
หลักสูตรฝ
กยกระดับฝ�มือแรงงาน 

AUTO CAD   2 Dimension 

วัตถุประสงค* 

เหมาะสําหรับ ระยะเวลา/กําหนดการ/สถานท่ีฝ
ก/สํารองท่ีนั่ง 

ประสบการณ*และความรู2ท่ีจะได2รับ 

สอบถามข2อมูลเพ่ิมเติม 

 เพ่ือตอบสนองความต2องการของผู2สนใจทั่วไป  บริษัทเอกชน 
โรงงานอุตสาหกรรม และ SME ที่ต2องการที่จะเรียนรู2 เก่ียวกับ วธิีการ
นําโปรแกรมคอมพิวเตอร*เข2ามาชAวยในการออกแบบ การเขยีนแบบ 
และชAวยในขบวนการผลิต ชิ้นงานที่มรีูปทรง 2 มติิ หรือ 2.5 มิต ิ เชAน
การเขียนแบบสิ่งปลูกสร2าง การเขยีนแบบชิ้นสAวนทางกล การเขยีนแบบ
สั่งผลิตชิ้นงาน การเขยีนแบบเพ่ือสั่งตัดชิ้นงานด2วยเครื่องตัดแบบ CNC 
เปFนต2น 

• มีความกระตือรือร2นและมีวินัยในการเรียนรู2 
• มีความรู2ความสามารถ ทางด2านงานเขยีนแบบ 
• มีความรู2ความสามารถในการใช2งานคอมพิวเตอร* 
• มีความรู2ด2านภาษาอังกฤษ สามารถอAานออกและเขียน

ได2 
• มีความรู2ความสามารถเก่ียวกับคณิตศาสตร*ทางด2าน

เลขาคณติ 
• สามารถเข2ารบัการฝ
กได2ตลอดหลักสตูร 

คุณสมบัติของผู2สมัครเข2า

 วิศวกร ชAางเทคนิค ตลอดจนผู2ที่มีความสนใจทั่วไป ที่
ต2องการที่จะ นําความรู2ความสามารถทางด2านการเขยีนแบบด2วย
คอมพิวเตอร* 2 มิติ ไปใช2ประโยชน*และเพ่ิมประสทิธิภาพในการ
ทํางาน หรือนําไปประยุกต*ในกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
กระบวนการผลิตให2สูงขึ้น 

1. เรียนรู2และปฏิบัติการเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบ 2 
มิติ 

2. เรียนรู2และปฏิบัติการเกี่ยวกับ การใช2งานคําสั่งตAางๆ
ของโปรแกรม AUTO CAD ในระดับ 2 มิติ 

3. เรียนรู2และปฏิบัติการเกี่ยวกับ เทคนิควิธีการและการ
ประยุกต*ใช2คําสั่งตAางๆของโปรแกรม AUTO CAD ใน
การสร2างแบบและรูปทรง 2 มิติ 

4. เรียนรู2และปฏิบัติการเกี่ยวกับ การสร2าง Template 
และกรอบแบบ เพ่ือใช2เปFนแมAแบบในการเขียนแบบ

คร้ังตAอๆไป 
5. เรียนรู2และปฏิบัติการเกี่ยวกับ การสร2างและ

ประยุกต*ใช2 Block ในการออกแบบงาน 2 มิติ 
6. เรียนรู2และปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดพิมพ*แบบชิ้นงาน 

2 มิติ ให2มีขนาดสอดคล2องกับขนาดของสเกลท่ี
กําหนด 

สถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงาน 17 ระยอง 
เลขท่ี 22 ถนนไอ - 1 ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 Website : www.dsd.go.th/rayong 
โทรศัพท* : 0-3868-3951 ถึง 3 โทรสาร : 0-3868-3199 ศูนย*ฝ
กอบรมเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุAนยนต* 
วAาท่ีร2อยตรีวินัย  สุขียุติ มือถือ : 08-9240-8390 Email : kenywin@yahoo.com 

• ระยะเวลาการฝ
ก 18 ชั่วโมง 
• สถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงาน 17 ระยอง ศูนย*

ฝ
กอบรมเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุAนยนต* และศูนย*
ฝ
กอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช นิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร*นซีบอร*ด 

 เอกสารประกอบการสมัคร 

1. แบบใบสมัคร กพร.101 จํานวน 1 ใบ 
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ2าน จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ 
4. รูปถAายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 



หลักสูตรฝ
กยกระดับฝ�มือแรงงาน 

AUTO CAD   3 Dimension 

วัตถุประสงค* 

เหมาะสําหรับ ระยะเวลา/กําหนดการ/สถานท่ีฝ
ก/สํารองท่ีนั่ง 

ประสบการณ*และความรู2ท่ีจะได2รับ 

สอบถามข2อมูลเพ่ิมเติม 

 เพ่ือตอบสนองความต2องการของผู2สนใจทั่วไป  บริษัทเอกชน 
โรงงานอุตสาหกรรม และ SME ที่ต2องการที่จะเรียนรู2 เก่ียวกับ วธิีการ
นําโปรแกรมคอมพิวเตอร*เข2ามาชAวยในการออกแบบ การเขยีนแบบ 
และชAวยในขบวนการผลิต ชิ้นงานที่มรีูปทรง 3 มิติ เชAนการเขียนแบบ
อาคารสิ่งปลูกสร2าง การเขยีนแบบชิ้นสAวนทางกล การเขยีนแบบ
เครื่องจักร การเขยีนแบบสั่งผลติชิ้นงาน การเขียนแบบเพ่ือสั่งขึ้นรูป
ชิ้นงานด2วยเครื่องจักรCNC การจําลองการประกอบชิ้นงานเข2าด2วยกัน 
การ Render เพ่ือดูผลลัพธ*การออกแบบ เปFนต2น 

• มีความกระตือรือร2นและมีวินัยในการเรียนรู2 
• มีความรู2ความสามารถ ทางด2านงานเขยีนแบบ และ

ความรู2ด2าน AUTO CAD ในระดบั 2 มิต ิ
• มีความรู2ความสามารถในการใช2งานคอมพิวเตอร* 
• มีความรู2ด2านภาษาอังกฤษ สามารถอAานออกและเขียน

ได2 
• มีความรู2ความสามารถเก่ียวกับคณิตศาสตร*ทางด2าน

เลขาคณติ 
• สามารถเข2ารบัการฝ
กได2ตลอดหลักสตูร 

คุณสมบัติของผู2สมัครเข2า

 วิศวกร ชAางเทคนิค ตลอดจนผู2ที่มีความสนใจทั่วไป ที่
ต2องการที่จะ นําความรู2ความสามารถทางด2านการเขยีนแบบด2วย
คอมพิวเตอร* 3 มิติ ไปใช2ประโยชน*และเพ่ิมประสทิธิภาพในการ
ทํางาน หรือนําไปประยุกต*ในกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
กระบวนการผลิตให2สูงขึ้น 

1. เรียนรู2และปฏิบัติการเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบและ
Model ชิ้นงาน  3 มิติ 

2. เรียนรู2และปฏิบัติการเกี่ยวกับ การใช2งานคําสั่งตAางๆ
ของโปรแกรม AUTO CAD ในระดับ 3 มิติ เชAน การ 
Extrude การ Revolve การ Union เปFนต2น 

3. เรียนรู2และปฏิบัติการเกี่ยวกับ เทคนิควิธีการและการ
ประยุกต*ใช2คําสั่งตAางๆของโปรแกรม AUTO CAD ใน
การสร2างแบบและรูปทรง 3 มิติ 

4. เรียนรู2และปฏิบัติการเกี่ยวกับ การสร2าง แบบ

Drawing จาก Model 3 มิติ 
5. เรียนรู2และปฏิบัติการเกี่ยวกับ การกําหนดชนิดวัสดุ 

และการRender Model 3 มิติ 
6. เรียนรู2และปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดพิมพ*แบบชิ้นงาน 

3 มิติ ให2มีขนาดสอดคล2องกับขนาดของสเกลท่ี
กําหนด 

สถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงาน 17 ระยอง 
เลขท่ี 22 ถนนไอ - 1 ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 Website : www.dsd.go.th/rayong 
โทรศัพท* : 0-3868-3951 ถึง 3 โทรสาร : 0-3868-3199 ศูนย*ฝ
กอบรมเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุAนยนต* 
วAาท่ีร2อยตรีวินัย  สุขียุติ มือถือ : 08-9240-8390 Email : kenywin@yahoo.com 

• ระยะเวลาการฝ
ก 18 ชั่วโมง 
• สถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงาน 17 ระยอง ศูนย*

ฝ
กอบรมเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุAนยนต* และศูนย*
ฝ
กอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช นิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร*นซีบอร*ด 

 เอกสารประกอบการสมัคร 

1. แบบใบสมัคร กพร.101 จํานวน 1 ใบ 
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ2าน จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ 
4. รูปถAายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 



หลักสูตรฝ
กยกระดับฝ�มือแรงงาน 

การออกแบบและประยุกต�ใช�งานวงจรรีเลย�ในระบบควบคุมอัตโนมัติ 

วัตถุประสงค� 

เหมาะสําหรับ ระยะเวลา/กําหนดการ/สถานท่ีฝ
ก/สํารองท่ีนั่ง 

ประสบการณ�และความรู�ท่ีจะได�รับ 

สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติม 

 เพ่ือตอบสนองความต�องการของผู�สนใจทั่วไป  บริษัทเอกชน 
โรงงานอุตสาหกรรม และ SME ที่ต�องการที่จะเรียนรู� เก่ียวกับ หลักการ
ทํางาน โครงสร�าง ส3วนประกอบ ของวงจรคอนโทรล หรือวงจรควบคุม
อัตโนมัติแบบพ้ืนฐาน โดยใช�รีเลย�เป6นอุปกรณ�หลัก และสามารถนําไป
ประยุกต�ใช�ในการควบคุมอุปกรณ�ต3างๆ ในชีวติประจําวัน และในระบบ
อุตสาหกรรมได� 

• มีความกระตือรือร�นและมีวินัยในการเรียนรู� 
• มีความรู�ทางด�านระบบไฟฟ9า และอุปกรณ�ไฟฟ9า 
• มีความสามารถในการใช�งานคอมพิวเตอร� 
• มีความรู�ภาษาอังกฤษ สามารถอ3านออกและเขยีนได� 
• มีความรู�ความสามารถในการอ3านแบบ-เขียนแบบ 
• สามารถเข�ารบัการฝ
กได�ตลอดหลักสตูร 

คุณสมบัติของผู�สมัครเข�าฝ
กอบรม 

 วิศวกร ช3างเทคนิค ตลอดจนผู�ทีม่ีความ
สนใจทั่วไป ทีต่�องการที่จะ เข�าใจหลักการทํางาน 
โครงสร�าง ส3วนประกอบ การออกแบบ การเขยีนแบบ
การติดตั้ง และการประยุกต�ใช�งานวงจรรีเลย� ในการ
ควบคุม อุปกรณ� ต3างๆได� ด�วยตนเอง 

1. โครงสร�าง ส3วนประกอบ หลักการทํางาน การเลือกใช�
งาน อุปกรณ�ต3างๆ ท่ีใช�ในระบบวงจร รีเลย� 

2. รูปแบบและเอกลักษณ�ของวงจร รีเลย�แบบต3างๆ และ
การประยุกต�ใช�งาน 

3. การออกแบบวงจรรีเลย� ให�สามารถทํางานได� ตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนด 

4. การเขียนแบบ และการกําหนดรายละเอียดของวงจร 
เช3น การกําหนด ชื่ออุปกรณ� หมายเลยขั้วต3อสาย 

หมายเลขปลายสาย เป6นต�น 
5. ปฏิบัติการต3อวงจร ตามแบบท่ีกําหนด 
6. การทดสอบวงจร 
7. การออกแบบและจัดทํา คู3มือการใช�งาน คู3มือการ

วิเคราะห�ปGญหา คู3มือการซ3อม (Manual & Trou-
bleshooting) 

8. เทคนิคและวิธีการตรวจซ3อมวงจร 

สถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงาน 17 ระยอง 
เลขท่ี 22 ถนนไอ - 1 ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 Website : www.dsd.go.th/rayong 
โทรศัพท� : 0-3868-3952 งานช3างไฟฟ9า โทรสาร : 0-3868-3199 
ว3าท่ีร�อยตรีวินัย  สุขียุติ มือถือ : 08-9240-8390 Email : kenywin@yahoo.com 

• ระยะเวลาการฝ
ก 18 ชั่วโมง 
• สถานที่ฝ
ก/สํารองที่น่ัง ศูนย�ฝ
กอบรม เหมราช ESIE 

Plaza 1 

• กําหนดการฝ
ก ดรูายละเอียดจากแผนกําหนดการ 

 เอกสารประกอบการสมัคร 

1. แบบใบสมัคร กพร.101 จํานวน 1 ใบ 
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ 
4. รูปถ3ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 



หลักสูตรฝ
กยกระดับฝ�มือแรงงาน 

การประยุกต�ใช�งาน PLC ในงานควบคุมข้ันพ้ืนฐาน ( PLC ระดับ 1 ) 

วัตถุประสงค� 

เหมาะสําหรับ ระยะเวลา/กําหนดการ/สถานท่ีฝ
ก/สํารองท่ีนั่ง 

ประสบการณ�และความรู�ท่ีจะได�รับ 

สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติม 

 เพ่ือตอบสนองความต�องการของผู�สนใจทั่วไป  บริษัทเอกชน 
โรงงานอุตสาหกรรม และ SME ที่ต�องการที่จะเรียนรู� แนวทางวธิีการ
ออกแบบ การเขยีนโปรแกรม และการนํา PLC ไปประยุกต�ใช�งาน ในการ
ควบคุมระบบต3างๆ ตลอดจนเป6นการฝ
กฝน สร�างงานสร�างอาชีพ และ
เพ่ิมจํานวนบุคลากรให�มีความรู�ความเข�าใจ ในการประยุกต�ใช�งาน PLC 
ขั้นพ้ืนฐาน 

• มีความกระตือรือร�นและมีวินัยในการเรียนรู� 
• มีความรู�ทางด�านระบบไฟฟ9า และอุปกรณ�ไฟฟ9า 
• มีความสามารถในการใช�งานคอมพิวเตอร� 
• มีความรู�ภาษาอังกฤษ สามารถอ3านออกและเขยีนได� 
• มีความรู�เรื่องระบบวงจรรีเลย� 
• สามารถเข�ารบัการฝ
กได�ตลอดหลักสตูร 

คุณสมบัติของผู�สมัครเข�าฝ
กอบรม 

 วิศวกร ช3างเทคนิค ตลอดจนผู�ทีม่ีความ
สนใจทั่วไป ทีต่�องการที่จะ เข�าใจหลักการทํางาน 
โครงสร�าง ส3วนประกอบ การออกแบบระบบ การติดตั้ง 
การเขียนโปรแกรม และการนํา PLC ไปประยุกต�ใช�งาน 
ในการควบคุมระบบต3างๆ ในขั้นพ้ืนฐานได�ด�วยตนเอง 

1. ประวัติความเป6นมา และการทาํงานของ PLC 
2. หลักการพ้ืนฐาน โครงสร�าง และประเภทของ PLC 
3. วิธีการเลือกใช� PLC ให�เหมาะสม 
4. ขั้นตอนการใช�งาน PLC 
5. การใช�งาน Application ในการเขียนโปรแกรม PLC 
• การติดตั้งโปรแกรม 
• การอ3านและเขยีนโปรแกรมเข�าสู3 PLC 
• การตรวจสอบการทํางานของ PLC 
• ความรู�พ้ืนฐาน และเทคนิค ในการเขียนโปรแกรม 

• คําสั่งพ้ืนฐาน และคําสั่งขั้นสูง 
• อุปกรณ� PLC ขั้นพ้ืนฐาน (Input, Output, Internal Relay, 

Timer, Counter) 
• การออกแบบ และเขียนโปรแกรม PLC 
• การติดตั้ง และการไวริ่งสายไฟฟ9า 

 

สถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงาน 17 ระยอง 
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• ระยะเวลาการฝ
ก 18 ชั่วโมง 
• สถานที่ฝ
ก/สํารองที่น่ัง ศูนย�ฝ
กอบรม เหมราช ESIE 

Plaza 1 

• กําหนดการฝ
ก ดรูายละเอียดจากแผนกําหนดการ 

 เอกสารประกอบการสมัคร 

1. แบบใบสมัคร กพร.101 จํานวน 1 ใบ 
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ 
4. รูปถ3ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 



หลักสูตรฝ
กยกระดับฝ�มือแรงงาน 

การประยุกต�ใช�งาน PLC ในงานควบคุมข้ันสูง ( PLC ระดับ 2 ) 

วัตถุประสงค� 

เหมาะสําหรับ ระยะเวลา/กําหนดการ/สถานท่ีฝ
ก/สํารองท่ีนั่ง 

ประสบการณ�และความรู�ท่ีจะได�รับ 

สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติม 

 เพ่ือตอบสนองความต�องการของผู�สนใจทั่วไป  บริษัทเอกชน 
โรงงานอุตสาหกรรม และ SME ที่ต�องการที่จะเรียนรู� แนวทางวิธีการ
ออกแบบ การเขียนโปรแกรม และการนํา PLC ไปประยุกต�ใช�งาน ใน
การควบคุมระบบต3างๆ ตลอดจนเป6นการฝ
กฝน สร�างงานสร�างอาชีพ 
และเพ่ิมจํานวนบุคลากรให�มีความรู�ความสามารถ ในการประยุกต�ใช�
งาน PLC ในระดบัที่สูงขึ้น 

• มีความกระตือรือร�นและมีวินัยในการเรียนรู� 
• มีความรู�ทางด�านระบบไฟฟ9า และอุปกรณ�ไฟฟ9า 
• มีความสามารถในการใช�งานคอมพิวเตอร� 
• มีความรู�ภาษาอังกฤษ สามารถอ3านออกและเขยีนได� 
• มีความรู�ความสามารถในการใช�งาน PLC ขั้นพ้ืนฐาน 
• สามารถเข�ารบัการฝ
กได�ตลอดหลักสตูร 

คุณสมบัติของผู�สมัครเข�าฝ
กอบรม 

 วิศวกร ช3างเทคนิค ตลอดจนผู�ทีม่ีความ
สนใจทั่วไป ทีต่�องการที่จะ เข�าใจหลักการทํางาน 
โครงสร�าง ส3วนประกอบ การออกแบบระบบ การติดตั้ง 
การเขียนโปรแกรม และการนํา PLC ไปประยุกต�ใช�งาน 
ในการควบคุมระบบต3างๆ ในขั้นสูงได�ด�วยตนเอง 

• คําสั่งพิเศษ 

• คําสั่งย�ายข�อมูลตัวเลข 

• คําสั่งแปลงรหัสตัวเลข 

• คําสั่งเปรียบเทียบตัวเลข 

• คําสั่งเกี่ยวกับ Real Time Clock 

• คําสั่งคํานวณตัวเลข 

• เทคนิคการออกแบบโปรแกรมด�วยคําสั่งขั้นสูง 

• การตรวจสอบความผิดปกติ และแก�ปGญหา PLC 

• การใช�งานโมดูลพิเศษแบบ Analog Input/Output 
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• ระยะเวลาการฝ
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• สถานที่ฝ
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Plaza 1 

• กําหนดการฝ
ก ดรูายละเอียดจากแผนกําหนดการ 

 เอกสารประกอบการสมัคร 

1. แบบใบสมัคร กพร.101 จํานวน 1 ใบ 
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ 
4. รูปถ3ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 



หลักสูตรฝ
กยกระดับฝ�มือแรงงาน 

การใช�งาน Servo  Motor ข้ันพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค� 

เหมาะสําหรับ ระยะเวลา/กําหนดการ/สถานท่ีฝ
ก/สํารองท่ีนั่ง 

ประสบการณ�และความรู�ท่ีจะได�รับ 

สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติม 

 เพ่ือตอบสนองความต�องการของผู�สนใจทั่วไป  บริษัทเอกชน 
โรงงานอุตสาหกรรม และ SME ทีต่�องการที่จะเรียนรู� เก่ียวกับ หลักการ
ทํางาน โครงสร�าง ส3วนประกอบ วิธกีารใช�งาน วิธีการควบคุม และการ
ประยุกต�ใช�งาน Servo Motor ในระบบเครื่องจักรต3างๆ ในงาน
อุตสาหกรรม เช3น เครื่องบรรจุภณัฑ� เครื่องพิมพ� เครื่อง CNC เครื่องผสม 
เครื่องวางชิ้นงาน เป6นต�น 

• มีความกระตือรือร�นและมีวินัยในการเรียนรู� 
• มีความรู�ทางด�านระบบไฟฟ9า และอุปกรณ�ไฟฟ9า 
• มีความสามารถในการใช�งานคอมพิวเตอร� 
• มีความรู�ภาษาอังกฤษ สามารถอ3านออกและเขยีนได� 
• มีประสบการณ�ทาํงานที่เก่ียวข�องกับมอเตอร�ไฟฟ9า 
• สามารถเข�ารบัการฝ
กได�ตลอดหลักสตูร 

คุณสมบัติของผู�สมัครเข�าฝ
กอบรม 

 วิศวกร ช3างเทคนิค ตลอดจนผู�ทีม่ีความ
สนใจทั่วไป ทีต่�องการที่จะ เข�าใจหลักการทํางาน 
โครงสร�าง ส3วนประกอบ การตดิตั้ง การปรบัตัง้
ค3าพารามิเตอร�ต3างๆ และการนํา Servo Motor ไป
ประยุกต�ใช�งาน ในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม ด�วย
ตนเอง 

1. ส3วนประกอบ โครงสร�าง หลักการทํางานของ Servo 
Motor 

2. การปรับต้ัง และเลือกโหมดการทํางานของ Servo 
Motor ให�เหมาะสมกับเคร่ืองจักรท่ีออกแบบ เช3น 
Speed Control , Torque Control , Position 
Control เป6นต�น 

3. การเลือกขนาดของ Servo Motor ให�เหมาะสมกับ

งานการใช�งาน 
4. การติดต้ังและการปรับค3า Parameter ของ Servo 

Motor  
5. การควบคุม Servo Motor ด�วยสัญญาณภายนอก 

เช3น ปุwมกด PLC เป6นต�น 
6. การตรวจสอบการทํางาน การวิเคราะห�ปGญหา และ

การแก�ปGญหา Servo Motor 
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ก/สํารองที่น่ัง ศูนย�ฝ
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Plaza 1 

• กําหนดการฝ
ก ดรูายละเอียดจากแผนกําหนดการ 

 เอกสารประกอบการสมัคร 

1. แบบใบสมัคร กพร.101 จํานวน 1 ใบ 
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ 
4. รูปถ3ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
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