15 และ 75 องศา ดังแสดงในรูปที่ 1.11

รูปที่ 1.11 ชุดสามเหลี่ยม

รูปที่ 1.9 ครึ่งวงกลม รูปที่ 1.10 การใช้ครึ่งวงกลมวัดมุม 45 องศา 
ในการเขียนแบบ
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ชุดสามเหล่ียมแบบปรับมุมได้ จะสามารถใช้ปรับมุมท่ีต้องการได้สูงสุดถึง 90 องศา ดัง

แสดงในรูปที่ 1.12

รูปที่ 1.12 ชุดสามเหลี่ยมแบบปรับมุมได้ 

การบ�ารุงรักษา ใช้ผ้านุ่มชุบน�้าเช็ดสามเหลี่ยมให้สะอาดอยู่เสมอ และระวังรักษาอย่าให้

ขอบของสามเหลี่ยมมีรอยหยักเว้า และตัวเลขสเกลหลุดลอกหายไป

1.1.8 โต๊ะเขียนแบบ (Drawing Board)

โต๊ะเขยีนแบบเป็นเครื่องมอืทีม่คีวามจ�าเป็น โดยกระดาษเขยีนแบบจะถกูวางแนบและเรยีบ

บนกระดานเขียนแบบ เพื่อให้สามารถเขียนแบบได้อย่างถูกต้องและแม่นย�า กระดานเขียนแบบ

จะติดตั้งอยู่บนโต๊ะเขียนแบบที่สามารถปรับให้หมุนไปในต�าแหน่งต่างๆ ได้ ดังแสดงในรูปที่ 1.13 

กระดาษเขยีนแบบจะวางแนบและเรยีบบนกระดานเขยีนแบบ และตรงึให้แน่นด้วยการใช้เทปกาว 
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สเกตช ภาพตัด และสัญลักษณเบ้ืองตนในงานชางอุตสาหกรรม เปนตน
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การศึกษา
 สำเร็จการศึกษาระดับวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 
 สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

 สำเร็จการศึกษาระดับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาเครื่องกล จากมหาวิทยาลัย
 วงษชวลิตกุล นครราชสีมา

 สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาชางยนต จากวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) นครราชสีมา

การทำงาน
 ปัจจุบัน รับราชการที่วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาในตำแหนง ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) 
 ทำหนาที่เปนหัวหนาแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส และสอนวิชาแมคคาทรอนิกสเบื้องตน 
 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร การควบคุมอัตโนมัติ  กรรมวิธีการผลิต (ระดับ ปวส.) 
 กรรมวิธีการผลิต (ระดับ ปวช.) กลศาสตรเครื่องกล ฯลฯ

ดานการศึกษาอบรม
 ผานการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาวิสัยทัศนและศักยภาพของผูบริหารและครูใน
 สถานศึกษาสูสากล ณ ประเทศอิตาลี สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐออสเตรีย และ
 สหพันธรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 7-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
 ผานการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรดานแมคคาทรอนิกส ณ
 ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 พระจอมเกลาพระนครเหนือ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 พระจอมเกลาพระนครเหนือ รวมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครู
 และบุคลากรอาชีวศึกษา และบริษัท เฟสโต จำกัด 
 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม-11 เมษายน พ.ศ. 2552

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตรงตามหลักสูตรของ

ระดับ ปวช. 
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