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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาโยธา

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลัก การ
ของงานอาชี พที่ สั มพั น ธ เ กี่ ยวข อ งกั บ การพัฒ นาวิช าชีพ โยธาให ทัน ตอ การเปลี่ ย นแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานงานโยธา
4. เพื่ อ ให ส ามารถใชค วามรูแ ละทัก ษะในวิ ช าชี พ การสํ า รวจ เขี ย นแบบ ประมาณราคา บริ หาร
และจัดการการกอสราง และทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธา
5. เพื่ อ ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านสํ า รวจเส น ทาง งานก อ สร า งโครงสร า งอาคาร งานก อ สร า งทาง
และงานกอสรางโครงสรางใตดิน
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานโยธาในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใชความรู
และทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
7. เพื่อ ใหมี เ จตคติ ที่ดี ตอ งานอาชี พ มี ค วามคิด ริ เ ริ่มสร างสรรค ซื่ อ สัต ย สุ จริ ต มี ระเบียบวิ นั ย
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต กตัญูกตเวที
อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 ด า นพฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย เช น ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรั ก สามั ค คี
มีมนุษยสัมพันธ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนตน
1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเ ริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอื่น
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
3.1 วางแผน ดําเนินงานจัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมและหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 สํารวจเพื่อการกอสรางงานโยธา
3.4 เขียนแบบกอสรางงานโยธา
3.5 แยกรายการวัสดุและประมาณราคา
3.6 วางแผน จัดการ และควบคุมงานโยธา
3.7 ทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา
3.8 คํานวณออกแบบโครงสราง
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาโยธา
ผูสําเร็ จการศึ ก ษาตามหลั ก สูต รประกาศนียบั ตรวิช าชีพชั้ นสู ง พุ ทธศั กราช 2557 ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิช าตางๆ รวมไมนอ ยกวา 83 หนวยกิต และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสือ่ สาร
(ไมนอ ยกวา 9 หนวยกิต)
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต)
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต
(15 หนวยกิต)
(21 หนวยกิต)
(ไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต

โครงสร างนี้สํ า หรับ ผู สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ (ปวช.) ในประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา สาขาวิชากอสราง และสาขาวิชาสํารวจ หรือเทียบเทา
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น
หรือมัธ ยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทาที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3121-0001
กลศาสตรโครงสราง
3-0-3
3121-0002
วัสดุกอ สราง
3-0-3
3121-0003
เทคนิคกอสราง
3-0-3
3121-0004
การประมาณราคากอสราง
2-2-3
3121-0005
การเขียนแบบกอสราง
1-4-3
3121-0006
การสํารวจเบื้องตน
2-3-3
3121-0007
การปฏิบตั ิงานกอสราง
0-6-2

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหค รอบคลุมทุกกลุมวิช า เพื่อพัฒนา
ผูเ รียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดํา เนิน ชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็ นคุณคาของตนและการพัฒนาตน
มีความใฝรู แสวงหาและพัฒนาความรูใหม มีความสามารถในการใชเหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหา
และการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับผูอื่น มีคุณธรรม
จริยธรรม มนุษยสัมพันธ รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อ ใหบรรลุ
จุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพือ่ สือ่ สารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1209
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม
3000-1221
ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1301
วิทยาศาสตรเพื่องานไฟฟาและการสือ่ สาร
3000-1302
วิทยาศาสตรเพื่องานเครือ่ งกลและการผลิต
3000-1303
วิทยาศาสตรเทคโนโลยียาง
3000-1304
วิทยาศาสตรเพื่องานกอสรางและตกแตงภายใน
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม
3000-1313
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ ชีวิต
3000-1314
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
3000-1316
วิทยาศาสตรเพื่องานเทคนิคพลังงาน
3000-1317
การวิจัยเบื้องตน
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1401
คณิตศาสตรเพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
3000-1402
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม
3000-1404
คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1406
แคลคูลสั พื้นฐาน
3000-1407
คณิตศาสตรอุตสาหกรรมพลังงาน
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสินใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร
ทีส่ ถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1501
ชีวิตกับสังคมไทย
3000-1502
เศรษฐกิจพอเพียง
3000-1503
มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิน่ ไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองของไทย
3000-1506
ปจจัยมนุษยและกฎหมายการเดินอากาศ
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร (ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3000-1601
3000-1602
3000-1603
3000-1604
3000-1605

ชื่อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ ภาวะผูนํา
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน
สุขภาพชุมชน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1606
การคิดอยางเปนระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
3000-1608
พลศึกษาเพือ่ งานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพือ่ การสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพือ่ การทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
1-0-1
* - * -*

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3100-0101
3100-0105
3100-0301

ชื่อวิชา
การบริหารงานคุณภาพในองคการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการอาชีพ
กลศาสตรวศิ วกรรม
ความแข็งแรงของวัสดุ
ทฤษฎีโครงสราง

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3121-2001
3121-2002
3121-2003
3121-2004
3121-2005
3121-2006
3121-2007

ชื่อวิชา
การสํารวจเพื่อการกอสรางงานโยธา
การเขียนแบบโยธาดวยคอมพิวเตอร
การประมาณราคางานโยธา
การบริหารและการจัดการกอสรางงานโยธา
คอนกรีตเทคโนโลยี
ปฐพีกลศาสตร
วัสดุงานทางและการทดสอบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-3-3
1-4-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนด
สาขางานโยธา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3121-2101
เทคนิคงานโยธา
3121-2102
การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
3121-2103
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
3121-2104
วิศวกรรมการทาง
3121-2105
วิศวกรรมฐานราก
3121-2106
การทดสอบวัสดุ
3121-2107
การวิเคราะหโครงสราง
3121-2108
ชลศาสตร
3121-2109
ระบบสุขาภิบาล
3121-2110
งานโยธา
3106-2110
กฎหมายและสัญญากอสราง
3106-2111
ความปลอดภัยในงานกอสราง
3109-2005
การสํารวจเสนทาง
3109*2101 ถึง 3109*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3121-5101
งานโยธา 1
3121-5102
งานโยธา 2
3121-5103
งานโยธา 3
3121-5104
งานโยธา 4
3121-51XX งานโยธา …

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
1-2-2
3-0-3
2-2-3
2-0-2
0-6-2
2-0-2
3-0-3
2-3-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 12 หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงครายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา ที่สอดคลองกัน ระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝกอาชีพในแตล ะ
รายวิชาเพื่อนําไปจัดแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสมรรถนะ
รายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3121-8001 หรือรายวิชา 3121-8002 และ 3121-8003
รหัสวิชา
3121-8001

ชื่อวิชา
ฝกงาน

ท-ป-น
*-*-4

3121-8002
3121-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จํานวน 4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3121-8501 หรือรายวิชา 3121-8502 และ 3121-8503
รหัสวิชา
3121-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

3121-8502
3121-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

ท -ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง
พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิช า สาขาวิช า และหมวดวิชา โดยตองไมเ ปนรายวิชาที่ เ คยศึกษามาแล ว
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมทีส่ ถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท–ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2–0
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หนาวาง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
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หนาวาง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3100-0004
3100-0005
3100-0006
3100-0007
3100-0008
3100-0009

งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
วัสดุชาง
งานวัดละเอียด
งานชิน้ สวนเครื่องกลทั่วไป
งานเชื่อมและโลหะแผน
งานคอมพิวเตอรเบื้องตน
งานเครื่องมือกลเบื้องตน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

0-6-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-2-2
1-3-2

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3100-0001

งานเทคนิคพืน้ ฐาน
0-6-2
(Basic Technical Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องตน
2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แกปญหา และนําไปประยุกตใชกับงานอื่นได
3. มีเจตคติ และกิจนิ สัยที่ ดีในการทํางานด วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณี ตเรี ยบร อย ละเอียด
รอบคอบ เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ การใช การบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องตนในการผลิตชิ้นงาน
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องมือกลเบื้องตน
3. ปรับแตง ปรับตั้ง และลับคมตัดเครื่องมือกลในงานชางเครื่องกล
4. รางแบบบนชิ้นงาน แปรรูป ขึ้นรูป ประกอบ และปรับชิ้นงานโลหะดวยเครื่องมือ (Hand tools) และ
เครื่องมือกลเบื้องตนตามแบบสั่งงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือ (Hand tools) และเครื่องมือกลเบื้องตน ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานรางแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทําเกลียว
งานเครื่องมือกลเบื้องตน และงานประกอบ
3100-0002

เขียนแบบเทคนิค
1-3-2
(Technical Drawing)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใชเครื่องมือเขียนแบบ
2. สามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติที่ซับซอนและแบบสั่งงาน
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิ บัติงานอยางประณีต เรียบร อย มีระเบียบวินัย อดทน มี กิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค และการใชเครื่องมือเขียนแบบ
2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติที่ซับซอน และแบบสั่งงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เสน ตัวเลข
ตัวอักษร มาตราสวน องคป ระกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใชอุปกรณเ ขียนแบบเบื้องต น
การเขียนเสน มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณงานชางอุตสาหกรรม การใชมาตราสวน การบอกขนาดมิติ การสราง
รูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมที่ 1 และมุมที่ 3
ภาพพิกทอเรียล (Pictorial) ภาพตัด ภาพชวย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติที่ซับซอน และแบบสั่งงาน การอาน
สัญลักษณเบื้องตนในงานชางอุตสาหกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3100-0003

งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
1-3-2
(Electronic and Electrical Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข าใจหลั กการไฟฟา และอิเ ล็กทรอนิ กส เบื้ องต น เครื่ องมื อวั ด ทางไฟฟา วัส ดุ อุ ปกรณวงจรไฟฟ า
วงจรอิเล็กทรอนิกส และวิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3. มี เ จตคติ ที่ ดี ปฏิ บั ติ ง านอย า งประณี ต เรี ย บร อย มี ร ะเบี ยบวิ นั ย อดทน มี กิจนิ สั ยในการทํ า งาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา
2. ใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณ วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเ บื้องตน มาตรการความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟา ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความตานทาน ตัวนํา ฉนวน แหลงกําเนิดไฟฟา หนวยวัดไฟฟา การใชเครื่องมือวัดไฟฟา
เบื้ องต น สั ญ ลั กษณและอุ ป กรณ ติ ด ตั้ ง ไฟฟ า สายไฟฟ า อุ ป กรณป องกั น และการต อสายดิ น การทํ า งานของ
เครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก โครงสราง สัญลักษณ คุณสมบัติ และวงจรใชงานของตัวตานทาน คาปาซิเตอร อินดักเตอร
ไดโอด ทรานซิสเตอร เอสซีอาร วัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หมอแปลงไฟฟา สวิต ช ขั้วตอสาย ปลั๊ก แจค รีเลย
ลําโพง ไมโครโฟน เครื่องมือกล หัวแรงบัดกรี คีม ไขควง การใชเครื่องมือวัดพื้นฐานที่จําเปนในทางอิเล็กทรอนิกส
มัลติมิเตอร เครื่องจายกําลังงานไฟฟา เครื่องกําเนิดสัญญาณ และออสซิลโลสโคป การประกอบ และทดสอบวงจร
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3100-0004

วัสดุชา ง
2-0-2
(Materials)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด การแบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใชงานของวัสดุในงาน อุตสาหกรรม
2. สามารถจําแนก เลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด แบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใชงานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบ ปองกันการกัดกรอนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชงาน การกัดกรอนและการปองกันวัสดุ
ชนิดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุตาง ๆ ที่มีตอโลหะผสม วัสดุเ ชื้อเพลิง
และสารหลอลื่น วัสดุไฟฟา วัสดุอิเล็กทรอนิกส วัสดุกอสราง และวัสดุสังเคราะห การตรวจสอบวัสดุเบื้องตน
3100-0005

งานวัดละเอียด
1-2-2
(Precision Measurements)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของงานวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัด และตรวจสอบกับงานชิ้นสวนเครื่องกล
2. สามารถเลือกใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบตอการทํางานและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบงานชิ้นสวนเครื่องกล
2. เลือกใช บํารุงรักษา เครื่องมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของงานวัดละเอียด ชนิด หนาที่ การใชงาน และบํารุงรักษา เครื่องมือวัด
ละเอี ยด แบบมีส เกลและแบบดิจิต อล บรรทัดเหล็ก สายวั ด ระดับน้ํา เครื่องมื อวัดละเอียดแบบเลื่อนไดมี สเกล
เวอรเนียรคาลิปเปอร ไมโครมิเตอร นาฬิกาวัด ใบวัดมุม เครื่องมือวัดละเอียดแบบถายขนาดวงเวียนเหล็ก เกจสปริง
วัดนอก วัดใน เกจวั ดความโตรู เครื่ องมื อวั ดละเอี ยดแบบค าคงที่ เกจกามปู เกจทรงกระบอก เกจบล็อก เกจวัดเกลี ยว
บรรทัดตรวจสอบความเรียบ เกจวัดความเรียบผิว
3100-0006

งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป
1-3-2
(General Machine Elements)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้ง และการปรับตั้ง เครื่องมือกล
2. สามารถวางแผนปฏิบั ติ การถอดประกอบ ติด ตั้ ง และปรั บ ตั้ง ชิ้ น ส วนยึ ด ประสาน ชิ้น สวนทั่ วไป
และชิ้นสวนสงกําลังเครื่องมือกล
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิ บัติงานอยางประณีต เรียบร อย มีระเบียบวินัย อดทน มี กิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง เครื่องมือกล
2. วางแผน เตรียมงาน ตรวจวิเคราะหการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ชิ้นสวนยึดประสาน ชิ้นสวนทั่วไป
และชิ้นสวนสงกําลังเครื่องมือกล
3. บํารุงรักษาชิ้นสวนเครื่องกลตามหลักการการใชงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือและอุปกรณชวยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบในงาน
สวม การถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยทั่วไป การวางแผนปฏิบัติการ การถอดประกอบ
ชิ้นสวนยึดประสานและชิ้นสวนทั่วไป สลัก สกรู โบลตและนัต หมุดย้ํา สปริง กลไก การถอดประกอบชิ้นสวน
ส ง กํ า ลัง เพลา ลิ่ ม สไปลน รองลื่ น ตลั บ ลู ก ป น เฟ อ ง สายพานและพู ลเลย ลู กเบี้ ย ว คลั ต ช คั ป ปลิ ง เบรก
ความปลอดภัยเฉพาะงาน
3100-0007

งานเชื่อมและโลหะแผน
1-3-2
(Welding and Sheet Metal)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเบื้องตนในงานเชื่อมและโลหะแผน
2. สามารถเขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณขึ้นรูป ประกอบงานโลหะแผน เตรียมชิ้นงาน
งานเชื่อมไฟฟา เชื่อมแกส แลนประสานแผนเหล็กกลา รอยตอชนและตอตัวที
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิ บัติงานอยางประณีต เรียบร อย มีระเบียบวินัย อดทน มี กิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนในงานเชื่อมและงานโลหะแผน
2. เขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ ขึ้นรูป ประกอบงานโลหะแผนตามแบบ
3. เชื่อมไฟฟา และเชื่อมแกส แลนประสานแผนเหล็กกลา รอยตอชนและตอตัวทีตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเ กี่ยวกับหลักการเชื่อมแกส และเชื่ อมไฟฟา เบื้องตน การแลนประสาน การเชื่อมแผ น
เหล็กกลาในตําแหนงทาเชื่อมตาง ๆ รอยตอชน ตัวทีและตอหนาแปลน งานโลหะแผนเบื้องตน การเขียนแผนคลี่
อยางงาย การขึ้นรูป การประกอบชิ้นงานโลหะแผน
3100-0008

งานคอมพิวเตอรเบื้องตน
1-2-2
(Basic Computer)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ และกระบวนการดานคอมพิวเตอรการใชโปรแกรมสําเร็จรูป การใชอินเทอรเน็ตในงานอาชีพ
2. ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางเปนระบบ รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรม จริยธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน ระบบปฏิบัติการโปรแกรม
สําเร็จรูปและอินเตอรเน็ตในงานอาชีพ
2. ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. สืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเน็ต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกับ การใช คอมพิ วเตอร เ บื้ องต น การใช ระบบปฏิ บั ติ การ การใช โปรแกรม
ประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสาร การใชโปรแกรมตารางคํานวณ การใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรือการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใชอินเทอรเ น็ตสืบ คนขอมูล จริยธรรม และ ความรับผิดชอบ
ในการใชคอมพิวเตอรกับงานอาชีพ
3100-0009

งานเครื่องมือกลเบื้องตน
1-3-2
(Basic Machine Tools)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน
2. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ดวยเครื่องมือกลเบื้องตน
3. มีเจตคติและมีกิจนิ สัยที่ดีในการทํางาน ดวยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป นระเบียบ สะอาด
ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ การบํารุงรักษา การปรับตั้ง การใชงาน เครื่ อ งมื อ กล
พื้นฐานตามคูมือ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ดวยเครื่องมือกลเบื้องตนตามแบบสั่งงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการจําแนกชนิด สวนประกอบ หลักการทํางาน การบํารุงรักษาและหลักความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน การคํานวณคา ความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการปอน องคประกอบที่จําเปน
ในการปฏิบัติงาน งานลับคมตัด งานตัด งานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ ตามแบบสั่งงาน และหลักความปลอดภัย
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
วิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3001-1001
3001-2001
3001-2002
3001-2003
3001-2004
3001-2005
3001-2006

การบริหารงานคุณภาพในองคการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
คอมพิวเตอรกราฟก
การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย
คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบสถาปตยกรรม

3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

วิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3100-0101
3100-0102
3100-0103
3100-0104
3100-0105
3100-0106
3100-0107
3100-0108
3100-0109
3100-0110
3100-0111
3100-0112
3100-0113
3100-0114
3100-0115
3100-0116
3100-0117
3100-0118
3100-0119
3100-0120

กลศาสตรวิศวกรรม
กลศาสตรของไหล
กลศาสตรเครื่องจักรกล
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
ความแข็งแรงของวัสดุ
ชิ้นสวนเครื่องกล
การสงถายกําลัง
การสงถายความรอน
เทอรโมไดนามิกส
วัสดุอตุ สาหกรรม
โลหะวิทยา
การทดสอบวัสดุ
กรรมวิธีการผลิต
การขนถายวัสดุ
มาตรวิทยาวิศวกรรม
การออกแบบเครื่องจักรกล
การควบคุมคุณภาพ
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
การบริหารงานอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
3-0-3
2-0-2
2-2-3
1-2-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
3-0-3
3-0-3
1-2-2
2-0-2
2-0-2
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

20
3100-0121
3100-0122
3100-0123
3100-0124
3100-0125
3100-0126
3100-0127
3100-0128

การศึกษางาน
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
ธุรกิจอุตสาหกรรม
การวางแผนและควบคุมการผลิต
การจัดการความปลอดภัย
การออกแบบเบือ้ งตน
ระบบขนสงทางรางเบื้องตน
การจัดการระบบขนสงทางรางเบื้องตน

2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-2-2
1-3-2
3-0-3
3-0-3

3100-0201
3100-0202
3100-0203
3100-0204
3100-0205
3100-0206
3100-0207
3100-0208

เคมีสิ่งแวดลอมเบื้องตน
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน
กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบือ้ งตน
เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้าํ เสีย
เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ
เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค

1-2-2
1-2-2
2-2-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
1-3-2
1-2-2

3100-0301
3100-0302

ทฤษฎีโครงสราง
การสํารวจเพื่อการกอสราง

3-0-3
2-2-3

3100-0601
3100-0602
3100-0603
3100-0604

เคมีทั่วไป
เคมีอินทรียทั่วไป
เคมีฟสิกสทั่วไป
เคมีวิเคราะหทั่วไป

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองคการ
3-0-3
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจเกี่ ยวกั บ การจั ด การองค การ หลั กการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต หลั กการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการจัดการงานอาชีพดวยความรับ ผิด ชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ยวกั บ หลักการจัด การองคการ การบริห ารงานคุณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต การจั ดการ
ความเสี่ยง การจัดการความขัดแยง การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองคการ และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง และความขัดแยงในงานอาชีพตามสถานการณ
4. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม ผลผลิต
การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรม
ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
2-2-3
(Information Technology for Works)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ ยวกับ คอมพิวเตอรและอุป กรณโทรคมนาคม ระบบเครือขา ยคอมพิวเตอร และสารสนเทศ
การสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบ คน จัดเก็ บ คนคืน สงผาน จัด ดําเนินการขอมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่ อสารขอมู ล
สารสนเทศในงานอาชี พ โดยใชคอมพิ วเตอร และอุ ป กรณ โทรคมนาคม และโปรแกรมสํ า เร็ จรู ป
ที่เกี่ยวของ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับ หลักการและกระบวนการสืบ คน จัด ดําเนินการและสื่อสารขอมูลสารสนเทศ
ในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
และโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
2. ใช คอมพิ วเตอร และอุ ป กรณ โทรคมนาคมในการสื บ ค นและสื่ อสารขอมู ลสารสนเทศผ า นระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กี่ยวกั บ คอมพิ วเตอร และอุ ป กรณ โทรคมนาคม ระบบเครื อข ายคอมพิ ว เตอร และ
สารสนเทศ การสื บ ค น ข อมู ลสารสนเทศ การจั ด เก็ บ ค น คื น ส งผ า นและจั ด ดํ า เนิ นการข อมู ล สารสนเทศ
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
3001-2002

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2-2-3
(Computer Programming)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิ บัติงานอยางประณีต เรียบร อย มีระเบียบวินัย อดทน มี กิจนิสั ยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. เขียนผังโครงสราง ผังงาน เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ
4. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเ กี่ยวกั บ พื้ นฐานการพั ฒนาโปรแกรมและขั้ นตอนวิธี ผั งโครงสราง ผัง งาน การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาเชิงโครงสรางหรือภาษาเชิงวัตถุ (เชน ภาษา C++, JAVA หรืออื่น ๆ Data Type,
Operators, Input/Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & Subroutine และ File Handling)
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3001-2003

ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
2-2-3
(Introduction to Database System)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจพื้นฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูล
2. สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดการระบบฐานขอมูล
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิ บัติงานอยางประณีต เรียบร อย มีระเบียบวินัย อดทน มี กิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูล
2. ประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดการระบบฐานขอมูล
5. จัดทําเอกสารและคูมือการใชงานและพัฒนาโปรแกรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเ กี่ยวกับ ระบบและแบบจําลองสารสนเทศ (Information Models and System) ระบบ
ฐานขอมูล (Database System) แบบจําลองขอมูล (Data Modeling) ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database
System) ภาษาสอบถามฐานขอมูล (Database Query Language) การออกแบบฐานขอมูล การทําใหเปนบรรทัด ฐาน
(Normalization) การใชโปรแกรมสํ าเร็จรู ประบบฐานข อมูล การสืบ คนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชี พ
ดวยคอมพิวเตอร
3001-2004

คอมพิวเตอรกราฟก
2-2-3
(Computer Graphics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟก ซอฟตแวรกราฟก และระบบสื่อสารกราฟก
2. สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟก
3. สามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดีในการปฏิ บัติงานอยางประณีต เรียบร อย มีระเบียบวินัย อดทน มี กิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟก ซอฟตแวรกราฟก และระบบสื่อสารกราฟก
2. วิเคราะหและประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟกในงานอาชีพ
3. สืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กี่ยวกั บ เทคนิ คพื้นฐานของกราฟ ก โครงสรา งซอฟต แวร กราฟก การใชตั วประสาน
โปรแกรมประยุกตกราฟก (Graphic Application Programming Interface) แบบจําลองสี (Color Model), ระบบพิกัด
(Co-ordinate), การย อ-ขยาย (Scaling), การหมุน (Rotation), Translation, Viewing Transformation, Clipping,
ระบบกราฟก, Raster and Vector Graphic Systems, การสื่อสารกราฟก (Graphic Communications), แบบจําลอง
เชิงเรขาคณิต (Geometric Modeling), เทคนิคการใหแสงและเงา (Rendering), พื้นฐานการทําภาพเคลื่อนไหวดวย
คอมพิวเตอร (Computer Animation), การสรางภาพนามธรรม (Visualization), ภาพเสมือนจริง (Virtual Reality),
Computer Vision และการใช โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป กราฟ ก การสื บ ค นข อมู ลสารสนเทศเพื่ อพั ฒ นางานอาชี พ
ดวยคอมพิวเตอร
3001-2005

การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย
2-2-3
(Computer Assistance in Designs)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย
2. สามารถประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิ บัติงานอยางประณีต เรียบร อย มีระเบียบวินัย อดทน มี กิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย
2. ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบและประยุกตใชโปรแกรมชวยในการออกแบบและเขียนแบบภาพ 2 มิ ติ
และ 3 มิติในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมชวยในการออกแบบและเขียนแบบ การใชชุด คําสั่งในการสรางภาพ
2 มิติ และ 3 มิติ การใชคําสั่งในการแกไขปรับปรุง การแปลง (Transform) การจัด การภาพ การกําหนดขนาดและ
สัญลักษณ การจัดการไฟล การพิมพ (Print)
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3001-2006

คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบสถาปตยกรรม
2-2-3
(Computer for Architectural Design)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ในการออกแบบสถาปตยกรรม และนําเสนอผลงาน
สถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร
2. สามารถใช โปรแกรมคอมพิว เตอร กราฟ ก ในการออกแบบสถาป ต ยกรรม และนํ าเสนอผลงาน
สถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิ บัติงานอยางประณีต เรียบร อย มีระเบียบวินัย อดทน มี กิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ยวกั บ หลั กการใชโปรแกรมคอมพิ วเตอร กราฟ ก ในการออกแบบสถาป ต ยกรรม
และการนําเสนอผลงาน
2. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ในการออกแบบสถาปตยกรรม และการนําเสนอผลงาน
3. แสดงความรูเ กี่ ยวกับ เจตคติและกิ จนิสั ยที่ ดี ในการทํ างานด วยความประณีต เรียบร อยเป นระเบี ยบ
สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยและรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั กการพื้ น ฐานของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ก ราฟ ก การใช โ ปรแกรม
คอมพิ ว เตอร ก ราฟ ก ในการออกแบบสถาป ต ยกรรม และนํ า เสนอผลงานการออกแบบสถาป ต ยกรรม
ดวยคอมพิวเตอร
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3100-0101

กลศาสตรวศิ วกรรม
3-0-3
(Engineering Mechanics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักสถิตศาสตร การใชเวกเตอรชวยในการคํานวณแรงในโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องกล
2. สามารถวิเคราะหแรงในโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องกล หาคุณสมบัติของรูปทรงเรขาคณิตที่เ กี่ยวกับ
สถิตศาสตร และสามารถแกปญหาสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ ดีใ นการสืบ คนความรู และใชเ หตุ ผลทางวิท ยาศาสตรในการแกป ญหา มีความละเอียด
รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณแรง โมเมนตบนระนาบ ปริภูมิโดยใชเวกเตอร และเครื่องคํานวณชวย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหแรงในชิ้นสวนโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องกล
3. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับแรงกระจาย และสถิตศาสตรของไหล
4. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการหาจุดศูนยถวง เซนทรอยด และคาโมเมนตความเฉื่อยของรูปทรงเรขาคณิต
5. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับแรงเสียดทานในเครื่องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการแกปญหาโจทยทางวิศวกรรมโดยใชหลักสถิตศาสตรและเวกเตอรชวย เกี่ยวกับระบบ
ของแรง ชนิ ด ของแรง โมเมนตและแรงคูค วบ สมดุ ล แผนภาพวัต ถุอิสระ โครงสร างและหลั กการวิ เคราะห
เบื้องตน แรงกระจาย สถิตศาสตรของไหล จุด ศูนยถวง เซนทรอยด โมเมนตความเฉื่อย และความเสียดทาน
การแกปญหาโจทยสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
3100-0102

กลศาสตรของไหล
3-0-3
(Fluid Mechanics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักสถิตศาสตร และหลักของพลังงานของไหล
2. สามารถประยุกตใชหลักของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู และใชเหตุผลของกลศาสตรในการแกปญหาเกี่ยวกับของไหล มีความ
ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการใชพลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสถิตศาสตรและพลังงานของไหล
2. ประยุกตใชหลักการของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของของไหล ความหนืด การสมดุลของของไหลที่อยูนิ่ง การหาแรงกระทํากับ
วัตถุที่จม แรงพยุง และแรงลอยตัว สมการโมเมนตั มและพลั งงาน สมการการไหลต อเนื่ อง สมการการไหล
สม่ําเสมอ การไหลในทอ การไหลในทอโคง และการวัดอัตราการไหล
3100-0103

กลศาสตรเครื่องจักรกล
3-0-3
(Machinery Mechanics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของกลไก การหาความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกล
2. สามารถหาการเคลื่อนที่ ความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟก และการคํานวณ
3. มีเ จตคติที่ ดีใ นการสืบ คน ความรู เ กี่ยวกับ การทํ า งานของกลไกและใช เหตุ ผลของกลศาสตร ใ นการ
แกปญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรกล มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของกลไก การหาความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกล
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการหาการเคลื่อนที่ ความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟก
และการคํานวณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับหลักการทํางานของกลไกเครื่องจักรกล การคํานวณเกี่ยวกับระบบสงกําลังเชิงกล สายพาน
เชื อก สลิง โซ เฟอง การเคลื่ อนที่ ของจุ ด และเส น การเคลื่ อนที่ ของชิ้ นส ว นหรือกลไกเครื่องจั กรกล การหา
ความเร็วและความเรงในเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและวิธีคํานวณ
3100-0104

นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
2-2-3
(Pneumatics and Hydraulics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบนิวแมติกส ระบบไฮดรอลิกส และระบบควบคุม
2. สามารถออกแบบ ติดตั้ง บํารุงรักษาระบบนิวแมติกสและระบบไฮดรอลิกส ทั้งแบบเชิงกลและแบบไฟฟา
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับการทํางานของระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส และมีกิจนิสัย
ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ หลักการทํางานของระบบนิวแมติกส ระบบไฮดรอลิกส และระบบควบคุม
2. ออกแบบ ติดตั้ง บํารุงรักษาระบบนิวแมติกส ระบบไฮดรอลิกสแบบเชิงกลตามเงื่อนไขของงาน
3. ออกแบบ ติดตั้ง บํารุงรักษาระบบนิวแมติกส ระบบไฮดรอลิกสแบบไฟฟาตามเงื่อนไขของงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ ยวกับ การออกแบบและติ ดตั้ง ระบบนิว แมติกส หลักการทํ างานเบื้องตนของระบบ
นิวแมติกส อุปกรณในระบบนิวแมติกส ปม ลม วาลว อุปกรณทํางานรวมทั้งระบบสุญญากาศ การเขียนผังวงจร
นิวแมติกสและการแสดงการเคลื่อนที่ การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกสแบบทํางานตอเนื่อง อุปกรณไฟฟา
และโซลิ นอยด วาลว การออกแบบและเขียนวงจรนิ วแมติกสควบคุม การทํ างานด วยรีเ ลย ไฟฟา และโปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบนิวแมติกส
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบและติดตั้งระบบไฮดรอลิกส หลักการทํางานเบื้องตนของระบบ
ไฮดรอลิกส อุปกรณในระบบไฮครอลิ กส น้ํา มันไฮดรอลิ กส ชุ ด ตนกํ าลัง วาลว และ อุปกรณทํางาน การเขียน
ผังวงจรไฮดรอลิกส การออกแบบและเขียนวงจรไฮดรอลิกสควบคุมดวยรีเ ลยไฟฟา และโปรแกรมเมเบิลลอจิ ก
คอนโทรล (PLC) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบไฮดรอลิกส
3100-0105

ความแข็งแรงของวัสดุ
3-0-3
(Strength of Materials)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และสมบัติดานความแข็งแรงของวัสดุ
2. สามารถประยุ กตใชหลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจชิ้นสว น
โครงสรางและเครื่องจักรกล
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูและใชหลักเหตุผลของกลศาสตรของแข็งในการแกปญหา มีความตระหนักถึง
ความปลอดภัยและความคุมคาของวัสดุ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของความเคน ความเครียดและสมบัติดานความแข็งแรงของวัสดุ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับ หลักการคํานวณความแข็งแรงของชิ้นสวนเนื่องจากอุณหภูมิ การตอกันโดยใช
แนวเชื่อมและหมุดย้ํา
3. แสดงความรู เ กี่ ยวกั บ หลั กการคํ านวณความแข็ ง แรงของภาชนะความดัน เพลารั บ แรงและทอร ก
คานรับแรงและโมเมนตดัด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและองคประกอบของความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความเค น
และความเครียดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุนของฮุก มอดูลัสความยืด หยุน ความเคนเนื่องจากอุณหภูมิเ ปลี่ยนแปลง
ความเคนในวัสดุซึ่งตอกันโดยการเชื่อมและโดยการใชห มุด ย้ํา ความเคนในภาชนะความดัน การบิด ของเพลา
ทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด ความเคนดัดและความเคนเฉือนในคาน การหาระยะแอนตัว
ของคานโดยวิธีโมเมนตรวมกับพื้นที่ พื้นฐานการรวมความเคน การประยุกตความรูในงานอาชีพ
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3100-0106

ชิ้นสวนเครื่องกล
3-0-3
(Machine Elements)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจชนิด หนาที่ มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล
2. สามารถคํานวณและเลือกใชชิ้นสวนเครื่องกลในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุง
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบ คน สารสนเทศของชิ้ นส วนเครื่ องกล มีความตระหนักถึง ประสิท ธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการใชชิ้นสวนเครื่องกล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด หนาที่ และมาตรฐานของชิ้นสวนเครื่องกล
2. คํานวณและเลือกใชชิ้นสวนเครื่องกลในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับชนิด หนาที่ มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล รวมทั้งการคํานวณและ
เลื อกใช ในการออกแบบ การผลิต และการซ อมบํ ารุ ง ทางเครื่ องกล ชิ้ นส วนต อยึ ด ที่ ใช ห ลั กการของลิ่ ม สลั ก
เพลาเรียว สไปลน ชิ้นสวนยึดประสานดวยเกลียว ชิ้นสวนสงกําลัง เชน สปริง เฟอง คลัตซ สายพาน โซกําลัง เพลา
รองลื่น ตลับลูกปนและการหลอลื่น การคํานวณงานสวมระบบไอเอสโอ
3100-0107

การสงถายกําลัง
3-0-3
(Power Transmission)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของชิ้นสวนสงกําลังเชิงกล
2. สามารถคํานวณและทดสอบการทํางานของระบบสงถายกําลังเชิงกล
3. มีเ จตคติ ที่ดี ใ นการสืบ ค นความรู เ กี่ยวกั บกลไกการทํ า งานของระบบส งถ า ยกํ า ลั ง และมี กิจนิ สัย
ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของชิ้นสวนสงกําลังเชิงกล
2. คํานวณและทดสอบการทํางานของระบบสงถายกําลังเชิงกลตามหลักการการสงถายกําลัง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทดสอบรวมทั้งการคํานวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของระบบ
สงถายกําลังเชิงกล ประกอบดวย ขบวนเฟอง เฟองและโซ สายพาน ลูกเบี้ยว คัปปลิง และระบบสงถายกําลัง
เชิงกลในงานอาชีพ
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3100-0108

การสงถายความรอน
2-0-2
(Heat Transfer)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังสี
2. สามารถคํานวณและทดสอบการถายเทความรอนของวัสดุและอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับปรากฏการณของความรอน ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน
มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังสี
2. คํานวณและทดสอบการถายเทความรอนของวัสดุและอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคํานวณการสงถายความรอนโดยการนําความรอน การพาความรอน การแผรังสี
ความรอน การนําความรอนเมื่อสภาวะตางๆ คงที่ แบบหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การพาความรอนแบบอิสระ
การพาความรอนแบบบังคับ การแผรังสีความรอน การดูดกลืน และการแผกระจายความรอนของวัตถุดํา อุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอน
3100-0109

เทอรโมไดนามิกส
3-0-3
(Thermodynamics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. สามารถวิเคราะหกระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเ กี่ยวกับอุณหพลศาสตร และตระหนักถึงประสิทธิภาพของการใชพลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. วิเคราะหกระบวนการทางอุณหพลศาสตร และวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร สมบัติของสารบริสุทธิ์ สถานะแกสอุดมคติ
กฎของอุ ณหพลศาสตร สเกลอุณหภูมิ พลัง งาน ระบบควบคุม เอนทั ลป (Enthalpy) เอนโทรป (Entropy)
กระบวนการวัฏจักรและวัฏจักรทวน วัฏจักรกําลังเบื้องตน วัฏจักรเครื่องอัดอากาศ
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3100-0110

วัสดุอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Materials)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการแบงกลุม สมบัติ และการใชงานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวัสดุ และเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับประเภทของงาน
3. มีเ จตคติ ที่ ดี ใ นการสืบ ค นความรู เ กี่ยวกั บวั ส ดุศ าสตร ตระหนักถึ ง ประสิ ท ธิ ภาพ มีความประหยั ด
มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานและเขียนรหัสวัสดุตามมาตรฐาน ISO, JIS, DIN, BS, AISI, และ มอก.
2. วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับประเภทของงาน
3. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการปรับปรุงสมบัติ การใชงานของโลหะและอโลหะ รวมทั้งการปองกัน
การกัดกรอนของโลหะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการการแบงกลุม สมบัติ และการใช งานของวัสดุอุตสาหกรรม สมบั ติทางกายภาพ
ทางกล และทางเคมีของโลหะ การปรับปรุงสมบัติและการใชงานของโลหะ การกัดกรอนในโลหะและการปองกัน
สมบัติของอโลหะซึ่งใชในงานอุตสาหกรรม วัสดุสังเคราะห ระบบและสัญลักษณของวัสดุตามมาตรฐานสากล
3100-0111

โลหะวิทยา
2-2-3
(Metallurgy)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจสมบัติทางโครงสรางมหภาคและจุลภาคของโลหะ
2. เขาใจหลักการวางแผนกระบวนการงานหลอและชุบแข็ง การปรับปรุงโครงสรางของโลหะ
3. ปฏิบัติงานทดสอบความแข็ง การตรวจสอบโครงสราง
4. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู และใชเหตุผลทางโลหะวิทยาในการแกปญหา มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสรางมหภาคและจุลภาคของโลหะ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดเตรียมชิ้นงานทดสอบความแข็ง
3. ทดสอบความแข็ง และการตรวจสอบโครงสราง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับสมบั ติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของโลหะ ความสัมพั นธระหวางความเค น
และความเครียด อะตอมของอนุภาค โครงสรางโมเลกุล โครงสรางอสัณฐาน โครงสรางผลึก ระบบโครงสรางผลึก
ดัชนีมิลเลอร ทิศทางและระนาบในผลึก ขอบกพรองในผลึก การเปลี่ยนรูปของโลหะ การคืนตัว การเกิดผลึกใหม
การเติบ โต (Grain growth) โลหะผสม กระบวนการแข็ งตัวของโลหะ โครงสรางจากการแข็ งตัว ของงานหล อ
เฟสและแผนภาพสมดุล ของหนึ่งธาตุ สองธาตุ และสามธาตุ การปรับปรุงพัฒนา และควบคุมโครงสรางของโลหะ
ชนิดตางๆ เหล็กหลอ โลหะที่ไมใชเหล็ก และโลหะผสม
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมชิ้นงานและทดสอบความแข็ง การตรวจสอบโครงสรางมหภาคและจุลภาค
3100-0112

การทดสอบวัสดุ
1-2-2
(Testing Materials)
วิชาบังคับกอน : 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและแบบไมทําลาย
2. สามารถปฏิบัติ การและสรุปผลการทดสอบสมบั ติของวัสดุ เกี่ยวกับ ความเคน การบิ ด การดั ด การรับแรง
กระแทก และการทดสอบแบบไมทําลาย
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูและใชเหตุผลทางวัสดุศาสตร มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
ปลอดภัย มีจริยธรรมในการบันทึกและรายงานผล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและแบบไมทําลาย
2. ทดสอบสมบัติของวัสดุแบบทําลายและแบบไมทําลาย
3. ทดสอบความแข็งดวยเครื่องทดสอบมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการทดสอบสมบัติและพฤติกรรมทางกลของวัส ดุ จากการดึง การอัด การดัด
การเฉือน การบิด การกระแทก การทดสอบความแข็ง การทดสอบแบบทําลาย และการทดสอบแบบไมทําลาย
3100-0113

กรรมวิธีการผลิต
2-0-2
(Manufacturing Process)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการการผลิตและการแปรรูปวัสดุ
2. สามารถเลือกใชกรรมวิธีการผลิตและปรับปรุงลักษณะชิ้นงานไดอยางเหมาะสม
3. มีเจตคติที่ ดีในการสื บคนความรู เกี่ ยวกั บเทคโนโลยีการผลิต มีกิจนิ สัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
และปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการผลิตและการแปรรูปวัสดุ
2. วิเคราะหกรรมวิธีการผลิต และปรับปรุงลักษณะชิ้นงานตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและแปรรูป วัส ดุ เชน กระบวนการหลอ, Mechanical Working, Electrical
Machining, Chemical Machining, และ Metal Cutting โดยเนนถึงหลักการทํางานของเครื่องจักร ที่ใชในการผลิต
แยกตามกรรมวิธี ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแตละกรรมวิธี
3100-0114

การขนถายวัสดุ
1-2-2
(Material Handling Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการระบบขนถายวัสดุ
2. สามารถวางผัง ออกแบบ และเลือกใชระบบขนถายในกระบวนการผลิตของแตละสาขาอาชีพ
3. มี เ จตคติ ที่ ดี ใ นการสื บ ค นความรู และจั ด ระบบงานใช มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี กิจ นิ สั ยในการทํ า งาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการระบบขนถายวัสดุ
2. วางผัง ออกแบบ และเลือกใชระบบขนถายในกระบวนการผลิตของแตละอาชีพตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการวางผัง การออกแบบและเลือกใชระบบขนถายวัสดุโดยพิจารณาความสําคัญ
ความหมาย องคประกอบ ประโยชนและกฎเกณฑ การนํากฎเกณฑไปใชกับระบบ การขนถายวัส ดุ ระบบการ
ขนถายวัสดุแบบตอเนื่อง ระบบสายพาน สกรูขนถาย ระบบขนถายดวยน้ําหนักตัวเอง ระบบขนถายดวยแรงเขยา
ระบบขนถายดวยนิวแมติกส ระบบขนถายวัสดุที่ไมใชรางอุปกรณชวยขนสง โกดัง และสโตร
3100-0115

มาตรวิทยาวิศวกรรม
1-2-2
(Engineering Metrology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการวัดและการสอบเทียบ
2. สามารถวัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครื่องมือวัดมิติ เชิงกล อุณหภูมิ ไฟฟา เคมี แสง เสียง และสั่นสะเทือน
3. สามารถบํารุงรักษาเครื่องมือวัดและอุปกรณ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน มีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนในการวัดและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัดมิติ เชิงกล อุณหภูมิ ไฟฟา เคมี แสง เสียง และสั่นสะเทือน
3. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครื่องมือวัด
4. สอบเทียบเครื่องมือวัดในงานวิศวกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยาวิศวกรรม บทบาท และความสําคัญ
ของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัด ของประเทศไทย และมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14000
และ HACCP หลักการวัด มาตรฐาน ระบบของการวัด ปริมาณ และหนวยนิยามศัพทมาตรวิท ยา วิธีการวัด คา
ความผิดพลาดในการวัด การใชสถิติในการวัดและตรวจสอบ การหาคาความไมแนนอน (Uncertainty) มาตรฐาน
ISO/IEC 17025 สํา หรับ หองปฏิบัติการ การรักษาสภาพแวดลอมของหองปฏิ บัติการ การใช บํารุ งรักษา และ
สอบเทียบเครื่องมือวัดมิติ เชิงกล อุณหภูมิ ไฟฟา เคมี แสง เสียง และสั่นสะเทือน ซึ่งใชทั่วไปในงานวิศวกรรม
การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณสอบเทียบ
3100-0116

การออกแบบเครื่องจักรกล
3-0-3
(Machine Design)
วิชาบังคับกอน : 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการออกแบบเครื่องจักรกล
2. สามารถคํานวณและออกแบบเครื่องจักรกล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลและเลือกใชวัสดุ
2. คํานวณและออกแบบชิ้นสวนซึ่งมีความเคนผสมและใชทฤษฎีความเสียหาย ชิ้นสวนภายใตภาระความลา
3. คํานวณและออกแบบเครื่องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องจักรกลโดยพิจารณาสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย และความล า
การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย รอยตอดวยหมุด ย้ําและสลักเกลียว ลิ่ม สลัก เพลา เพลาเรียว สปริง
และสกรูสงกําลัง การทําโครงงานออกแบบเครื่องจักรกล
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3100-0117

การควบคุมคุณภาพ
3-0-3
(Quality Control)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักสถิติและการเก็บขอมูลจากการผลิต
2. สามารถประยุกตใชและสรางแผนภูมิควบคุม การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับสินคา และระบบคุณภาพ
อนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักสถิตแิ ละการเก็บขอมูลจากการผลิต
2. ประยุกตใชและสรางแผนภูมิควบคุม การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ สินคา และระบบคุณภาพอนุกรม
มาตรฐานสากล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการควบคุมคุณภาพ การวิวัฒนาการของการควบคุม คุณภาพ สถิติเบื้องตนที่เ กี่ยวของ
กับการควบคุม คุ ณภาพ ขอมูลจากงานผลิต การควบคุมกระบวนการดวยแผนภูมิควบคุม การวางแผนการสุ ม
ตัวอยาง (Sampling) เพื่อการยอมรับ ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000 การวางแผน และนโยบาย
ในการบริหารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ การพัฒนา และแนวคิดของการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQC)
3100-0118

ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
1-2-2
(Safety and Pollution Control)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการจัดสภาพแวดลอม และการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถกํ าหนดเทคนิควิ ธีการควบคุ ม และกํ า จั ด มลพิษ ในงานอุต สาหกรรม ตามพระราชบั ญ ญั ติ
สิง่ แวดลอมที่เกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดสภาพแวดลอมและการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2. วางแผนการดําเนินการปองกันอันตราย ปรับปรุงสภาพแวดลอมในงานอาชีพ และอนามัยสิ่งแวดลอม
ในโรงงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดลอม ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม สาเหตุและมาตรการ
ปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ สาเหตุและมาตรการปองกันอุบัติเหตุ ในการปฏิบัติงานอาชีพ อันตรายและการปองกัน
สภาพแวดลอมในงานอาชีพ นโยบายความปลอดภัย เทคนิคการจัดการความปลอดภัย การฝกอบรมคนงานใหม
เครื่องปองกัน อั นตราย การเคลื่อนยา ยวัส ดุและอุ ป กรณต าง ๆ การเตรี ยมการระวั งล วงหนา เกี่ยวกับ อั คคี ภัย
การจัดอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงงาน สุขาภิบาล สุขอนามัย การตรวจรางกาย การปฐมพยาบาล หลักการทั่วไป
ในการชวยเหลือผูประสบเหตุ พระราชบัญญัติโรงงานที่เกี่ ยวกับความปลอดภัย พระราชบัญญัติ สิ่งแวดลอม
ที่เกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม เทคนิควิธีในการควบคุมและกําจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม
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3100-0119

การบริหารงานอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเบื้องตนการบริหารงานอุตสาหกรรม
2. เขาใจการวางผังโรงงานและกระบวนการผลิต การบริหารความปลอดภัย บุคลากร การควบคุมคุณภาพ
การประเมินราคา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนการบริหารงานอุตสาหกรรม
2. วางผั ง โรงงานและกระบวนการผลิ ต การบริ ห ารความปลอดภั ย บุ คลากร การควบคุม คุ ณ ภาพ
การประเมินราคาตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการบริหารอุตสาหกรรมสมัยใหม การลงทุน
การคาดคะเน การเงิน การจัด ซื้อ การตลาด การจัด สายงาน หลักการเบื้องตนในการเลือกทํา เลที่ตั้ง การวางผั ง
โรงงาน กระบวนการผลิ ต เครื่ องจั ก รและอุ ป กรณ ช ว ยงาน อุ ป กรณ ขนย า ยวั ส ดุ การจั ด เก็ บ วั ส ดุ และ
การบํารุงรักษา หลักการเบื้องตนในการบริหารงาน ความปลอดภัย การบริหารงานบุคลากร การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมบัญชี การคิดราคางาน
3100-0120

เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Economics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักเศรษฐศาสตรที่สัมพันธตอการลงทุนและการดําเนินการทางอุตสาหกรรม
2. สามารถวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการจัดทําโครงการลงทุนอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีและมีความตระหนักถึ งความประหยัด ความคุมคา ประสิท ธิผลของการใชเศรษฐทรัพย
และทรัพยากร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร การลงทุนและการดําเนินการทางอุตสาหกรรม
2. วิ เ คราะห ป ญ หาทางเศรษฐกิ จอุ ต สาหกรรมและการจั ด ทํ าโครงการลงทุ นอุต สาหกรรมตามหลั ก
เศรษฐศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของวิชาเศรษฐศาสตรที่มีตออุตสาหกรรม การขยายตัวของภาคอุต สาหกรรม
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม มาตรการสงเสริมการลงทุน แหลงเงินทุน ความตองการและเศรษฐทรัพย
การผลิต ปจจัยการผลิต รายได ดอกเบี้ย ระบบเศรษฐกิจ การคิดตนทุนการผลิต กฎหมายแรงงาน การวิเคราะห
ปญหาทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม
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3100-0121

การศึกษางาน
2-0-2
(Work Study)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานในการครองชีพ
2. สามารถศึกษางานและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหไดมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต
2. ศึกษางานและปรับปรุงกระบวนการเพิ่มผลผลิตตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการการศึกษางานเพื่อเพิ่ม ผลผลิต และมาตรฐานในการทํางาน การลดสวนของงาน
และเวลาที่ไรประสิทธิภาพ การศึกษาการทํางาน สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดลอมของการทํางาน การเคลื่อนไหว
และแผนภูมิความสั มพั นธ ระหวา งเครื่ องจั กร เครื่ องมื อกั บผู ปฏิ บัติ งาน วิ ธีการเคลื่อนที่ของคนงาน ณ บริเ วณ
ที่ปฏิบัติงาน การวัด ผลงาน การศึกษางาน เวลามาตรฐานของการทํางานบนเครื่องจักร การใชเวลามาตรฐาน
เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม
3100-0122

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Psychology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของในงานอุตสาหกรรม
2. อธิบายเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของในงานอุตสาหกรรม
2. ใชหลักจิตวิทยาในงานอุตสาหกรรมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พั น ธุ กรรมและสิ่ ง แวดล อม ความแตกต า งระหว า งบุ ค คล บุ ค ลิ ก ภาพ สุ ขภาพจิ ต
สภาพแวดล อมในการทํ างาน อุ บั ติ เ หตุ และความปลอดภั ย ทั ศนคติ และความพอใจในงาน ความคั บ ข องใจ
สภาพของการทํางาน คาจาง และการวัดผลงาน
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3100-0123

ธุรกิจอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Business)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการธุรกิจอุตสาหกรรม และวิธีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
2. อธิบายเกี่ยวกับหลักการธุรกิจอุตสาหกรรม และวิธีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ซื่อสัตย มีคุณธรรมและจริยธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการธุรกิจอุตสาหกรรมและวิธีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
2. ใชหลักการธุรกิจอุตสาหกรรมและวิธีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการธุรกิจเพื่อการอุต สาหกรรม ชนิดของอุต สาหกรรม การเริ่มกิจ การอุต สาหกรรม
การลงทุน แหลงเงินทุนและการตลาด กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ระบบภาษีอุตสาหกรรม
3100-0124

การวางแผนและควบคุมการผลิต
2-0-2
(Manufacturing Control and Planning)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. สามารถวางแผนและควบคุมการผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. วางแผนและควบคุมการผลิตตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชหลักการกําหนดปริมาณการผลิต การวางแผน
ระบบผลิตสินคา การตัดสินใจ การพยากรณ การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผน การผลิตรวม การใชท รัพยากร
ซึ่งเปนปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ การวางผังโรงงาน การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนและ
ควบคุมการผลิตโดยใช เพิรท/ซีพีเอ็ม (PERT/CPM) การวางแผนความตองการวัสดุ การควบคุม ตนทุนการผลิต
และการบริหารสินคาคงเหลือ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

39
3100-0125

การจัดการความปลอดภัย
1-2-2
(Safety Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย
2. สามารถจัดการความปลอดภัยในงานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการไดมาตรฐาน
พัฒนาความปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย
2. จัดการความปลอดภัยในงานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการไดมาตรฐาน พัฒนาความปลอดภัย
โดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในการทํางานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการ
ตามหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ไฟฟา
ภาวะแวดล อม สารเคมี และสิ่ ง ที่ อาจก อใหเ กิ ด อั นตราย บทบาทหน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของเจ า หน า ที่
ความปลอดภัย นักการยศาสตร (Ergonomics) และผูเกี่ยวของ หลักการพัฒนาสภาพการทํางานในสถานที่ทํางาน
ที่อาจประสบอันตราย การสํารวจเพื่อคนหาอันตรายโดยอาจใชเครื่องมือวัดแสงสวาง วัด ระดับ เสียง การประเมิน
อันตรายจากการสํารวจที่พบหรืออาจเกิดขึ้น การดําเนินการควบคุมปองกันและปรับ ปรุงดวยหลักการยศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมความปลอดภัยและเทคนิคไวส กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน การจัดทําแผนงาน
และโครงการความปลอดภั ยในการทํ า งาน การปรั บ ปรุ งสภาพการทํ า งานดวยหลั กการยศาสตร การสํ ารวจ
การประเมินอันตราย การปรับปรุงสภาพการทํางานโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
3100-0126

การออกแบบเบื้องตน
1-3-2
(Principle of Fundamental Design)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการออกแบบเบื้องตน
2. สามารถกําหนดขนาดมาตรฐานสัดสวนเครื่องเรือนที่มีความสัมพันธกับสัดสวนมนุษย โดยการนําไปใช
ประกอบการออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบเบื้องตน
2. กํา หนดขนาดมาตรฐานสั ด ส วนเครื่ องเรื อนที่ มีความสัม พันธกับสัด ส ว นมนุษ ย โดยการนํา ไปใช
ประกอบการออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บ หลั กการออกแบบเบื้ องตน ขนาดสั ด ส ว นเครื่ องเรื อนที่ มี ความสัม พั นธกับ
มาตรฐานสัดสวนมนุษย จิตวิทยาสี การนําไปใชเปนพื้นฐานประกอบการออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
3100-0127

ระบบขนสงทางรางเบื้องตน
3-0-3
(Introduction to Rail Transit System)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจระบบการขนสงทางราง
2. เขาใจมาตรฐานและองคประกอบการขนสงทางราง
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู มีความละเอียดรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบการขนสงทางราง
2. เขียนผังองคประกอบการขนสงทางรางตามมาตรฐานการขนสงทางราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการขนสงทางราง การพัฒนาการขนสงทางราง องคประกอบของระบบขนสงทางราง
มาตรฐานของระบบราง องค ประกอบสถานีระบบราง ประเภทของรถไฟ เทคโนโลยีการขับ เคลื่อนและตั วรถ
ระบบไฟฟาและการสงจาย การควบคุม การสื่อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ อาณัติสัญญาณระบบปองกันและ
ความปลอดภัย
3100-0128

การจัดการระบบขนสงทางรางเบื้องตน
3-0-3
(Introduction to Rail Transit System Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจระบบการขนสงทางราง
2. เขาใจการจัดการระบบการขนสงทางรางเบื้องตน
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู มีความละเอียดรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบการขนสงทางราง
2. เขียนองคประกอบการจัดการระบบขนสงทางรางเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการระบบขนสงทางรางเบื้องตน การขนสงสินคาและการขนสงมวลชน การจัดการ
สถานี การจัดการเสนทางและการเดินรถ การพัฒนาทรัพยากร การวางแผนและการบริหารองคกร การตรวจสอบ
และการวางแผนการบํารุงรักษาในระบบราง ผลกระทบดานเศรษฐกิจ พลังงาน สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของ
ประชากร
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3100-0201

เคมีสิ่งแวดลอมเบื้องตน
1-2-2
(Fundamental of Environmental Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจหลักเคมีวิเคราะหของน้ําและกระบวนการบําบัดน้ําเพื่อการบริโภค
2. สามารถปฏิ บั ติ เ ตรี ยมการ เก็ บ ตั วอย า งและวิ เ คราะห น้ํา และดํา เนิ นการบํ า บั ด น้ํ า เพื่ อการบริ โภค
จากแหลงน้ําธรรมชาติ
3. มีเจตคติ ที่ดีในการสืบคนความรู เกี่ยวกั บเคมีสิ่ งแวดลอม และใชเ หตุ ผลทางวิ ท ยาศาสตร มีกิจนิสั ย
ในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักเคมีวิเคราะหของน้ําและกระบวนการบําบัดน้ํา
2. ปฏิบัติเตรียมการ เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา และดําเนินการบําบัด น้ําเพื่อการบริโภคจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเคมีวิเคราะหของน้ํา การเตรียมเครื่องมือ สารเคมีและสารละลาย การเก็บตัวอยางน้ํ า
การเก็บรักษาและวิ เคราะห หลักการวิ เคราะห การวิ เคราะหสารโดยวิ ธีการตกตะกอน การกรองและการทํ าใหแห ง
การวิเคราะหโดยน้ําหนัก โดยปริ มาตรและโดยการเปรียบเที ยบสี การตรวจสอบค าพารามิ เตอร ทางกายภาพของน้ํ า
กระบวนการบําบัดน้ําทางกายภาพและทางเคมีเพื่อการบริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาติ การเติมอากาศ การแยกอนุภาคของแข็ง
การจมตัวของตะกอน การสรางตะกอนหรือการจับกอน การกรอง การแกน้ํากระดาง การฆาเชื้อโรค การขจัดของแข็งละลายน้ํา
3100-0202

จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน
1-2-2
(Fundamental of Environmental Microbiology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจบทบาทของจุลินทรียและการใชประโยชนในการบําบัดน้ําเสีย
2. สามารถปฏิบัติการควบคุมและใชประโยชนของจุลินทรียในการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
3. มี เ จตคติ ที่ ดี ใ นการสื บ ค นความรู เ กี่ ยวกั บ จุ ลชี ววิ ท ยาสิ่ ง แวดล อมและใช เ หตุ ผลทางวิ ท ยาศาสตร
มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับบทบาทของจุลินทรีย และการใชประโยชนในการบําบัดน้ําเสีย
2. ปฏิบัติการควบคุมและใชประโยชนของจุลินทรียในการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับพฤติกรรมของจุลินทรีย การศึกษาดวยกลองจุลทรรศน การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย
และอาหารเลี้ยงเชื้อ การเจริญ เติบ โตของแบคที เรีย การจัด จํ าแนกชนิ ดและกลุ มของจุลินทรีย การควบคุ ม
จุลินทรีย ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ จุลินทรียที่เกี่ยวของกับดิน อาหาร อุตสาหกรรม และแหลงน้ํา
การตรวจวัดคุณภาพน้ําดานสุขาภิบาล การบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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3100-0203

กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน
2-2-3
(Basic Fluid Mechanics and Thermodynamics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตร การเคลื่อนที่ของของไหล หลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. สามารถคํานวณปริมาณ อัตราการไหลในทอน้ําทิ้ง ขนาดทอ ปม สําหรับระบบน้ําเสีย วิเคราะห
แกไขปญหาทางอุณหพลศาสตรเกี่ยวกับมลพิษจากการเผาไหม
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู และใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตร การเคลื่อนที่ของของไหล หลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. คํานวณปริมาณ อัตราการไหลในทอน้ําทิ้ง ขนาดทอ ปมสําหรับ ระบบน้ําเสีย วิเ คราะห แกไขปญหา
ทางอุณหพลศาสตรเกี่ยวกับมลพิษจากการเผาไหมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสถิตศาสตรของไหล สมบัติของของไหล ความดันและเฮด แรงสถิตบนผิวและ
การลอยตัว การเคลื่อนที่ของของไหล ประเภทของการไหล สมการความตอเนื่ อง พลังงานการไหล แรงและ
โมเมนตัม ในการไหล การไหลในทอและในรางเปด หลักการอุณหพลศาสตร รูปแบบของพลังงาน การสมดุล
พลังงาน สมบัติทางอุ ณหพลวัตและกระบวนการ วัฏจักรของแก ส เอนโทรป กฎขอที่ สองของอุณ หพลศาสตร
วัฏจักรกําลังของแกสและวัฏจักรทวน การผสมของแกส ปฏิกิริยาเคมีและการเผาไหม และการแกปญหามลพิษ
เนื่องจากการเผาไหม
3100-0204

เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย
2-2-3
(Wastewater Treatment and Control Techniques)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวิเคราะหน้ําทิ้งและกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
2. สามารถปฏิบัติการวัดปริมาณน้ําทิ้ง เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา ควบคุมระบบและกระบวนการบําบัด
น้ําเสียจากอุตสาหกรรม ชุมชนและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ และสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหน้ําทิ้ง และกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรม และชุมชน
2. ปฏิบัติการวัดปริมาณน้ําทิ้ง เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา ควบคุมระบบและกระบวนการบําบัด น้ําเสีย
จากอุตสาหกรรม ชุมชน และบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดปริมาณน้ําการเก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ําทิ้งจากอุตสาหกรรมและชุม ชน
การตรวจสอบคาพารามิเตอรของน้ําทิ้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของน้ําทิ้งตามขอกําหนดของมาตรฐาน
เทคนิคการควบคุมระบบและกระบวนการบําบัดน้ําเสีย ตั้งแตระบบขั้นตนถึงระบบขั้นสุด ทาย การกําจัดสลัด จ
และน้ําซึ่งผานการบําบัด การนํากลับมาใชประโยชน การบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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3100-0205

เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ
1-2-2
(Air Pollution Control Techniques)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ
2. สามารถตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนตและอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ
2. ตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนตและอุตสาหกรรมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวัดมลพิษ ทางอากาศ แหลงกําเนิดและผลกระทบของมลพิษ แผนการ
เก็บ ตัว อยา งและตรวจวั ด ขอกํา หนดของมาตรฐานคุณภาพอากาศ จุด ตรวจวั ด และสุม ตั วอยาง เครื่องมือและ
อุปกรณตรวจวัดฝุนหนัก อนุภาคแขวนลอย กาซและฝนกรด การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานยนต เครื่องมือ
และอุปกรณตรวจวัดควันดําและอนุภาคจากทอไอเสีย การควบคุมมลพิษที่แหลงกําเนิด จากเครื่องยนตและน้ํามัน
เชื้อเพลิง การควบคุมไอเสียเครื่องยนตดวยแคทาลิติกคอนเวอรเตอร การเก็บตัวอยางและตรวจวัดมลพิษทางอากาศ
จากโรงงานอุ ต สาหกรรมด ว ยอุ ป กรณ ต รวจสอบอนุ ภ าค และก า ซจากปล องโรงงาน การควบคุ ม มลพิ ษ
ที่แหลงกําเนิดอนุภาคมลพิษโดยใชไซโคลน เครื่องเก็บแบบเปยก และการตกตะกอนดวยไฟฟาสถิต การควบคุม
กาซมลพิษโดยใชอุปกรณดูดซึมและอุปกรณดูดซับ การเผากําจัดกาซหรือสารมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
3100-0206

เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
1-2-2
(Noise and Vibration Control Techniques)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการแกไขปญหามลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
2. สามารถตรวจวัด ควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากแหลงกําเนิด
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการแกปญหามลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
2. ตรวจวัด ควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากแหลงกําเนิดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน แหลงกําเนิด และผลกระทบ
ของมลพิษ เทคนิคการตรวจวัดและการใชเครื่องมือวัดมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน มาตรฐานคุณภาพ
เสียงและความสั่นสะเทือน เทคนิคการควบคุม มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากยานยนต อุตสาหกรรม
และการกอสราง
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3100-0207

เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
1-3-2
(Hazardous Waste Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ การจัดการแกปญหามลพิษจากสารอันตรายและกากของเสีย
2. สามารถจัดการกากของเสีย สารอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม และใชประโยชนจากกากของเสีย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ การจัดการแกปญหามลพิษจากสารอันตรายและกากของเสีย
2. จัดการกากของเสีย สารอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม และใชประโยชนจากกากของเสียตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเ กี่ยวกับ การจัด การสารอันตรายและกากของเสีย ปญหามลพิษ ชนิด และแหลงกําเนิ ด
ผลกระทบที่เกิดและแนวทางการแกไข ความเสี่ยงจากสารอันตรายและเทคนิคในการจัดการกากของเสียจากชุม ชน
และอุตสาหกรรม ภาระงานของการจัดการ กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ การกําเนิดกากของเสีย การขนถาย
การจั ดถั ง รองรับ และกรรมวิธีการถายโอนและการขนสงกากของเสี ย การกํา จั ดกากของเสี ยจนถึ งขั้ นสุ ด ท าย
เทคนิคการฟนฟูวัสดุกากและพลังงานจากกากของเสียเพื่อนํากลับมาใชประโยชน
3100-0208

เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค
1-2-2
(Clean Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริการ
2. สามารถจัดการเกี่ ยวกับ ทรัพยากรและพลังงานในองคการโดยหลักเทคโนโลยีส ะอาดไดมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ การอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริการ
2. จั ด การเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรและพลั ง งานในองค ก ารโดยหลั ก เทคโนโลยี ส ะอาดได ม าตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการใชเทคโนโลยีส ะอาด บทบาทและความสําคัญในการจัด การทรัพยากรและ
การลดมลพิษ การนําทรัพยากรกลับมาใชใหม การดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการและกิจกรรมมาตรฐาน
การจัด การสิ่ งแวดล อม หลักการตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาดทั้งเบื้องต น และโดยละเอียด การศึกษาความ
เปนไปไดของแต ละทางเลือกของเทคโนโลยีส ะอาด เทคโนโลยี สะอาดกับ แหล งพลั งงาน หลั กการประหยั ด
พลั งงาน การดํ า เนิ น งานเทคโนโลยี ส ะอาดในการผลิ ต และการบริ การ เทคนิ คการประเมิ น ผล ดํ า รงรั กษา
การดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการใหตอเนื่องและยั่งยืน
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3100-0301

ทฤษฎีโครงสราง
3-0-3
(Theory of Structures)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจวิธกี ารหาแรงในโครงสราง
2. สามารถคํานวณแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนตดัด เสนอิทธิพล การโกงตัวของคาน แรงในชิ้นสวน
ของโครงขอหมุน และคานตอเนื่อง
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี สนใจใฝรู ทํางานดวยความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหแรงภายในโครงสราง
2. คํานวณแรงปฏิกิริยาและแรงภายในโครงสราง
3. เขียนเสนอิทธิพลในคานและโครงขอหมุน
4. คํานวณคาการโกงตัวของคาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเ บื้องตนที่เกี่ยวกับโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัด แรงภายใน
ชิ้นส วนของโครงขอหมุน เส นอิ ทธิ พลในคานและโครงข อหมุน การโกงตั วของคานโดยวิ ธีพื้นที่โมเมนต และ
คานเสมือน การวิเคราะหคานตอเนื่องโดยวิธีสมการสามโมเมนต
3100-0302

การสํารวจเพื่อการกอสราง
2-2-3
(Construction Surveying)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการสํารวจในการกอสราง
2. สามารถสํารวจเพื่อการกอสรางอาคาร สะพาน ทอ คลองสงน้ํา
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสํารวจในการกอสรางอาคาร สะพาน ทอ คลองสงน้ํา และอื่น ๆ
2. กําหนดตําแหนงและระดับงานอาคาร
3. ตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร
4. สํารวจเพื่องานดานวิศวกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกั บ หลักการงานสํารวจเพื่อการกอสรางอาคาร สะพาน ท อ คลองสง น้ําและอื่น ๆ
การตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร การสํารวจเพื่องานดานวิศวกรรม
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3100-0601

เคมีทวั่ ไป
2-2-3
(General Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวิเคราะหทฤษฎี ปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี
ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส
2. สามารถทดสอบหาองคประกอบของสสาร หาน้ําหนักโมเลกุลโดยใชสมบัติคอลลิเกตีฟ การไทเตรท
กรด เบส และการคํานวณปริมาณสารสัมพันธ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางมีระบบ ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี
ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส
2. ทดสอบหาองคประกอบของสสาร หาน้ําหนักโมเลกุลโดยใชสมบัติคอลลิเกตีฟ การไทเตรท กรด เบส
และการคํานวณปริมาณสารสัมพันธตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม
พันธะเคมี ตารางธาตุ สมบัติ ของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส ปฏิบั ติการเกี่ยวกับการหา
องค ป ระกอบของสารในสารผสมและสารละลาย สมบั ติ ของสารผสม การหาน้ํ าหนั กโมเลกุ ลโดยใช ส มบั ติ
คอลลิเกตีฟ (Colligative Properties) เทคนิคการไทเทรต การสะเทินระหวางกรด เบส
3100-0602

เคมีอินทรียทั่วไป
2-2-3
(General Organic Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการเขียนโครงสราง เรียกชื่อ บอกชนิดของไอโซเมอร ของสารอินทรียได
2. มีความสามารถในการวิเคราะหกลไก ทํานายปฏิกิริยาเคมีอินทรีย และบอกสมบัติ ของสารอินทรียที่สําคัญ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของปฏิกิริยา การสังเคราะหและคุณสมบัติที่สําคัญของสารอินทรีย
2. วิเคราะหกลไก ทํานายปฏิกิริยาเคมีอินทรีย และบอกสมบัติของสารอินทรียท ี่สําคัญตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเกี่ ยวกับ พั นธะเคมี ไฮบริไดเซชั่น การเขียนสูตรโครงสร าง การเรียกชื่อสเตอริ โอเคมี
สมบั ติท างกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะหของสารประกอบไฮโดรคาร บอน และอนุ พันธ การหาจุ ด
หลอมเหลว จุ ดเดือด การตกผลึกสาร การกลั่น การสกัด สาร การแยกสารด วยเทคนิ คโครมาโตกราฟ ทดสอบ
ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน และอนุพันธที่สําคัญ
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3100-0603

เคมีฟส ิกสทั่วไป
2-2-3
(Chemistry and Physical)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวิเคราะหสมบัติในเชิงทฤษฎีจลนของกาซ และของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทางเคมี
จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา
2. สามารถทดสอบสมบั ติ ในเชิ งทฤษฎีจ ลนโมเลกุ ลของก า ซและของเหลว อุณ หพลศาสตรท างเคมี
จลนศาสตรเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกุล เคมีเชิงไฟฟา
3. เพื่อใหมีกจิ นิสัยในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีอุณหพลศาสตร จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย
แมคโคร โมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา
2. ทดสอบสมบัติในเชิงทฤษฎีจลน โมเลกุลของกาซและของเหลว อุณหพลศาสตรทางเคมี จลนศาสตร
เคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกุล เคมีเชิงไฟฟาตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเกี่ยวกับ สมบัติในเชิง ทฤษฎีจลน โมเลกุลของก าซและของเหลว หลักอุ ณหพลศาสตร
ทางเคมี จลนศาสตรท างเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา การทดสอบสมบัติ
ของสารตามทฤษฎีจ ลน โมเลกุ ลของก า ซและของเหลว หลั กอุ ณ หพลศาสตร ท างเคมี จลนศาสตร ท างเคมี
สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา
3100-0604

เคมีวิเคราะหทั่วไป
2-2-3
(Analytical Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจหลักการเลือกใช เทคนิคและวิธีการวิเคราะหสมบัติของสาร
2. สามารถวิเคราะหทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยน้ําหนักและโดยปริมาตร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการวิเคราะหทางเคมี ทั้งทางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
2. วิเคราะหทางเคมี ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยน้ําหนักและโดยปริมาตรตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบเซมิไมโคร และการวิเคราะห
เชิงปริมาณ การวิเคราะหโดยน้ํ าหนักและโดยปริมาตร การไทเตรท สมดุลเคมี การวิเคราะห ดวยเครื่องมือวิเคราะห
ทางเคมีชั้นสูง การวางแผนงาน การสุมตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง การเลือกใชวิธีการวิเคราะห การจัดการขอมู ล
วิเคราะห ประมวลผลขอมูลทางสถิติ
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สาขาวิชาโยธา
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
3121-0001
3121-0002
3121-0003
3121-0004
3121-0005
3121-0006
3121-0007

กลศาสตรโครงสราง
วัสดุกอสราง
เทคนิคกอสราง
การประมาณราคากอสราง
การเขียนแบบกอสราง
การสํารวจเบื้องตน
การปฏิบตั งิ านกอสราง

3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3
1-4-3
2-3-3
0-6-2

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3121-2001
3121-2002
3121-2003
3121-2004
3121-2005
3121-2006
3121-2007

การสํารวจเพื่อการกอสรางงานโยธา
การเขียนแบบโยธาดวยคอมพิวเตอร
การประมาณราคางานโยธา
การบริหารและการจัดการกอสรางงานโยธา
คอนกรีตเทคโนโลยี
ปฐพีกลศาสตร
วัสดุงานทางและการทดสอบ

2-3-3
1-4-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

เทคนิคงานโยธา
การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
วิศวกรรมการทาง
วิศวกรรมฐานราก
การทดสอบวัสดุ
การวิเคราะหโครงสราง
ชลศาสตร
ระบบสุขาภิบาล
งานโยธา

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
1 - 2 -2
3-0-3
2-2–3
2-0-2
0-6-2

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
3121-2101
3121-2102
3121-2103
3121-2104
3121-2105
3121-2106
3121-2107
3121-2108
3121-2109
3121-2110

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาโยธา

50

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
3121-0001

กลศาสตรโครงสราง
(Structural Mechanics)

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจชนิดของแรงหรือน้ําหนักบรรทุก ฐานรองรับ
2. มีความสามารถในการคํานวณหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดดั
3. มีความสามารถในการคํานวณหาแรงภายในชิ้นสวนโครงขอหมุน
4. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชสมการสมดุล ในการคํานวณหาแรง
2. คํานวณหาแรงในคาน และโครงขอหมุน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกั บ พฤติ กรรมของโครงสร างอาคารภายใต แรงหรื อน้ํ า หนั กบรรทุ กกระทํ า ชนิ ด ของแรง
หรือน้ําหนักบรรทุก ฐานรองรับ แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนตดัด และแรงภายในชิ้นสวนโครงขอหมุน
3121-0002

วัสดุกอสราง
(Construction Materials)

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจําแนกชนิด ขนาด คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณกอสราง และ
การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณกอสรางในงานโครงสรางอาคาร
2. มีความสามารถในการเลื อกใช วัส ดุ และอุ ป กรณ ในงานกอสร า งได อย างถู กตองและเหมาะสมกั บ
ลักษณะของงาน
3. มีกิจนิสัยที่เห็นคุณคาของวัสดุกอสราง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจําแนกชนิด ขนาด คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณการกอสราง
2. เลือกใช นําไปใช และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณการกอสราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับชนิด ขนาด คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณกอสราง การเลือกใช การนําไปใช และการเก็บ
รักษาวัสดุอุปกรณกอสรางในงานโครงสรางอาคาร งานสวนประกอบอาคาร งานตกแตงอาคาร และงานระบบ
ภายในอาคาร
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3121-0003

เทคนิคกอสราง
(Construction Techniques)

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ความรู ความเข าใจในหลั กการ เทคนิ คและวิ ธี การก อสร า งอาคาร ฐานราก คาน เสา พื้ น
โครงหลังคาและวัสดุมุงของอาคารพักอาศัย
2. มีความสามารถในการนําหลักการ เทคนิค และวิธีการกอสรางอาคารมาประยุกตใชในงานกอสราง
อาคาร
3. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกอสราง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการกอสรางอาคารพักอาศัย
2. จัดลําดับขั้นตอนในงานกอสรางอาคารตามหลักและกระบวนการกอสราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาเกี่ ยวกั บ เทคนิ ค และวิ ธีการก อสร า งอาคาร ฐานราก คาน เสา พื้ น โครงหลั ง คา และวั ส ดุ มุ ง
ของอาคารพักอาศัย
3121-0004

การประมาณราคากอสราง
(Construction Cost Estimation)

2 - 2- 3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจหลักการและขั้นตอนในการประมาณราคา
2. มีความสามารถในการหาปริมาณวัสดุ อุปกรณ จัดทําบัญชีรายการวัสดุและราคางานกอสราง
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอยและมีความรับผิดชอบตอหนาที่
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการประมาณราคาอาคารพักอาศัย
2. คํานวณหาปริมาณวัสดุและคาใชจายในการกอสรางอาคารพักอาศัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บ หลั ก การขั้ น ตอนในการประมาณราคา การหาปริ ม าณวั ส ดุ อุ ป กรณ
การจัดทําบัญชีในงานกอสรางอาคารไมและอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
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3121-0005

การเขียนแบบกอสราง
1-4-3
(Construction Drawing)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจหลักการ วิธีการในการเขียนแบบกอสรางอาคาร
2. มีความสามารถในการเขียนแบบกอสรางอาคาร
3. มีกิจนิสัย เจตคติที่ ดี มี ความรั บผิ ดชอบในการปฏิ บัติ งาน และเปนผูมีคุณธรรม จริ ยธรรม คานิยมที่ ดี
ในการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก การและกระบวนการเขี ย นแบบ สถาป ต ยกรรม แบบวิ ศ วกรรม
และแบบระบบสุขาภิบาลของบานพักอาศัย 2 ชั้น
2. เขียนแบบบานพักอาศัย 2 ชั้น ไดถูกตองตามกฎหมายควบคุมอาคาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บ หลั กการเขี ย นแบบก อสร า งอาคารพั กอาศั ย แผนที่ ตั้ ง สั ง เขป ผั ง บริ เ วณ
แบบสถาปตยกรรม แบบวิศวกรรม แบบระบบสุขาภิบาล และแบบขยาย
3121-0006

การสํารวจเบื้องตน
2-3-3
(Fundamental Surveying)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจในหลักการสํารวจเบื้องตน การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือในงานสํารวจ
2. มีความสามารถในการวัดระยะดวยเทป การเก็บรายละเอียด และการลงที่หมาย
3. มีความสามารถในการใชกลองวัดมุมและกลองระดับในงานสํารวจ
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอย รอบคอบ ถูกตอง และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชเครื่องมืองานสํารวจเบื้องตน
2. รังวัดรูปสามเหลี่ยมดวยเทปวัดระยะ เก็บรายละเอียด และลงที่หมายแผนที่
3. คํานวณมุมและระดับเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บ หลั กการสํ า รวจเบื้ องต น การใช แ ละบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ องมื อในงานสํ า รวจ
การทําแผนที่และเก็บรายละเอียดดวยเทป การใชกลองวัดมุมและกลองระดับในงานสํารวจเบื้องตน
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3121-0007

การปฏิบตั ิงานกอสราง
0-6-2
(Construction Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การเลือกใชเครื่องมือ
วัสดุและอุปกรณในการกอสรางอาคาร
2. มีความสามารถในการปฏิบตั งิ านกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
3. มีเจตคติทดี่ ี มีความรับผิดชอบ และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานกอสรางอาคาร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. กอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน วิธีการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การเลือกใชเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณในงานกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก การเตรียมงาน การวางผัง การทําฐานราก และโครงสรางอาคาร

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3121-2001

การสํารวจเพื่อการกอสรางงานโยธา
2-3-3
(Civil Construction Surveying)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการและวิธีการสํารวจเพื่อการกอสรางอาคารถนน สะพาน อาคารระบายน้ํา
และคลองสงน้ํา
2. มีความสามารถในการใชเครื่องมือและปฏิบตั ิงานสํารวจเพื่อการกอสรางงานโยธา
3. มีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมและมีระเบียบวินัยในการปฏิบตั งิ าน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก การและกระบวนการสํ า รวจเพื่ อการก อสร า งอาคารถนน สะพาน
อาคารระบายน้ําและคลองสงน้ํา
2. ปฏิบตั ิการสํารวจเพื่อการกอสรางอาคารถนน สะพาน อาคารระบายน้ําและคลองสงน้ํา
3. บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณในงานสํารวจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การและกระบวนการสํ า รวจเพื่ อ การก อสร า งอาคารถนน สะพาน
อาคารระบายน้ําและคลองสงน้ํา การใชเครื่องมือและปฏิบัติงานสํารวจเพื่อการกอสรางงานโยธา
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3121-2002

การเขียนแบบโยธาดวยคอมพิวเตอร
1-4-3
(Computer Aided Drawing for Civil Construction)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการใชคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรมเขียนแบบ
2. มีความสามารถในการเขียนแบบโยธาดวยคอมพิวเตอร
3. มีความสามารถในการสั่งพิมพแบบดวยคอมพิวเตอร
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบตั ิงานดวยความรอบคอบรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการใชโปรแกรมเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
2. เขียนแบบงานโยธาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. สั่งพิมพแบบดวยคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร เขียนแบบถนน สะพาน ทอลอด คลองสงน้ํา
คลองระบายน้ํา เขื่อน ฝาย ประตูน้ํา และการพิมพแบบ
3121-2003

การประมาณราคางานโยธา
2-2-3
(Civil Construction Cost Estimation)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการประมาณราคาประเภทของการกอสรางและงานโยธา
2. มีความสามารถในการแยกรายละเอียดวัสดุวิเคราะหแรงงานจากระบบและรายการกอสราง
3. มีความสามารถในการจัด การเกี่ยวกับเอกสารการประมาณราคาการกอสรางงานโยธาประกอบการ
เสนอราคา
4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในงานประมาณราคาโยธา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เกี่ ยวกั บหลั กการและกระบวนการประมาณราคางานโยธาและเอกสารที่ เกี่ ยวข องกั บ
การเสนอราคา
2. แยกรายการวัสดุคํานวณปริมาณและราคาคากอสรางจากแบบและรายการกอสรางงานโยธา
3. จัดทําเอกสารลงรายการประมาณการงานกอสรางงานโยธาเพื่อการเสนอราคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เกี่ยวกับ การแยกรายการวัส ดุและปริ มาณของวัส ดุ งานโยธาจากแบบรูป และรายการ
ประมาณราคาคากอสราง เพื่อการเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวของกับการเสนอราคา
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3121-2004

การบริหารและการจัดการกอสรางงานโยธา
3-0-3
(Administration and Management of Civil Construction)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการจัดการและการจัดองคกร
2. มี ค วามสามารถในการจั ด การและการจั ด องค ก ร การวางแผนงานก อ สร า งด ว ยวิ ธี ซี พี เ อ็ ม
และบารชารต
3. มีความสามารถในการควบคุมโครงการงานกอสราง
4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการงานกอสราง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารและการจัดองคกร
2. ประสานงานและควบคุมการกอสรางตามโครงการ
3. เขียนแผนงานกอสรางดวยวิธซี ีพีเอ็มและบารชารต
4. เขียนรายงานความกาวหนาของงานการควบคุมโครงการงานกอสราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกั บ หลั กการจั ด การการจั ด องค กรการประสานงานระหว า งผู ที่ เ กี่ ยวข องในงานก อสร า ง
การวางแผนงานกอสรางดวยวิธซี ีพีเอ็มบารชารต การดําเนินการกอสราง การควบคุมและติดตามความกาวหนาของงาน
3121-2005

คอนกรีตเทคโนโลยี
2-2-3
(Concrete Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ความรูความเข า ใจคุ ณสมบั ติ ของวั ส ดุ ที่ ใ ช ผ สมเป นคอนกรีต การลํ า เลีย งการเทการทํ า ให แน น
และการบมคอนกรีต
2. มีความสามารถในการคํานวณออกแบบสวนผสมของคอนกรีต
3. มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานทดสอบสรุปผล และเขียนรายงานผลการทดสอบ
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบรับผิดชอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการของงานคอนกรีต
2. ทดสอบวัส ดุ ผสมที่ ใ ช ผ สมคอนกรี ต ออกแบบสวนผสมคอนกรีต ทดสอบคุณ สมบั ติ คอนกรี ต สด
และคอนกรีตที่แข็งตัวแลวตามมาตรฐาน
3. เขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใชผสมเปนคอนกรีต วัสดุผสมเพิ่ม คุณสมบัติของคอนกรีตสด
คุณสมบั ติ ของคอนกรี ต ที่แข็ งตั วแลว การออกแบบส ว นผสม การผสม การลํา เลียงการเทการทํ าให แนน และ
การบ ม คอนกรี ต การทดสอบวั ส ดุ ที่ใ ชผ สมคอนกรี ต คอนกรี ต สดและคอนกรี ต ที่ แ ข็ ง ตั ว แล ว สรุ ป ผลและ
เขียนรายงานผลการทดสอบ
3121-2006

ปฐพีกลศาสตร
2-2-3
(Soil Mechanics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจคุณสมบัติและสวนประกอบของดิน
2. มีความสามารถในการทดสอบคุณสมบัติและคํานวณกําลังตานทานของดิน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบรับผิดชอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทดสอบดิน
2. ทดสอบคุณสมบัติของดิน
3. เขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บ ความรู เ บื้อ งต น ของดิ น คุ ณ สมบั ติ แ ละส วนประกอบของดิ น ทางกายภาพ
การจําแนกประเภทของดิน การซึมผานของน้ําในดิน การยุบอัดตัวของดิน การบดอัด ดิน กําลังตานทานแรงเฉือน
ของดิน การเจาะสํารวจดินและเก็บตัวอยางดิน การทดสอบหาปริมาณน้ําในดิน Atterberg’s Limit ความถวงจําเพาะ
ของเม็ ด ดิ น ขนาดของเม็ ด ดิ น การซึ ม ผ า นของน้ํ า ในดิ น การบดอั ด ดิ น ความหนาแน น ของดิ น ในสนาม
คา California Bearing Ratio (C.B.R.) กําลังตานทานแรงเฉือนแบบ Unconfined Compression
3121-2007

วัสดุงานทางและการทดสอบ
2-2-3
(Highway Materials and Testing)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจคุณสมบัติของวัสดุงานทางและการทดสอบ
2. มีความสามารถในการทดสอบคุณสมบัติและคํานวณหาคากําลังตานทานของวัสดุงานทาง
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบรับผิดชอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทดสอบวัสดุงานทาง
2. ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุงานทางตามมาตรฐาน
3. เขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ การเกี่ ยวกับ คุ ณสมบั ติของวั สดุ ง านทางและการทดสอบคุณ สมบั ติของวัส ดุ งานทาง
การสึ กหรอ ดัช นี ความแบน ขนาดคละของมวลรวม ความถ วงจํ าเพาะการทะลวงการยืด ตั ว การหาจุด วาบไฟ
และติดไฟการหาคาความขนเหลวโดยใชจานลอยการกลั่นผลิตภัณฑแอสฟลท และการหาเสถียรภาพของแอสฟลท
โดยวิธีมารแชลล

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
3121-2101

เทคนิคงานโยธา
3-0-3
(Civil Construction Techniques)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเทคนิคและขั้นตอนการกอสรางการกอสรางฝาย ทํานบกั้นน้ํา เขื่อน คลองสงน้ํา
ถังเก็บน้ํา ถนน สะพาน อุโมงค และสนามบิน
2. มีความรูความเขาใจในการตรวจสอบการกอสรางงานโยธา
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการกอสรางงานโยธา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบการกอสรางงานโยธา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนการกอสรางฝาย ทํานบกั้นน้ํา เขื่อน คลองสงน้ํา ถังเก็บ น้ํา ถนน สะพาน
อุโมงค และสนามบิน และการตรวจสอบการกอสรางงานโยธา
3121-2102

การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
3-0-3
(Reinforced Concrete Design)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ความรู ความเข า ใจหลั กการคํ า นวณออกแบบโครงสร า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก โดยวิ ธีห น ว ยแรง
ใชงาน
2. มีความสามารถในการคํานวณออกแบบคานพื้นบันไดเสาและฐานราก
3. มีกิจนิสัยที่ดี สนใจใฝรู ทํางานดวยความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคํานวณออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. คํานวณออกแบบคานพื้นบันไดเสาและฐานราก
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคํานวณออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริม เหล็ก คํานวณออกแบบคานพื้นบันได
เสา และฐานรากโดยวิธีหนวยแรงใชงาน
3121-2103

การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
3-0-3
(Timber and Steel Design)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการคํานวณออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
2. มีความสามารถในการคํานวณออกแบบองคอาคารรับแรงดึง แรงอัด แรงดัด โครงขอหมุนและรอยตอ
ของโครงสรางไมและเหล็ก
3. มีกิจนิสัยที่ดี สนใจใฝรู ทํางานดวยความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคํานวณออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
2. คํานวณออกแบบองคอาคารรับแรงของโครงสรางไมและเหล็ก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของไมอุปกรณสําหรับยึด รอยตอไม คํานวณออกแบบองคอาคารไมรับแรงดึง
แรงอัด แรงดั ดและโครงขอหมุนไมและคุณ สมบัติ เหล็ กรูป พรรณ คํา นวณออกแบบองคอาคารเหล็กรับแรงดึง
แรงอัด แรงดัดและโครงขอหมุนเหล็ก คํานวณออกแบบรอยตอโดยการเชื่อมหมุดย้ําและสลักเกลียว
3121-2104

วิศวกรรมการทาง
3-0-3
(Highway Engineering)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับ หลักการออกแบบถนน การระบายน้ํา การกอสรางทาง
การซอมบํารุงเสนทางและผิวทาง
2. มีความสามารถในการคํานวณออกแบบทางดานเรขาคณิตและระบบการระบายน้ํา
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการกอสรางทางและซอมบํารุงทาง
2. คํานวณออกแบบทางดานเรขาคณิตและระบบการระบายน้ํา
3. เลือกวัสดุที่ใชในการกอสรางทางและซอมบํารุงทางตามมาตรฐานงานทาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกั บ ถนนและทางหลวง มาตรฐานทางหลวงในประเทศไทย และคํ า นวณออกแบบทาง
ดา นเรขาคณิต ลั กษณะโครงสรางทาง และวั สดุ ที่ใ ชกอสรา งทาง หลักการออกแบบถนน ระบบการระบายน้ํ า
การกอสรางทาง การซอมบํารุงเสนทางและผิวทาง
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3121-2105

วิศวกรรมฐานราก
3-0-3
(Foundation Engineering)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการประยุกตใชปฐพีกลศาสตรในการออกแบบฐานราก
2. มีความสามารถในการคํานวณออกแบบฐานรากแผและฐานรากเสาเข็ม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการออกแบบฐานราก
2. คํานวณออกแบบฐานรากแผและฐานรากเสาเข็ม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกั บ หลั กการประยุ กต ใ ชป ฐพี กลศาสตรในการออกแบบฐานราก การวิ เ คราะห ขอมู ลดิ น
แรงระหวางดินกับฐานราก การกระจายความเคนในดินฐานรากตื้นฐานรากลึก การทรุด ตัวของฐานราก เสถียรภาพ
ความลาดแรงดันด า นข า งของดินเข็ ม พื ด และกําแพงกั นดิ น ขอกํา หนดในการออกแบบฐานราก การคํ า นวณ
ออกแบบฐานรากแผและฐานรากเสาเข็ม
3121-2106

การทดสอบวัสดุ
1-2-2
(Materials Testing)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการวิธีการทดสอบวัสดุขอกําหนดและมาตรฐาน
2. มี ค วา มสาม ารถในการทดส อบวั ส ดุ ที่ ใ ช ใ นงานก อสร า งสรุ ปผล และเ ขี ย นรายง านผล
การทดสอบ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบรับผิดชอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทดสอบวัสดุที่ใชในงานกอสราง
2. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุ
3. เขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัตขิ องวัสดุ ความถวงจําเพาะ ปริมาณความชื้น การดูด ซึม
การรั บแรงดึง แรงอั ดแรงดัด แรงเฉือนแรงบิด แรงกระแทกและความแข็ง ของวั ส ดุ ที่ใ ชใ นงานกอสร างสรุ ปผล
และเขียนรายงานผลการทดสอบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาโยธา

60
3121-2107

การวิเคราะหโครงสราง
3-0-3
(Structural Analysis)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการและวิธกี ารวิเคราะหโครงสรางประเภทอินดีเทอรมิเนท
2. มีความสามารถในการวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนท
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวิเคราะหโครงสราง
2. วิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนท
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกั บ หลั กการและวิ ธีก ารวิ เ คราะห โ ครงสร า งอิ นดี เ ทอร มิ เ นท การวิ เ คราะห โครงสร า ง
อินดีเทอรมิเนทโดยวิธสี มการสามโมเมนต การเปลี่ยนรูปสอดคลองและความชัน-การโกง
3121-2108

ชลศาสตร
2-2-3
(Hydraulics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการของชลศาสตรและคุณสมบัติของของไหล
2. มีความสามารถในการทดลองและคํานวณหาคาทางชลศาสตร
3. มีกิจนิสัยที่ดี สนใจใฝรู มีความรับผิดชอบ ทํางานดวยความรอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการทางชลศาสตร
2. ทดลองและคํานวณหาคาทางชลศาสตร
3. เขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของชลศาสตร คุณสมบัติของไหลสถิตศาสตรของของไหล การไหล
และพลั ง งานการไหล สมการเบอร นูลลี การไหลในท อ การไหลในทางน้ํ า เป ด การวั ดการไหลกํ าลั ง งานของ
เครื่องสูบน้ํา การทดลองคุณสมบัติของของไหล เสถียรภาพของวัตถุที่ลอยในของไหล แรงที่กระทําตอวัต ถุที่จม
การวัดการไหลในทอและในรางน้ําเปด สมการเบอรนูลลีแรงเสียดทานภายในทอ
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3121-2109

ระบบสุขาภิบาล
2-0-2
(Water Supply and Sewage System)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการ
2. มีความสามารถในการออกแบบระบบสุขาภิ บาลบ อเกรอะ-บอซึม และการบําบัด ปรั บปรุงคุณ ภาพ
น้ําเสีย
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบรับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ ยวกับหลักการระบบสุ ขาภิบาลระบบน้ําใช-น้ํ าทิ้ง ระบบน้ํา ประปา ระบบดับ เพลิง
ดวยน้ํา ทอระบายอากาศ ระบบบําบัดน้ําเสีย และวิธีปรับปรุงคุณภาพน้ํา
2. ออกแบบระบบสุขาภิบาลบอเกรอะ-บอซึมและการบําบัดปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการระบบสุขาภิบาลน้ําใช-น้ําทิ้ง ระบบน้ําประปา ระบบดับเพลิงดวยน้ํา การระบาย
น้ําทิ้ง ทอระบายอากาศ ระบบกําจัดน้ําเสีย และการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย
3121-2110

งานโยธา
0-6-2
(Civil Construction)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการวางแผนการควบคุมและการตรวจสอบการกอสรางงานโยธา
2. มีความสามารถในการปฏิบัติการกอสรางงานโยธา
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานโยธา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การวางแผนควบคุมและตรวจสอบการกอสราง
2. ปฏิบัติการกอสรางงานโยธา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกอสรางงานโยธา
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หนาวาง
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาโยธา
3121-800X วิชาฝกงาน
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ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
3121-800X

วิชาฝกงาน
*-*-X
(On-the-Job Training)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิ บั ติ งานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิ ส ระหรื อแหลง วิ ท ยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิส ระหรือ
แหลงวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลง วิท ยาการ ให เ กิ ดความชํา นาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชี พในระดั บเทคนิค โดยผา น
ความเห็ นชอบร ว มกั นของผู รั บ ผิ ด ชอบการฝ กงานในสาขาวิ ช านั้ น ๆ บัน ทึ กและรายงานผลการปฏิ บั ติ งาน
ตลอดระยะเวลาการฝกงาน
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาโยธา
3121-850X วิชาโครงการ
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โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3121-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

(Project)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรูและทั กษะในระดับเทคนิ คที่ส อดคล องกั บสาขาวิช าชี พ
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ
การเก็ บรวบรวมขอมูล วิ เคราะหและแปลผล การสรุ ปจัดทํ ารายงาน การนํ าเสนอผลงานโครงการ ดําเนินการ
เปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
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0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3000-200X

กิจกรรมองคการวิชาชีพ …

0-2-0

(Vocational Activities …)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิช าชีพ เพื่อพัฒนาตน องคกร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเ จตคติ และกิจ นิ สัยในการทํ างานดว ยความรั บ ผิ ดชอบ มี วินั ย คุ ณ ธรรม จริยธรรม ความคิ ดริ เ ริ่ ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดํา เนินกิจกรรมองคการวิช าชีพตามหลั กการ กระบวนการ ลั กษณะและวัต ถุ ประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เ กี่ยวกับ กิจ กรรมองคการวิ ชาชี พ กิจ กรรมพั ฒนาทักษะและประสบการณวิช าการและวิช าชี พ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติด ตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพ การใชกระบวนการกลุม และการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัด และ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
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