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คานา
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เป็ นหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอาชี วศึกษา พ.ศ. 2551 และความเจริ ญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เพื่อผลิ ตกาลังคนระดับฝี มือที่มีสมรรถนะวิชาชี พ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชี พ สามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชี พได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในลัก ษณะ
ผูป้ ฏิ บ ัติ ห รื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระได้ สอดคล้อ งกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แ ละ
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนเลือกระบบและวิธีการเรี ยนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ตามความสนใจและโอกาสของตน ส่ งเสริ มให้มีก ารประสานความร่ วมมื อเพื่อจัดการศึ กษาและพัฒนา
หลักสู ตรร่ วมกันระหว่างสถาบัน สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับ
ชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
การพัฒนาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2556 สาเร็ จลงได้ดว้ ยความร่ วมมื อ
อย่างดียิ่งจากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร ศึกษานิเทศก์ ครู ผสู ้ อน ตลอดจนผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดัง รายนามที่ ป รากฏ ซึ่ งได้อุ ทิ ศ สติ ปัญ ญา ความรู้ และ
ประสบการณ์เพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็ นสาคัญ ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงขอขอบคุณผูม้ ีส่วนร่ วมในการดาเนินการทุกท่านไว้ ณ ที่น้ ี
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คาชี้แจง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการพัฒนา
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ช่างต่อเรื อ
เล่มที่ 2 จานวน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างไฟฟ้ ากาลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิ กส์
สาขาวิชาโทรคมนาคม และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
เล่มที่ 3 จานวน 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาช่ างก่อสร้าง สาขาวิชาช่ างเครื่ องเรื อนและ
ตกแต่งภายใน สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม สาขาวิชาสารวจ และสาขาวิชาโยธา
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และสาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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หลักการของหลักสู ตร
1. เป็ นหลัก สู ต รระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ หลัง มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น หรื อ เที ย บเท่ า ด้า นวิ ช าชี พ
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่ งชาติ และประชาคมอาเซี ยน
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนระดับฝี มือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พ
สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
2. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้เลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบตั ิจริ ง
สามารถเลือกวิธีการเรี ยนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนสามารถเทียบโอน
ผลการเรี ยน สะสมผลการเรี ยน เทียบความรู ้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็ นหลักสู ตรที่ สนับ สนุ นการประสานความร่ วมมื อในการจัดการศึ ก ษาร่ วมกันระหว่า งหน่ วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุ มชนและท้องถิ่น มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
หลักสู ตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสู ตร
1. เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชี พสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชี พ สามารถนา
ความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ ในงานอาชี พไปปฏิ บตั ิ งานอาชี พได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เลื อกวิถี
การดารงชี วิต การประกอบอาชี พได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้ างสรรค์ความเจริ ญต่อชุ มชน ท้องถิ่ น
และประเทศชาติ
2. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีปัญญา มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ใฝ่ เรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทกั ษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชี พ มีความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในวิชาชี พที่เรี ยน รักงาน รั กหน่ วยงาน
สามารถทางานเป็ นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิ ทธิและหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
4. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทางาน การอยูร่ ่ วมกัน การต่อต้านความรุ นแรง
และสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถิ่ นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อ
สังคม เข้าใจและเห็ นคุ ณ ค่า ของศิ ลปวัฒนธรรม ภูมิปั ญญาท้องถิ่ น มี จิตสานึ ก ด้า นปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รู ้จกั ใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดี
5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และวินยั ในตนเอง มีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่อให้ตระหนักและมี ส่วนร่ วมในการแก้ไ ขปั ญหาเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื องของประเทศและโลก
มีความรักชาติ สานึ กในความเป็ นไทย เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม ดารงรักษาไว้ซ่ ึ งความมัน่ คงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
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หลักเกณฑ์ การใช้

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรนี้ ผูเ้ รี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ทุกวิธีเรี ยนที่กาหนด และ
นาผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรี ยน และขอเทียบ
ความรู้และประสบการณ์ได้
1.2 การจัด การเรี ย นการสอนเน้น การปฏิ บ ตั ิ จริ ง สามารถจัด การเรี ย นการสอนได้ห ลากหลาย
รู ปแบบ เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและการดาเนินงาน มีทกั ษะการปฏิบตั ิงาน
ในขอบเขตส าคัญ และบริ บ ทต่ า ง ๆ ที่ สั ม พัน ธ์ ก ัน ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นงานประจ า สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะไปสู่ บริ บทใหม่ สามารถให้คาแนะนา แก้ปัญหาเฉพาะด้านและ
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น มีส่วนร่ วมในคณะทางานหรื อมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้งมี
คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใช้ระยะเวลา 3 ปี การศึกษา การจัดเวลาเรี ยนให้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 ในปี การศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรี ยนออกเป็ น 2 ภาคเรี ยนปกติหรื อระบบทวิภาค ภาคเรี ยนละ
18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรี ยนและจานวนหน่วยกิตตามที่กาหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรี ยนในระบบชั้นเรี ยน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันเปิ ดทาการสอนไม่นอ้ ยกว่า
สัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่ โมง โดยกาหนดให้จดั การเรี ยนการสอนคาบละ 60 นาที

3. หน่ วยกิต
ให้มีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดงั นี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปราย ไม่นอ้ ยกว่า 18 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการทดลองหรื อฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ ไม่นอ้ ยกว่า 36 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการฝึ กปฏิ บตั ิในโรงฝึ กงานหรื อภาคสนาม ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.5 การฝึ กประสบการณ์ ท ั กษะวิ ชาชี พในสถานประกอบการหรื อแหล่ งวิ ทยาการ ไม่ น้ อยกว่ า
320 ชัว่ โมง เท่ากับ 4 หน่วยกิต
3.6 การทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต

4. โครงสร้ าง
โครงสร้างของหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบ่งเป็ น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวติ
4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
4.1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
4.1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในโครงสร้างของ
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถจัด
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร และหรื อพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องกาหนดรหัสวิชา
จานวนหน่วยกิตและจานวนชัว่ โมงเรี ยนตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
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5. การฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
เป็ นการจัด กระบวนการเรี ย นรู้ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่า งสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อสถาบัน
กับภาคการผลิ ตและหรื อภาคบริ การ หลังจากที่ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ ภาคทฤษฎี และการฝึ กหัดหรื อฝึ กปฏิ บ ตั ิ
เบื้องต้นในสถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบัน แล้วระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้
จากประสบการณ์ จริ ง ได้สั ม ผัส กับการปฏิ บตั ิ ง านอาชี พ เครื่ องมื อเครื่ องจักร อุ ปกรณ์ ที่ ท นั สมัย และ
บรรยากาศการทางานร่ วมกัน ส่ งเสริ มการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์
ซึ่ งจะช่วยให้ผเู้ รี ยนทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ นและเกิดการใฝ่ รู้ อย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนเกิ ดความมัน่ ใจและเจตคติที่ดี
ในการทางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพต้องดาเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชี พ ในรู ปของ
การฝึ กงานในสถานประกอบการ แหล่ ง วิ ท ยาการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อหน่ ว ยงานของรั ฐ
โดยใช้เวลารวมไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต กรณี สถานศึกษา
อาชี วศึกษาหรื อสถาบัน ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชี พ สามารถนารายวิชาใน
ห ม ว ด วิ ช า ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ ที่ ต ร ง ห รื อ สั ม พั น ธ์ กั บ ลั ก ษ ณ ะ ง า น ไ ป เ รี ย น ห รื อ ฝึ ก
ในสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ โดยใช้เ วลารวมกับ การฝึ ก
ประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
5.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็ นรายวิชาที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึก ษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์
จากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรื อเรื่ องที่จะ
ศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกาหนดขั้นตอนการดาเนินการ การดาเนิ นงาน การประเมินผลและการจัดทา
รายงาน ซึ่ งอาจทาเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทา
โครงการดังกล่าว ต้องดาเนินการดังนี้
6.1 สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบัน ต้องจัดให้ผู้เรี ย นจัดท าโครงการพัฒ นาทัก ษะวิชาชี พ
ที่สัมพันธ์หรื อสอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรี ยนที่ 5 และหรื อภาคเรี ยนที่ 6 รวมจานวน
4 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 216 ชัว่ โมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัด
ให้มีชวั่ โมงเรี ยน 4 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ กรณี ที่ใช้รายวิชาเดียว
หากจัด ให้มี โครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ 2 รายวิชา คื อ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้
สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์ ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดงั กล่าว
ข้างต้น
6.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
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7. การศึกษาระบบทวิภาคี
เป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบัน
กับ สถานประกอบการ รั ฐวิส าหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ โดยผูเ้ รี ย นใช้เวลาส่ วนหนึ่ ง ในสถานศึ ก ษา
อาชี วศึก ษาหรื อสถาบัน และเรี ย นภาคปฏิ บ ตั ิใ นสถานประกอบการ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ
เพื่ อ ให้ ก ารจัด การศึ ก ษาระบบทวิภ าคี ส ามารถเพิ่ ม ขี ด ความสามารถด้า นการผลิ ต และพัฒ นาก าลัง คน
ตามจุดหมายของหลักสู ตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก
ไปกาหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่ใช้ฝึก จัดทาแผนฝึ กอาชี พ การวัดและการประเมินผลในแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ อาจนา
รายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดร่ วมด้วยก็ได้

8. การเข้ าเรียน
ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องสาเร็ จการศึกษาไม่ต่ า กว่าระดับมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 หรื อเที ยบเท่า และมีคุณสมบัติ
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการจัดการศึ กษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

9. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมินสภาพจริ ง ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

10. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ทุกภาคเรี ยน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชี พ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม
ระเบียบวินยั การต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด ส่ งเสริ มการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์
การทางาน ปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้างการเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการทาประโยชน์ต่อชุ มชนและท้องถิ่น รวมทั้งการทะนุบารุ งขนบธรรมเนี ยมประเพณี
อันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทางาน ทั้งนี้สาหรับ
นักเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่ วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมิ นผลกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
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11. การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
11.1 ประเมิ นผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชี วิต หมวดวิชาทักษะวิชาชี พ และหมวดวิชาเลื อกเสรี
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
11.2 ได้จานวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสู ตร
11.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11.4 เข้าร่ วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรี ยน

12. การพัฒนารายวิชาในหลักสู ตร

12.1 หมวดวิชาทักษะชี วิต สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติ ม
ในแต่ ละกลุ่ มวิ ชาของหมวดวิ ชาทักษะชี วิ ต ในลักษณะจ าแนกเป็ นรายวิ ชาหรื อลักษณะ
บูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ กลุ่ มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่ มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชา
สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา ในสั ดส่ วนที่ เหมาะสม โดยพิ จารณาจากมาตรฐานการเรี ย นรู้ ของ
กลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวติ
12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถปรับปรุ งรายละเอียด
ของรายวิชาในกลุ่ม ทัก ษะวิชาชี พ เฉพาะ และหรื อพัฒนารายวิช าเพิ่ม เติม ในกลุ่ม ทัก ษะ
วิชาชี พ เลื อกได้ โดยพิ จารณาจากจุ ดประสงค์ ส าขาวิชาและมาตรฐานการศึ ก ษาวิชาชี พ
สาขาวิชา ตลอดจนความต้องการของสถานประกอบการหรื อ สภาพยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้
ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุ มชน ท้องถิ่น หรื อสภาพยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพื่อการศึกษาต่อ
ทั้งนี้ การกาหนดรหัสวิชา จานวนหน่วยกิตและจานวนชัว่ โมงเรี ยนให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกาหนด

13. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมตั หิ ลักสู ตร
13.1 การพัฒ นาหลัก สู ต รหรื อ การปรั บ ปรุ ง สาระส าคัญ ของหลัก สู ต รตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชี ว ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ให้ เ ป็ นหน้า ที่ ข องส านัก งานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา สถาบัน การอาชี ว ศึ ก ษา หรื อสถานศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.2 การอนุมตั ิหลักสู ตร ให้เป็ นหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.3 การประกาศใช้หลักสู ตรให้ทาเป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
13.4 การพัฒ นารายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม วิช าเพิ่ ม เติ ม สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน สามารถ
ดาเนินการได้ โดยต้องรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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14. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
ให้ทุกหลักสู ตรกาหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชดั เจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ
14.1 คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
14.2 การบริ หารหลักสู ตร
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
14.4 ความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน
ให้ส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา สถาบัน การอาชี ว ศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาจัด ให้ มี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตรที่อยูใ่ นความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี
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การกาหนดรหัสวิชาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ชื่อวิชา

1 2 3 4 - 5 6 7 8

ท–ป–น

ลาดับที่วชิ า 01-99
สาขาวิชา/วิชาเรียนร่ วม

กลุ่มวิชา

2 0 0 0

หมวดวิชาทักษะชีวติ

11 กลุ่มวิชาภาษาไทย
12 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
14 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
15 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
16 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
17 กลุ่มวิชาบูรณาการ
20 กลุ่มกิจกรรม
9X กลุ่มวิชาเลือกเสรี

2 0 0 1

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

10 กลุ่มวิชาเรียนร่ วมหลักสู ตร (การประกอบอาชีพ)
20 กลุ่มวิชาเรียนร่ วมหลักสู ตร (คอมพิวเตอร์ )

2 X 0 0

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

10 กลุ่มวิชาเรียนร่ วมประเภทวิชา

2 X X X

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

10 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
20 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
51-79 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
80 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
85 กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
9X กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี

กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

( - ) รายวิชาพัฒนาโดยส่ วนกลาง ( * ) รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา
0 วิชาเรียนร่ วม
ประเภทวิชา
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

6
7
8
9

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

หลักสู ตร
2 หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ปวช.
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หน้ าว่ าง
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โครงสร้ างหลักสู ตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่ างไฟฟ้ ากาลัง
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10
12

หน้ าว่ าง
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่ างก่ อสร้ าง

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษา
สุ ขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการ
งานอาชี พ ที่ สั ม พัน ธ์ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาวิ ช าชี พ ช่ า งก่ อ สร้ า งให้ ท ัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการ และกระบวนการทางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านช่างก่อสร้าง
4. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตน
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านช่างก่อสร้างในสถานประกอบการ และประกอบอาชี พอิสระ รวมทั้ง
การใช้ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
6. เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู้ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 คุ ณธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แก่ ความเสี ย สละ ความซื่ อสัตย์สุ จริ ต
ความกตัญ ญู ก ตเวที ความอดกลั้น การละเว้น สิ่ ง เสพติ ด และการพนัน การมี จิ ต ส านึ ก
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 พฤติ ก รรมลัก ษณะนิ สั ย ได้แ ก่ ความมี วิ นัย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความมี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็ นต้น
1.3 ทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู ้ ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจาวันและในงานอาชีพ
2.2 แก้ ไ ขปั ญหาในงานอาชี พโดยใช้ ห ลั ก การและกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
2.3 ปฏิ บ ตั ิตนตามหลัก ศาสนา วัฒนธรรม ค่านิ ยม คุ ณธรรม จริ ยธรรมทางสัง คม และสิ ท ธิ
หน้าที่พลเมือง
2.4 พัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและสุ ขอนามัย โดยใช้ ห ลัก การและกระบวนการด้ า นสุ ขศึ ก ษา
และพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ด าเนิ น งาน จัด การงานอาชี พ ตามหลัก การและกระบวนการ โดยค านึ ง ถึ ง
การบริ หารงานคุ ณ ภาพ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม หลัก อาชี ว อนามัย
และความปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 สารวจเพื่อการก่อสร้าง
3.5 อ่านแบบเขียนแบบในงานก่อสร้าง
3.6 ใช้เครื่ องมือและเครื่ องจักรกลงานไม้
3.7 ใช้วสั ดุก่อสร้าง และมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทางาน
3.8 ประมาณราคางานก่อสร้างอาคารพักอาศัย
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3.9 สร้าง และประกอบชิ้นส่ วนผลิตภัณฑ์งานไม้
3.10 ปฏิบตั ิงานวางผังบริ เวณอาคารพักอาศัย
3.11 ปฏิบตั ิงานโครงสร้างอาคารพักอาศัย
3.12 ปฏิบตั ิงานระบบท่อและสุ ขภัณฑ์อาคารพักอาศัย
3.13 ปฏิบตั ิงานก่ออิฐฉาบปูนตกแต่งพื้นผิวอาคารพักอาศัย
3.14 ปฏิบตั ิงานส่ วนประกอบอาคารพักอาศัย
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่ างก่ อสร้ าง

ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่วยกิต
และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวติ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3 หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต)
2 หน่วยกิต)

ไม่ น้อยกว่า 22 หน่ วยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่ น้อยกว่า 71 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่า
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1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
ไม่ น้อยกว่า 22 หน่ วยกิต
ให้เรี ยนรายวิชาลาดับแรกของทุกกลุ่มวิชาหรื อตามที่กลุ่มวิชากาหนด และเลือกเรี ยนรายวิชาส่ วนที่เหลือ
ตามที่กาหนดในแต่ละกลุ่มวิชา ให้สอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เรี ยนอีก รวมไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุ รกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจาวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจาวัน
0-2-1
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับงานช่าง
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
2000-1302
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุ
ช่างอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
2000-1306
โครงการวิทยาศาสตร์
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
2000-1402
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ
2000-1403
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิ ตวิเคราะห์และแคลคูลสั เบื้องต้น
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0–2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวติ และสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณ์ปัจจุบนั
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษาและกลุ่มพลศึกษา
หรื อเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ

รวมกันไม่น้อยกว่า 2

1.6.1 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวติ ในการพัฒนาสุ ขภาพ
2000-1603
การออกกาลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทางาน
2000-1604
การป้ องกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวติ เพื่อความสุ ข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่ งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไม่ น้อยกว่า 71 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน (18 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2100-1301
2106-1001
2106-1002
2106-1003
2106-1004
2106-1005
2106-1006

ชื่อวิชา
ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เขียนแบบเบื้องต้น
พื้นฐานงานไม้
พื้นฐานงานปูน
วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทางาน 1
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
การสารวจงานก่อสร้าง 1
กลศาสตร์โครงสร้าง 1

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

 รายวิชาเพิม่ เติมในกลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปใช้ในกลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก
หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003

ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ (24 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2106-2001
2106-2002
2106-2003
2106-2004
2106-2005
2106-2006
2106-2007
2106-2008
2106-2009
2106-2010

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิงานโครงสร้างอาคาร
อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง
ประมาณราคางานโครงสร้าง
ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม
วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทางาน 2
การสารวจงานก่อสร้าง 2
หุ่นจาลองโครงสร้าง
งานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ดว้ ยเครื่ องจักรกล
งานสี และการเคลือบผิว

ท - ป-น
1-9-4
2-3-3
2-3-3
1-2-2
1-2-2
2-0-2
1-3-2
1-3-2
0-6-2
1-3-2

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต)
สาขางานก่อสร้ าง
ให้เรี ยนรายวิชาลาดับที่ 1-6 และเลือกเรี ยนรายวิชาที่เหลือ รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2106-2101
ปฏิบตั ิงานส่ วนประกอบของอาคาร
2106-2102
งานปูนตกแต่งผิว
2106-2103
งานระบบท่อและสุ ขภัณฑ์
2106-2104
เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
2106-2105
เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
2106-2106
คอมพิวเตอร์ เพื่องานก่อสร้าง
2106-2107
งานอลูมิเนียมและประมาณราคา
2106-2108
ไฟฟ้ าในอาคาร
2106-2109
อุปกรณ์อาคาร

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท - ป-น
0 - 12 - 4
0-6-2
1-3-2
1-4-3
1-4-3
1-2-2
0-6-2
1-3-2
2-0–2

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

21
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2106-2110
งานเชื่อมเบื้องต้น
2106-2111
กลศาสตร์โครงสร้าง 2
2106-2112
การคานวณและเขียนแผนที่
2106-2113
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์สาหรับช่างก่อสร้าง
2106-2114
การซ่อมบารุ งรักษาอาคาร
2106-2115
เทคนิคคอนกรี ต
2106-2116
ภาพร่ างงานก่อสร้าง
2106-2117
ปฏิบตั ิวชิ าชีพช่างก่อสร้าง
2106*2101 ถึง 2106*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2106-5101
2106-5102
2106-5103
2106-5104
2106-5105
2106-5106

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิงานช่างก่อสร้าง 1
ปฏิบตั ิงานช่างก่อสร้าง 2
ปฏิบตั ิงานช่างก่อสร้าง 3
ปฏิบตั ิงานช่างก่อสร้าง 4
ปฏิบตั ิงานช่างก่อสร้าง 5
ปฏิบตั ิงานช่างก่อสร้าง 6

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

ท–ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

สาหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ลกั ษณะ
งานของสถานประกอบการ เพื่อกาหนดรายละเอียดของรายวิชาทวิภาคี รวมทั้งการจัดทาแผนการฝึ กอาชีพ
การวัด และการประเมิ นผลรายวิช า ทั้ง นี้ โดยใช้เ วลาฝึ กในสถานประกอบการไม่ น้อ ยกว่า 54 ชั่วโมง
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2106-8001 ฝึ กงาน หรื อ 2106-8002 ฝึ กงาน 1 และ 2106-8003 ฝึ กงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท–ป-น
2106-8001
ฝึ กงาน
*-*-4
2106-8002
2106-8003

ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2106-8501 โครงการ หรื อ 2106-8502 โครงการ 1 และ 2106-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท - ป-น
2106-8501
โครงการ
*-*-4
2106-8502
2106-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต

ให้เ ลื อ กเรี ย นตามความถนัดและความสนใจจากรายวิช าในหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิม่ เติมในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้ตามบริ บทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค หรื อเพื่อการศึกษาต่อ
4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด
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จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
บริ หารและจัดการวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่างเครื่ องเรื อน
และตกแต่งภายใน ให้ทนั ต่อเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่ อ ให้มี ค วามเข้า ใจในหลัก การและกระบวนการท างานในกลุ่ ม งานพื้ นฐานด้า นเครื่ องเรื อ น
และตกแต่งภายในระดับช่างฝี มือ
4. เพื่ อให้ส ามารถอ่านแบบ เขี ยนแบบ ออกแบบ การถอดแบบเบื้องต้นประมาณราคาเครื่ องเรื อน
และตกแต่งภายในได้ในระดับพื้นฐานเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในได้ในระดับช่างฝี มือ
6. เพื่ อให้ส ามารถปฏิ บตั ิ ง านเครื่ องเรื อนและตกแต่ ง ภายในระดับ ช่ า งฝี มื อ ในสถานประกอบการ
และประกอบอาชี พอิ สระ รวมทั้งการใช้ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับ
สู งขึ้นได้
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั เป็ นผูม้ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู้ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสานึ กและเจตคติที่
ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิ สัย ได้แก่ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความมีมนุ ษยสัมพันธ์ ความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็ นต้น
1.3 ทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู้ ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจาวันและในงานอาชีพ
2.2 แก้ ไ ขปั ญหาในงานอาชี พโดยใช้ ห ลั ก การและกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
2.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยมคุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ หน้าที่
พลเมือง
2.4 พัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและสุ ข อนามัย โดยใช้ห ลัก การและกระบวนการด้า นสุ ข ศึ ก ษาและ
พลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ด าเนิ น งาน จัด การงานอาชี พ ตามหลัก การและกระบวนการ โดยค านึ ง ถึ ง
การบริ หารงานคุ ณ ภาพ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม หลัก อาชี ว อนามัย
และความปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 ออกแบบ เขียนแบบ อ่านแบบงานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในด้วยเครื่ องมือเขียนแบบ
พื้นฐาน
3.5 เขียนแบบ งานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในด้วยคอมพิวเตอร์
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3.6 ใช้ เ ครื่ องมื อ เครื่ องมื อ กล และเครื่ องจั ก รกลพื้ น ฐานในการผลิ ต เครื่ องเรื อน
และตกแต่งภายใน
3.7 สร้างเครื่ องเรื อนและผลิตภัณฑ์จากไม้และวัสดุอื่น
3.8 สร้างงานตกแต่งภายใน
3.9 ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3.10 สร้างอุปกรณ์ช่วยในการจับยึดชิ้นงาน (จิ๊กและฟิ กเจอร์)
3.11 งานสี ตกแต่งผิวเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3.12 ประมาณราคางานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3.13 ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตเครื่ องเรื อนและงานตกแต่งภายใน
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่ างเครื่องเรือนและตกแต่ งภายใน

ผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศัก ราช 2556 ประเภทวิช า
อุ ต สาหกรรม สาขาวิ ช าช่ า งเครื่ อ งเรื อ นและตกแต่ ง ภายใน จะต้อ งศึ ก ษารายวิ ช าจากหมวดวิช าต่ า ง ๆ
รวมไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวติ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3 หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต)
2 หน่วยกิต)

ไม่ น้อยกว่า 22 หน่ วยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่ น้อยกว่า 71 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวมไม่ น้อยกว่า
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1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
ไม่ น้อยกว่า 22 หน่ วยกิต
ให้เรี ยนรายวิชาลาดับแรกของทุกกลุ่มวิชาหรื อตามที่กลุ่มวิชากาหนด และเลือกเรี ยนรายวิชาส่ วนที่เหลือ
ตามที่กาหนดในแต่ละกลุ่มวิชา ให้สอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เรี ยนอีก รวมไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจาวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจาวัน
0-2-1
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับงานช่าง
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
2000-1302
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุ
ช่างอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
2000-1306
โครงการวิทยาศาสตร์
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
2000-1402
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานอาชีพ
2000-1403
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิ ตวิเคราะห์และแคลคูลสั เบื้องต้น
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0–2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวติ และสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณ์ปัจจุบนั
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษาและกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
หรื อเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ
1.6.1 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวติ ในการพัฒนาสุ ขภาพ
2000-1603
การออกกาลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทางาน
2000-1604
การป้ องกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวติ เพื่อความสุ ข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่ งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน (18 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2100-1301
2100-1302
2100-1303
2107-1001
2107-1002
2107-1003

ชื่อวิชา
ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เขียนแบบเบื้องต้น
ฝึ กฝี มืองานไม้
ศิลปะและภาพร่ าง
พื้นฐานการออกแบบ
ออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในเบื้องต้น
เครื่ องจักรกลงานไม้เบื้องต้น

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไม่ น้อยกว่า 71 หน่ วยกิต
ท - ป-น
2-0-2
1-2-2
1-3-2
0-6-2
1-3-2
1-3-2
2-3-3
1-6-3

 รายวิชาเพิม่ เติมในกลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปใช้ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003

ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ (24 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2107-2001
2107-2002
2107-2003
2107-2004
2107-2005
2107-2006
2107-2007
2107-2008
2107-2009
2107-2010

ชื่อวิชา
จิ๊กและฟิ กเจอร์
งานสี และตกแต่งผิว
เขียนแบบอาคารเบื้องต้น
ออกแบบเขียนแบบเครื่ องเรื อน
ออกแบบเขียนแบบตกแต่งภายใน
อ่านแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
ปฏิบตั ิงานเครื่ องเรื อน
ประมาณราคาเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
วัสดุอุปกรณ์เครื่ องเรื อน
คอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน 1

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

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 21หน่วยกิต
สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่ งภายใน
ให้เรี ยนรายวิชาลาดับที่ 1-6 และเลือกเรี ยนรายวิชาที่เหลือ รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2107-2101
เทคนิคการทางานไม้ดว้ ยเครื่ องมือกล
2107-2102
เทคนิคเครื่ องจักรกลงานไม้
2107-2103
การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
2107-2104
งานผลิตเครื่ องเรื อน
2107-2105
งานบุนวมเบื้องต้น
2107-2106
เทคนิคเครื่ องเรื อน
2107-2107
วัสดุตกแต่งภายใน
2107-2108
การเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2107-2109
ปฏิบตั ิงานตกแต่งภายใน
2107-2110
คอมพิวเตอร์ เพื่อการเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน 2
2107-2111
เครื่ องเรื อนท้องถิ่น
2107-2112
การผึ่งอบไม้และการรักษาเนื้ อไม้
2107-2113
เทคนิคตกแต่งภายใน
2107-2114
องค์ประกอบการตกแต่งภายใน
2107-2115
หุ่นจาลองเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2107-2116
งานอลูมิเนียมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2107-2117
โครงสร้างงานไม้เครื่ องเรื อนเบื้องต้น
2107-2118
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน 3
2107*2101 ถึง 2107*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2107-5101
2107-5102
2107-5103
2107-5104
2107-5105
2107-5106

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิงานช่างเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน 1
ปฏิบตั ิงานช่างเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน 2
ปฏิบตั ิงานช่างเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน 3
ปฏิบตั ิงานช่างเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน 4
ปฏิบตั ิงานช่างเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน 5
ปฏิบตั ิงานช่างเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน 6

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

ท - ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
*-*-4

สาหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ลกั ษณะ
งานของสถานประกอบการ เพื่อกาหนดรายละเอียดของรายวิชาทวิภาคี รวมทั้งการจัดทาแผนการฝึ กอาชีพ
การวัด และการประเมิ น ผลรายวิ ช า ทั้ งนี้ โดยใช้ เ วลาฝึ กในสถานประกอบการไม่ น้ อ ยกว่ า
54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2107-8001ฝึ กงานหรื อรายวิชา 2107-8002 ฝึ กงาน 1 และ 2107-8003 ฝึ กงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท - ป-น
2107-8001
ฝึ กงาน
*-*-4
2107-8002
2107-8003

ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2107-8501โครงการหรื อรายวิชา 2107-8502โครงการ 1 และ 2107-8503
โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท - ป-น
2107-8501
โครงการ
*-*-4
2107-8502
2107-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

*-*-2
*-*-2
ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้ตามบริ บทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิม่ เติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค หรื อเพื่อการศึกษาต่อ
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4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

ท - ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด
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หน้ าว่ าง
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
บริ หารและจัดการวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ให้ทนั ต่อเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม
4. เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพช่างออกแบบ เขียนแบบสถาปั ตยกรรมได้
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานสถาปัตยกรรมในระดับผูป้ ฏิบตั ิการ ภายใต้การควบคุมของสถาปนิก
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านสถาปัตยกรรมในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใช้ความรู้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั เป็ นผูม้ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู้ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสานึ กและเจตคติที่
ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 พฤติ กรรมลัก ษณะนิ สัย ได้แก่ ความมี วินัย ความรับผิดชอบ การมีมนุ ษยสัมพันธ์ ความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็ นต้น
1.3 ทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู ้ ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจาวันและในงานอาชีพ
2.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยมคุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคม และสิ ทธิ หน้าที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดาเนิ นงาน จัดการงานอาชี พ ตามหลัก การและกระบวนการ โดยคานึ ง ถึ ง การ
บริ หารงานคุณภาพ การอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชี วอนามัย และความ
ปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 ออกแบบอาคารพักอาศัย
3.5 อ่านแบบ เขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย
3.6 เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.7 เขียนทัศนียภาพและตกแต่งแบบสถาปัตยกรรม
3.8 ทาหุ่นจาลองอาคาร
3.9 ประมาณราคาอาคารพักอาศัย
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมจะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 106 หน่วยกิต และเข้าร่ วม
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3 หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต)
2 หน่วยกิต)

ไม่ น้อยกว่า 22 หน่ วยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่ น้อยกว่า 74 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่า
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1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
ไม่ น้อยกว่า 22 หน่ วยกิต
ให้เรี ยนรายวิชาลาดับแรกของทุกกลุ่มวิชาหรื อตามที่กลุ่มวิชากาหนด และเลือกเรี ยนรายวิชาส่ วนที่เหลือ
ตามที่กาหนดในแต่ละกลุ่มวิชา ให้สอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เรี ยนอีก รวมไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุ รกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจาวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจาวัน
0-2-1
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับงานช่าง
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
ช่างอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
2000-1302
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุ
2000-1306
โครงการวิทยาศาสตร์
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
2000-1402
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ
2000-1403
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิ ตวิเคราะห์และแคลคูลสั เบื้องต้น
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวติ และสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณ์ปัจจุบนั
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษาและกลุ่มพลศึกษา
หรื อเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ

รวมกันไม่น้อยกว่า 2

1.6.1 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวติ ในการพัฒนาสุ ขภาพ
2000-1603
การออกกาลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทางาน
2000-1604
การป้ องกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวติ เพื่อความสุ ข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่ งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไม่ น้อยกว่า 74 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน (18 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2100-1301
2100-1303
2108-1001
2108-1002
2108-1003
2108-1004
2108-1005

ชื่อวิชา
ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เขียนแบบเบื้องต้น
ศิลปะและภาพร่ าง
พื้นฐานการออกแบบสถาปั ตยกรรม
วัสดุก่อสร้าง 1
พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร
ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม
การสารวจเพื่อการก่อสร้าง

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

 รายวิชาเพิม่ เติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปใช้ในกลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก
หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003

ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ (24 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2108-2001
2108-2002
2108-2003
2108-2004
2108-2005
2108-2006
2108-2007
2108-2008
2108-2009
2108-2010

ชื่อวิชา
การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
การเขียนแบบก่อสร้าง 1
การเขียนแบบก่อสร้าง 2
การเขียนแบบก่อสร้าง 3
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1
ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ
การทาหุ่นจาลอง
การประมาณราคางานก่อสร้าง

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

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต)
สาขางานสถาปัตยกรรม
ให้เรี ยนรายวิชาลาดับที่ 1-4 และเลือกเรี ยนรายวิชาที่เหลือให้ครบตามหน่วยกิตที่กาหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2108-2101
การเขียนแบบก่อสร้าง 4
2108-2102
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น
2108-2103
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2
2108-2104
การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
2108-2105
การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
2108-2106
การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม
2108-2107
วัสดุก่อสร้าง 2
2108-2108
วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2108-2109
พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน
2108-2110
การปฏิบตั ิงานจัดสวน
2108-2111
การบารุ งรักษาสวน
2108-2112
การเขียนภาพร่ าง
2108-2113
สถาปัตยกรรมไทย
2108-2114
การเขียนลายและผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
2108-2115
กฎหมายอาคาร
2108-2116
เทคนิคก่อสร้าง 1
2108-2117
เทคนิคก่อสร้าง 2
2108-2118
กลศาสตร์โครงสร้าง
2108-2119
ระบบไฟฟ้ าในอาคาร
2108-2120
ระบบสุ ขาภิบาลอาคาร
2108*2101 ถึง 2108*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2108-5101
2108-5102
2108-5103
2108-5104
2108-5105
2108-5106

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิงานสถาปัตยกรรม 1
ปฏิบตั ิงานสถาปัตยกรรม 2
ปฏิบตั ิงานสถาปัตยกรรม 3
ปฏิบตั ิงานสถาปัตยกรรม 4
ปฏิบตั ิงานสถาปัตยกรรม 5
ปฏิบตั ิงานสถาปัตยกรรม 6

ท-ป-น
2-0-2
0-6-2
1-3-2
0-4-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-4
*-*-4
*-*-4
*-*-4
*-*-4
*-*-4

สาหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ลกั ษณะ
งานของสถานประกอบการ เพื่อกาหนดรายละเอียดของรายวิชาทวิภาคี รวมทั้งการจัดทาแผนการฝึ กอาชีพ
การวัด และการประเมิ นผลรายวิช า ทั้ง นี้ โดยใช้เ วลาฝึ กในสถานประกอบการไม่ น้อ ยกว่า 54 ชั่วโมง
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

43
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2108-8001 ฝึ กงาน หรื อรายวิชา 2108-8002 ฝึ กงาน 1และ 2108-8003 ฝึ กงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2108-8001
ฝึ กงาน
*-*-4
2108-8002
ฝึ กงาน 1
2108-8003
ฝึ กงาน 2
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

*-*-2
*-*-2

ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2108-8501 โครงการ หรื อรายวิชา 2108-8502 โครงการ 1 และ 2108-8503
โครงการ 2
รหัสวิชา
2108-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2108-8502
2108-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต

ให้เ ลื อ กเรี ย นตามความถนัดและความสนใจจากรายวิช าในหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้ตามบริ บทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค หรื อเพื่อการศึกษาต่อ
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4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด
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จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
บริ หารและจัดการวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพสารวจ ให้ทนั ต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
4. เพื่อให้สามารถทางานวางแผนงานด้านงานสารวจ การสารวจทาแผนที่ การทาระดับ การรังวัดที่ดิน
และการสารวจเพื่อการก่อสร้าง
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูร้ ่ วมงาน ตลอดจนมีคุณธรรม
และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานสารวจในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้
ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั เป็ นผูม้ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู้ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาสารวจ ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสานึ กและเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิ สัย ได้แก่ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความมีมนุ ษยสัมพันธ์ ความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็ นต้น
1.3 ทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู้ ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจาวันและในงานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
2.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคม และสิ ทธิหน้าที่พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ด าเนิ น งาน จัด การงานอาชี พ ตามหลัก การและกระบวนการ โดยค านึ ง ถึ ง
การบริ หารงานคุ ณ ภาพ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อ ม หลัก อาชี ว อนามัย
และความปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 สารวจทาแผนที่ดว้ ยเครื่ องมือชนิดต่าง ๆ
3.5 ทาระดับด้วยวิธีต่าง ๆ
3.6 คานวณเนื้อที่และปริ มาตรงานดิน
3.7 สารวจแนวเขตที่ดินและแบ่งแยกแปลงที่ดิน
3.8 เขียนแผนที่และเขียนแบบงานโยธา
3.9 สารวจในงานก่อสร้าง
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสารวจ

ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาสารวจ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่วยกิต และ
เข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวติ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3 หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต)
2 หน่วยกิต)

ไม่ น้อยกว่า 22 หน่ วยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่ น้อยกว่า 71 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่า
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1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
ไม่ น้อยกว่า 22 หน่ วยกิต
ให้เรี ยนรายวิชาลาดับแรกของทุกกลุ่มวิชาหรื อตามที่กลุ่มวิชากาหนด และเลือกเรี ยนรายวิชาส่ วนที่เหลือ
ตามที่กาหนดในแต่ละกลุ่มวิชา ให้สอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เรี ยนอีก รวมไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุ รกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจาวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจาวัน
0-2-1
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับงานช่าง
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
2000-1302
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุ
ช่างอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
2000-1306
โครงการวิทยาศาสตร์
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
2000-1402
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ
2000-1403
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิ ตวิเคราะห์และแคลคูลสั เบื้องต้น
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวติ และสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณ์ปัจจุบนั
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษาและกลุ่มพลศึกษา
หรื อเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ

รวมกันไม่น้อยกว่า 2

1.6.1 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวติ ในการพัฒนาสุ ขภาพ
2000-1603
การออกกาลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทางาน
2000-1604
การป้ องกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวติ เพื่อความสุ ข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่ งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไม่ น้อยกว่า 71 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน (18 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2100-1301
2108-1002
2109-1001
2109-1002
2109-1003
2109-1004
2109-1005

ชื่อวิชา
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เขียนแบบเบื้องต้น
วัสดุก่อสร้าง 1
คณิ ตศาสตร์ ช่าง
การประมาณราคาก่อสร้าง
เทคนิคก่อสร้าง
การเขียนแผนที่
กลศาสตร์โครงสร้าง

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

 รายวิชาเพิม่ เติมในกลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปใช้ในกลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก
หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003

ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ (24 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2109-2001
2109-2002
2109-2003
2109-2004
2109-2005
2109-2006
2109-2007
2109-2008
2109-2009
2109-2010

ชื่อวิชา
การสารวจ 1
การสารวจ 2
การสารวจ 3
การระดับ 1
การระดับ 2
การคานวณแผนที่ 1
การคานวณแผนที่ 2
การสารวจด้วยภาพถ่าย
การเขียนแบบสารวจ 1
เรขาคณิ ตมีทรง

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

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต)
สาขางานสารวจ
ให้เรี ยนรายวิชาลาดับที่ 1-6 และเลือกเรี ยนรายวิชาที่เหลือ รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2109-2101
การระดับ 3
2109-2102
การคานวณแผนที่ 3
2109-2103
การเขียนแบบสารวจ 2
2109-2104
การสารวจเพื่อการก่อสร้าง
2109-2105
การสารวจเฉพาะแปลง
2109-2106
การสารวจเส้นทาง
2109-2107
ดาราศาสตร์ปฏิบตั ิ
2109-2108
การสารวจด้วยเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2109-2109
คอมพิวเตอร์ในงานสารวจ
2109-2110
การจราจรและผังเมือง
2109-2111
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน
2109-2112
ตรี โกณมิติทรงกลม
2109-2113
การวางแผนงานสารวจ
2109-2114
การประเมินราคาที่ดิน
2109-2115
การสารวจชลประทาน
2109-2116
การสารวจเหมืองแร่
2109-2117
การทาง
2109-2118
กฎหมายธุ รกิจ
2109*2101 ถึง 2109*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

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

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2109-5101
ปฏิบตั ิงานสารวจ 1
*-*-3
2109-5102
ปฏิบตั ิงานสารวจ 2
*-*-3
2109-5103
ปฏิบตั ิงานสารวจ 3
*-*-3
2109-5104
ปฏิบตั ิงานสารวจ 4
*-*-4
2109-5105
ปฏิบตั ิงานสารวจ 5
*-*-4
2109-5106
ปฏิบตั ิงานสารวจ 6
*-*-4
สาหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ลกั ษณะ
งานของสถานประกอบการ เพื่อกาหนดรายละเอียดของรายวิชาทวิภาคี รวมทั้งการจัดทาแผนการฝึ กอาชีพ
การวัด และการประเมิ น ผล รายวิ ช าทั้ งนี้ โดยใช้ เ วลาฝึ กในสถานประกอบการไม่ น้ อ ยกว่ า
54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2109-8001 ฝึ กงาน หรื อรายวิชา 2109-8002 ฝึ กงาน 1 และ 2109-8003 ฝึ กงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2109-8001
ฝึ กงาน
*-*-4
2109-8002
2109-8003

ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2109-8501 โครงการ หรื อรายวิชา 2109-8502 โครงการ 1 และ 2109-8503
โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2109-8501
โครงการ
*-*-4
2109-8502
2109-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต

ให้เ ลื อ กเรี ย นตามความถนัดและความสนใจจากรายวิช าในหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้ตามบริ บทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค หรื อเพื่อการศึกษาต่อ
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4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด
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ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
บริ หารและจัดการวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพโยธา ให้ทนั ต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4. เพื่อให้สามารถปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการทางานโดยการนาเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาในการ
ประกอบวิชาชีพโยธา
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานโยธา สารวจ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมการทางานเครื่ องจักรกล
งานโยธา และควบคุมการทางานก่อสร้าง
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานโยธาในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้
ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั เป็ นผูม้ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู้ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสานึ กและเจตคติที่
ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิ สัย ได้แก่ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความมีมนุ ษยสัมพันธ์ ความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็ นต้น
1.3 ทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู้ ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจาวันและในงานอาชีพ
2.2 แก้ ไ ขปั ญหาในงานอาชี พโดยใช้ ห ลั ก การและกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
2.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยมคุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ หน้าที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ด าเนิ น งาน จัด การงานอาชี พ ตามหลัก การและกระบวนการ โดยค านึ ง ถึ ง
การบริ หารงานคุ ณ ภาพ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม หลัก อาชี ว อนามัย
และความปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 สารวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา
3.4 เขียนรายงานติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
3.5 ควบคุมการทางานของเครื่ องจักรกลงานโยธา
3.6 อ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้างและงานโยธา
3.7 ประมาณราคางานก่อสร้างและงานโยธา
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3.8 ใช้เครื่ องมือและเครื่ องจักรกลงานไม้
3.9 ก่ออิฐ ฉาบปูน และทางานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
3.10 เขียนแบบ พิมพ์แบบ ด้วยชุ ดโปรแกรม และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการก่อสร้ างงานถนน
ท่อระบายน้ า สะพาน คลองส่ งน้ า และฝาย
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาโยธา

ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่ วยกิ ต
และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวติ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3 หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต)
2 หน่วยกิต)

ไม่ น้อยกว่า 22 หน่ วยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชี พ
ไม่ น้อยกว่า 71 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่า
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1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
ไม่ น้อยกว่า 22 หน่ วยกิต
ให้เรี ยนรายวิชาลาดับแรกของทุกกลุ่มวิชาหรื อตามที่กลุ่มวิชากาหนด และเลือกเรี ยนรายวิชาส่ วนที่เหลือ
ตามที่กาหนดในแต่ละกลุ่มวิชา ให้สอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เรี ยนอีก รวมไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุ รกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจาวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจาวัน
0-2-1
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับงานช่าง
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
ช่างอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
2000-1302
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุ
2000-1306
โครงการวิทยาศาสตร์
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน
2000-1402
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานอาชีพ
2000-1403
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิ ตวิเคราะห์และแคลคูลสั เบื้องต้น
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวติ และสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณ์ปัจจุบนั
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษาและกลุ่มพลศึ กษา
หรื อเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ

รวมกันไม่น้อยกว่า 2

1.6.1 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวติ ในการพัฒนาสุ ขภาพ
2000-1603
การออกกาลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทางาน
2000-1604
การป้ องกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวติ เพื่อความสุ ข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่ งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไม่ น้อยกว่า 71 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน (18 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2100-1304
2121-1001
2121-1002
2121-1003
2121-1004
2121-1005
2121-1006

ชื่อวิชา
ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
กฎหมายก่อสร้าง
คณิ ตศาสตร์ช่างโยธา
การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น
วัสดุก่อสร้าง
การสารวจเบื้องต้น
เทคนิคก่อสร้าง
หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปั ตยกรรม

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

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ (24 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2121-2001
2121-2002
2121-2003
2121-2004

ชื่อวิชา
การสารวจเพื่อการก่อสร้าง
การสารวจเส้นทาง
การประมาณราคางานก่อสร้าง
การประมาณราคางานโยธา
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รหัสวิชา
2121-2005
2121-2006
2121-2007
2121-2008
2121-2009
2121-2010
2121-2011
2121-2012

ชื่อวิชา
งานสารวจและงานระดับ
การเขียนแบบงานก่อสร้าง
การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1
คอนกรี ตเทคโนโลยีเบื้องต้น
เทคนิคงานโยธา
กลศาสตร์ โครงสร้างเบื้องต้น
กลศาสตร์โครงสร้าง
เครื่ องจักรกลงานโยธา

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

 รายวิชาเพิม่ เติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปใช้ในกลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก
หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

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

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต)
สาขางานโยธา
ให้เรี ยนรายวิชาลาดับที่ 1-6 และเลือกเรี ยนรายวิชาที่เหลือ รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2121-2101
งานไม้
2121-2102
งานปูน
2121-2103
เครื่ องจักรกลงานไม้
2121-2104
งานก่อสร้างอาคารไม้
2121-2105
งานก่อสร้างอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
2121-2106
งานโยธา
2121-2107
การอ่านแบบ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2121-2108
งานเชื่อมเบื้องต้น
2121-2109
ไฟฟ้ าในอาคาร
2121-2110
ท่อและสุ ขภัณฑ์
2121-2111
การทาหุ่นจาลอง
2121-2112
การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 2
2121-2113
การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานโยธา
2121-2114
การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
2121-2115
ความปลอดภัยในงานโยธา
2121-2116
งานอะลูมิเนียม
2121-2117
การสารวจเฉพาะแปลง
2121-2118
แบบหล่อคอนกรี ตและโครงสร้างชัว่ คราว
2121-2119
งานสุ ขาภิบาล
2121-2120
การคานวณแผนที่
2121-2121
การบารุ งรักษาสวน
2121-2122
พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน
2121*2101 ถึง 2121*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2121-5101
2121-5102
2121-5103
2121-5104
2121-5105
2121-5106

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิงานโยธา 1
ปฏิบตั ิงานโยธา 2
ปฏิบตั ิงานโยธา 3
ปฏิบตั ิงานโยธา 4
ปฏิบตั ิงานโยธา 5
ปฏิบตั ิงานโยธา 6

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

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

ส าหรั บ การจัด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ให้ ส ถานศึ ก ษาร่ ว มกับ สถานประกอบการวิ เ คราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อ กาหนดรายละเอียดของรายวิชาทวิภาคี รวมทั้งการจัดทาแผนการ
ฝึ กอาชี พ การวัด และการประเมิ น ผลรายวิช าทั้ง นี้ โดยใช้เ วลาฝึ กในสถานประกอบการไม่ น้อ ยกว่ า
54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2121-8001 ฝึ กงาน หรื อรายวิชา 2121-8002 ฝึ กงาน 1และ 2121-8003 ฝึ กงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2121-8001
ฝึ กงาน
*-*-4
2121-8002
2121-8003

ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2121-8501 โครงการ หรื อรายวิชา 2121-8502 โครงการ 1 และ 2121-8503
โครงการ 2
รหัสวิชา
2121-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2121-8502
2121-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต

ให้เ ลื อ กเรี ย นตามความถนัดและความสนใจจากรายวิช าในหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้ตามบริ บทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค หรื อเพื่อการศึกษาต่อ
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4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

2000*20XX ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด
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ท–ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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หน้ าว่ าง
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หมวดวิชาทักษะชีวติ
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กลุ่มวิชาภาษาไทย
2000-1101
2000-1102
2000-1103
2000-1104
2000-1105
2000-1106

ภาษาไทยพื้นฐาน
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาไทยธุรกิจ
การพูดในงานอาชีพ
การเขียนในงานอาชีพ
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

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

2000-1201
2000-1202
2000-1203
2000-1204
2000-1205
2000-1206
2000-1207
2000-1208
2000-1209
2000-1210
2000-1211
2000-1212
2000-1213
2000-1214
2000-1215
2000-1216
2000-1217
2000-1218
2000-1219
2000-1220
2000-1221
2000-1222

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 1
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 2
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจาวัน
การเขียนในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับงานช่าง
ภาษาอังกฤษสาหรับงานพาณิ ชย์
การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสาหรับคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษสาหรับงานสานักงาน
ภาษาอังกฤษสาหรับงานประชาสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษสาหรับงานโรงแรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริ การด้านสุ ขภาพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
ภาษาอังกฤษสาหรับการขาย
ภาษาอังกฤษสาหรับงานบัญชี
ภาษาอังกฤษสาหรับงานคหกรรม
ภาษาอังกฤษสาหรับการออกแบบเสื้ อผ้า
ภาษาอังกฤษสาหรับงานเสริ มสวย

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

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
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2000-1223
2000-1224
2000-1225
2000-1226
2000-1227

ภาษาอังกฤษสาหรับศิลปะการประกอบอาหาร
ภาษาอังกฤษสาหรับการประกอบอาหารไทย
ภาษาอังกฤษสาหรับงานศิลปะและการออกแบบ
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง

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

2000-1301
2000-1302
2000-1303
2000-1304
2000-1305
2000-1306

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริ การ
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์

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

2000-1401
2000-1402
2000-1403
2000-1404
2000-1405
2000-1406
2000-1407
2000-1408

คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ
คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรม 1
คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรม 2
เรขาคณิ ตวิเคราะห์และแคลคูลสั เบื้องต้น
คณิ ตศาสตร์พาณิ ชยกรรม
คณิ ตศาสตร์เพื่อการออกแบบ
สถิติการทดลอง

2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

2000-1501
2000-1502
2000-1503
2000-1504
2000-1505
2000-1506

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ทักษะชีวิตและสังคม
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
อาเซี ยนศึกษา
เหตุการณ์ปัจจุบนั
วัฒนธรรมอาเซี ยน

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

กลุ่มพลศึกษา
2000-1601
2000-1602

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุ ขภาพ

0-2-1
0-2-1

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา

กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
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2000-1603
2000-1604
2000-1605
กลุ่มสุ ขศึกษา
2000-1606
2000-1607
2000-1608
กลุ่มบูรณาการ
2000-1609
2000-1610

การออกกาลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทางาน
การป้ องกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

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

การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุ ข
เพศวิถีศึกษา
สิ่ งเสพติดศึกษา

1-0-1
1-0-1
1-0-1

ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2-2
1-2–2
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กลุ่มวิชาภาษาไทย

2000-1101
ภาษาไทยพืน้ ฐาน
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาส และ
สถานการณ์
3. สามารถน าความรู ้ แ ละทั ก ษะการฟั ง การดู การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นไปใช้ สื่ อสาร
ในชีวิตประจาวันถูกต้องตามหลักการ
4. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน
2. วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุระ พูดในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม
4. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การรับสารและการส่ งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถอ้ ยคา สานวน ระดับภาษา การฟั ง การดู
และการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจากสื่ อสิ่ งพิมพ์
และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การพูดในโอกาสต่างๆ ตามมารยาทของสังคม การกล่าวทักทาย แนะนาตนเองและผูอ้ ื่ น
ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสี ยใจ การพูดติ ดต่อกิจธุ ระ พูดสรุ ปความ พูดแสดงความคิดเห็น
การเขี ยนข้อความติ ดต่อกิ จธุ ระ เขี ยนสะกดคา สรุ ปความ อธิ บาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ ม เขี ยนประวัติย่อ
เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ
2000-1102

ภาษาไทยเพือ่ อาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
2. สามารถใช้ภาษาไทยสื่ อสารในงานอาชีพอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
3. สามารถนาทักษะทางภาษาไทยไปใช้พฒั นาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพ จากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุระและพูดในงานอาชีพตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ การฟังคาสัง่ หรื อข้อแนะนาการปฏิบตั ิงาน ฟั ง และดูสารในงาน
อาชี พจากสื่ อบุคคล สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์และแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน คู่มือการใช้
อุปกรณ์หรื อรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนาเสนอผลงาน สาธิ ตขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานหรื อกระบวนการผลิต
ชิ้นงาน การพูดติดต่อกิจธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน พูดเสนอความเห็นในที่ประชุม การเขียน
รายงานการปฏิบตั ิงาน เขียนจดหมายกิจธุระ และเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ
2000-1103

ภาษาไทยธุรกิจ
1-0-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
2. สามารถใช้ภาษาไทยสื่ อสารในงานธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
3. สามารถนาทักษะทางภาษาไทยไปใช้พฒั นาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานธุรกิจ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานธุรกิจ จากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุระ และพูดในงานธุรกิจตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับ การฟั งค าสั่งหรื อ ข้อแนะนาการปฏิ บ ัติ งาน ฟั งและดู ส ารในงานอาชี พ จากสื่ อบุ ค คล
สื่ อสิ่ งพิ มพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และแหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชน การอ่านคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน คู่มือการใช้อุปกรณ์ หรื อ
รายละเอี ย ดของผลิ ต ภัณ ฑ์ การนาเสนอผลงาน เสนอขายสิ นค้า และบริ การ การพู ด ติ ด ต่ อ กิ จธุ ร ะ สนทนา
กิจธุ ระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน พูดเสนอความเห็นและเขียนรายงานการประชุม เขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์
เขียนจดหมายกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพ
2000-1104

การพูดในงานอาชีพ
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. มีทกั ษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการพูด
3. สามารถใช้ทกั ษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการพูด
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. พูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามหลักการ
3. พูดในที่ประชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ตามขั้นตอน
4. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับ การพูด ในชี วิ ต ประจาวันและงานอาชี พ พู ด ติ ด ต่ อ กิ จ ธุ ร ะในโอกาสต่ า ง ๆ พูด แสดง
ความคิ ดเห็น นาเสนอผลงาน บรรยายสรุ ป พูดเสนอขายสิ นค้าหรื อบริ การ พูดในที่ ประชุ มชนในหน้าที่โฆษก
และพิ ธี ก ร กล่ า วต้อ นรั บ กล่ า วขอบคุ ณ กล่ า วรายงาน กล่ า วอ าลาอาลัย กล่ า วสุ น ทรพจน์ แ ละอวยพร
ในโอกาสต่าง ๆ
2000-1105

การเขียนในงานอาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการเขียน
2. สามารถเรี ยบเรี ยงถ้อยคาได้ถกู ต้องตามหลักการเขียน
3. สามารถใช้ทกั ษะการเขียนพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าความสาคัญของการเขียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้และหลักการเขียนถ้อยคา สานวน โวหาร
2. เขียนคาทับศัพท์ ศัพท์เฉพาะวิชาชีพถูกต้องตามหลักการเขียน
3. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามรู ปแบบและหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ั ติ เ กี่ ย วกั บ การเขี ย นในงานอาชี พ การเรี ยบเรี ยงถ้อ ยค า ส านวน โวหารที่ ใ ช้
ในชีวิตประจาวันและงานอาชี พ เขียนสะกดคา เขียนคาทับศัพท์และศัพท์เฉพาะวิชาชี พ เขียนแสดงความคิดเห็น
และแสดงความรู ้สึกในโอกาสต่าง ๆ เขียนรายงานการประชุม บันทึ กข้อความ จดหมายกิ จธุ ระและธุ รกิ จ และ
เขียนบทร้อยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ
2000-1106

ภาษาไทยเชิงสร้ างสรรค์
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยในการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามหลักการ
3. สามารถใช้ทกั ษะการใช้ภาษาไทยพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าความสาคัญของการใช้ภาษาไทย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ถอ้ ยคา สานวน โวหาร
2. พูดเชิงสร้างสรรค์ตามรู ปแบบและหลักการพูด
3. เขียนเชิงสร้างสรรค์ตามรู ปแบบและหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ การใช้ภาษาไทยเชิ งสร้ างสรรค์ การเรี ยบเรี ยงถ้อยคา สานวน โวหาร การพูด -เล่าเรื่ อง
การอธิ บาย บรรยาย การพูด โน้มน้าว การนาเสนอผลงาน การเขี ย นสรุ ปความ เขี ยนนิ ทาน สารคดี บทความ
ปกิณกะ เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู ้สึกในโอกาสต่าง ๆ เขียนบทร้อยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธ์
ในงานอาชีพ

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ

2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริง 1
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู บทสนทนา เรื่ องราว คาสัง่ ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่ อสารตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวัน
3. อ่านเรื่ องทัว่ ไปในชีวิตประจาวัน
4. เขียนให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองในชีวิตประจาวัน
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขี ยน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียน การฟังคาสั่ง เรื่ องราว การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ
หรื อที่ กาหนดเกี่ ยวกับครอบครั ว การศึ กษา งานอดิ เรก สุ ขภาพ การสนทนาเรื่ องในอดี ต ปั จจุ บนั และอนาคต
เทศกาลทางวัฒ นธรรม การอ่ า นเรื่ อ งทั่ว ไป ข้อ ความสั้ น ๆ ที่ พ บในชี วิ ต ประจ าวัน จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และ
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การเขี ยนข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุกรม และ online dictionary การใช้ภาษาตามมารยาท
สัง คมและวัฒ นธรรมของเจ้า ของภาษา การใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ห รื อ ฝึ กฝนกับ เพื่ อ น
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1202

ภาษาอังกฤษในชีวติ จริง 2
2-0-2
วิชาบังคับก่อน : 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ องราว บันเทิงคดี ข่าวสั้น ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวันและสถานประกอบการ
3. อ่านเรื่ องทัว่ ไป กาหนดการ ป้ ายต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
4. เขียนให้ขอ้ มูล กรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า น เขี ย น การฟั ง -ดู เ รื่ อ งราวต่ า ง ๆ บัน เทิ ง คดี จ ากสื่ อ โสตทัศ น์
การสนทนาโต้ต อบในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ กาหนดเกี่ ย วกับ การเดิ นทาง ท่ องเที่ ย ว การบอกทิ ศทาง การบอก
ตาแหน่ งที่ ต้ งั สิ่ งบันเทิ ง การซื้ อ ขาย การต้อนรับ การสนทนาทางโทรศัพท์ การปฏิบตั ิตามคาสั่ง ขั้นตอนการ
ปฏิ บตั ิ การอ่านเรื่ องทัว่ ไป ข้อความ กาหนดการ ป้ ายประกาศต่าง ๆ ที่ พบในชี วิตประจาวันจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ และ
สื่ อ อิ เ ล็กทรอนิ กส์ จดหมายอิ เ ล็กทรอนิ กส์ การกรอกแบบฟอร์ มต่ า ง ๆ การใช้ภ าษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้หรื อฝึ กฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาด้วยตนเอง การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สนใจในชีวิตประจาวัน
2. พูดสื่ อสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันและสถานประกอบการ
3. ใช้สานวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์
4. ใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษาสื่ อความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ สนใจ และ
ที่ กาหนดจากภาพยนตร์ เพลง สื่ อโสตทัศน์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และจากเว็บไซต์ต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ การฝึ กออกเสี ยงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสี ยง การใช้คาศัพท์ สานวนทางภาษาต่าง ๆ
ที่ใช้ในชีวิตจริ ง การใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้หรื อฝึ กฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาด้วยตนเอง การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟั ง ดู พูด อ่านและเขี ยนตามสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน ในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู ข่าว การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบใช้บทบาทสมมุติ แ ละสถานการณ์ จาลองในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ กาหนดหรื อตาม
ความสนใจ
3. ใช้คาศัพท์ สานวนทางภาษาเหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคมวัฒนธรรม
4. ออกเสี ยงภาษาอังกฤษได้ตามหลักการออกเสี ยง
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับ การฟั ง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ กาหนดหรื อ
ตามความสนใจจากภาพยนตร์ เพลง สื่ อโสตทัศน์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์และเว็บไซต์ต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
สถานการณ์จาลอง การเล่าเรื่ องจากสิ่ งที่ ฟังหรื อดู การฝึ กออกเสี ยงภาษาอังกฤษตามหลัก การออกเสี ยง การใช้
คาศัพท์ สานวนทางภาษาต่าง ๆ ที่ ใช้ในชี วิตจริ ง การใช้อวัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal
language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้หรื อฝึ กฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1205
การอ่ านสื่ อสิ่ งพิมพ์ ในชีวติ ประจาวัน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและการศึกษาต่อ
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สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านหนังสื อพิมพ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว โฆษณา โปสการ์ดจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. อ่านประกาศ ฉลาก ป้ ายประกาศ ป้ ายเตือน เครื่ องหมาย สัญลักษณ์จากสถานที่ต่าง ๆ
3. อ่านตาราง แผนภาพ แผนภูมิ
4. อ่านเอกสารทางการค้า
5. อ่านประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
6. อ่านกาหนดการ บันทึกสั้น ๆ
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการอ่านพร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การอ่านเรื่ องต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจาวันจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ สารคดี บันเทิงคดี หนังสื อพิมพ์
โฆษณา แผ่นพับ แผ่นปลิ ว โปสการ์ ด ประกาศ ฉลาก ป้ ายประกาศ ป้ ายเตื อน เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง
แผนภาพ แผนภูมิ รายการสิ นค้า ประกาศรับสมัครงาน กาหนดการ ระเบียบการ บันทึกสั้น ๆ การเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจาวัน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชี วิตประจาวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนข้อมูลบุคคล
2. เขียนบันทึกย่อ ข้อความสั้น ๆ
3. เขียนอวยพรเทศกาลต่างๆ
4. เขียนจดหมายส่ วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5. กรอกแบบฟอร์มชนิดต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการเขียนพร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การเขี ยนโต้ตอบทางสังคม การเขี ยนข้อมูลบุคคล ข้อความสั้น ๆ บันทึ กย่อ/จดหมาย
ส่ วนตัว การเขี ยนบัตรอวยพร บัตรอวยพรอิ เล็กทรอนิ กส์ในโอกาสต่าง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การกรอก
แบบฟอร์ มต่าง ๆ การเลื อกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขี ยน การแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจาก
แหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับงานช่ าง
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในงานอาชีพช่าง
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการสาธิ ตการปฏิบตั ิงานอาชีพช่างจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอาชีพช่าง
3. อ่านเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ป้ ายเตือน ป้ ายประกาศในสถานที่ปฏิบตั ิงาน
4. สาธิ ตและนาเสนอ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอาชีพช่าง
5. กรอกแบบฟอร์มการปฏิบตั ิงานช่าง
6. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานช่าง
7. ใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บ ค้นและฝึ กฝนภาษาอั ง กฤษในงานอาชี พ ช่ า งพร้ อ มแสดงหลัก ฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ศพั ท์เทคนิคที่เป็ นพื้นฐานในการปฏิบตั ิงานช่างต่าง ๆ การอ่าน
คู่มือ ชื่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือในการทางาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่ องมือ ขนาด สัดส่ วน รู ปทรง เครื่ องหมาย
สัญลักษณ์ แผนภาพ ป้ ายประกาศความปลอดภัยในโรงฝึ กงาน กฎระเบียบการปฏิบตั ิ งาน แบบฟอร์ มการปฏิบตั ิงาน
การปฏิ บ ัติแ ละสาธิ ต ขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานง่ าย ๆ การเขี ยนข้อความ กรอกข้อมูลการปฏิ บตั ิ งาน การเลื อ กใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรู ้ดา้ นอาชี พด้วยตนเองจากแหล่งการเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย
2101-1208
ภาษาอังกฤษสาหรับงานพาณิชย์
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถ ฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดู การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบตั ิงานในงานอาชีพธุรกิจจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ อง เอกสารทางธุรกิจ กฎระเบียบการปฏิบตั ิงานในงานอาชีพธุรกิจ
3. พูดโต้ตอบ ปฏิบตั ิตามคาสัง่ สาธิ ตและนาเสนอตามขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอาชีพธุรกิจ
4. เขียนให้ขอ้ มูล บันทึกข้อความสั้น ๆ และกรอกแบบฟอร์ม เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานธุรกิจ
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานธุรกิจ
6. ใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค้น และฝึ กฝนการใช้ภ าษาอังกฤษในงานอาชี พ ธุ ร กิ จ พร้ อ มแสดง
หลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การโต้ตอบในสถานการณ์ ทางธุ รกิ จต่าง ๆ หน่ วยงานในองค์กรและ
หน้าที่รับผิดชอบ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การสื่ อสารทางธุรกิจ การติดต่อทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การบอกตาแหน่ง
ที่ ต้ งั การอ่านเอกสารทางธุ รกิ จ ผลิตภัณฑ์ การโฆษณาสิ นค้า แผ่นพับ แผนภาพ ตาราง กฎระเบี ยบการปฏิ บตั ิ งาน
การเขียนบันทึกข้อความสั้น ๆ การกรอกแบบฟอร์ มที่ใช้ในงานธุ รกิจ การปฏิบตั ิตามคาสัง่ การให้ขอ้ มูลต่าง ๆ พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) นาเสนอสิ นค้า การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื บค้นและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2000-1209
การโต้ ตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถอ่านและเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านเอกสารทางธุรกิจ จดหมาย ประเภทต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานธุรกิจ
2. เขียนโต้ตอบจดหมายประเภทต่าง ๆ ในงานธุรกิจ
3. เขียนจดหมายเชิญในโอกาสต่าง ๆ การแสดงความยินดี
4. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานธุรกิจ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการอ่านและการเขี ยนเอกสารในงานธุ รกิ จ พร้ อมแสดง
หลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การเขี ยนจดหมายธุ รกิ จประเภทต่าง ๆ การใช้รูปแบบและโครงภาษาการเขียนจดหมาย
ธุ ร กิ จ จดหมายสอบถาม ตอบสอบถาม การตอบรั บ และการตอบปฏิ เ สธ จดหมายสั่งซื้ อ และตอบการสั่งซื้ อ
การสั่งซื้ อทางอินเทอร์ เน็ต การกรอกใบสั่งซื้ อ วิธีการชาระเงิน ใบแจ้งชาระเงิน จดหมายเชิ ญ ในโอกาสต่าง ๆ
การแสดงความยินดี การกรอกแบบฟอร์ มทางธุ รกิจ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สื บค้นและฝึ กฝนการอ่านและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจด้วยตนเอง
2000-1210
ภาษาอังกฤษสาหรับคอมพิวเตอร์
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง –ดู การสาธิ ต การปฏิบตั ิงานใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
3. อ่านเรื่ อง คู่มือ คาสัง่ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์
4. เขียนให้ขอ้ มูล ใบสมัคร การลงทะเบียน และการกรอกข้อมูลออนไลน์
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานคอมพิวเตอร์
6. ใช้เ ทคโนโลยี สารสนเทศสื บค้นความก้าวหน้าในงานคอมพิ วเตอร์ และฝึ กฝนการใช้ พร้ อมแสดง
หลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง ดู พูด อ่านและเขี ยน การใช้คาศัพท์เทคนิ ค ชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การอ่านเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ คู่มือ คาสัง่ การปฏิบตั ิตามคาสั่ง การใช้โปรแกรมปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ
การอ่ า นและการถ่ า ยโอนความหมายของตัว ย่อ สัญ ลัก ษณ์ กล่ องข้อ ความ (Dialogue box) การแก้ปั ญ หา
(Troubleshooting) การช่วยเหลือ (Help) การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื บค้นและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์ดว้ ยตนเอง
2000-1211
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดสาธิ ต การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อ่าน ข้อความ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เขียนให้ขอ้ มูลต่างๆ บนสังคมออนไลน์ ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นความก้าวหน้าด้านการใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารต่าง ๆ และฝึ กฝน
การใช้ภาษาอังกฤษพร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การฟั ง ดู พู ด อ่ า นและเขี ย น การใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิ ต ประจ าวัน
การติ ดต่ อสื่ อสารในรู ปแบบต่าง ๆ ด้วยระบบปฏิ บตั ิ การคอมพิ วเตอร์ สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต ระบบเครื อข่ าย
สังคมออนไลน์ (Social network) การเรี ยนรู ้ออนไลน์ (Learning network) การใช้แอพลิเคชัน่ ต่าง ๆ การใช้คาศัพท์
เฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้น
และฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง
2000-1212
ภาษาอังกฤษสาหรับงานสานักงาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานสานักงาน
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานสานักงานและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสานักงานจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบ การให้และถามข้อมูลเกี่ยวกับงานสานักงาน
3. สาธิ ต การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานสานักงาน
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4. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสานักงานจากสื่ อโสตทัศน์
5. สนทนาโต้ตอบ การให้และถามข้อมูลเกี่ยวกับงานสานักงาน
6. สาธิ ต การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานสานักงาน
7. อ่านเรื่ อง คู่มือการปฏิบตั ิงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวกับงานสานักงาน
8. เขียนบันทึกย่อ จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ เกี่ยวกับงานสานักงาน
9. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานสานักงาน
10. ใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค้น ความก้า วหน้า ในงานส านักงานและฝึ กฝนการใช้ภ าษาอัง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนเรื่ องในสถานการณ์การปฏิ บตั ิงานสานักงาน การต้อนรับ
การขอและให้ขอ้ มูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านและปฏิบตั ิตามคาสั่ง การอ่านคู่มือการปฏิบตั ิงาน ตาราง
การปฏิ บตั ิ งานประจาวัน การนัดหมาย กฎระเบี ยบ การเขี ยนบันทึ กย่อ จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การนาเสนอ
การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษ
ในงานสานักงานและจากแหล่งสื่ อที่หลากหลาย
2000-1213
ภาษาอังกฤษสาหรับงานประชาสั มพันธ์
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ อง บทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์จากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดให้ขอ้ มูลและนาเสนอในงานประชาสัมพันธ์
3. อ่านเรื่ อง ประกาศ ข้อความการแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
4. เขียนประกาศ และการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานประชาสัมพันธ์
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นความก้าวหน้าในงานประชาสัมพันธ์และฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนเรื่ องในสถานการณ์การประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ การขอ
และให้ขอ้ มูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การพูดประชาสัมพันธ์ การประกาศ การแจ้งเตือน การเขียนประกาศ
การแจ้งเตือน การนัดหมาย การอ่านเรื่ องเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary
การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ สื บค้นและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ์และจากแหล่งสื่ อ ที่
หลากหลาย
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2000-1214
ภาษาอังกฤษสาหรับการท่ องเที่ยว
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานธุรกิจการท่องเที่ยว
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาในสถานการณ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับงานธุรกิจการการท่องเที่ยว
3. อ่านป้ ายประกาศ สัญลักษณ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว
4. เขียนให้ขอ้ มูลและกรอกแบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว
5. ใช้คาศัพท์ดา้ นธุรกิจการท่องเที่ยว
6. ใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค้น ความก้า วหน้า ในงานท่ อ งเที่ ย วและฝึ กฝนการใช้ภ าษาอัง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยและ
สถานที่ ที่มีชื่อเสี ยงในต่างประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี การต้อนรั บผูม้ าเยือน การให้ขอ้ มูลแก่ นกั ท่องเที่ ยว
กาหนดการเดิ นทาง การให้ขอ้ มูลข่าวสารการท่องเที่ ยว การอ่านป้ ายประกาศ สัญลักษณ์ กฎระเบี ยบตามแหล่ง
ท่ องเที่ ย ว การกรอกข้อมูลต่ า ง ๆ ในแบบฟอร์ มธุ ร กิ จการท่ อ งเที่ ย ว การใช้ภ าษาตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและ
ฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการท่องเที่ยวจากแหล่งสื่ อที่หลากหลาย
2000-1215
ภาษาอังกฤษสาหรับงานโรงแรม
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดู การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ อง ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย ป้ ายประกาศ ป้ ายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรม
3. พูดโต้ตอบให้ขอ้ มูล การบริ การลูกค้าในงานโรงแรม
4. เขียนให้ขอ้ มูล และกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานโรงแรม
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรม
6. การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
7. ใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค้น ความก้า วหน้า ในงานโรงแรมและฝึ กฝนการใช้ภ าษาอัง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่าน เขียนเรื่ องทัว่ ไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโต้ตอบให้บริ การแก่ลูกค้า
การให้ขอ้ มูล การแนะนา การต้อนรับ การจองห้องพัก การจัดเลี้ยง การแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว สิ่ งบันเทิง อาหาร
เครื่ องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่ อง ข้อความ คาสัง่ สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย ป้ ายประกาศ ป้ ายเตือนที่ใช้
ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการใช้
ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจากแหล่งสื่ อที่หลากหลาย
2000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการด้ านสุ ขภาพ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจบริ การด้านสุ ขภาพ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานบริ การด้านสุ ขภาพจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบให้ขอ้ มูล สาธิ ต นาเสนอ ในงานการบริ การด้านสุ ขภาพ
3. อ่านเรื่ อง ข้อความเกี่ยวกับงานบริ การด้านสุ ขภาพ
4. เขียนให้ขอ้ มูลและบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับงานบริ การด้านสุ ขภาพ
5. กรอกแบบฟอร์ม เกี่ยวกับการบริ การด้านสุ ขภาพ
6. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานบริ การด้านสุ ขภาพ
7. ใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บ ค้นความก้า วหน้า ในงานธุ ร กิ จบริ การด้า นสุ ข ภาพและฝึ กฝนการใช้
ภาษาอังกฤษ พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับงานบริ การด้านสุ ขภาพ การโต้ตอบให้บริ การแก่ลูกค้า
การให้และขอข้อมูล การซักถามประวัติ การให้คาแนะนาเกี่ยวกับสุ ขภาพและยารักษาโรค การนัดหมาย การอ่าน
เรื่ อง ข้อความ การใช้คาศัพท์เฉพาะในงานบริ การด้านสุ ขภาพ การกรอกแบบฟอร์ ม การบันทึกข้อมูล การใช้
พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งสื่ อที่หลากหลายสื บค้นและฝึ กฝนการ
ฟัง พูด อ่านและเขียนในงานบริ การสุ ขภาพ
2000-1217
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจสปา
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานธุรกิจสปาจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ อง ข้อความเกี่ยวกับธุรกิจสปา
3. พูดโต้ตอบให้ขอ้ มูล การบริ การ สาธิ ต ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานสปา
4. เขียนบันทึกข้อมูล การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจสปา
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานสปา
6. ใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค้นความก้า วหน้า ในงานธุ ร กิ จ สปาและฝึ กฝนการใช้ภ าษาอัง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่าน เขียนเกี่ ยวกับงานสปา การโต้ตอบให้บริ การแก่ลูกค้า การให้และ
ขอข้อมูล การสอบถาม การให้คาแนะนา การชาระเงิน การอ่านเรื่ อง ข้อความ การใช้คาศัพท์เฉพาะในงานสปา
การกรอกแบบฟอร์ ม บันทึ กข้อมูล การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งสื่ อที่หลากหลายสื บค้นและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสปา
2000-1218
ภาษาอังกฤษสาหรับการขาย
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขาย
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานธุรกิจการขายจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดให้ขอ้ มูล การนาเสนองาน สาธิ ตผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานธุรกิจการขาย
3. การสนทนาทางโทรศัพท์
4. อ่านข้อความ ฉลาก ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย
5. เขียนให้ขอ้ มูลสิ นค้าและบริ การเกี่ยวกับธุรกิจการขาย
6. เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)
7. เขียนบันทึกย่อ ข้อความสั้นๆ และกรอกแบบฟอร์มต่างๆ
8. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานการขาย
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นความก้าวหน้าในงานการขายและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในธุ รกิ จ
การขายและแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียนสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย การนัดหมาย การติดต่อ
ั ฑ์ เครื่ องหมาย
ทางโทรศัพท์ การสาธิ ตผลิตภัณฑ์ การนาเสนอผลิตภัณฑ์ การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
การค้า รายการสิ นค้า พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนบันทึกย่อ/ข้อความ
สั้น ๆ กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นและ
ฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจการขาย พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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2000-1219
ภาษาอังกฤษสาหรับงานบัญชี
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานบัญชี
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านเรื่ อง ข้อความเกี่ยวกับงานบัญชี
2. เขียนให้ขอ้ มูลและการบันทึกรายงานเกี่ยวกับงานบัญชี
3. เขียนจดหมาย บันทึกย่อข้อความสั้นๆ
4. กรอกข้อมูลทางบัญชี
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานบัญชี
6. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการใช้ภ าษาอังกฤษในงานบัญชี พร้ อมแสดงหลักฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การอ่านและเขียนเกี่ยวกับงานบัญชี การใช้คาศัพท์เทคนิคในงานบัญชี การบันทึกรายงาน
ทางบัญชีประเภทต่าง ๆ การลงบัญชี อย่างง่าย ๆ การเขียนจดหมาย บันทึกย่อ/ข้อความสั้น ๆ การกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์ มทางบัญชี การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝน
การใช้ภาษาอังกฤษในงานบัญชี พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2000-1220
ภาษาอังกฤษสาหรับงานคหกรรม
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานคหกรรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนา การสาธิ ตการปฏิบตั ิงานคหกรรมจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาให้ขอ้ มูล การบริ การในงานคหกรรม
3. สาธิ ตการปฏิบตั ิงานและนาเสนอผลงานเกี่ยวกับงานคหกรรม
4. อ่านคู่มือ และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอาชีพด้านคหกรรม
5. อ่านเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพเกี่ยวกับงานคหกรรม
6. เขียนให้ขอ้ มูล ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานคหกรรม
7. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานคหกรรม
8. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความก้าวหน้าในงานคหกรรม และฝึ กฝนภาษาอังกฤษ พร้ อมแสดงหลักฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียนในงานคหกรรม การพูดโต้ตอบ การบรรยาย สาธิ ตการปฏิบตั ิงาน
การแสดงความคิดเห็น การเสนอ/ให้ขอ้ มูล การบริ การงานจ้าง การใช้คาศัพท์เทคนิ ค การอ่านคู่มือเครื่ องมือ
อุปกรณ์ เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ การเขียนข้อความสั้น ๆ การถ่ายโอนคาศัพท์เทคนิ คมาเขียน
เป็ นประโยคและข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาด้วยตนเองและแสวงหาความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1221
ภาษาอังกฤษสาหรับการออกแบบเสื้อผ้ า
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานออกแบบเสื้ อผ้า
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสาธิ ตการปฏิบตั ิงานด้านการออกแบบเสื้ อผ้าจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ องราวแบบเสื้ อต่าง ๆ คู่มือปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้ อผ้า
3. พูดสาธิ ต นาเสนอผลงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้ อผ้า
4. เขียนให้ขอ้ มูลผลงานการออกแบบเสื้ อผ้า
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานออกแบบเสื่ อผ้า
6. ใช้เ ทคโนโลยี สื บ ค้น ความก้า วหน้า ในงานออกแบบเสื้ อ ผ้า และฝึ กฝนภาษาอัง กฤษ พร้ อ มแสดง
หลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียนงานออกแบบเสื้ อผ้าทั้งในและต่างประเทศ การโต้ตอบ ให้ขอ้ มูล
การสาธิ ตขั้นตอนการปฏิบตั ิงานออกแบบเสื้ อผ้า การแสดงความคิดเห็นการแนะนา การใช้คาศัพท์เทคนิค การอ่าน
แบบเสื้ อ คู่มือ เครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ การเขี ยนข้อความ การถ่ายโอน
คาศัพท์เทคนิ คมาเขี ยนเป็ นประโยคและข้อความ การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การแสวงหาความรู ้จากแหล่ง การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1222
ภาษาอังกฤษสาหรับงานเสริมสวย
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานเสริ มสวย
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนา การสาธิ ต การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานเสริ มสวยจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานเสริ มสวย
3. อ่านเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ ตาราง แผนภาพในงานเสริ มสวย
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สาธิ ตขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและนาเสนอผลงานเกี่ยวกับการบริ การเสริ มสวย
เขียนข้อความ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเสริ มสวยสั้น ๆ
ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานเสริ มสวย
ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความก้าวหน้าในงานเสริ มสวย และ ฝึ กฝนภาษาอังกฤษ พร้อมแสดงหลักฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียนในงานเสริ มสวยทั้งในและต่างประเทศ การแต่งหน้า เครื่ องสาอาง
แบบทรงผม การโต้ตอบ การต้อนรับ การเสนอ/ให้ขอ้ มูล การแสดงความคิดเห็น การสาธิ ต ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เสริ มสวย การใช้คาศัพท์เทคนิ ค การอ่านคู่มือ เครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ ตาราง
แผนภาพ การถ่ายโอนคาศัพท์เทคนิ คมาเขี ยนเป็ นประโยคและข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุ กรมและ Online
dictionary การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพัฒ นาทัก ษะทางภาษาด้ ว ยตนเองและการแสวงหาความรู ้ จ าก
แหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
4.
5.
6.
7.

2000-1223
ภาษาอังกฤษสาหรับศิลปะการประกอบอาหาร
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหาร
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟั ง -ดู เ รื่ องราว การสนทนา การสาธิ ต ขั้นตอนการปฏิ บ ัติงานเกี่ ย วกับ ศิ ลปะการประกอบอาหาร
จากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูล แสดงความคิดเห็น
3. นาเสนอ สาธิ ตขั้นตอนการประกอบอาหาร
4. อ่านเรื่ อง ตารับอาหาร ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับศิลปะการประกอบอาหาร
5. เขียนให้ขอ้ มูล ขั้นตอนการประกอบอาหาร
6. ใช้คาศัพท์เทคนิคในการประกอบอาหาร
7. ใช้เ ทคโนโลยี สื บ ค้น ความก้า วหน้า ในงานศิ ล ปะการประกอบอาหารและฝึ กฝนภาษาอัง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน ในงานประกอบอาหาร การพูดโต้ตอบ การให้และขอข้อมูล
การแสดงความคิ ดเห็น การเสนอ/ให้ขอ้ มูล การสาธิ ต การอ่านตารับอาหาร คู่มือการใช้อุปกรณ์ เครื่ องมื อ
ส่ วนประกอบการประกอบอาหาร การใช้คาศัพท์เทคนิ ค เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ การถ่ายโอน
คาศัพท์เทคนิคมาเขียนเป็ นประโยคและข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การแสวงหาความรู ้ ข้อมูลในงานอาหารและการใช้เทคโนโลยีใหม่
ด้านการประกอบอาหารทั้งในและต่างประเทศจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1224
ภาษาอังกฤษสาหรับการประกอบอาหารไทย
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนา การสาธิ ต ขั้นตอนการประกอบอาหารไทยจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับอาหารไทย
3. สาธิ ต บรรยายเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
4. อ่านตารับอาหาร เทคนิคและขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
5. เขียนตารับอาหาร ขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
6. ใช้คาศัพท์เทคนิคในการประกอบอาหารไทย
7. ใช้เ ทคโนโลยี สื บ ค้น ความก้า วหน้า ในงานประกอบอาหารไทย และฝึ กฝนภาษาอัง กฤษในงาน
ประกอบอาหารไทย พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน ในงานประกอบอาหารไทย การพูดโต้ตอบ แสดงความคิ ดเห็น
การขอและให้ขอ้ มูล การบรรยาย สาธิ ตการประกอบอาหาร การใช้คาศัพท์เทคนิ ค การอ่านตารับอาหาร เทคนิ ค
และเคล็ดลับ (cooking tips) อุปกรณ์ เครื่ องมือ สัญลักษณ์ ตาราง รู ปภาพ การถ่ายโอนคาศัพท์เทคนิ คมาเขียน
เป็ นประโยคและข้อความ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ทางภาษาด้วยตนเองและการแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1225
ภาษาอังกฤษสาหรับงานศิลปะและการออกแบบ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟั ง -ดู เ รื่ องราว การสนทนา การนาเสนอ ขั้นตอนการปฏิ บ ัติ งานเกี่ ย วกับ ศิ ลปะและการออกแบบ
จากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
3. อ่านคู่มือ เรื่ องราวเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ
4. บรรยาย สาธิ ตขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน นาเสนองานศิลปะและการออกแบบ
5. เขียนให้ขอ้ มูล บรรยายเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
6. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานศิลปะและการออกแบบ
7. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความก้าวหน้าในงานศิ ลปะแขนงต่าง ๆ และ ฝึ กฝนภาษาอังกฤษเกี่ ยวกับศิลปะ
และการออกแบบ พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ การใช้ศพั ท์เทคนิ คพื้นฐาน สี ขนาด
สัดส่ วน ประเภทของงานศิ ลปะ การอ่านคู่มือ เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ การโต้ตอบให้ขอ้ มูล
การแสดงความคิ ดเห็น การแสดงความรู ้สึก การบรรยาย สาธิ ต ขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งาน การนาเสนอเรื่ องราว
กิ จกรรมงานศิ ลปะ การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองและการสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1226
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเกษตร
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในงานอาชีพเกษตร
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกษตรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานเกษตร
3. อ่านคู่มือปฏิบตั ิงาน กฎระเบียบ ฉลาก ป้ ายต่าง ๆ สื่ อสิ่ งพิมพ์ในงานเกษตร
4. อ่านแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานเกษตร
5. เขียนบันทึกสั้น ๆ กรอกแบบฟอร์มการปฏิบตั ิงานเกษตร
6. นาเสนอผลงานหรื อสาธิ ตขั้นตอนปฏิบตั ิงานเกษตร
7. ใช้ศพั ท์เทคนิคในงานเกษตร
8. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศสื บ ค้นความก้าวหน้า ในงานเกษตรแขนงต่ า ง ๆ และฝึ กฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่าน และเขี ยนสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานเกษตร การสาธิ ต การนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ การแปรรู ปผลิตภัณฑ์เกษตร การใช้เทคโนโลยีการเกษตร การอ่านข้อมูลจากสื่ อสิ่ งพิมพ์
ฉลาก ป้ ายเตือน ความปลอดภัย คู่มือการปฏิบตั ิงาน กฎระเบียบ แบบฟอร์ มต่าง ๆ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิทาง
การเกษตร การเขี ยนบันทึ กย่อ การกรอกแบบฟอร์ ม การใช้สื่อเทคโนโลยีเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และ
สื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1227
ภาษาอังกฤษเพือ่ การประมง
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในงานอาชีพประมง
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานประมงจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานประมง
3. อ่านคู่มือปฏิบตั ิงาน กฎระเบียบ ฉลาก ป้ ายต่าง ๆ สื่ อสิ่ งพิมพ์ในงานประมง
4. อ่านแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานประมง
5. เขียนบันทึกสั้น กรอกแบบฟอร์มการปฏิบตั ิงาน
6. นาเสนอผลงานหรื อสาธิ ตขั้นตอนปฏิบตั ิงาน
7. ใช้ศพั ท์เทคนิคในงานประมง
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นความก้าวหน้าในงานประมงประเภทต่าง ๆ และฝึ กฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่านและเขี ยน การใช้ศพั ท์เทคนิ คพื้นฐานในงานประมง การพูดโต้ตอบ
และให้ขอ้ มูล การสาธิ ต นาเสนอ การแปรรู ปผลิ ตภัณ ฑ์ การใช้เ ทคโนโลยี ประมง การอ่ า นคู่ มือ กฎระเบี ย บ
แบบฟอร์ ม การปฏิ บัติ งาน ตาราง แผนภาพ แผนภู มิ ฉลาก ป้ ายเตื อ นความปลอดภัย การเขี ย นบันทึ กย่ อ
การกรอกแบบฟอร์ม การใช้สื่อเทคโนโลยีพฒั นาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง และสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

2000-1301
วิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับหน่ วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้ า อะตอมและธาตุ สารและ
ปฏิกิริยาเคมี การรักษาดุลยภาพของสิ่ งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2. มี ทกั ษะเกี่ ย วกับการใช้เครื่ องมื อวัด ปริ มาณทางฟิ สิ กส์ การทดลองแหล่งกาเนิ ดไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ า
การคานวณค่าไฟฟ้ า การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวันและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับปริ มาณทางฟิ สิ กส์ แรงและการเคลื่อนที่
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับไฟฟ้ าในชีวิตประจาวัน
3. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
4. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตและระบบนิเวศ
5. แสดงความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่ วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่
ไฟฟ้ าในชีวิตประจาวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการเปลี่ยนแปลง
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่ งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2000-1302
วิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาอาชีพช่ างอุตสาหกรรม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปริ มาณทางฟิ สิ กส์ เวกเตอร์ แรง สมดุลของวัตถุ การเคลื่อนที่ งาน กาลัง
พลังงาน คลื่น
2. มีทกั ษะการคานวณ การทดลอง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับปริ มาณทางฟิ สิ กส์ แรง สมดุลของวัตถุและการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางานของคลื่น และพลังงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ปริ มาณทางฟิ สิ กส์และเวกเตอร์ แรง การรวมแรงและการแยกแรง การสมดุล
ของวัตถุ การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่ แบบ
ฮาร์โมนิกอย่างง่าย งาน กาลังและพลังงาน คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
2000-1303
วิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับพันธุ กรรม ความหลากหลายทางชี วภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรี ย ์
ในอาหาร ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ยางและพอลิเมอร์ สารชี วโมเลกุลในอาหาร คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
พลังงานนิวเคลียร์
2. มีทกั ษะการคานวณหาโอกาสของลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การจาแนกสิ่ งมีชีวิต การทดลอง
จุ ลิ น ทรี ย ์ใ นอาหาร การเลื อ กใช้เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพ การทดลองสมบัติ ข องสารไฮโดรคาร์ บ อน
การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ การทดสอบสารชี วโมเลกุลในอาหาร การวิเคราะห์ผล
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าต่อมนุษย์ และพลังงานนิวเคลียร์
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและจุลินทรี ยใ์ นอาหาร
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับปิ โตรเคมีและผลิตภัณฑ์
3. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลของอาหาร
4. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
5. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการของพลังงานนิวเคลียร์
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ั ติ เ กี่ ย วกั บ การถ่ า ยทอดลัก ษณะทางพั น ธุ ก รรม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรี ยใ์ นอาหาร ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ยางและพอลิเมอร์ สารชี วโมเลกุลในอาหาร
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า พลังงานนิวเคลียร์ต่อการดารงชีวิต
2000-1304
วิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาอาชีพศิลปกรรม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร์ แสงและการมองเห็น ความร้อน
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการทดลองเรื่ องสารละลาย การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ การทดลอง
สมบัติของคลื่นแสง และผลของความร้อนต่อวัตถุ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการของแสงและความร้อน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับ สารละลาย คอลลอยด์อีมลั ชัน่ สารเคมีในงานอาชี พ พอลิเมอร์ การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ แสงและการมองเห็น ความร้อน อุณหภูมิและผลของความร้อนต่อวัตถุ
2000-1305
วิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ ของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ระบบต่าง ๆ ของพืชและสัตว์
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม ความหลากหลายทางชี วภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิวฒั นาการ
ของสิ่ งมีชีวิต
2. มี ทกั ษะเกี่ ยวกับ โครงสร้ า ง และองค์ป ระกอบของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ทดลองเกี่ ยวกับโครงสร้ า ง
องค์ป ระกอบ และการท างานของอวัย วะของระบบต่ างๆ ของพื ชและสัต ว์ ค านวณหาโอกาสของ
ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และการจาแนกสิ่ งมีชีวิต
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ และปฏิบตั ิเกี่ยวกับ เซลล์ พันธุกรรม และวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับองค์ประกอบ และการทางานของอวัยวะของระบบต่าง ๆ ของพืชและ
สัตว์ คานวณหาโอกาสของลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และจาแนกสิ่ งมีชีวิต
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ โครงสร้าง หน้าที่ องค์ประกอบของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ระบบต่าง ๆ ของพืช
และสัตว์และการทางาน การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม ความหลากหลายทางชี วภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและ
วิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร์
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ
ขั้นตอนการทางานโครงงานวิทยาศาสตร์
2. มี ทกั ษะเกี่ ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิข้ นั ตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการทา
โครงงานวิทยาศาสตร์
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

2000-1401
คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกิ ดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล
2. มีทกั ษะกระบวนการคิ ดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่ อง อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้ อยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้ อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล
สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอัตราส่ วน สัดส่ วน และร้อยละในวิชาชีพ
2. ดาเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการแปรผันในวิชาชีพ
3. สารวจและจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลอย่างง่าย
4. เลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กาหนด
5. วิเคราะห์ตาแหน่งของข้อมูล และการวัดการกระจายของข้อมูลจากข้อมูลที่กาหนด
6. ใช้ขอ้ มูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ทักษะการคิ ดคานวณ การแก้ปัญหาเรื่ องอัตราส่ วน สัดส่ วน ร้ อยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้ องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล และฝึ กปฏิ บตั ิ ในการเลื อกใช้ค่าสถิ ติ
ที่ เหมาะสมกับข้อมูล
2000-1402
คณิตศาสตร์ พนื้ ฐานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกิ ดความคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกับ สมการเชิ งเส้น ระบบสมการเชิ งเส้น สมการ
กาลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกาลัง ลอการิ ทึม พื้นที่และปริ มาตร
2. มีทกั ษะกระบวนการคิ ดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่ อง สมการเชิ งเส้น ระบบสมการเชิ งเส้น สมการ
กาลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกาลัง ลอการิ ทึม พื้นที่ ปริ มาตร ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มี เจตคติ ที่ดีในการเรี ยนรู ้ สมการเชิ งเส้น ระบบสมการเชิ งเส้น สมการกาลังสองตัวแปรเดี ย ว
เลขยกกาลัง ลอการิ ทึม พื้นที่ และปริ มาตร
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สมรรถนะรายวิชา
1. นาความรู ้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในสถานการณ์จริ ง
หรื อปัญหาที่กาหนด
2. นาความรู ้เกี่ยวกับสมการกาลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในสถานการณ์หรื อปัญหาที่กาหนด
3. ดาเนินการเกี่ยวกับจานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็ นจานวนตรรกยะ
4. ดาเนินการเกี่ยวกับจานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปลอการิ ทึม
5. วัดและเปรี ยบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริ มาตรในหน่วยมาตราวัดต่าง ๆ
6. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริ มาตร แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ทักษะการคิ ดคานวณ การแก้ปัญหาเรื่ องสมการเชิ งเส้น ระบบสมการเชิ งเส้น สมการ
กาลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกาลัง ลอการิ ทึม พื้นที่และปริ มาตร
2000-1403

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม 1
2-0-2
(สาหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ยกเว้น สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่ อง มุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม ประยุกต์ใช้
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติ ที่ดีในการเรี ยนรู ้มุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติของวงกลมหนึ่ งหน่ วย
กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใช้อตั ราส่ วนตรี โกณมิติของมุมที่กาหนด
2. ประยุกต์การวัด โดยใช้ความรู ้เรื่ อง อัตราส่ วนตรี โกณมิติ
3. ดาเนินการและคานวณเกี่ยวกับฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับเมทริ กซ์ และการคานวณค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริ กซ์
5. ใช้ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์หาคาตอบของระบบสมการเชิงเส้น
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับ ทักษะการคิ ด ค านวณ การแก้ปัญ หาเรื่ องมุ มและการวัด มุม อัต ราส่ ว นตรี โ กณมิ ติ
ตรี โกณมิติของวงกลมหนึ่ งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม และ
ประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
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2000-1404

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม 2
2-0-2
(สาหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ เกิ ด ความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกับ มุ มและการวัด มุ ม อัต ราส่ ว นตรี โ กณมิ ติ
ตรี โกณมิ ติ ข องวงกลมหนึ่ งหน่ ว ย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จ านวนเชิ ง ซ้ อ น เมทริ กซ์
ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิ งเส้น
2. มี ทัก ษะกระบวนการคิ ด และน าวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาเรื่ อ ง มุ ม และการวัด มุ ม อัต ราส่ ว นตรี โ กณมิ ติ
ตรี โกณมิ ติ ข องวงกลมหนึ่ งหน่ ว ย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จ านวนเชิ ง ซ้ อ น เมทริ กซ์
ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม และประยุกต์ใช้ดีเทอร์ มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิ งเส้น
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ มุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติของวงกลมหนึ่ งหน่วย
กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จานวนเชิ งซ้อน เมทริ กซ์ ดี เทอร์ มิแนนต์ไม่เกิ นอันดับสาม และ
ประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใช้ความรู ้เรื่ องอัตราส่ วนตรี โกณมิติของมุมที่กาหนด
2. ประยุกต์การวัด โดยใช้ความรู ้เรื่ อง อัตราส่ วนตรี โกณมิติ
3. ดาเนินการและคานวณเกี่ยวกับฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับเมทริ กซ์ และการคานวณค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริ กซ์
5. ใช้ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์หาคาตอบของระบบสมการเชิงเส้น
6. ดาเนินการ และประยุกต์ใช้ จานวนเชิงซ้อนในรู ปพิกดั ฉากและพิกดั เชิงขั้วในงานอาชีพ
7. ประยุกต์ใช้จานวนเชิงซ้อนที่อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลังและรู ปกรณฑ์ในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ แก้ปัญหา เรื่ องมุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติ
ของวงกลมหนึ่ งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จานวนเชิ งซ้อน เมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
2000-1405

เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลสั เบือ้ งต้ น
2-0-2
(สาหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ และประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขางานช่างเกษตร)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกิดความคิ ดรวบยอดเกี่ยวกับ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟั งก์ชนั
ลิมิต อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ตและอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ต
2. มีทกั ษะกระบวนการคิ ดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่ อง เส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟั งก์ชนั ลิมิต
อนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั พีชคณิ ต อินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ต ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟั งก์ชนั ลิมิต อนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั
พีชคณิ ต และอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ต
สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการเกี่ยวกับเส้นตรงระยะห่างและสมการเส้นตรง
2. ดาเนินการ และประยุกต์ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวยในงานอาชีพ
3. ดาเนินการ และประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั ในรู ปต่าง ๆ ในสถานการณ์หรื อปัญหาที่กาหนด
4. ดาเนินการเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชนั อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต และอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ต
5. ประยุกต์ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับแคลคูลสั ในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ การแก้ปัญหาเรื่ องเส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟั งก์ชนั ลิมิต
อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต และอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ต
2000-1406
คณิตศาสตร์ พาณิชยกรรม
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ บาเหน็จ หุน้ ตัว๋ เงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่ อมราคา ดัชนี ราคา
ตั้งราคาขาย การซื้ อขายในระบบผ่อนชาระ ดอกเบี้ย และความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
2. มีทกั ษะกระบวนการคิ ดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่ องบาเหน็จ หุ ้น ตัว๋ เงิ น ค่าจ้าง ค่ าเสื่ อมราคา ดัชนี
ราคา ตั้งราคาขาย การซื้ อขายในระบบผ่อนชาระ ดอกเบี้ย และความน่ าจะเป็ นเบื้องต้น ประยุกต์ใช้
ในวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ บาเหน็จ หุน้ ตัว๋ เงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่ อมราคา ดัชนี ราคา ตั้งราคาขาย การซื้ อขาย
ในระบบผ่อนชาระ ดอกเบี้ย และความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุกต์ใช้เกี่ ยวกับอัตราส่ วน สัดส่ วน และร้ อยละ ในการคานวณ บาเหน็จ หุ ้น ตัว๋ เงิ น ค่าจ้าง
ค่าเสื่ อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้ อขายในระบบผ่อนชาระ ดอกเบี้ย
2. ดาเนินการความน่าจะเป็ นเบื้องต้น และนาผลไปใช้ในการคาดการณ์
3. นาความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ น ใช้ในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ แก้ปัญหาเรื่ องบาเหน็จ หุน้ ตัว๋ เงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่ อมราคา ดัชนี ราคา
ตั้งราคาขาย การซื้ อขายในระบบผ่อนชาระ ดอกเบี้ย และความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
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2000-1407

คณิตศาสตร์ เพือ่ การออกแบบ
2-0-2
(สาหรับ ประเภทวิชาศิลปกรรมและประเภทวิชาคหกรรม)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ความรู ้ ความเข้า ใจ เกิ ดความคิ ดรวบยอดเกี่ ย วกับ จานวนธรรมชาติ พื้ นที่ พื้ นที่ ผิ ว ปริ มาตร
เส้นตรงบนระนาบ รู ปเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรขาคณิ ต
2. มีทกั ษะกระบวนการคิ ดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่ อง จานวนธรรมชาติ พื้ นที่ พื้ นที่ ผิว ปริ มาตร
เส้นตรงบนระนาบ รู ปเรขาคณิ ต รู ปทรงเรขาคณิ ต ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ จานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริ มาตร เส้นตรงบนระนาบ รู ปเรขาคณิ ต
และรู ปทรงเรขาคณิ ต
สมรรถนะรายวิชา
1. ประมาณค่า ความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริ มาตร ในหน่วย มาตราวัดต่าง ๆ
2. วัดและเปรี ยบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริ มาตร ในหน่วยมาตราวัดต่าง ๆ
3. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริ มาตร แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับรู ปเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรขาคณิ ต
5. ขยายส่ วนและย่อส่ วนของภาพจากของจริ ง
6. ประยุกต์ความรู ้เกี่ยวกับเส้นตรง ระนาบ รู ปเรขาคณิ ตและรู ปทรง เรขาคณิ ตในการออกแบบลวดลาย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบ โดยใช้ความรู ้เรื่ อง จานวนธรรมชาติ
พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริ มาตร เส้นตรงบนระนาบ รู ปเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรขาคณิ ต
2000-1408

สถิตกิ ารทดลอง
2-0-2
(สาหรับประเภทวิชาเกษตรกรรม และประเภทวิชาประมง)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สถิติวิจยั เบื้องต้น และแบบแผนการทดลอง
2. มี ท ักษะกระบวนการคิ ดและน าวิ ธี การแก้ปั ญหาเรื่ อง สถิ ติ วิ จัยเบื้ องต้น และแบบแผนการทดลอง
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ สถิติวิจยั เบื้องต้น และแบบแผนการทดลอง
สมรรถนะรายวิชา
1. นาความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติไปใช้ในการวิจยั เบื้องต้น
2. ใช้ขอ้ มูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจ
3. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับแบบแผนการทดลองที่เหมาะสมกับ สถานการณ์หรื อปัญหาที่กาหนด
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอนและใช้สถิติได้เหมาะสมกับแบบแผนการทดลอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ การปฏิบตั ิเกี่ยวกับสถิติวิจยั เบื้องต้น และแบบแผนการทดลอง
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กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา

2000-1501
หน้ าที่พลเมืองและศีลธรรม
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการดารงชีวิต
2. ปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
3. ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามหลักกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
4. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนและงานอาชีพ
5. ตระหนักถึงการดารงชีวิตที่ถกู ต้องดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมเพื่อการดารงชีวิตที่ถกู ต้องดีงาม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักกฎหมายและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตน
3. นาหลักศาสนา หลักธรรม หลักกฎหมาย และหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาประยุกต์ใ ช้
เพื่อการเป็ นพลเมืองดี
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือ การเป็ นพลเมืองดี ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หน้า ที่ พ ลเมื องตามหลักกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2000-1502
ทักษะชีวติ และสั งคม
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดาเนินชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ในงานอาชี พ มรรยาท ความเป็ นพลเมืองดีเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
3. มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดาเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ์
ความมีมรรยาทและความเป็ นพลเมืองดี
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การมีทกั ษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ์ในการ
ทางาน มรรยาทไทย มรรยาทสังคม ความเป็ นพลเมื องดี เพื่ อการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตตามกรอบแนวคิ ด ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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2000-1503
ภูมศิ าสตร์ และประวัตศิ าสตร์ ไทย
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับภูมิศาสตร์ ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการ ศึ กษา
ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เรื่ องภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในงานอาชีพและการดารงชีวิต
3. ตระหนัก ในความส าคัญ ของประวัติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย เพื่ อ ธ ารงไว้ซ่ ึ งสถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ ภู มิ ศ าสตร์ ป ระเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ วิ ธี ก ารศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย
2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ
3. นาความรู ้ทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อการดารงตนในงานอาชี พและธารง
ความเป็ นไทยอย่างยัง่ ยืน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิ จไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึ กษาประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันสาคัญของชาติเพื่อธารงความเป็ นไทยอย่างยัง่ ยืน
2000-1504
อาเซียนศึกษา
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
2. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซี ยน
3. ตระหนักในความเป็ นประชากรอาเซี ยนเพื่อการดารงตนและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
2. ดารงตนเป็ นประชากรอาเซี ยนที่ดี
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติความเป็ นมาและ พัฒนาการของประชาคมอาเซี ยน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง การศึ กษา วัฒ นธรรม สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ร ะหว่า งประเทศในประชาคม
อาเซี ยนกับภูมิภาคอื่นในโลก
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2000-1505
เหตุการณ์ ปัจจุบัน
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อมของไทยในปัจจุบนั
2. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อสร้างสังคมสันติสุข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ สัง คม การเมื อ งการปกครอง เทคโนโลยี แ ละ
สิ่ งแวดล้อมของไทยในปัจจุบนั
2. นาความรู ้ที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างภูมิคุม้ กันตนและสังคม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาและเทคโนโลยีของไทย
ในปัจจุบนั
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน
2. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านวัฒนธรรมอาเซี ยนเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
3. ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน
2. นาความรู ้ดา้ นวัฒนธรรมอาเซี ยนไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน
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กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

2000-1601
พลศึกษาเพือ่ พัฒนาสุ ขภาพ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2. สามารถเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลักการบริ โภคอาหารและโภชนาการ หลักการออกกาลังกาย
และหลักการดูและเล่นกีฬาไทย/กีฬาสากล
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สัย ที่ ดี ใ นการเสริ มสร้ า งสมรรถภาพทางกายด้ว ยความมี วินัย มี น้ า ใจนักกี ฬ า
ความสามัคคี เคารพกฎกติกาและมีมารยาท
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการบริ โภคอาหารและโภชนาการ
หลักการออกกาลังและหลักการดูและเล่นกีฬา
2. บริ โภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกาลังเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูและเล่นกีฬาไทย/ กีฬาสากล ตามกฎ กติกา มารยาท
5. ใช้ค่าดัชนีมวลกายวางแผนปรับปรุ งบุคลิกภาพและสุ ขภาพ
6. ปฏิบตั ิโครงงานเกี่ยวกับสุ ขภาพและกีฬา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่ เสริ มสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนี มวลกาย หลักการและรู ปแบบการออกกาลังกายด้วยกีฬา
ไทย / กีฬาสากล มีวินยั มีน้ าใจนักกี ฬา เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและเล่นกีฬา เลือกและปฏิบตั ิ การ
ออกกาลังกายอย่า งเหมาะสม มี ค วามสุ ข ภายใต้หลักความพอเพี ย ง พร้ อมที่ จะประกอบอาชี พ ได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2000-1602
ทักษะชีวติ ในการพัฒนาสุ ขภาพ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการพัฒนาการสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิตวัยรุ่ น
2. มีทกั ษะในการแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมและสัมพันธภาพที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
3. สามารถป้ องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ ยงจากโรคติดต่อ สิ่ งเสพติด และการใช้ยา
4. รู ้คุณค่าและเป้ าหมายในการดาเนินชีวิตด้วยวิถีทางที่ถกู ต้องและภาคภูมิใจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ และวิธีการพัฒนาสุ ขภาพกาย/สุ ขภาพจิตวัยรุ่ น
2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อครอบครัว เพื่อน และสังคมตามหลักวัฒนธรรมไทย
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3. วางแผนป้ องกัน อันตราย จากโรคติดต่อ สิ่ งเสพติดและการใช้ยา
4. วิเคราะห์และแก้ปัญหาสุ ขภาพวัยรุ่ น
5. แสดงออกพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
6. ปฏิบตั ิโครงงานเพื่อแก้ปัญหาสุ ขภาพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ พัฒนาการและทักษะการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง รู ้หลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดูแล
รักษาสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ปั ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
ที่ ได้รับอิ ทธิ พลจากสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย การปฏิ บตั ิ ตนในการป้ องกันโรค การป้ องกันอันตรายจาก
สิ่ งเสพติด การใช้ยา และการแก้ปัญหาสุ ขภาพ
2000-1603
การออกกาลังกายเพือ่ เสริมสร้ างสมรรถภาพในการทางาน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและรู ปแบบในการออกกาลังกาย และการเสริ มสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย
2. สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ให้พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ให้ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเป็ นประจา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและรู ปแบบของการออกกาลังกาย
2. ประยุกต์การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกาลังกายเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ของร่ างกายและจิตใจ
4. ปฏิบตั ิโครงงานเกี่ยวกับการออกกาลังกาย
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและรู ป แบบการออกกาลังกาย กลไกของร่ า งกาย
การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล หรื อกิจกรรมนันทนาการ และการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายให้สามารถทางานได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปฏิ บ ัติ โ ครงงานการออกกาลัง กายด้ว ยกิ จ กรรมที่ เ หมาะสมส าหรั บ ตนเองเพื่ อ พัฒ นา
สมรรถภาพทางกายให้เป็ นไปตามเป้ าหมายพร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2000-1604
การป้ องกันตนเองจากภัยสั งคม
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ สั ม พัน ธภาพระหว่ า งเพศในวัย รุ่ น ปั จ จั ย เสี่ ย งและสถานการณ์
ที่ไม่ปลอดภัย
2. เพื่อให้มีทกั ษะในการป้ องกันตนเองโดยใช้ศิลปะการป้ องกันตัว
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการเสริ มสร้างความสมบูรณ์ทางกายโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างเพศในวัยรุ่ น ปัจจัยเสี่ ยงและสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
2. ออกกาลังกายเพื่อป้ องกันตนเองโดยใช้ศิลปะการป้ องกันตัว
3. ปฏิบตั ิโครงงาน ออกแบบกิจกรรมนันทนาการโดยประยุกต์ใช้ท่าทางจากศิลปะการป้ องกันตัว
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ เจตคติ และค่านิ ยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย ปั จจัยเสี่ ยง
ในการใช้สารเสพติ ดและการคุกคามทางเพศ ฝึ กการออกกาลังกายและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้วยศิ ลปะ
การป้ องกันตัว กิ จกรรมนันทนาการที่ เสริ มสร้างเจตคติ ที่ดีในการออกกาลังกาย การสร้างมนุ ษยสัมพันธ์และ
การปฏิบตั ิตนเพื่อนาไปสู่การป้ องกันตนเองจากภัยสังคมและสภาพแวดล้อมที่เป็ นอันตราย
2000-1605
พลศึกษาเพือ่ พัฒนากายภาพเฉพาะทาง
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ หลักความปลอดภัยในการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพร่ างกายของตนเอง
2. มีทกั ษะในการเล่นกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของร่ างกาย (บรรดิการทางพลศึกษา)
3. มีเจตคติที่ดีต่อการนาทักษะกีฬา ไปประยุกต์ใช้พฒั นาบุคลิกภาพและออกกาลังกายได้อย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเล่นกีฬา
2. พัฒนากล้ามเนื้อเฉพาะส่ วน
3. ประยุกต์ใช้การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ กฎ กติ กา มารยาท ฝึ กปฏิ บตั ิ ทกั ษะในการเคลื่อนไหวเบื้ องต้นของกี ฬาเฉพาะทางแต่ละ
ชนิ ดตามความสามารถและความสนใจของแต่ละบุ คคล ฝึ กการพัฒนากล้ามเนื้ อตามลักษณะเฉพาะส่ วนบุ คคล
นาไปสู่การประยุกต์ใช้การออกกาลังกายในชีวิตประจาวันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
2000-1606
การจัดระเบียบชีวติ เพือ่ ความสุ ข
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจในหลักการ กระบวนการและวางแผนส่ งเสริ มสุ ขภาพตามพัฒนาการของตนเองและครอบครัว
2. สามารถป้ องกันและหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยา สารเสพติ ด สื่ อ
และความรุ นแรง
3. สามารถเลือกใช้ระบบบริ การสุ ขภาพ
4. มีทกั ษะการปฐมพยาบาล
5. ตระหนักในแนวทางการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และวางแผนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
3. วางแผนป้ องกันอันตรายจาก อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยา สารเสพติด สื่ อและความรุ นแรง
4. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบตั ิโครงงานเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สุ ข บัญญัติ แ ห่ งชาติ เ พื่ อ การเสริ มสร้ า งสุ ข ภาพของตนเองและครอบครั ว เพื่ อ ป้ องกัน
ผลกระทบจากการขาดการออกกาลังกายและการรับประทานอาหารที่ ไม่เหมาะสม โรคติ ดต่อและโรคไม่ติดต่อ
พฤติ กรรมทางเพศที่ ส่งผลต่ อสุ ขภาวะทางเพศและโรคเอดส์ โดยคานึ งถึ งบริ บทของสังคม การหลีกเลี่ยงและ
ป้ องกันอันตรายจากสิ่ งเสพติดและอุบตั ิเหตุ ปฏิบตั ิการปฐมพยาบาลจากอันตรายในชี วิตประจาวัน การเตรี ยมการ
เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติและภัยพิบตั ิ การใช้ยา สารเสพติ ด สื่ อและความรุ นแรง การใช้ระบบบริ การสุ ขภาพ
เพื่อนาไปสู่การสร้างเสริ มสุ ขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับสุ ขอนามัยของระบบสื บพันธุ์
2. เสริ มสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่นตามหลักการ
3. สามารถประเมินโอกาสเสี่ ยงจากพฤติกรรมทางเพศ และปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อม
4. ตระหนักรู ้ในคุณค่ าของตนเอง สร้างแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลื อกแนวทางการดาเนิ นชี วิตอย่างมี
สุ ขภาวะ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสุ ขอนามัยของระบบสื บพันธ์ พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่ น
2. ทักษะด้านการจัดการเรื่ องสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการตัดสิ นใจ
3. วิเคราะห์อิทธิ พลทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ
4. แสดงความรู ้การป้ องกันการรับเชื้อเอชไอวี
5. ปฏิบตั ิโครงงานเกี่ยวกับ เป้ าหมายและแนวปฏิบตั ิในการดาเนินชีวิตที่มีสุขภาวะ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ พัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ วยั รุ่ น การดูแลสุ ขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับ
ความคาดหวังต่ อบทบาทและความรั บผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสิ นใจ การต่ อรองและการ
สื่ อสารความต้องการตามความคิดเห็นและความรู ้สึก การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพ
ในสิ ทธิ ของผูอ้ ื่ น สิ ทธิ ในการแสดงออกตามวิถีชี วิตทางเพศภายใต้กรอบของกฎหมายว่าด้วยเพศ สังคมและ
วัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู ้สึกและพฤติกรรม การเลือกใช้แหล่งบริ การช่วยเหลือที่เป็ นมิตรในพื้นที่
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2000- 1608
สิ่ งเสพติดศึกษา
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ งเสพติด
2. สามารถประยุกต์ใช้ทกั ษะต่างๆในการตัดสิ นใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตจริ ง
3. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากใช้ยาเสพติด และความรุ นแรง
4. มีเจตคติที่ดีในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งเสพติดและหลักการป้ องกัน
2. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดโดยใช้หลักการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสิ นใจ
3. ดูแลสุ ขภาพและแนวทางฟื้ นฟูภายหลังการบาบัด
4. ปฏิบตั ิโครงงานเกี่ยวกับการส่ งเสริ มพฤติกรรมที่ดีต่อตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สิ่ งเสพติด เยาวชนกับสิ่ งเสพติด สภาพปั ญหาสิ่ งเสพติด ความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งเสพติดที่กาลัง
ระบาด สาเหตุ อาการและการป้ องกันการติดสิ่ งเสพติด ผลกระทบของการติดสิ่ งเสพติดด้านบุคลิกภาพและจิตใจ
ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านเศรษฐกิจและสังคม สถานที่และการบาบัดผูต้ ิดสิ่ งเสพติด แนวทางการฟื้ นฟูและส่ งเสริ ม
สภาพร่ า งกายและจิ ต ใจภายหลัง การบ าบัด กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สิ่ ง เสพติ ด ความสามารถในการปรั บ ตัว
ในสภาพแวดล้อมที่เป็ นแหล่งของสิ่ งเสพติด การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ประชาสังคม) กิจกรรมที่ส่งเสริ ม
พฤติ กรรมที่ ดีต่อสังคมและชุ มชน กลยุทธ์ในการปฏิเสธ ทักษะในการสื่ อสารที่ ดี รวมทั้งทักษะในการแสดงออก
อย่างมัน่ ใจและการโต้ตอบ
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจพัฒนาการวัยรุ่ น
2. สามารถใช้หลักการเกี่ยวกับโภชนาการและการออกกาลังกายเพื่อดูแลสุ ขภาพ
3. สามารถเลือกใช้บริ การสุ ขภาพ
4. มีทกั ษะในการปฐมพยาบาล
5. มีเจตคติที่ดีในการเสริ มสร้างความปลอดภัยในชีวิต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุ่ น หลักการกระบวนการและวางแผนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2. ใช้หลักโภชนาการเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพ
3. ออกกาลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักการ
4. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
5. วางแผนป้ องกันอันตรายจาก อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยา สารเสพติด สื่ อและความรุ นแรง
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6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
7. ปฏิบตั ิโครงงานเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การวิ เ คราะห์ พ ัฒ นาการทางกายของวัย รุ่ น เพศและพฤติ ก รรมทางเพศ
ที่เหมาะสมตามวิถีและสังคมไทย ความสาคัญของโภชนาการและการออกกาลังกายที่มีผลต่อการดูแลรักษาสุ ขภาพ
การปฐมพยาบาล การใช้บริ การด้านสาธารณสุ ข การร่ วมมือกับชุมชนในการเสริ มสร้างความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยใช้กิจกรรมทางพลศึ กษา ปฏิบตั ิ โครงงานเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
ของตนเอง
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างเสริ มสุ ขอนามัย สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค
2. สามารถดูแลรักษาสุ ขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต ของตนเองและครอบครัวตามหลักการ
3. มีทศั นคติที่ดีต่อการออกกาลังกายเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสร้างเสริ มสุ ขอนามัย สมรรถภาพและการป้ องกันโรค
2. บริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพตามหลักโภชนาการ
3. วางแผนป้ องกัน อันตราย จากโรคติดต่อ สิ่ งเสพติดและการใช้ยา
4. ปฏิบตั ิโครงงานด้วยเกม กีฬาไทยหรื อกีฬาสากลเพื่อคุณภาพชีวิต
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เ กี่ ย วกับ การด าเนิ นชี วิตเรื่ องหลักปฏิ บตั ิ เ กี่ ยวกับ การดูแลสุ ขอนามัยและพฤติ กรรม
ทางเพศในวัยรุ่ น อาหารและโภชนาการเพื่อสุ ขภาพ การใช้ยา การป้ องกันอันตรายจากสิ่ งเสพติด การเสริ มสร้าง
สมรรถภาพทางกาย คุณค่าของการพัฒนาคุณภาพชี วิตด้วยกิจกรรมกีฬา การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดว้ ยการ
เล่นเกม กีฬาไทย หรื อกีฬาสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านสุ ขภาพ
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
วิชาชีพพื้นฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2001-1001
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007
2001-2001

ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

วิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

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

2100-1001
2100-1002
2100-1003
2100-1004
2100-1005
2100-1006
2100-1007
2100-1008
2100-1009
2100-1010
2100-1011

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
งานฝึ กฝี มือ 1
งานฝึ กฝี มือ 2
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์เบื้องต้น
งานถอดประกอบเครื่ องกลเบื้องต้น
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
เขียนแบบเครื่ องกลเบื้องต้น
เทคนิคการบาบัดน้ าเสี ย

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

2100-1301
2100-1302
2100-1303
2100-1304

เขียนแบบเบื้องต้น
ฝึ กฝี มืองานไม้
ศิลปะและภาพร่ าง
กฎหมายก่อสร้าง

1-3-2
0-6-2
1-3-2
2-0-2
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

2001-1001
ความรู้ เกีย่ วกับงานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับมาตรฐานอาชี พ องค์กรและการบริ หารงานในองค์กร หลักการปฏิ บตั ิ ตนในงานอาชี พ
หลักการบริ หารงานคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางาน
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและหลักการบริ หารงานให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชี พ องค์กรและการบริ หารงานในองค์กร หลักการปฏิบตั ิตนในงาน
อาชีพ หลักการบริ หารงานคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางาน
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตน องค์กรและงานอาชีพ
3. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับมาตรฐานอาชี พ องค์กรและการบริ หารงานในองค์กร หลักการปฏิ บตั ิ ตนในงานอาชี พ
หลักการบริ หารงานคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางาน
2-0-2
2001-1002
การเป็ นผู้ประกอบการ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก การวางแผนเป้ าหมายชี วิ ต ด้ว ยวงจรควบคุ มคุ ณ ภาพ การเป็ นผูป้ ระกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิ น หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่ มผลผลิ ตเบื้ องต้น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถจัดทาแผนธุ รกิ จอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และหลักการ
บริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
ประหยัดและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้ าหมายชี วิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็ นผูป้ ระกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิ น หลักการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่ มผลผลิ ตเบื้ องต้น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนธุรกิจอย่างง่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาเนินงาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดาเนินงาน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับการวางแผนเป้ าหมายชี วิตด้วยวงจรควบคุ มคุ ณภาพ การออมและการลงทุ น การเป็ น
ผูป้ ระกอบการ การจัด หาและการวางแผนทางการเงิ น กฎหมายที่ เ กี่ ย วกับ การเป็ นผูป้ ระกอบการ รู ป แบบ
แผนธุ รกิ จ หลักเบื้ องต้นในการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่ มผลผลิ ตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการเป็ นผูป้ ระกอบการ
2001-1003
พลังงานและสิ่ งแวดล้ อม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมในการดาเนิ นชี วิตประจาวันและ
งานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่ งแวดล้อม
3. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมตามข้อกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
4. ประยุกต์ใช้หลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาในชุ มชน
และสังคม
5. เลือกใช้พลังงานทดแทนในการดาเนินชีวิต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของพลังงาน
และสิ่ งแวดล้อมกับการดารงชี วิต ปั ญหาการใช้พลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม หลักและวิธีการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม การป้ องกันและแก้ไขปัญหา พลังงานทดแทน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
2001-1004
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. สามารถดาเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและป้ องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทางาน
3. สามารถปรับปรุ งสภาพการทางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. มีจิตสานึกและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. วางแผน ดาเนินการเบื้องต้นในการควบคุม ป้ องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทางาน
3. วางแผนปรับปรุ งสภาพการทางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อ่านและปฏิบตั ิตามเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
5. เลือก ใช้เครื่ องป้ องกันอันตรายตามสถานการณ์
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชี พ มลพิษ โรคและอุบตั ิภยั
ที่ เกิ ดจากการทางานและการควบคุ มป้ องกัน การปรั บปรุ งสภาพการทางานตามหลักการยศาสตร์ การจัดการ
อาชี วอนามัย และความปลอดภัย เบื้ อ งต้น เครื่ อ งหมายและสัญ ลักษณ์ ค วามปลอดภัย เครื่ องป้ องกันอันตราย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2001-1005
การอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อมในงานอาชีพ
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชี พ
2. มีความเข้าใจหลักการใช้ทรัพยากรในงานอาชีพ
3. มีความเข้าใจวิธีการจัดการสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
2. วางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อมในการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ และพื้ นฐานความรู ้ ทาง
นิเวศวิทยา สาหรับการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ โดยทางตรงและทางอ้อม การป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิดในงานอาชีพ
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2001-1006
กฎหมายแรงงาน
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
2. เข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
2. ปฏิบตั ิตามวิธีการ ขั้นตอนปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การคุม้ ครองแรงงาน
แรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม เงิ นทดแทน ความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ภาคธุรกิจ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม
2001-1007
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. มีความสามารถเกี่ยวกับการป้ องกันอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงาน
3. มีความตระหนักเรื่ องความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานทัว่ ไป
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันและระงับอัคคีภยั โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในอาชี พ สาเหตุ และความสู ญเสี ยของอุบตั ิ เหตุ และการป้ องกัน
ในการปฏิบตั ิงานอาชี พ การป้ องกันและระงับอัคคีภยั โรคอันเนื่ องจากการประกอบอาชี พ หลักการความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเครื่ องมือ เครื่ องจักร ไฟฟ้ า สารเคมี และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
2001-2001
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1-2-2

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชี พ การใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์ เน็ต ใช้ระบบปฏิ บตั ิ การคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
สาเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กบั ระบบสารสนเทศ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิ วเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิ บตั ิ การ
โปรแกรมสาเร็ จรู ปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
5. สื่ อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชี พ การใช้ระบบปฏิบตั ิการ
(Windows , Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคาเพื่อจัดทาเอกสารในงานอาชี พ การใช้
โปรแกรมตาราง ทาการเพื่อการคานวณในงานอาชี พ การใช้โปรแกรมการนาเสนอผลงาน หรื อการใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปอื่ น ๆ ตามลักษณะงานอาชี พ การใช้อินเทอร์ เน็ ตสื บค้นข้อมูลเพื่ องานอาชี พ และการสื่ อสารข้อมูล
สารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ กบั
ระบบสารสนเทศและงานอาชีพ

กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2100-1001
เขียนแบบเทคนิคเบือ้ งต้ น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาพฉาย ภาพตัด และภาพ
สามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความละเอี ยดรอบคอบ เป็ นระเบี ยบ สะอาด ตรงต่อเวลา
มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงวิธีการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ
2. อ่านและเขียนแบบภาพชิ้นส่ วนสองมิติ
3. อ่านและเขียนแบบภาพสามมิติ
4. เขียนภาพฉาย ภาพช่วยและภาพตัด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิ คเบื้องต้น การใช้และการบารุ งรักษาเครื่ องมือ
เขี ยนแบบ มาตรฐานงานเขี ยนแบบเทคนิ ค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรู ปเรขาคณิ ต การกาหนดขนาดของมิติ
มาตราส่ วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตัดและสัญลักษณ์เบื้องต้น ในงาน
ช่างอุตสาหกรรม
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2100-1002
วัสดุงานช่ างอุตสาหกรรม
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจาแนก ชนิ ด คุณลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานของ
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
2. สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และการจัดเก็บได้ตรงตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและตระหนัก เห็นคุณค่าของวัสดุ และนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจาแนก ชนิ ด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานวัสดุ
อุตสาหกรรม
2. เลือกใช้วสั ดุอุตสาหกรรมได้ตรงตามลักษณะงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับคุณลักษณะ ชนิ ด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ การเลือกวัสดุในงาน
อุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิ พลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
วัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสงั เคราะห์ วัสดุงานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่ อนและการป้ องกันหลักการ
ตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น
2100-1003
งานฝึ กฝี มือ 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

0-6-2

1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้น
2. ปฏิบตั ิงานโดยใช้เครื่ องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณี ต เรี ยบร้ อย ละเอี ยด
รอบคอบ เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้นตามคู่มือ
2. วัดและร่ างแบบชิ้นงานโลหะ
3. แปรรู ปและประกอบชิ้นงานโลหะด้วยเครื่ องมือกลทัว่ ไป
4. ลับคมตัดเครื่ องมือกลทัว่ ไป
5. หล่อชิ้นงานตามแบบกาหนด
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติเ กี่ ยวกับการใช้ การบารุ งรั กษาเครื่ อ งมื อและเครื่ อ งมื อกลเบื้ องต้น งานวัด และตรวจสอบ งาน
ร่ างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทาเกลียว งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น งานหล่อ
เบื้องต้น และการประกอบชิ้นงาน สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
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2100-1004

งานฝึ กฝี มือ 2
0-6-2
วิชาบังคับก่อน : 2100-1003 งานฝึ กฝี มือ 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ ผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน ได้อย่างถูกต้อง
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แก้ปัญหา และนาไปประยุกต์ใช้กบั งานอื่นได้
3. มี เจตคติ แ ละกิ จนิ สัยที่ ดี ในการทางานด้วยความคิ ดสร้ างสรรค์ อดทน ปลอดภัย ประณี ต เรี ย บร้ อย
ละเอียดรอบคอบ เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ แก้ไขปั ญหา และรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. สร้างชิ้นงานโลหะตามแบบด้วยเครื่ องมือกลทัว่ ไป
2. ชุบเคลือบผิวชิ้นงานสาเร็ จรู ปตามแบบ
3. ชุบแข็งชิ้นงานเหล็กกล้า ตามแบบ
4. ดัดขึ้นรู ปชิ้นงานตามแบบ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการจัดทาชิ้ นงาน โดยมีองค์ประกอบการปฏิ บตั ิ ดา้ น งานร่ างแบบ งานวัดและตรวจสอบ
งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทาเกลียว งานคว้านฝังหัวสกรู งานเคาะขึ้นรู ป งานย้ าหมุด
งานตัด งานปรับและประกอบ งานชุบเคลือบผิวสาเร็ จรู ป งานชุ บแข็ง งานดัด งานเครื่ องมือกล
2100-1005
งานเชื่อมและโลหะแผ่ นเบือ้ งต้ น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการเชื่อมแก๊ส การเชื่อมไฟฟ้ าและงานโลหะแผ่น
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานเชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้ าและการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ในงานเชื่อม
3. มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานขึ้นรู ปโลหะแผ่น รู ปทรงเรขาคณิ ตและใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์โลหะแผ่น
4. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สัย ที่ ดี ในการท างานด้วยความละเอี ย ดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบี ย บ สะอาด
ตรงต่อเวลามีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ หลักการกระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้ า
2. เชื่อมแล่นประสานและตัดแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส
3. เชื่อมอาร์กลวดหุม้ ฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
4. เขียบแบบแผ่นคลี่ลงแผ่นงานตามแบบ
5. ขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นตามแบบ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการเบื้ องต้นของกระบวนการเชื่ อมและโลหะแผ่น หลักความปลอดภัยใน
การปฏิ บัติงาน การเลื อ กใช้วสั ดุ เครื่ องและอุ ป กรณ์ งานเชื่ อม ท่ า เชื่ อม รอยต่ อที่ ใ ช้ใ นงานเชื่ อ มและการแล่ น
ประสาน การประกอบติ ดตั้งเครื่ องมื ออุปกรณ์ งานเชื่ อมแก๊ ส การแล่ นประสาน (Brazing) และเชื่ อมไฟฟ้ า
การเริ่ มต้นอาร์ ก การเชื่ อมเดินแนว ต่อมุม ต่อตัวที เครื่ องจักรและเครื่ องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การเขี ยนแบบ
แผ่นคลี่ การถ่ายแบบ การเข้าขอบ การทาตะเข็บ การย้ าหมุด การบัดกรี (Soldering) การขึ้นรู ปด้วยการพับ ดัด ม้วน
เคาะ และประกอบชิ้นงาน
2100-1006
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ เบือ้ งต้ น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ เข้า ใจ และน าไปใช้ ง านเกี่ ย วกับ หลัก การท างาน ระบบความปลอดภัย ในงานไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ การเตรี ยมอุปกรณ์ ประกอบ
ทดสอบวงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สัย ที่ ดี ในการท างานด้ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบี ย บ สะอาด
ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและความปลอดภัย
2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้ าเบื้องต้น
3. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ าเบื้องต้น
4. ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ แหล่งกาเนิ ด
ไฟฟ้ า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้ าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์
ป้ องกันไฟฟ้ าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้ า รี เลย์ ไมโครโฟน ลาโพง อุปกรณ์
สารกึ่ งตัวนา การบัดกรี การใช้มลั ติ มิเตอร์ เครื่ องกาเนิ ดสัญญาณ ออสซิ ลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
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2100-1007
งานถอดประกอบเครื่องกลเบือ้ งต้ น
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1-3-2

1.
2.
3.
4.
5.

มีความเข้าใจหลักการทางานของเครื่ องกล
รู ้และเข้าใจการใช้เครื่ องมือถอดประกอบและเครื่ องมือวัดละเอียดชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์
มีทกั ษะในการถอดประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์และเครื่ องกลเบื้องต้น
มีทกั ษะวัดขนาดชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์และเครื่ องกลเบื้องต้น
มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สัย ที่ ดี ในการท างานด้วยความละเอี ย ดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบี ย บ สะอาด
ตรงต่อเวลามีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางาน การปรับตั้ง เครื่ องยนต์และเครื่ องกลเบื้องต้น ตามคู่มือ
2. ถอดประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์และเครื่ องกลเบื้องต้นตามหลักและกระบวนการ
3. วัดขนาดชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์และเครื่ องกลเบื้องต้น
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิหลักการทางานของเครื่ องกล การถอดประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องกล เครื่ องมือถอดประกอบ
เครื่ องมือวัดขนาดชิ้นส่ วนเครื่ องกลและเครื่ องยนต์เบื้องต้น ถอดประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องกลและเครื่ องยนต์เบื้องต้น
วัดขนาดชิ้นส่ วนเครื่ องกลและเครื่ องยนต์เบื้องต้น
2100-1008
งานเครื่องมือกลเบือ้ งต้ น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางาน การคานวณที่ใช้ในงานเครื่ องมือกลพื้นฐาน
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการ ตัด เจาะ กลึง ไส งานด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบียบ สะอาด
ตรงต่อเวลามีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางาน การบารุ งรักษา การปรับตั้ง การใช้งานเครื่ องมือกลพื้นฐานตามคู่มือ
2. คานวณค่าความเร็ วรอบ ความเร็ วตัด อัตราการป้ อนงานเครื่ องมือกลพื้นฐาน
3. ลับคมตัด งานกลึง งานไส และงานเจาะ ตามคู่มือ
4. ลับ มี ด กลึ งปาดหน้า มี ด กลึ งปอก งานลับ ดอกสว่ า น งานกลึ งปาดหน้า กลึ งปอก งานไสราบและ
ไสบ่าฉาก ตามคู่มือ
5. เจาะรู และรี มเมอร์ ตามแบบสั่งงาน
6. กลึงขึ้นรู ปชิ้นงานโลหะตามแบบสัง่ งาน
7. ไสปรับขนาดชิ้นงานโลหะตามแบบสัง่ งาน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ งานเกี่ ยวกับ หลักความปลอดภัย ในการปฏิ บ ัติงานเครื่ อ งมื อ กล ชนิ ด ส่ ว นประกอบ
การทางาน การใช้งานและการบารุ งรั กษาเครื่ องมือกลเบื้ องต้น การคานวณค่ าความเร็ วรอบ ความเร็ วตัด อัตรา
การป้ อน ปฏิ บตั ิ งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก ไสราบ ไสบ่าฉาก เจาะรู และรี มเมอร์ งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้า
มีดกลึงปอก ดอกสว่าน
2100-1009
งานนิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์ เบือ้ งต้ น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุมการทางานระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สัย ที่ ดี ในการท างานด้ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบี ย บ สะอาด
ตรงต่อเวลามีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์ตามคู่มือ
2. ต่อวงจรควบคุมการทางานระบบนิวแมติก
3. ต่อวงจรควบคุมการทางานระบบไฮดรอลิกส์
4. ติดตั้งระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมด้วยมือและระบบอัตโนมัติ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการทางานนิ วเมติ กส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ชนิ ด สัญลักษณ์ โครงสร้าง
การทางานและการทดสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ การอ่าน การเขียนวงจรและต่อวงจรควบคุมทิศทาง
วงจรปรับความเร็ ว วงจรเรี ยงลาดับ วงจรหน่วงเวลา วงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) และวงจรควบคุมโดยอัตโนมัติ
(Automatic) ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
2100-1010
เขียนแบบเครื่องกลเบือ้ งต้ น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่ องกล การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบเครื่ องกลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาพฉาย ภาพตัด และภาพสามมิติ
ตามมาตรฐานเขียนแบบเครื่ องกล
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความละเอี ยดรอบคอบ เป็ นระเบี ยบ สะอาด ตรงต่อเวลา
มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนแบบเทคนิคเครื่ องกล การใช้เครื่ องมือ การบารุ งรักษาอุปกรณ์เขียนแบบ
ตามหลักการ
2. อ่านและเขียนแบบภาพฉาย ภาพสเกตซ์ ภาพตัด และภาพสามมิติ ตามแบบสัง่ งาน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลักการอ่ า นแบบ เขี ย นแบบเครื่ อ งกลเบื้ อ งต้น การใช้แ ละการบ ารุ งรั กษา
เครื่ องมือเขี ยนแบบ มาตรฐานงานเขี ยนแบบเครื่ องกล เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้ างรู ปเรขาคณิ ต กา รกาหนด
ขนาดของมิติ มาตราส่ วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตัดและแบบสั่งงาน
การผลิต (Working Drawing)
2100-1011
เทคนิคการบาบัดน้าเสี ย
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ ยวกับปั ญหามลพิ ษจากน้ าทิ้งแหล่งชุ มชนและแนวทางการแก้ปัญหา เทคนิ คการเก็บ
ตัวอย่างและการวิเคราะห์น้ า การตรวจสอบค่าพารามิเตอร์และกระบวนการบาบัดน้ าเสี ย
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งและวัดปริ มาณการไหลในรางระบายเปิ ดของน้ าทิ้งแหล่งชุมชน
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ตวั อย่างน้ า และดาเนินการบาบัดน้ าเสี ย
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดี ในการทางานด้วยความอดทน มี ความซื่ อสัตย์และรั บผิด ชอบ มี แบบแผน
ตระหนักถึงความปลอดภัย และคุณค่าของทรัพยากร สิ่ งแวดล้อม และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบาบัดน้ าเสี ย
2. เก็บและเก็บรักษาตัวอย่างน้ าทิ้ง
3. วัดปริ มาณน้ าทิ้งในรางระบายเปิ ดและในท่อซึ่ งน้ าไหลไม่เต็มท่อ
4. ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ของน้ า
5. ปฏิ บตั ิ การทดลองบาบัดน้ าเสี ยตามกระบวนการบาบัดทางกายภาพ ทางเคมี ทางชี วภาพ และโดยวิธี
ธรรมชาติ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ การบาบัดน้ าเสี ยจากแหล่งชุ มชน แนวทางแก้ไขปั ญหามลพิ ษจากน้ าทิ้ งแหล่งกาเนิ ด
ผลกระทบที่เกิ ด เทคนิ คการเก็บและเก็บรักษาตัวอย่างน้ าทิ้ง การวัดปริ มาณน้ าทิ้งในรางระบายเปิ ดและในท่อซึ่ ง
น้ าไหลไม่เต็มท่อ เทคนิ คการวิเคราะห์ตวั อย่างน้ า การตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ ของน้ าทางกายภาพ ทางเคมี และ
ทางชี วภาพ มาตรฐานคุ ณภาพน้ าทิ้ ง ระบบบ าบัด น้ า เสี ย จากแหล่งชุ มชนและกระบวนการบ าบัด ทางกายภาพ
ทางเคมี ทางชีวภาพ และโดยวิธีธรรมชาติ
2100-1301
เขียนแบบเบือ้ งต้ น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการเขียนแบบ และดูแลรักษา เครื่ องมืออุปกรณ์ใน
การเขียนแบบ
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการเขียนแบบเส้น รู ปร่ าง รู ปทรง เรขาคณิ ต และอักษรประกอบแบบ
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความประณี ตเรี ยบร้ อย เป็ นระเบี ยบ สะอาด ตรงต่ อเวลา
มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการเขียนแบบ และดูแลรักษา เครื่ องมืออุปกรณ์
2. เขียนแบบรู ปทรงเรขาคณิ ต เขียนแบบภาพ 2 มิติ 3 มิติ
3. เขียนแบบขยายส่ วนประกอบอาคารอย่างง่าย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเส้นลักษณะต่างๆ เครื่ องมือและอุปกรณ์ ในการเขียนแบบ
การใช้มาตราส่ วน การบอกขนาด มิติ รู ปทรงเรขาคณิ ต 2 มิติ 3 มิติ และการเขียนแบบขยายส่ วนประกอบอาคาร
อย่างง่าย
2100-1302
ฝึ กฝี มืองานไม้
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

0-6-2

1. รู ้ แ ละเข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก การการลับ ปรั บ แต่ ง บ ารุ งรั กษา ซ่ อ มแซมเครื่ อ งมื อ งานไม้ วัด ขนาด
ร่ างแบบ ไส เจาะ เพลาะ ตัดไม้
2. มีทกั ษะเกี่ ยวกับการลับ ปรับ แต่ง บารุ งรักษา ซ่ อมแซมเครื่ องมืองานไม้ วัดขนาด ร่ างแบบ ไสเจาะ
เพลาะ ตัด ประกอบ และตกแต่งชิ้นงานไม้
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย มีความคิดสร้างสรรค์ เป็ น
ระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานและการใช้งาน เครื่ องมืองานไม้
2. ลับ ปรับ แต่ง วัด ร่ างแบบ ไส เจาะ เพลาะ ตัด ประกอบ ตกแต่งชิ้นงานไม้ ตามหลักการ
3. บารุ งรักษาและซ่อมเครื่ องมืองานไม้หลังการใช้งานตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการ ลับ ปรับ แต่ง บารุ งรักษา ซ่ อมแซมเครื่ องมือช่ างไม้ วัดขนาด ร่ างแบบ ไส ตัด เจาะ
ประกอบและตกแต่งชิ้นงาน
2100-1303
ศิลปะและภาพร่ าง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจในหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคการเขียนภาพร่ างด้วยดินสอ
2. มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับสี ทฤษฎี และจิตวิทยาสี
3. สามารถเขียนภาพร่ างหุ่นนิ่ง
4. สามารถจัดองค์ประกอบศิลป์ และการใช้สีตามทฤษฎี และจิตวิทยาสี
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน มีความประณี ต เรี ยบร้อย มีความซื่ อสัตย์และตรงต่อเวลา
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการศิลปะและภาพร่ าง
2. จัดทางานศิลปะและร่ างภาพตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกต์ใช้หลักการทางศิลปะและภาพร่ างได้เหมาะสมกับงานสถาปัตยกรรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ สี ทฤษฎีสี จิตวิทยาสี เทคนิ คการเขียนภาพร่ างด้วย
ดินสอ เขียนภาพร่ างหุ่นนิ่งและการจัดองค์ประกอบศิลป์
2100-1304
กฎหมายก่ อสร้ าง
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการของพระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติ เทศบัญ ญัติ กฎกระทรวงและกฎหมายแรงงาน
และสัญญาที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
2. มีความสามารถในการร่ างและเขียนสัญญา เอกสารประกอบสัญญา
3. ข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
4. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพก่อสร้าง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกฎหมายและสัญญาการก่อสร้าง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเขียนสัญญาการก่อสร้าง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับหลักการของพระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎกระทรวงและกฎหมายแรงงาน
สัญญาก่ อสร้ าง เอกสารประกอบสัญญา การร่ างและเขี ยนสัญญา ข้อกาหนดต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับงานก่ อสร้ างและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
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สาขาวิชาช่ างก่อสร้ าง
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
2106-1001
พื้นฐานงานไม้
2106-1002
พื้นฐานงานปูน
2106-1003
วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทางาน
2106-1004
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
2106-1005
การสารวจงานก่อสร้าง 1
2106-1006
กลศาสตร์โครงสร้าง 1

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2106-2001
ปฏิบตั ิงานโครงสร้างอาคาร
2106-2002
อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปั ตยกรรม
2106-2003
อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง
2106-2004
ประมาณราคางานโครงสร้าง
2106-2005
ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม
2106-2006
วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทางาน 2
2106-2007
การสารวจงานก่อสร้าง 2
2106-2008
หุ่นจาลองโครงสร้าง
2106-2009
งานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ดว้ ยเครื่ องจักรกล
2106-2010
งานสี และการเคลือบผิว

1-9-4
2-3-3
2-3-3
1-2-2
1-2-2
2-0-2
1-3-2
1-3-2
0-6-2
1-3-2

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2106-2101
ปฏิบตั ิงานส่ วนประกอบของอาคาร
2106-2102
งานปูนตกแต่งผิว
2106-2103
งานระบบท่อและสุ ขภัณฑ์
2106-2104
เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
2106-2105
เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
2106-2106
คอมพิวเตอร์ เพื่องานก่อสร้าง
2106-2107
งานอลูมิเนียมและประมาณราคา
2106-2108
ไฟฟ้ าในอาคาร
2106-2109
อุปกรณ์อาคาร

0 - 12 - 4
0-6-2
1-3-2
1-4-3
1-4-3
1-2-2
0-6-2
1-3-2
2-0-2
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2106-2110
2106-2111
2106-2112
2106-2113
2106-2114
2106-2115
2106-2116
2106-2117

งานเชื่อมเบื้องต้น
กลศาสตร์โครงสร้าง 2
การคานวณและเขียนแผนที่
คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์สาหรับช่างก่อสร้าง
การซ่อมบารุ งรักษาอาคาร
เทคนิคคอนกรี ต
ภาพร่ างงานก่อสร้าง
ปฏิบตั ิงานช่างก่อสร้าง
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

2106-1001
พืน้ ฐานงานไม้
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการทางาน การลับ ปรับ แต่ง บารุ งรักษา ซ่ อมแซมเครื่ องมืองานไม้ การไส การตัด
การเจาะ การเพลาะ และการประกอบชิ้นงานไม้ได้ถกู ต้องปลอดภัย
2. สามารถลับ ปรับ แต่ง บารุ งรักษา ซ่อมแซมเครื่ องมืองานไม้ ไส ตัด เจาะ เพลาะ ประกอบชิ้นงานไม้ได้
ถูกต้องปลอดภัย
3. มีกิจนิสยั ในการทางาน มีวินยั มีความคิดสร้างสรรค์ รักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ การลับ ปรั บ แต่ ง และติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ป ระกอบเครื่ องไส ตัด เจาะ เพลาะ
ในงานไม้และประกอบชิ้นไม้
2. ลับ ปรับแต่งอุปกรณ์เครื่ องมืองานไม้
3. วัดและร่ างแบบ ไส ตัด เจาะ เพลาะ ชิ้นงานด้วยเครื่ องมืองานไม้
4. ประกอบชิ้นงานตามรู ปแบบต่างๆ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การลับ ปรั บ แต่ ง บารุ งรั กษา ซ่ อมแซมเครื่ องมื องานไม้ งานวัดและร่ างแบบลงบน
ชิ้นงาน ไส เจาะ เพลาะ ตัด ประกอบและตกแต่งชิ้นงาน
2106-1002
พืน้ ฐานงานปูน
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการก่ออิฐและฉาบปูนในรู ปแบบต่างๆ
2. สามารถก่ออิฐและฉาบปูนในรู ปแบบต่างๆ
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีวินยั ประณี ต รอบคอบ ความปลอดภัย รักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ การใช้เครื่ องมืองานปูน การก่ออิฐ ฉาบปูน
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์
3. ผสมปูน ก่ออิฐและฉาบปูนตามรู ปแบบต่างๆ ตามขั้นตอน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับหลักการ ก่ อ ฉาบ ผนัง เสา ด้วยวัสดุ ชนิ ดต่ าง ๆ การใช้ บ ารุ ง รั กษาเครื่ องมื อ-อุปกรณ์
และความปลอดภัย การปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน งานก่อผนังรู ปแบบต่าง ๆ งานก่อเสา และงานฉาบปูนผิวเรี ยบ
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2106-1003
วัสดุก่อสร้ างและเทคนิคการทางาน 1
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามเข้ า ใจในหลัก การ เทคนิ ค คุ ณ สมบั ติ ข องวัส ดุ -อุ ป กรณ์ และวิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งอาคาร
งานฐานราก คาน เสา พื้น โครงหลังคาของอาคารพักอาศัย
2. สามารถน าหลั ก การเทคนิ ค และวิ ธี การก่ อ สร้ างอาคาร คุ ณสมบั ติ ของวั ส ดุ -อุ ป กรณ์
มาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย
3. มีเจตคติ มีความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพก่อสร้าง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับ ชนิ ด ขนาด คุ ณสมบัติวสั ดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง จัดเก็บรั กษา และวิธีการก่อสร้าง
อาคาร งานฐานราก คาน เสา พื้น โครงหลังคาของอาคารพักอาศัย
2. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างอาคารโดยใช้อินเตอร์เน็ท
3. วิเคราะห์ เลือกใช้วสั ดุและอุปกรณ์ก่อสร้างตามหลักการ เทคนิค และวิธีการก่อสร้าง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับคุ ณสมบัติ ของวัสดุ -อุ ปกรณ์ การก่ อสร้ าง งานโครงสร้ างไม้ โลหะ คอนกรี ต การนาไปใช้
เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคาร งานฐานราก คาน เสา บันได พื้น หลังคาและโครงหลังคาของอาคารพักอาศัย
2-0-2
2106-1004
ความปลอดภัยในงานก่ อสร้ าง
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้ า ใจหลั ก การเกี่ ย วกั บ มาตรฐานความปลอดภั ย ในอาชี พ ความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ ไฟฟ้ า
การป้ องกัน และระงับอัคคีภยั การปฐมพยาบาล
2. เข้ า ใจหลั ก การ การรื้ อถอน การท าลาย การใช้ เ ครื่ องมื อ เครื่ องจั ก ร และยานพาหนะ
การเคลื่อนย้าย เก็บรักษาวัสดุ-อุปกรณ์
3. เข้าใจหลักการ การจัดอาชีวอนามัยในการทางาน
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐานความปลอดภั ย ในอาชี พ ความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ ไฟฟ้ า
การป้ องกัน และระงับอัคคีภยั การปฐมพยาบาล
2. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ การรื้ อถอน การท าลาย การใช้ เ ครื่ องมื อ เครื่ องจัก ร และยานพาหนะ
การเคลื่อนย้าย เก็บรักษาวัสดุ-อุปกรณ์
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดอาชีวอนามัยในการทางาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ มาตรฐานความปลอดภัยในอาชี พ การรื้ อถอน การทาลาย การใช้เครื่ องมือเครื่ องจักร และ
ยานพาหนะ การเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ า การป้ องกัน และระงับอัคคีภยั
การปฐมพยาบาล การจัดอาชีวอนามัยในการทางาน
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2106-1005
การสารวจงานก่ อสร้ าง 1
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจการวัดระยะด้วยเครื่ องมือชนิ ดต่าง ๆ การปรับแก้ระยะ การสารวจด้วยเข็มทิ ศ การเก็บ
รายละเอี ยดสภาพแวดล้อมในพื้ นที่ ดว้ ยเครื่ องมือชนิ ดต่ าง ๆ เพื่ อการทาแผนที่ การใช้กล้องวัดมุม
เบื้องต้น การวางแนว และการบารุ งรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ในงานสารวจ
2. สามารถเก็ บ รายละเอี ย ดสภาพแวดล้อ มในพื้ น ที่ ด ้ว ยเครื่ องมื อ ชนิ ด ต่ า ง ๆ เพื่ อ การท าแผนที่
การใช้กล้องวัดมุมเบื้องต้น การวางแนว และการบารุ งรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ในงานสารวจ
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีวินยั ความละเอียดรอบคอบ ความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานสารวจเบื้องต้นและการใช้เครื่ องมือพื้นฐานในการสารวจ
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานสารวจ
3. ปฏิบตั ิงานสารวจตามขั้นตอน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษา และปฏิ บ ั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การส ารวจเบื้ องต้ น การวั ด ระยะด้ ว ยเครื่ องมื อ ชนิ ด ต่ า ง ๆ
การปรับแก้ระยะ การสารวจด้วยเข็มทิ ศ การเก็บรายละเอี ยดสภาพแวดล้อมในพื้ นที่ ดว้ ยเครื่ องมือชนิ ดต่ าง ๆ
เพื่อการทาแผนที่ การใช้กล้องวัดมุมเบื้องต้น การวางแนว และการบารุ งรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ในงานสารวจ
2106-1006
กลศาสตร์ โครงสร้ าง 1
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานฟิ สิ กส์เบื้องต้น การสมดุลของแรง
2. สามารถค านวณ แรงโมเมนต์ก ารหาเซนทรอยด์จุด ศู น ย์ถ่ ว ง โมเมนต์ค วามเฉื่ อ ย รั ศ มี ก ารหมุ น
ความเค้นกับความเครี ยดโมดูลสั ยืดหยุน่
3. ความรับผิดชอบและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานฟิ สิ กส์เบื้องต้น
2. คานวณหาค่าแรง การรวมแรง การหาแรงลัพธ์ โมเมนต์ การสมดุลของแรง
3. คานวณหาเซนทรอยด์ จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ของความเฉื่ อย
4. คานวณหาความเค้น ความเครี ยด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครี ยด โมดูลสั ยืดหยุน่
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การพื้ น ฐานฟิ สิ ก ส์ เ บื้ อ งต้น การสมดุ ล ของแรงแรงโมเมนต์ ก ารหาเซนทรอยด์
จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ของความเฉื่ อยรัศมีการหมุนความเค้นความเครี ยดโมดูลสั ยืดหยุน่
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2106-2001
ปฏิบัตงิ านโครงสร้ างอาคาร
1-9-4
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจหลักการ ขั้น ตอน เทคนิ ค วิ ธีก ารก่ อ สร้ า งอาคาร การเลื อ กใช้เ ครื่ องมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์
ปฏิบตั ิงานโครงสร้างอาคาร
2. สามารถปฏิ บตั ิ งานโครงสร้ างอาคาร วางผัง งานฐานราก งานโครงสร้ าง และมุงหลังคาอาคาร
บ้านพักอาศัย
3. ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับ ความปลอดภัย สุ ขภาพ สิ่ งแวดล้อม มุ่งประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
4. มี กิจนิ สัยในการท างานอย่า งมี ร ะเบี ยบวิ นัย ความประณี ต ความรอบคอบ ความปลอดภัย โดยใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการ วิธีการก่อสร้างอาคาร
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร
3. ปฏิบตั ิงาน งานวางผัง งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการปฏิบตั ิงานโครงสร้างอาคาร ขั้นตอน เทคนิ ค วิธีการก่อสร้างอาคาร
การเลือกใช้เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์การทางานวางผัง งานฐานราก งานโครงสร้าง และมุงหลังคาอาคารบ้านพัก
อาศัย
2106-2002
อ่ านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
2-3-3
จุดประสงค์ รายวิชา
1. เข้าใจหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ การอ่านแบบ วิธีการเขี ยนแบบสถาปั ตยกรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างรู ปแปลน รู ปตัด รู ปด้าน แบบขยาย
2. สามารถเขี ย นแบบสถาปั ต ยกรรม แผนที่ สั ง เขป ผัง บริ เวณ แปลน รู ป ตัด รู ป ด้า น แบบขยาย
ส่ ว นประกอบของอาคาร และรายการประกอบแบบก่ อ สร้ า งอาคารที่ พ ัก อาศัย ตามเทศบัญ ญัติ
และมาตรฐานการออกแบบ
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความประณี ตเรี ยบร้ อย เป็ นระเบี ยบ สะอาด ตรงต่ อเวลา
มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการอ่านแบบ เขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย
2. เขียนรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
3. เขียนแบบ แผนที่สงั เขป ผังบริ เวณ แปลน รู ปด้าน รู ปตัด แบบขยายส่ วนประกอบของอาคาร
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษา และปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การ ขั้น ตอน กระบวนการ อ่ า นแบบ การเขี ย นแบบสถาปั ต ยกรรม
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งแปลน รู ป ตัด รู ป ด้า น แบบขยายส่ ว นประกอบของอาคาร แผนที่ สั ง เขป ผัง บริ เ วณ
และรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยตามเทศบัญญัติ และมาตรฐานการออกแบบ
2106-2003
อ่ านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้ าง
2-3-3
จุดประสงค์ รายวิชา
1. เข้าใจหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ อ่านแบบ เขียนแบบโครงสร้าง แบบขยายโครงสร้าง แบบไฟฟ้ า
แบบสุ ขาภิบาล
2. สามารถเขียนแบบโครงสร้าง แบบขยายโครงสร้าง แบบไฟฟ้ า แบบสุ ขาภิบาล และรายการประกอบ
แบบก่อสร้างของอาคารพักอาศัย
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความประณี ตเรี ยบร้ อย เป็ นระเบี ยบ สะอาด ตรงต่ อเวลา
มีความซื่ อสัตย์ ความรับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการอ่านแบบ เขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย
2. เขียนรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
3. เขียนแบบ แปลนโครงสร้าง แบบขยายโครงสร้าง แบบไฟฟ้ า แบบสุ ขาภิบาล
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลักการ อ่ า นแบบ เขี ย นแบบ แบบขยายโครงสร้ า ง ขั้นตอน และวิ ธี การเขี ย นแบบ
แบบขยายโครงสร้าง แบบไฟฟ้ า แบบสุ ขาภิบาล และรายการประกอบแบบก่อสร้างของอาคารพักอาศัย
2106-2004
ประมาณราคางานโครงสร้ าง
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการคานวณหาพื้นที่ ปริ มาตร การสารวจหาปริ มาณ การแยก
รายการวัสดุงานก่อสร้าง
2. สามารถคานวณหาพื้นที่ ปริ มาตร สารวจหาปริ มาณ แยกรายการวัสดุงานก่อสร้าง ประมาณราคา
จากข้อมูลสถิติ งานฐานราก เสา คาน พื้น บันได หลังคา
3. สามารถสรุ ปรายการประมาณราคาโครงสร้างอาคารพักอาศัย
4. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการ การประมาณราคา การหาปริ มาณวัสดุอุปกรณ์ จากงานดิน แบบหล่อ
คอนกรี ต เหล็กเสริ มคอนกรี ต การทาบัญชีรายการวัสดุของอาคารพักอาศัย
2. คานวณหาปริ มาณวัสดุอุปกรณ์จากงานดิน แบบหล่อ คอนกรี ต เหล็กเสริ มคอนกรี ต อาคารพักอาศัย
3. ทาบัญชี ร ายการวัสดุ ก่อสร้ าง ค่ าแรง ค่ า ดาเนิ นการ กาไร ภาษี แ ละสถิ ติ ต่า ง ๆ เอกสารเสนอราคา
งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การ วิ ธี ก าร การค านวณหาพื้ น ที่ ปริ ม าตร การส ารวจหาปริ ม าณ
แยกรายการวัสดุงานก่ อสร้าง ประมาณราคาจากข้อมูลสถิติ ราคาวัสดุ ค่าแรงของงานฐานราก เสา คาน พื้ น
บันได หลังคา บันทึกสรุ ปรายการประมาณราคาโครงสร้างอาคารพักอาศัย
2106-2005
ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการคานวณหาพื้นที่ ปริ มาตร การสารวจหาปริ มาณ แยกรายการ
วัสดุงานก่อสร้าง
2. สามารถคานวณหาพื้ นที่ ปริ มาตร ส ารวจหาปริ มาณ แยกรายการวัสดุ งานก่ อสร้ าง ประมาณราคา
จากข้อมูลสถิติ งานผนัง พื้นผิว งานสี และตกแต่งผิว ประตู-หน้าต่าง ไฟฟ้ า สุ ขาภิบาล
3. สามารถสรุ ปรายการประมาณราคางานสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัย
4. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนการประมาณราคาการหาพื้นที่ ปริ มาตร สารวจหาปริ มาณ แยกรายการ
วัสดุงานสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัย
2. ค านวณหาปริ มาณวัส ดุ อุ ป กรณ์ จากงานผนัง พื้ น ผิ ว งานสี แ ละตกแต่ ง ผิ ว ประตู -หน้า ต่ า ง ไฟฟ้ า
สุ ขาภิบาล
3. ทาบัญชี ร ายการวัสดุ ก่อ สร้ าง ค่ าแรง ค่ า ดาเนิ นการ กาไร ภาษี แ ละสถิ ติ ต่า ง ๆ เอกสารเสนอราคา
งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการ วิธีการ ขั้นตอนประมาณราคา ข้อมูลสถิติ คานวณหาพื้นที่ ปริ มาตร
แยกรายการวัสดุราคาวัสดุ ค่าแรง งานผนัง พื้นผิว งานสี และตกแต่งผิว ประตู-หน้าต่าง ไฟฟ้ า สุ ขาภิบาล ตามแบบ
รู ปรายการ บันทึกสรุ ปรายการประมาณราคางานสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัย
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2106-2006
วัสดุก่อสร้ างและเทคนิคการทางาน 2
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจในหลักการ เทคนิ ค คุ ณสมบัติของวัสดุ -อุปกรณ์ วิธีการการประกอบ ติ ดตั้ง ตกแต่ ง
ส่ วนประกอบของอาคาร ฝ้ าเพดาน พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง บันได ลูกกรง บัวเชิ งผนัง ห้องน้ า
บ่อบาบัด บ่อดักไขมัน ระบบสุ ขาภิบาล และวัสดุประกอบตกแต่งอาคารพักอาศัย
2. สามารถนาหลักการเทคนิค วิธีการส่ วนประกอบของอาคารพักอาศัย
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีวินยั ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ คุณสมบัติวสั ดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จัดเก็บรักษา และวิธีการประกอบ ติดตั้ง ตกแต่ง
ส่ ว นประกอบของอาคาร ฝ้ าเพดาน พื้ น ผนัง ประตู หน้า ต่ า ง บันได ลูกกรง บัวเชิ งผนัง ห้อ งน้ า
บ่อบาบัด บ่อดักไขมัน ระบบสุ ขาภิบาล และวัสดุประกอบตกแต่งอาคารพักอาศัย
2. สื บ ค้น ข้อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกับ วัส ดุ ก่ อ สร้ า ง เทคนิ ค การก่ อ สร้ า งส่ ว นประกอบอาคารโดยใช้
อินเตอร์เน็ท
3. วิเคราะห์ เลื อกใช้วสั ดุ และอุปกรณ์ วสั ดุ อุปกรณ์ ก่อสร้ างตามหลักการ เทคนิ ค และวิธีการก่ อสร้ า ง
อาคารพักอาศัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ-อุปกรณ์การก่อสร้าง การประกอบ ติ ดตั้ง ตกแต่ง ส่ วนประกอบของ
อาคาร ฝ้ าเพดาน พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง บันได ลูกกรง บัวเชิ งผนัง ห้องน้ า บ่อบาบัด บ่อดักไขมัน ระบบ
สุ ขาภิบาล และวัสดุประกอบตกแต่งอาคารพักอาศัย
2106-2007
การสารวจงานก่ อสร้ าง 2
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของกล้องระดับ เครื่ องมือที่ใช้ในการทาระดับ การทาระดับแบบต่าง ๆ การเขียน
รู ป ตัด ตามยาว ตามขวาง เส้นชั้นความสู ง การค านวณดิ นตัด ดิ นถม การกาหนดระดับ ก่ อ สร้ า ง
การบารุ ง และรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ในการสารวจ
2. สามารถทาระดับแบบต่าง ๆ การเขียนรู ปตัดตามยาว ตามขวาง เส้นชั้นความสู ง คานวณดินตัดดินถม
กาหนดระดับก่อสร้าง
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีวินยั ความละเอียดรอบคอบ ความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ หลักการทางานของกล้องระดับ เครื่ องมื อที่ ใช้ในการทาระดับ การทาระดับ
แบบต่าง ๆ การเขียนรู ปตัดตามยาว ตามขวาง เส้นชั้นความสู ง การคานวณดินตัดดินถม การกาหนด
ระดับก่อสร้าง การบารุ ง และรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ในการสารวจ
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการสารวจ
3. ทาระดับแบบต่าง ๆ เขียนรู ปตัดตามยาว ตามขวาง เส้นชั้นความสูง
4. คานวณดินตัดดินถม กาหนดระดับก่อสร้าง
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางานของกล้องระดับ การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ทาระดับ การทาระดับแบบต่าง ๆ
การเขียนรู ปตัดตามยาว ตามขวาง เส้นชั้นความสูง การคานวณดินตัดดินถม การกาหนดระดับก่อสร้าง การบารุ ง
และรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ในการสารวจ
2106-2008
หุ่นจาลองโครงสร้ าง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจ วิธีการใช้และดูแลรักษา เครื่ องมืออุปกรณ์ในการทาหุ่นจาลอง
2. สามารถทาหุ่นจาลองงานโครงสร้างอาคารบ้านพักอาศัยด้วยวัสดุต่างๆ
3. มีความตระหนักในการทางานมีความประณี ตเรี ยบร้อย มีความละเอียดเรี ยบร้อย ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ การใช้และดูแลรักษา เครื่ องมืออุปกรณ์ในการทาหุ่นจาลอง
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการทาหุ่นจาลอง
3. ทาหุ่ นจาลองงานโครงสร้ าง ฐานราก เสา คาน พื้ น บันได โครงหลังคาอาคารบ้านพักอาศัย
ด้วยวัสดุต่างๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษา และปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกั บ การท าหุ่ น จ าลองงานโครงสร้ า ง ฐานราก เสา คาน พื้ น บัน ได
โครงหลังคารู ปแบบต่าง ๆ ตามแบบก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย
2106-2009
งานผลิตผลิตภัณฑ์ งานไม้ ด้วยเครื่องจักรกล
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการ เทคนิ ค วิธีการปฏิ บตั ิ งานไม้ดว้ ยเครื่ องจักรกล การบารุ งรักษาเครื่ องจักรกล
แต่ละประเภท
2. สามารถปฏิ บตั ิ งานตัด ไส เจาะ เพลาะ กลึ ง ด้วยเครื่ องจักรกลงานไม้ ปร ะกอบ และตกแต่ ง
ผลิตภัณฑ์งานไม้
3. มีความตระหนักในการดูแล บารุ งรักษาเครื่ องจักรกล และทางานด้วยความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับ เทคนิ ค วิธีการปฏิ บตั ิ งานไม้ดว้ ยเครื่ องจักรกล การบารุ งรักษาเครื่ องจักรกล
แต่ละประเภท
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย เครื่ องจักรกล เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัรฑ์งานไม้
3. บารุ งรักษาเครื่ องจักรกลตามคู่มือการใช้งาน
4. ตัด ไส เจาะ เพลาะ กลึง ด้วยเครื่ องจักรกลงานไม้
5. ประกอบ และตกแต่งผลิตภัณฑ์งานไม้
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ขั้นตอน เทคนิ ค วิธีการปฏิ บตั ิ งานไม้ดว้ ยเครื่ องจักรกล งานตัด ไส เจาะ เพลาะ กลึ ง
ประกอบ ตกแต่งผลิตภัณฑ์งานไม้ การบารุ ง รักษาเครื่ องจักรกล และความปลอดภัยในการทางาน
2106-2010
งานสี และการเคลือบผิว
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจหลัก การงานสี เทคนิ ค การใช้เ ครื่ องมื อ -อุปกรณ์ วัส ดุ การบารุ งรั ก ษา และความปลอดภัย
ในงานสี
2. สามารถเตรี ยมเครื่ องมือ -อุปกรณ์ วัสดุ พื้ นผิวชิ้ นงาน และปฏิ บตั ิ งานทาสี พ่นสี เคลื อบผิว ย้อมสี
ประกอบ และรื้ อถอนนัง่ ร้าน
3. มีความรับผิดชอบ ในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์โดยไม่ส่งผลกระทบกับสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับงานสี เทคนิ คการใช้เครื่ องมือ-อุปกรณ์ วัสดุ การบารุ งรักษา และความปลอดภัย
ในงานสี
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย พื้นผิวชิ้นงาน วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์งานสี
3. ทาสี พ่นสี เคลือบผิว ย้อมสี ประกอบ และรื้ อถอนนัง่ ร้าน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษา และปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการ ขั้นตอน วิธีการใช้เครื่ องมื อ การบารุ งรักษา และความปลอดภัย
ในงานสี การเตรี ยมวัสดุและพื้นผิวชิ้นงานในงานทาสี พ่นสี โดยใช้สีพลาสติก สี น้ ามัน สี ยอ้ ม น้ ามันเคลือบผิว
และตกแต่งผิว งานประกอบและรื้ อถอนนัง่ ร้าน

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

2106-2101
ปฏิบัตงิ านส่ วนประกอบของอาคาร
0 - 12 - 4
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจหลักการ ขั้นตอน เทคนิ ค วิ ธีการก่ อสร้ างอาคาร การใช้ว สั ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ในการ
ปฏิบตั ิงานส่ วนประกอบของอาคาร
2. สามารถปฏิ บตั ิ งานส่ วนประกอบของอาคาร วงกบ ประตู - หน้าต่ าง การติ ดบานประตู – หน้าต่าง
และอุปกรณ์ บันได ผนัง ฝ้ าเพดาน งานตกแต่งพื้นไม้ และวัสดุสาเร็ จรู ปประเภท ต่าง ๆ ของอาคาร
บ้านพักอาศัย
3. มี กิจ นิ สั ย ในการปฏิ บ ัติ ต ามกฎข้อ บัง คับ ความปลอดภัย สุ ข ภาพ สิ่ ง แวดล้อ ม มุ่ งประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ทธิ ผล
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ ขั้นตอน เทคนิ ค วิธีการก่อสร้างอาคาร การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือในการ
ปฏิบตั ิงานส่ วนประกอบของอาคาร
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานส่ วนประกอบของอาคาร
3. ประกอบ ติ ดตั้ง วงกบ บานประตู - หน้า ต่ า งและอุป กรณ์ บันได ผนัง ฝ้ าเพดาน ตกแต่ งพื้ นไม้
และวัสดุสาเร็ จรู ปประเภทต่าง ๆ ของอาคารบ้านพักอาศัย
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการปฏิบตั ิงานส่ วนประกอบของอาคาร ขั้นตอน เทคนิ ค วิธีการติดตั้งวงกบ ประตู
หน้าต่าง การติ ดบานประตู - หน้าต่างและอุปกรณ์ บันได ผนัง ฝ้ าเพดาน งานตกแต่งพื้นไม้ และวัสดุสาเร็ จรู ป
ประเภทต่าง ๆ ของอาคารบ้านพักอาศัย
2106-2102
งานปูนตกแต่ งผิว
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการ ตกแต่งผิวงานปูน การใช้เครื่ องมือ การบารุ งรักษา
2. สามารถปฏิ บ ัติ ง านก่ อ อิ ฐ เซาะร่ อ ง โชว์แ นว งานฉาบตกแต่ ง ผิ ว ปู น ลัก ษณะต่ า ง ๆ งานบัว
งานหิ นล้าง หิ นขัด งานปูพ้ืน บุผนัง ด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ
3. มีกิจนิสยั ในการทางาน มีวินยั ความประณี ต ความรอบคอบ ความปลอดภัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับวิ ธีการเทคนิ คการก่ ออิ ฐประดับ งานฉาบตกแต่ งผิว ปูน งานบัว งานหิ นล้า ง
หิ นขัด งานปูพ้ืน งานบุผนัง ด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานปูนตกแต่งผิว
3. ก่ออิฐประดับเซาะร่ องโชว์แนวก่อโค้งทาบัวสลัดเม็ดสลัดดอกและแตะดึง
4. ทาหิ นล้างหิ นขัดบุผนังและปูพ้ืนด้วยวัสดุต่างๆ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับหลักการ วิ ธีการ ตกแต่ งผิ วงานปู น การใช้เครื่ องมื อ การบ ารุ งรั กษา ปฏิ บ ัติ งานก่ ออิ ฐ
เซาะร่ อง โชว์แนว งานฉาบตกแต่งผิวปูนลักษณะต่าง ๆ งานบัว งานหิ นล้าง หิ นขัด งานปูพ้ืน บุผนัง ด้วยวัสดุ
ชนิดต่าง ๆ
2106-2103
งานระบบท่ อและสุ ขภัณฑ์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการงานระบบท่อ สุ ขภัณฑ์ การใช้ การบารุ งรักษา เครื่ องมือ-อุปกรณ์งานท่อและสุ ขภัณฑ์
2. สามารถประกอบติ ดตั้ง ท่อน้ าใช้ ท่อระบายน้ าทิ้ ง ท่อโสโครก ท่ อระบายอากาศ สุ ขภัณฑ์ และการ
ตรวจสอบงานระบบท่อและสุ ขภัณฑ์อาคารพักอาศัย
3. มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้งาน การบารุ งรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์งานท่อ ระบบสุ ขภัณฑ์
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานท่อและสุ ขภัณฑ์
3. ประกอบ ติดตั้งท่อน้ าดี ท่อน้ าทิ้ง ท่อโสโครก ท่อระบายอากาศสุ ขภัณฑ์
4. ตรวจสอบระบบท่อและสุ ขภัณฑ์
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษา และปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับวิธีการใช้ การบารุ งรั กษา เครื่ องมือและอุปกรณ์ งานระบบท่อและสุ ขภัณฑ์
ขั้นตอนวิธีการประกอบติดตั้ง ท่อน้ าใช้ ท่อระบายน้ าทิ้ง ท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ สุ ขภัณฑ์ และการตรวจสอบ
ระบบท่อและสุ ขภัณฑ์อาคารพักอาศัย
2106-2104
เขียนแบบโครงสร้ างด้ วยคอมพิวเตอร์
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์
2. สามารถในการเขียนแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานมีความประณี ตเรี ยบร้อย มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์
2. เตรี ยมความพร้อมของ วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3. เขียนรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
4. เขียนแบบ แปลน ฐานราก คาน โครงสร้างหลังคาด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ วิธีการเขียนแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรม
เขียนแบบคอมพิวเตอร์
2106-2105
เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้ วยคอมพิวเตอร์
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์
2. สามารถในการเขียนแบบสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานมีความประณี ตเรี ยบร้อย มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการขั้นตอนการเขียนแบบสถาปั ตยกรรมอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบ
คอมพิวเตอร์
2. เตรี ยมความพร้อมของ วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3. เขียนรายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม ผังบริ เวณก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร
4. เขียนแบบ แปลน รู ปด้าน รู ปตัด อาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ขั้น ตอน กระบวนการ วิ ธี ก ารเขี ย นแบบสถาปั ต ยกรรมอาคารพัก อาศัย
ด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์
2106-2106
คอมพิวเตอร์ เพือ่ งานก่ อสร้ าง
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สาหรั บการจัดทาเอกสารเสนอราคา รายงานการ
ควบคุมงาน การประมาณราคา การนาเสนอผลงานในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย
2. สามารถใช้โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บการจัด ทาเอกสารเสนอราคา รายงานการควบคุ มงาน
การประมาณราคา การนาเสนอผลงานในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย
3. เห็นความจาเป็ นในการทางานด้วยความประณี ตเรี ยบร้อย มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ การประยุกต์ใ ช้โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บการจัดท าเอกสารเสนอราคา
รายงานการควบคุมงาน การประมาณราคา การนาเสนอผลงานในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย
2. เตรี ยมความพร้อมของ วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับจัดทาเอกสารเสนอราคา รายงานการควบคุมงาน
4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับประมาณราคา
5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับนาเสนอผลงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สาหรั บ การจัดท าเอกสารเสนอราคา
รายงานการควบคุมงาน การประมาณราคา การนาเสนอผลงานในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย
2106-2107
งานอลูมเิ นียมและประมาณราคา
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้บารุ งรักษาเครื่ องมือ-อุปกรณ์ ชนิดของอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด
2. ประกอบโครงสร้างผนัง ผลิตและติดตั้งบานประตู หน้าต่างอลูมิเนี ยม ประมาณการหาปริ มาณวัสดุ
ค่าแรง ค่าดาเนินการ กาไร และสรุ ปราคา
3. มีเจตคติมีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพก่อสร้าง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้บารุ งรักษาเครื่ องมือ-อุปกรณ์ ชนิดของอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานอะลูมิเนียม
3. คานวณหาปริ มาณวัสดุ ค่าแรง ค่าดาเนินการ กาไร และสรุ ปราคา
4. ประกอบโครงสร้างผนัง ผลิตและติดตั้งบานประตู หน้าต่างอลูมิเนียม
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การใช้ บารุ งรั กษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ ชนิ ดของอลูมิเนี ยมเส้นหน้าตัด การประกอบ
โครงสร้ า งผนัง ผลิ ต และติ ด ตั้งบานประตู หน้า ต่ า งอลูมิเ นี ย ม ประมาณการหาปริ มาณวัส ดุ ข องโครงสร้ า ง
บานประตู หน้าต่าง และผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ค่าแรง ค่าดาเนินการ กาไร และสรุ ปราคา
2106-2108
ไฟฟ้ าในอาคาร
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้หลักการความปลอดภัย หน่วยวัดไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ าเบื้องต้น ไฟฟ้ าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ าในอาคาร
พักอาศัย เครื่ องมื อ – อุปกรณ์ วัสดุ ที่ใช้ ชนิ ด ขนาดและมาตรฐานของสายไฟฟ้ า การต่อสายไฟฟ้ า
ชนิดของดวงโคมส่ องสว่างในอาคารพักอาศัย
2. สามารถเดินสายวงจรไฟฟ้ าเบื้องต้น ไฟฟ้ าแสงสว่าง
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย ความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับความปลอดภัย เครื่ องมื อ – อุปกรณ์ วัสดุ ที่ใช้ ชนิ ด ขนาดและมาตรฐานของ
สายไฟฟ้ า การต่อสายไฟฟ้ า การติดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่างในอาคารพักอาศัย
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้ า
3. ติดตั้งวงจรไฟฟ้ าเบื้องต้น และไฟฟ้ าแสงสว่าง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา และปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หน่วยวัดไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ าเบื้องต้น และไฟฟ้ าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ าในอาคาร
เครื่ องมื อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเดิ นสายไฟฟ้ าในอาคาร ชนิ ด ขนาดและมาตรฐานของสายไฟฟ้ า การต่อสาย
ชนิดของหลอดไฟ การเดินสายไฟฟ้ าในอาคาร
2106-2109
อุปกรณ์ อาคาร
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ ประเภท ชนิด ขนาด เลือกใช้ ติดตั้งอุปกรณ์อาคารสาหรับใช้ในอาคารพักอาศัย
2. สามารถเลื อกใช้ ติ ด ตั้ง บ ารุ งรั กษา เครื่ องสู บน้ า เครื่ องท าความร้ อน เครื่ องกรองน้ า ถังเก็บ น้ า
เครื่ องดับเพลิง เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องระบายอากาศ สาหรับใช้ในอาคารพักอาศัย
3. มีคุณธรรมจริ ยธรรม และเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับ ประเภท ชนิ ด ขนาด การเลือกใช้ การติดตั้งอุปกรณ์อาคารสาหรับใช้ในอาคาร
พักอาศัย
2. ประยุกต์ใช้อุปกรณ์อาคาร สาหรับใช้ในอาคารพักอาศัย
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประเภท ชนิ ด ขนาด การติดตั้ง บารุ งรักษา เครื่ องสู บน้ า เครื่ องทาความร้อนเครื่ องกรองน้ า
ถังเก็บน้ า เครื่ องดับเพลิง เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องระบายอากาศ สาหรับใช้ในอาคารพักอาศัย
2106-2110
งานเชื่อมเบือ้ งต้ น
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจ หลักความปลอดภัย การใช้และบารุ งรักษาเครื่ องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม
2. มีทกั ษะการเชื่อม ลักษณะการต่อรอยเชื่อมแบบต่าง ๆ
3. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและมีความละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ ความปลอดภัย การใช้และบารุ งรักษาเครื่ องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์งานเชื่อม
3. เชื่อมรอยต่อแบบต่าง ๆ

1-3-2

คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษา และปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับหลักการ การใช้และบ ารุ งรั กษาเครื่ องมื องานเชื่ อม ลักษณะการต่ อรอยเชื่ อม
แบบต่าง ๆ ความปลอดภัยในงานเชื่อม
2106-2111
กลศาสตร์ โครงสร้ าง 2
2 -0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจ ชนิดของแรง สมดุลของแรง น้ าหนัก ชนิดของฐานรองรับ
2. สามารถคานวณหาแรงปฏิกิริยาของโครงสร้าง โมเมนต์ดดั แรงเฉื อน แรงภายในโครงข้อหมุน
3. มีความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับแรงหรื อน้ าหนักบรรทุ กที่ มีต่ อ โครงสร้ า งของอาคาร ชนิ ด ของแรง น้ า หนัก
ชนิดของฐานรองรับ
2. คานวณหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉื อน โมเมนต์ดดั แรงภายในชิ้นส่ วนของโครงถัก
3. เขียนไดอะแกรมของแรงเฉื อนและโมเมนต์ดดั ของคาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับพฤติ กรรมของแรง หรื อ น้ า หนักบรรทุ กที่ มีต่ อโครงสร้ า งอาคาร ชนิ ด ของแรง สมดุ ล
ของแรง น้ าหนัก ชนิ ดของฐานรองรับ การหาแรงปฏิกิริยาของโครงสร้าง โมเมนต์ดดั แรงเฉื อน แรงภายในโครง
ข้อหมุน
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2106-2112
การคานวณและเขียนแผนที่
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจในหลักการคานวณและเขียนแผนที่เพื่อนาไปใช้ในการเขียนแผนที่
2. มีทกั ษะการคานวณ และการเขียนแผนที่
3. มีเจตคติ ความละเอียดรอบคอบและมีจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ การคานวณและเขียนแผนที่เพื่อนาไปใช้ในการเขียนแผนที่
2. เตรี ยมความพร้อมของวัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์การคานวณและเขียนแผนที่
3. คานวณและเขียนแผนที่
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการคานวณแผนที่ คานวณพื้นที่ ของรู ปเหลี่ ยม ปริ มาตร การเขี ยนแผนที่
การใช้เ ครื่ องมื อเขี ย นแผนที่ การเขี ย น การวางตัวอักษร การใช้มาตราส่ ว น การใช้สัญ ลักษณ์ สี การย่อ -ขยาย
จาลองแผนที่โดยวิธีต่าง ๆ การเขียนส่ วนประกอบต่าง ๆ ของแผนที่ การเขียนเส้นชั้นความสูง
2106-2113
คณิตศาสตร์ ประยุกต์ สาหรับช่ างก่ อสร้ าง
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจ หลักการการบวก ลบ คูณ หารเลขเศษส่ วน คานวณพื้นที่ ปริ มาตร รู ปทรงต่าง ๆ มาตราส่ วน
ร้อยละ การแก้สมการอย่างง่าย พื้นฐานตรี โกณมิติ การแปลงหน่วยน้ าหนัก ปริ มาตร ระยะ พื้นที่ในงาน
ก่อสร้าง
2. มีทกั ษะการบวก ลบ คูณ หารเลขเศษส่ วน คานวณพื้นที่ ปริ มาตร รู ปทรงต่าง ๆ มาตราส่ วน ร้อยละ
การแก้ส มการอย่างง่ า ย พื้ นฐานตรี โ กณมิ ติ การแปลงหน่ ว ยน้ า หนัก ปริ มาตร ระยะ พื้ นที่ ใ นงาน
ก่อสร้าง
3. มีเจตคติ ความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้หลักการทางคณิ ตศาสตร์สาหรับงานก่อสร้าง
2. คานวณ พื้นที่ ปริ มาตร ระยะ มาตราส่ วน ร้อยละ แปลงหน่วยน้ าหนัก แก้สมการในงานก่อสร้าง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ การบวก ลบ คูณ หารเลขเศษส่ วน คานวณพื้นที่ ปริ มาตร รู ปทรงต่าง ๆ มาตราส่ วน
ร้อยละ การแก้สมการอย่างง่าย พื้นฐานตรี โกณมิติ การแปลงหน่วยน้ าหนัก ปริ มาตร ระยะ พื้นที่ในงานก่อสร้าง
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2106-2114
การซ่ อมบารุ งรักษาอาคาร
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจ หลักการซ่อมบารุ งโครงสร้างอาคาร ส่ วนประกอบอาคาร ไฟฟ้ า สุ ขาภิบาล หลังคา
2. มีทกั ษะการซ่อมบารุ งโครงสร้างอาคาร ส่ วนประกอบอาคาร ไฟฟ้ า สุ ขาภิบาล หลังคา
3. มีความตระหนัก ความรับผิดชอบ ต่องานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการซ่อมบารุ งโครงสร้างอาคาร หลังคา ส่ วนประกอบอาคาร ไฟฟ้ า สุ ขาภิบาล
2. เตรี ยมความพร้อมของวัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานซ่อมบารุ งอาคาร
3. ซ่ อมบารุ งโครงสร้างอาคาร หลังคา ส่ วนประกอบอาคาร ผิวพื้นและผนัง งานสี และเคลือบผิว ระบบ
ไฟฟ้ า สุ ขาภิบาล
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการซ่ อมบารุ งโครงสร้ างอาคาร หลังคา ส่ วนประกอบอาคาร ผิวพื้นและผนัง งานสี และ
เคลือบผิว ระบบไฟฟ้ า สุ ขาภิบาล
2106-2115
เทคนิคคอนกรีต
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจสมบัติของคอนกรี ตและส่ วนผสมการคัดเลือกส่ วนผสมอัตราส่ วนผสมการทดสอบการยุบตัว
ของคอนกรี ต การเก็บตัวอย่างคอนกรี ต การลาเลียง การเทคอนกรี ตลงในแบบการทาคอนกรี ตให้แน่น
การบ่มคอนกรี ต
2. มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณที่ดีในงานวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสมบัติของคอนกรี ตและส่ วนผสม
2. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ การคัด เลื อ กส่ ว นผสมอัต ราส่ ว นผสมการทดสอบการยุ บ ตัว ของคอนกรี ต
การเก็บตัวอย่างคอนกรี ต
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการผลิตชิ้นงานคอนกรี ต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการจาแนก ชนิดสมบัติของคอนกรี ตและส่ วนผสมการคัดเลือกส่ วนผสมอัตราส่ วนผสมการ
ทดสอบการยุบตัวของคอนกรี ต การเก็บตัวอย่างคอนกรี ต การลาเลียง การตรวจสอบแบบหล่อ การเทคอนกรี ตลง
ในแบบหล่อการทาคอนกรี ตให้แน่นการบ่มคอนกรี ต
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2106-2116
ภาพร่ างงานก่ อสร้ าง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ เทคนิ คการเขี ยนภาพร่ างด้วยมือ ภาพร่ างหุ่ นนิ่ งอาคาร และส่ วนประกอบของอาคาร
ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ภาพร่ างแบบขยาย (Shop Drawing) เขียนภาพ 2 มิติ 3 มิติ
2. สามารถเขี ย นภาพร่ างด้ว ยมื อ ภาพร่ างหุ่ น นิ่ ง อาคารและส่ ว นประกอบของอาคารทั้ง ภายใน
และภายนอกอาคาร ภาพร่ างแบบขยาย (Shop Drawing) เขียนภาพ 2 มิติ 3 มิติ
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วย ความประณี ตเรี ยบร้อย ซื่ อสัตย์ ตรงตามกาหนดเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนภาพร่ างด้วยมือ
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการเขียนภาพร่ าง
3. เขียนภาพร่ างหุ่นนิ่งอาคาร และส่ วนประกอบของอาคาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษา และปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การ เทคนิ ค การเขี ย นภาพร่ างด้ว ยมื อ ภาพร่ า งหุ่ น นิ่ ง อาคารและ
ส่ วนประกอบของอาคารทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ภาพร่ างแบบขยาย (Shop Drawing) เขียนภาพ 2 มิติ 3 มิติ
2106-2117
ปฏิบัตงิ านช่ างก่ อสร้ าง
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจในการปฏิบตั ิการก่อสร้าง
2. มีทกั ษะในการก่อสร้างงานโยธา ก่อสร้างอาคารและงานตกแต่ง
3. มีเจตคติมีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง
3. ปฏิบตั ิงานก่อสร้างอาคาร งานตกแต่งและงานสุ ขาภิบาล
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคาร งานตกแต่ง งานโครงสร้างไม้ เหล็ก คอนกรี ตเสริ มเหล็ก และชิ้นส่ วน
สาเร็ จรู ป งานสี งานสุ ขาภิบาล
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หน้ าว่ าง
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สาขาวิชาช่ างเครื่องเรือนและตกแต่ งภายใน

กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
2107-1001
พื้นฐานการออกแบบ
2107-1002
ออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในเบื้องต้น
2107-1003
เครื่ องจักรกลงานไม้เบื้องต้น

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2107-2001
จิ๊กและฟิ กเจอร์
2107-2002
งานสี และตกแต่งผิว
2107-2003
เขียนแบบอาคารเบื้องต้น
2107-2004
ออกแบบเขียนแบบเครื่ องเรื อน
2107-2005
ออกแบบเขียนแบบตกแต่งภายใน
2107-2006
อ่านแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2107-2007
ปฏิบตั ิงานเครื่ องเรื อน
2107-2008
ประมาณราคาเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2107-2009
วัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องเรื อน
2107-2010
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน 1

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2107-2101
เทคนิคการทางานไม้ดว้ ยเครื่ องมือกล
2107-2102
เทคนิคเครื่ องจักรกลงานไม้
2107-2103
การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
2107-2104
งานผลิตเครื่ องเรื อน
2107-2105
งานบุนวมเบื้องต้น
2107-2106
เทคนิคเครื่ องเรื อน
2107-2107
วัสดุตกแต่งภายใน
2107-2108
การเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2107-2109
ปฏิบตั ิงานตกแต่งภายใน
2107-2110
คอมพิวเตอร์ เพื่อการเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน 2
2107-2111
เครื่ องเรื อนท้องถิ่น
2107-2112
การผึ่งอบไม้และการรักษาเนื้ อไม้

1-3-2
1-6-3
1-3-2
1-6-3
1-3-2
2-0-2
2-0-2
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-3-2
2-0–2
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2107-2113
2107-2114
2107-2115
2107-2116
2107-2117
2107-2118

เทคนิคตกแต่งภายใน
องค์ประกอบการตกแต่งภายใน
หุ่นจาลองเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
งานอลูมิเนียมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
โครงสร้างงานไม้เครื่ องเรื อนเบื้องต้น
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน 3
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

2107-1001
พืน้ ฐานการออกแบบ
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบองค์ประกอบทางศิลป์ สัดส่ วนของมนุษย์
2. สามารถนาหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบองค์ประกอบทางศิลปะ สัดส่ วนของมนุษย์ไปใช้ใน
การออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในได้
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่าง สม่าเสมอ ประณี ต ละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการออกแบบองค์ประกอบทางศิลปะ และสัดส่ วนของมนุษย์
2. ออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในตามหลักการออกแบบองค์ประกอบทางศิลปะและสัดส่ วนของ
มนุษย์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ หลักการพื้นฐานการออกแบบเกี่ยวกับ องค์ประกอบทางศิลปะ จุด เส้น ระนาบ ปริ มาตร
รู ปทรง ที่วา่ ง พื้นผิว สี และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์ประกอบ สัดส่ วนมนุษย์
2107-1002
ออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่ งภายในเบือ้ งต้ น
2-3-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการออกแบบ ข้อกาหนดต่างๆ ของการออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่ง
ภายในเบื้องต้น
2. สามารถออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในเบื้องต้น
3. มีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้การออกแบบและการรักษาหลักการของการออกแบบเครื่ องเรื อนและ
ตกแต่งภายในเบื้องต้น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในเบื้องต้น
2. ออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในเบื้องต้น
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการออกแบบ วิธีการออกแบบเครื่ องเรื อนอย่างง่าย และการ
ตกแต่งภายในเบื้องต้น การเขียนรู ปด้าน รู ปตัด ทัศนียภาพ ขยายแบบ และการลงสี ดว้ ยเทคนิ คต่างๆ
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2107-1003
เครื่องจักรกลงานไม้ เบือ้ งต้ น
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจ หลักการ ส่ วนประกอบการทางาน วิธีการใช้งานของเครื่ องจักรกลงานไม้แต่ละประเภท
2. สามารถปรับตั้งใช้เครื่ องจักรกลงานไม้ประเภท ไส ตัด ผ่า เจาะ ขัด กัดขึ้นรู ป
3. สามารถสร้างชิ้นส่ วนงานไม้ดว้ ยเครื่ องจักรกลงานไม้ แต่ละประเภท
4. สามารถดูแล บารุ งรักษาเครื่ องจักรกลงานไม้
5. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัยมีความคิดสร้างสรรค์ เป็ น
ระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิธีใช้งานเครื่ องจักรกลงานไม้
2. ปรับแต่งเครื่ องจักรกลงานไม้
3. สร้างชิ้นส่ วนงานไม้ดว้ ยเครื่ องเครื่ องจักรกลงานไม้
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทางาน ของเครื่ องจักรกลงานไม้ ประเภทงานไส ตัด ผ่า เจาะ ขัด กัดขึ้นรู ป
และปรับ ตั้งใช้ ถอด เปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการสร้างชิ้นส่ วนงานไม้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยความปลอดภัย
และการดูแลบารุ งรักษาเครื่ องจักรกลงานไม้

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2107-2001
จิก๊ และฟิ กเจอร์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับชนิด หน้าที่โครงสร้าง การจัดเก็บ การกาหนดรหัส อุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้นงาน
2. มีความเข้าใจวิธีการนาวัสดุ อุปกรณ์มาใช้สาหรับทาอุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้นงาน
3. สามารถสร้างอุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้นงานที่ใช้กบั เครื่ องจักรกลงานไม้และงานประกอบเครื่ องเรื อน
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัยมีความคิดสร้างสรรค์
5. เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ รักษาสภาพแวดล้อมและทางาน ร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้นงาน
2. สร้างอุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้นงานประกอบเครื่ องเรื อน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับชนิ ด หน้าที่ โครงสร้าง การจัดเก็บ การกาหนดรหัสอุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้ นงาน
สร้างอุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้นงานชนิดต่างๆ
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2107-2002
งานสี และตกแต่ งผิว
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับ ชนิด สมบัติของสี วัสดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ในงานเครื่ องเรื อน
2. เข้าใจหลักการเตรี ยมพื้นผิว ผสมสี ย้อมสี ทาสี พ่นสี ชนิดต่างๆ
3. สามารถเตรี ยมตกแต่งพื้นผิวผสมสี เพื่อใช้ในการย้อมสี ทาสี พ่นสี ชนิดต่างๆ
4. ใช้สีให้ถกู กับลักษณะของงาน และบารุ งรักษาเครื่ องมือ-อุปกรณ์งานสี
5. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สัย ที่ ดี ใ นการท างานด้ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ ปลอดภัย ความคิ ด สร้ า งสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของสี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. ตกแต่งพื้นผิวของชิ้นงานด้วยสี ตามลักษณะงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับชนิด สมบัติของสี วัสดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ขั้นตอนการจัดเตรี ยมตกแต่งผิว การ
รองพื้นผิว อัตราส่ วนผสม เลือกใช้สีให้ถูกกับลักษณะของงานสาหรับงานสี ชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในการย้อมสี ทาสี พ่น
สี ในงานเครื่ องเรื อน และดูแล บารุ งรักษา เครื่ องมือ-อุปกรณ์งานสี
2107-2003
เขียนแบบอาคารเบือ้ งต้ น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบก่อสร้างขยายส่ วนประกอบโครงสร้างอาคาร
2. มีความสามารถในการเขียนแบบก่อสร้างขยายส่ วนประกอบโครงสร้างอาคาร
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สัย ที่ ดี ใ นการท างานด้วยความละเอี ยดรอบคอบ ปลอดภัยมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนแบบขยายโครงสร้างอาคาร
2. เขียนแบบขยายโครงสร้างอาคาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบก่อสร้างขยายส่ วนประกอบภายในอาคาร ประกอบด้วย
แบบสถาปัตยกรรม การใช้สญ
ั ลักษณ์ประกอบแบบ
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2107-2004
ออกแบบเขียนแบบเครื่องเรือน
2-3-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการออกแบบเครื่ องเรื อน โดยเน้นเครื่ องเรื อนรู ปแบบต่างๆ
2. เข้าใจประเภท และขนาดสัดส่ วนมาตรฐานของเครื่ องเรื อน
3. เข้าใจหลักการเทคนิคการลงสี และตกแต่งแบบในงานออกแบบเขียนแบบเครื่ องเรื อน
4. สามารถออกแบบเครื่ องเรื อนและเขี ย นรู ปแปลน รู ปด้า น รู ปตัด ทัศนี ย ภาพ ขยายแบบ ออกแบบ
ได้อย่างถูกต้อง
5. สามารถเขียนแบบสัญลักษณ์ รายละเอียดประกอบแบบได้อย่างถูกต้อง
6. สามารถนาหลักการออกแบบเครื่ องเรื อน ไปใช้จริ งได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
7. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สัย ที่ ดี ใ นการท างานด้ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ ปลอดภัย ความคิ ด สร้ า งสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบเครื่ องเรื อน
2. ออกแบบและเขียนแบบเครื่ องเรื อน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ หลักการออกแบบเครื่ องเรื อน ประเภท และขนาดสัดส่ วนมาตรฐานของเครื่ องเรื อน
แบบนาเสนอในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ เครื่ องเรื อนรู ปแบบต่างๆ การเขียนรู ปแปลน รู ปด้าน รู ปตัด ทัศนี ยภาพ
การขยายแบบ วิธีการเขียนแบบเครื่ องเรื อน เขียนแบบสัญลักษณ์ การระบุรายละเอียดประกอบแบบ เทคนิ คการลง
สี และตกแต่งแบบการนาเสนอผลงาน
2107-2005
ออกแบบเขียนแบบตกแต่ งภายใน
2-3-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการออกแบบเขียนแบบตกแต่งภายใน โดยเน้นรู ปแบบต่างๆ
2. เข้าใจประเภท และขนาดสัดส่ วนมาตรฐานของเครื่ องเรื อน
3. เข้าใจหลักการเทคนิคการลงสี และตกแต่งแบบในงานตกแต่งภายใน
4. สามารถออกแบบตกแต่ งภายในและเขี ยนรู ปแปลน รู ปด้าน รู ปตัด ทัศนี ยภาพ ขยายแบบได้อย่า ง
ถูกต้อง
5. สามารถเขียนแบบตกแต่งภายใน สัญลักษณ์ รายละเอียด ประกอบแบบได้อย่างถูกต้อง
6. สามารถนาหลักการออกแบบตกแต่งภายใน ไปใช้จริ งได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
7. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัยมีความคิดสร้างสรรค์เป็ น
ระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบตกแต่งภายใน
2. ออกแบบและเขียนแบบตกแต่งภายใน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ หลักการออกแบบตกแต่งภายในรู ปแบบต่างๆ ประเภท และขนาดสัดส่ วนมาตรฐาน
ของเครื่ องเรื อน เขียนแบบสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบตกแต่งภายใน การระบุรายละเอียดประกอบแบบ แบบ
นาเสนอในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ การเขียนรู ปแปลน รู ปด้าน รู ปตัด ทัศนียภาพ การขยายแบบ วิธีการเขียนแบบ
ตกแต่ ง ภายในการจัด วางเครื่ องเรื อ นในงานตกแต่ ง ภายในบ้า นพัก อาศัย เทคนิ ค การลงสี แ ละตกแต่ ง แบบ
การนาเสนอผลงาน
2107-2006
อ่ านแบบเครื่องเรือนและตกแต่ งภายใน
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการอ่านแบบการใช้สญ
ั ลักษณ์ในแบบงานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2. เข้าใจหลักการอ่านแบบภาพฉาย แบบภาพด้าน รู ปตัด รู ปขยาย รู ปไอไซเมตริ ค
3. เข้าใจหลักการอ่านแบบเครื่ องเรื อนและแบบตกแต่งภายใน แบบระบบท่อ-สุ ขภัณฑ์ และระบบไฟฟ้ า
4. สามารถอ่านแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในแบบระบบท่อ-สุ ขภัณฑ์ และระบบไฟฟ้ า
5. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีความคิ ดสร้างสรรค์เป็ นระเบี ยบ
สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอ่านแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2. แยกรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเครื่ องและตกแต่งภายใน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การอ่ า นแบบภาพฉาย แบบรู ป ด้า น รู ป ตัด รู ป ขยาย รู ป ไอโซเมตริ ก
รู ป ออบลิ ค รายการประกอบแบบ เครื่ องเรื อนและแบบตกแต่ ง ภายในงานท่ อ -สุ ข ภัณ ฑ์แ ละระบบไฟฟ้ า
2107-2007
ปฏิบัตงิ านเครื่องเรือน
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจ หลักการปฏิบตั ิงานเครื่ องเรื อนลอยตัวและติดตั้งถาวร
2. สามารถแยกรายการวัสดุอุปกรณ์จากแบบที่กาหนด
3. สามารถปฏิบตั ิงานเครื่ องเรื อนลอยตัวและติดตั้งถาวรได้
4. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สัย ที่ ดี ในการท างานด้ว ยความละเอี ยดรอบคอบ ปลอดภัยมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
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150
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการปฏิบตั ิงานเครื่ องเรื อนลอยตัวและติดตั้งถาวร
2. แยกรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเครื่ องเรื อนลอยตัวและติดตั้งถาวรตามแบบกาหนด
3. สร้างเครื่ องเรื อนลอยตัวและติดตั้งถาวรตามแบบกาหนด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวางแผนขั้นตอนการทางานถอดแบบ แยกรายการ วัสดุ-อุปกรณ์จากแบบและ
รายการประกอบแบบ จัดเตรี ยมเครื่ องมือ เครื่ องมือกล และเครื่ องจักรกลงานไม้ ปฏิบตั ิงานเครื่ องเรื อนลอยตัวและ
ติดตั้งถาวร
2107-2008
ประมาณราคาเครื่องเรือนและตกแต่ งภายใน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการประมาณราคาเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2. สามารถจัดทาบัญชีแยกประเภทรายการวัสดุ อุปกรณ์ ราคา เครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3. สามารถคานวณค่าแรง ค่าดาเนินการ กาไร ภาษี
4. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สัย ที่ ดี ใ นการท างานด้ว ยความละเอี ยดรอบคอบ ปลอดภัยมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการประมาณราคาเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2. แยกรายการวัสดุอุปกรณ์และราคา งานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับวิธีประมาณราคาเบื้ องต้น การแยกรายการวัสดุ อุปกรณ์ คานวณและทา
รายการบัญชีวสั ดุอุปกรณ์ คานวณค่าแรง ค่าดาเนินการ กาไร ภาษี และดอกเบี้ยของเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2107-2009
วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องเรือน
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ ชนิด ขนาด ลักษณะ สมบัติของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องเรื อน
2. เข้าใจการนาวัสดุ-อุปกรณ์ไปใช้ จัดเก็บ และดูแลรักษา
3. สามารถเลือกใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
4. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็ นระเบี ยบ
สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ และสมบัติของวัสดุอุปกรณ์เครื่ องเรื อน
2. ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่ องเรื อนตามคู่มือการใช้
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับชนิด ขนาด สมบัติวสั ดุจากธรรมชาติ วัสดุสงั เคราะห์ วัสดุแปรรู ป วัสดุเชื่อมประสาน
อุปกรณ์ยึดเหนี่ยว อุปกรณ์ประกอบสาหรับงานเครื่ องเรื อน การเลือกใช้
2107-2010
คอมพิวเตอร์ เพือ่ การออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่ งภายใน 1
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยเพื่อการออกแบบ กราฟิ ก (Graphic) และการเขี ยนแบบ
เครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2. สามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยเพื่อการออกแบบ กราฟิ ก (Graphic) และการเขี ยนแบบ
เครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการท างานด้วยความละเอี ยดรอบคอบ ปลอดภัย มี ความคิ ด สร้ างสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการออกแบบ และเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่ง
ภายใน
2. ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และการเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่ อใช้ในการตกแต่งแบบสาหรั บการนาเสนอ
การออกแบบกราฟิ ก (Graphic) และโปรแกรมสาหรับการเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติในงานเขียนแบบเครื่ องเรื อน
และตกแต่งภายใน

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

2107-2101
เทคนิคการทางานไม้ ด้วยเครื่องมือกล
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจ ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติของเครื่ องมือกล
2. เข้าใจการทางานและเทคนิคการใช้เครื่ องมือกล
3. สามารถใช้เครื่ องมือกลประเภทงานตัด ไส เจาะ ขัด กัดขึ้นรู ป การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในระบบลม
สาหรับงานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
4. สามารถถอดเปลี่ยน การลับแต่งคม การประกอบติดตั้ง การปรับเครื่ องมือกล
5. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการท างานด้วยความละเอี ยดรอบคอบ ปลอดภัย มี ความคิ ด สร้ างสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่ องมือกล
2. ใช้งานเครื่ องมือกลและอุปกรณ์ในระบบลมสาหรับงานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3. บารุ งรักษาเครื่ องมือกลก่อนและหลังการใช้งานตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติเ กี่ ยวกับ ชนิ ด ลักษณะ คุ ณสมบัติในการทางาน การถอดเปลี่ ย น การลับ แต่ งคม
การประกอบการติดตั้ง การปรับ กฎความปลอดภัยและเทคนิ คการใช้เครื่ องมือกลประเภทงาน ตัด ไส เจาะ ขัด กัด
ขึ้นรู ปและการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในระบบลมในการปฏิบตั ิงาน เครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2107-2102
เทคนิคเครื่องจักรกลงานไม้
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและเทคนิ คการใช้เครื่ องจักรกลงานไม้ประเภทไส ตัด ผ่า เจาะ กลึ ง ขัด ทาบัวทาคิ้ ว
กัดขึ้นรู ป ทาเดือย
2. สามารถใช้เครื่ องจักรกลงานไม้ประเภทไส ตัด ผ่า เจาะ กลึง ขัด ทาบัว ทาคิ้ว กัดขึ้นรู ป ทาเดือย
3. สามารถ ถอด ลับ ปรับ แต่ง ตั้งระยะ สร้างชิ้นส่ วนเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน ด้วยเทคนิคต่างๆ
4. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการท างานด้วยความละเอี ยดรอบคอบ ปลอดภัย มี ความคิ ด สร้ างสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้เครื่ องจักรกลงานไม้
2. ใช้เครื่ องจักรกลงานไม้สร้างชิ้นงานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3. บารุ งรักษาเครื่ องจักรกลก่อนและหลังการใช้งานตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การใช้ ถอด ลับ ปรั บ แต่ ง ตั้งระยะ สร้ างชิ้ นส่ วน ต่ างๆของเครื่ องเรื อนด้วย
เครื่ องจักรกลงานไม้ประเภท ไส ตัด ผ่า เจาะ กลึง ขัด ทาบัว ทาคิ้ว กัดขึ้ นรู ป ทาเดื อย และร่ องเดื อย เหลาไม้กลม
ทาสลักเดือย ด้วยเทคนิคต่างๆ
2107-2103
การผลิตผลิตภัณฑ์ ไม้
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
2. เข้าใจกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
3. เข้าใจการใช้เครื่ องมือกลและเครื่ องจักรกลเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
4. สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ได้
5. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการท างานด้วยความละเอี ยดรอบคอบ ปลอดภัย มี ความคิ ด สร้ างสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
2. สร้างชิ้นงานผลิตภัณฑ์ไม้ตามแบบกาหนด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ รู ปแบบผลิตภัณฑ์ไม้กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ การ
เตรี ยมเครื่ องมือ เครื่ องมือกล เครื่ องจักรกลเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
2107-2104
งานผลิตเครื่องเรือน
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการระบบการผลิตเครื่ องเรื อนตามกระบวนการผลิต
2. เข้าใจหลักการวางแผนการผลิตเครื่ องเรื อนตามกระบวนการผลิต
3. สามารถปฏิบตั ิการผลิตเครื่ องเรื อนตามกระบวนการผลิต
4. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการท างานด้วยความละเอี ยดรอบคอบ ปลอดภัย มี ความคิ ด สร้ างสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบการผลิตเครื่ องเรื อน
2. สร้างชิ้นงานเครื่ องเรื อนตามแบบกาหนด
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ระบบการผลิ ต การวางแผนการผลิ ต การจัด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ เครื่ องมื อกล
เครื่ องจักรกลงานไม้การผลิตเครื่ องเรื อนตามกระบวนการผลิต
2107-2105
งานบุนวมเบือ้ งต้ น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการผลิต งานบุนวมเบื้องต้น
2. เข้าใจโครงสร้างงานบุนวมเบื้องต้น
3. เข้าใจหลักการใช้เครื่ องมือ จักรอุตสาหกรรม วัสดุอุปกรณ์ และการบารุ งรักษา
4. สามารถท างานบุ น วม ตั ด แบบ ขึ้ นรู ป หุ ้ ม ผิ ว ตามรู ปแบบ การท าโครงสร้ า งและประกอบ
ชิ้นส่ วนงานบุนวม
5. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการท างานด้วยความละเอี ยดรอบคอบ ปลอดภัย มี ความคิ ด สร้ างสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการผลิตงานบุนวมเบื้องต้น
2. ขึ้นรู ปงานบุนวมตามแบบกาหนด
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ วิ ธี ก ารผลิ ต โครงสร้ า ง ใช้ เ ครื่ องมื อ จัก รอุ ต สาหกรรม วัส ดุ อุ ป กรณ์
การบารุ งรักษา ขั้นตอนการบุ นวม ตัดแบบ ขึ้ นรู ป หุ ้มผิวตามรู ปแบบ โครงสร้างและการประกอบชิ้ นส่ วนงาน
บุนวมอย่างง่าย
2107-2106
เทคนิคเครื่องเรือน
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ กระบวนการ สร้างเครื่ องเรื อน
2. เข้าใจรู ปแบบโครงสร้าง ข้อต่อ การยึดเหนี่ยว ชิ้นส่ วนของเครื่ องเรื อน
3. เข้าใจเทคนิคและวิธีการสร้างชิ้นส่ วน การประกอบ การทาหน้าบานตู ้ ลิ้นชัก ของเครื่ องเรื อน
4. เข้าใจเทคนิคการประกอบ ติดตั้ง อุปกรณ์ วัสดุปิดผิวและตกแต่งเครื่ องเรื อน
5. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็ นระเบี ยบ
สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างเครื่ องเรื อน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ หลักการ กระบวนการ รู ปแบบโครงสร้าง ข้อต่อ การยึดเหนี่ ยวชิ้ นส่ วน ของเครื่ องเรื อน
รู ปแบบต่างๆ เทคนิ คและวิธีการสร้างชิ้นส่ วน การประกอบโครงสร้าง การทาหน้าบานตู ้ ลิ้นชัก และการประกอบ
ติดตั้งอุปกรณ์ วัสดุปิดผิว และตกแต่งเครื่ องเรื อน
2107-2107
วัสดุตกแต่ งภายใน
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจาแนกชนิด ขนาด ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานตกแต่งภายใน
2. เข้าใจหลักการเก็บดูแลรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ในงานตกแต่งภายใน
3. สามารถเลื อ กใช้ ว ัส ดุ อุ ป กรณ์ ป ระเภทวัส ดุ แ ผ่ น วัส ดุ สั ง เคราะห์ วัส ดุ เ ชื่ อ มประสานวัส ดุ
ตกแต่งในงานตกแต่งภายใน
4. มี เจตคติ แ ละกิ จนิ สัยที่ ดี ในการท างานด้วยความละเอี ยดรอบคอบ ปลอดภัย มี ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานตกแต่งภายใน
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ในงานตกแต่งภายในเหมาะสมตามหลักวิชาการ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการจาแนกชนิ ด ขนาด ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานตกแต่งภายใน การเก็บดูแล
รักษา วัสดุ อุปกรณ์ประเภทวัสดุ แผ่น วัสดุสังเคราะห์วสั ดุเชื่ อมประสาน วัสดุตกแต่ง การเลือกวัสดุกบั งานตกแต่ง
ภายใน
2107-2108
การเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่ งภายใน
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและทฤษฏีการเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2. เข้าใจทฤษฏีการเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3. สามารถเขี ยนแบบ รู ปแปลน รู ปด้ า น รู ปตั ด รู ปย่ อ ขยาย การก าหนดรายละเอี ย ดแบบ
โครงสร้างเครื่ องเรื อนและแบบตกแต่งภายใน
4. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการท างานด้ ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับทฤษฏีการเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2. เขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในตามมาตรฐานการเขียนแบบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน รู ปแปลน รู ปด้าน รู ปตัด รู ป
ขยาย สัญลักษณ์ การกาหนดรายละเอียดแบบโครงสร้างเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2107-2109
ปฏิบัตงิ านตกแต่ งภายใน
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวางแผนการผลิตงานตกแต่งภายใน อาคารบ้านพักอาศัย
2. สามารถเลือกใช้วสั ดุ-อุปกรณ์ในการตกแต่งภายใน
3. สามารถใช้เครื่ องมือ เครื่ องมือกล เครื่ องจักรกลงานไม้สร้างและประกอบในงานตกแต่งภายใน
4. สร้างและประกอบงานตกแต่งภายใน ในงานพื้น ผนัง เพดาน
5. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการท างานด้ ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวางแผนผลิตงานตกแต่งภายใน อาคารบ้านพักอาศัย
2. สร้างและประกอบงานตกแต่งภายใน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการวางแผนการผลิต อ่านแบบ ถอดแบบ แยกรายการ เลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์
การใช้เครื่ องมือ เครื่ องมือกล เครื่ องจักรกลงานไม้ สร้างและประกอบงานตกแต่งภายใน ในงานพื้น ผนัง เพดาน
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2107-2110
คอมพิวเตอร์ เพือ่ การเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่ งภายใน 2
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในด้วยคอมพิวเตอร์
2. สามารถในการเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในด้วยคอมพิวเตอร์
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดี ใ นการท างานด้ ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ ปลอดภั ย มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปเพื่อการเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่ง
ภายใน
2. ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปเพื่อการเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการเขี ยนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในอาคารพักอาศัย แบบ 2 มิ ติ ด้วย
คอมพิวเตอร์ การจัดการเลเยอร์ การจัดการขนาดไฟล์ ประกอบด้วยแผนผัง รู ปด้าน รู ปตัดแบบเครื่ องเรื อน แบบ
ขยายรายละเอียด และรายการประกอบแบบต่างๆ การพิมพ์แบบตามมาตราส่ วน
2107-2111
เครื่องเรือนท้ องถิ่น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจรู ปแบบ ภูมิปัญญา ของเครื่ องเรื อนประจาท้องถิ่น
2. เข้าใจคุณสมบัติวสั ดุส่วนประกอบ ของเครื่ องเรื อนและผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
3. เข้าใจหลักการและกระบวนการผลิตเครื่ องเรื อนของช่างฝี มือประจาท้องถิ่น
4. สามารถเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือในการผลิตเครื่ องเรื อนและผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
5. มี เจตคติ แ ละกิ จนิ สัยที่ ดี ในการท างานด้วยความละเอี ยดรอบคอบ ปลอดภัย มี ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบของเครื่ องเรื อนประจาท้องถิ่น
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่ องเรื อนและผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
3. สร้างเครื่ องเรื อนและผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นตามแบบกาหนด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปแบบ ภูมิปัญญา วัสดุ ของเครื่ องเรื อนท้องถิ่นประจาภาค ประวัติความเป็ นมา
ตามวิถีทอ้ งถิ่ น วิธีการทา การเก็บรั กษาวัสดุ -อุปกรณ์ การประยุกต์และการพัฒนารู ปแบบเครื่ องเรื อนท้องถิ่ น
การเลือกใช้เครื่ องมือ การทาเครื่ องเรื อนและผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
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2107-2112
การผึง่ อบไม้ และการรักษาเนือ้ ไม้
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิวฒั นาการการทาให้ไม้แห้งการผึ่งการอบไม้การจัดเก็บ การตรวจสอบคุณสมบัติของไม้ชนิ ด
ต่างๆที่ใช้ทาเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2. หาปริ มาตรความชื้นการหดตัวตาหนิต่างๆปัจจัยที่ทาให้ไม้เสื่ อมคุณภาพและการรักษาเนื้อไม้
3. เลือกไม้ไปใช้ทาเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
4. มี เจตคติ แ ละกิ จนิ สัยที่ ดี ในการท างานด้วยความละเอี ยดรอบคอบ ปลอดภัย มี ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพไม้สาหรับงานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2. เลือกไม้สาหรับทาเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในเหมาะสมตามลักษณะงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวิวฒั นาการการแปรรู ปไม้การผึ่งอบไม้การจัดเก็บ การตรวจสอบคุณสมบัติของไม้ชนิดต่างๆ
การใช้เครื่ องมือวัดเพื่อหาค่าปริ มาณความชื้นการหดตัวตาหนิ ของไม้ที่ทาให้ไม้เสื่ อมคุณภาพการรักษาเนื้อไม้การ
เลือกไม้เพื่อนาไปทาเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2107-2113
เทคนิคตกแต่ งภายใน
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเทคนิ คการจัดวางและกาหนดตาแหน่ งเครื่ องเรื อนสาหรั บการผลิ ตงานตกแต่ งภายในบ้านพัก
อาศัย
2. เข้าใจเทคนิคการสร้างต้นแบบและการติดตั้งสาหรับการผลิตงานตกแต่งภายใน
3. เข้าใจเทคนิคการประกอบติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ ตกแต่งภายใน งานพื้น งานผนัง งานฝ้ าเพดานและระบบ
แสงสว่าง
4. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีความคิ ดสร้างสรรค์ เป็ นระเบี ยบ
สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างงานตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสร้างต้นแบบสาหรับงานตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการจัดวางและกาหนดตาแหน่งเครื่ องเรื อนสาหรับการผลิต เทคนิค การสร้าง
ต้นแบบและการติดตั้ง กระบวนการประกอบติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งภายใน งานพื้น งานผนัง งานฝ้ าเพดาน และ
ระบบแสงสว่าง
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2107-2114
องค์ ประกอบการตกแต่ งภายใน
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจองค์ประกอบ หลักการออกแบบ กายวิภาคที่เกี่ยวข้อง กับการออกแบบตกแต่งภายใน
2. เข้าใจจิตวิทยาการรับรู ้ ของมนุษย์และกิจกรรมของผูอ้ ยูอ่ าศัยกลุ่มย่อยในอาคารบ้านพักอาศัย
3. ความเข้าใจวิธีการ นาเสนอความคิด เพื่อสื่ อผลงานให้ผอู ้ ื่นสามารถเข้าใจได้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบการตกแต่งภายในได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับจิตวิทยาการรับรู ้ของมนุษย์และกิจกรรมของผูพ้ กั อาศัย
3. ออกแบบกายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้อย่างถูกต้อง
4. นาเสนอความคิดเพื่อสื่ อผลงานให้ผอู ้ ื่นสามารถเข้าใจได้
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาทฤษฎี องค์ประกอบการออกแบบ หลักการออกแบบกายวิภาคที่ เกี่ ยวข้องกับการออกแบบภายใน
จิตวิทยาการรับรู ้ของมนุษย์ และกิจกรรมของผูอ้ ยู่พกั อาศัยกลุ่มย่อยในอาคารบ้านพักอาศัยวิธีการนาเสนอความคิด
เพื่อสื่ อผลงานให้ผอู ้ ื่นสามารถเข้าใจได้
2107-2115
หุ่นจาลองเครื่องเรือนและตกแต่ งภายใน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจประเภทและชนิดของหุ่นจาลอง
2. เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ในการทาหุ่นจาลอง
3. สามารถทาหุ่นจาลองเกี่ยวกับงานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในด้วยวัสดุต่างๆ
4. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการท างานด้ ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทของหุ่นจาลอง
2. ทาหุ่นจาลองงานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในตามแบบกาหนด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประเภทและชนิ ดการใช้และดูแลรักษาเครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์การกาหนดมาตรา
ส่ วนเทคนิ คการทาหุ่ นจาลองด้วยไม้กระดาษและพลาสติ กการทาหุ่ นจาลองเครื่ องเรื อนและตกแต่ งภายในด้วย
วัสดุต่างๆ
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2107-2116
งานอลูมเิ นียมเครื่องเรือนและตกแต่ งภายใน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์และอลูมิเนียมหน้าตัดชนิดต่างๆ
2. เข้าใจ ในการประกอบการเข้ามุม การชน การยึดเหนี่ยว ประกอบติดตั้งงานอลูมิเนียม และ
3. รู ปแบบของงานเครื่ องเรื อนอลูมิเนียม
4. สามารถเลือกใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์และอลูมิเนียมหน้าตัดชนิดต่างๆ
5. สามารถประกอบ ติดตั้งงานอลูมิเนียม และงานเครื่ องเรื อนอลูมิเนียมอย่างง่าย
6. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีความคิ ดสร้างสรรค์ เป็ นระเบี ยบ
สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่ องมือและอลูมิเนียมชนิดต่าง ๆ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการประกอบ และติดตั้งงานอลูมิเนียม
3. ประกอบและติดตั้งอลูมิเนียมในงานเครื่ องเรื อน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ ขนาดอลูมิเนี ยมหน้าตัดชนิ ดต่างๆ ในการประกอบ
และติ ด ตั้ง งานอลูมิเ นี ย ม การเข้า มุ ม เข้า ชน การยึ ดเหนี่ ย ว การใช้เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ป ระกอบติ ด ตั้งงาน
อลูมิเนียม รู ปแบบของงานอลูมิเนียมเครื่ องเรื อน
2107-2117
โครงสร้ างงานไม้ เครื่องเรือนเบือ้ งต้ น
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเกี่ยวกับข้อกาหนดของงานโครงสร้างเครื่ องเรื อนไม้
2. เข้ า ใ จหลั ก การท างาน การ ค านว ณและ องค์ ป ระกอ บที่ ส าคั ญ เ กี่ ยวกั บ งาน โครง สร้ า ง
เครื่ องเรื อนไม้
3. เข้าใจคุณสมบัติต่างๆของวัสดุในงานโครงสร้างเครื่ องเรื อนไม้
4. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สัย ที่ ดี ในการท างานด้ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบี ย บสะอาด
ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ ข้อกาหนดของโครงสร้างเครื่ องไม้
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับพฤติ กรรมของโครงสร้ า งในส่ ว นของแรงและรั บ น้ า หนักบรรทุ กค านวณหาความเค้น
ความเครี ยดและความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นความเครี ยดแบบง่ายการคานวณหาแรงปฏิกิริยาและเขียนภาพแรง
เฉื อนและโมเมนต์ดดั แบบง่าย
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2107-2118
คอมพิวเตอร์ เพือ่ การเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่ งภายใน 3
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน แบบ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์
2. สามารถเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน แบบ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการท างานด้ ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปเพื่อการเขี ยนแบบ 3 มิติ งานเครื่ องเรื อน
และตกแต่งภายใน
2. ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปเพื่อการเขียนแบบ3 มิติ ในงานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เ กี่ ยวกับ การเขี ย นแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่ งภายใน แบบ 3 มิ ติ ด้วยคอมพิ วเตอร์
หน่วยของอาคารพักอาศัย เครื่ องเรื อน การจัดแสง การผสานพื้นผิววัสดุ การเรนเดอร์ภาพเสมือนจริ ง การพิมพ์แบบ
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
2108-1001
พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
2108-1002
วัสดุก่อสร้าง1
2108-1003
พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร
2108-1004
ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม
2108-1005
การสารวจเพื่อการก่อสร้าง

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2108-2001
การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
2108-2002
การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
2108-2003
การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
2108-2004
การเขียนแบบก่อสร้าง 1
2108-2005
การเขียนแบบก่อสร้าง 2
2108-2006
การเขียนแบบก่อสร้าง 3
2108-2007
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1
2108-2008
ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ
2108-2009
การทาหุ่นจาลอง
2108-2010
การประมาณราคางานก่อสร้าง

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2108-2101
การเขียนแบบก่อสร้าง 4
2108-2102
คอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบเบื้องต้น
2108-2103
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2
2108-2104
การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
2108-2105
การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
2108-2106
การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม
2108-2107
วัสดุก่อสร้าง 2
2108-2108
วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
2108-2109
พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน
2108-2110
การปฏิบตั ิงานจัดสวน
2108-2111
การบารุ งรักษาสวน

0-6-2
1-2-2
0-6-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-6-2
1-3-2
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2108-2112
2108-2113
2108-2114
2108-2115
2108-2116
2108-2117
2108-2118
2108-2119
2108-2120

การเขียนภาพร่ าง
สถาปัตยกรรมไทย
การเขียนลายและผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
กฎหมายอาคาร
เทคนิคก่อสร้าง 1
เทคนิคก่อสร้าง 2
กลศาสตร์โครงสร้าง
ระบบไฟฟ้ าในอาคาร
ระบบสุ ขาภิบาลอาคาร
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0-4-2
1-3-2
1-3-2
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2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

163

กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

2108-1001

พืน้ ฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
1-3-2
วิชาบังคับก่อน : 2100-1303 ศิลปะและภาพร่ าง
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม สัดส่ วนของมนุษย์
2. สามารถนาหลักการพื้นฐานเกี่ ยวกับการออกแบบองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรม สัดส่ วนของมนุษย์
ไปใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมได้
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่าง สม่าเสมอ ประณี ต ละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม
2. วิเคราะห์สดั ส่ วนมนุษย์เพื่อนาไปใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมตามหลักการและกระบวนการ
3. ออกแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ หลักการพื้นฐานการออกแบบเกี่ยวกับ องค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรม จุด เส้น ระนาบ
ปริ มาตร รู ปทรง ที่วา่ ง พื้นผิว สี และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์ประกอบ สัดส่ วนมนุษย์ตามมิติมาตรฐาน
2108-1002
วัสดุก่อสร้ าง 1
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจในประเภทและคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง
2. สามารถเลือกใช้วสั ดุในงานก่อสร้างได้
3. มีกิจนิสยั ในการใฝ่ รู ้ ตระหนักและเห็นความสาคัญของวัสดุก่อสร้าง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทและคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง
2. วิเคราะห์เลือกใช้วสั ดุก่อสร้างตามประเภทและคุณสมบัติของวัสดุ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างประเภทไม้ เหล็ก ปูนซิ เมนต์ ทราย หิ น อิฐ ซี เมนต์บล็อก ที่ใช้ใน
งานก่อสร้าง
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2108-1003
พฤติกรรมโครงสร้ างอาคาร
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจในระบบและชนิ ดโครงสร้างอาคาร การเลือกใช้โครงสร้างอาคาร พฤติกรรม
โครงสร้างภายใต้น้ าหนักบรรทุก
2. มีความสามารถในการเลือกใช้ระบบและชนิดโครงสร้างอาคาร
3. มีความตระหนัก เห็นถึงความสาคัญของพฤติกรรมโครงสร้าง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพฤติกรรมโครงสร้างอาคาร
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม
3. วิเคราะห์พฤติกรมโครงสร้างตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ระบบและชนิ ดโครงสร้างอาคาร การเลื อกใช้โครงสร้ างอาคาร พฤติ กรรมโครงสร้ าง
อาคารภายใต้น้ าหนักบรรทุก
2108-1004
ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเกี่ยวกับ มาตรฐานความปลอดภัยในอาชี พ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ า การป้ องกัน
และระงับอัคคีภยั การปฐมพยาบาล
2. เข้าใจหลักการใช้เครื่ องมือเครื่ องจักร และยานพาหนะ การเคลื่อนย้าย เก็บรักษาวัสดุ-อุปกรณ์
3. เข้าใจหลักการ การจัดอาชีวอนามัยในการทางาน
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในงานอาชีพ
3. วิเคราะห์การใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรตามมาตรฐานความปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ มาตรฐานความปลอดภัย ในอาชี พ การใช้ เ ครื่ องมื อ เครื่ องจั ก ร และยานพาหนะ
การเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ า การป้ องกัน และระงับอัคคีภยั การปฐม
พยาบาล การจัดอาชีวอนามัยในการทางาน
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2108-1005
การสารวจเพือ่ การก่ อสร้ าง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ แ ละเข้าใจหลักการ การส ารวจ การวางผัง การให้ร ะดับ งานก่ อสร้ า งและการบ ารุ งรั กษา
เครื่ องมือสารวจ
2. มีความสามารถในการการสารวจ การวางผัง การให้ระดับงานก่อสร้าง และการบารุ งรักษาเครื่ องมือสารวจ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน มีความรอบคอบ ความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสารวจเพื่อการก่อสร้าง
2. บารุ งรักษาเครื่ องมือสารวจหลังการใช้งานตามคู่มือ
3. ใช้เครื่ องมือสารวจเพื่อการวางแผนงานก่อสร้าง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการสารวจ การวัดระยะด้วยเทป และเครื่ องมือชนิดต่าง ๆ การใช้กล้องวัดมุม
กล้องระดับ การวางผัง การให้ระดับงานก่อสร้าง การวางแนว การบารุ งรักษาเครื่ องมือสารวจ

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพะ

2108-2001

การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
2-3-3
วิชาบังคับก่อน : 2108-1001 หลักพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจในหลักการและแนวทางการออกแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว ที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร
2. มีความสามารถในการออกแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียวที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร โดยนา หลักการ
ออกแบบขององค์ประกอบ ประโยชน์ใช้สอย และขนาดของพื้นที่ใช้สอย ซึ่ งคานึ งถึงสภาพแวดล้อม
ที่ต้ งั อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาใช้ได้ถกู ต้องตามหลักการออกแบบ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน มีความขยันอดทน มีความซื่ อสัตย์ มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการออกแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว
2. ออกแบบโครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียวตามหลักการและกระบวนการออกแบบ
3. ออกแบบระยะสั้นการจัดเครื่ องเรื อนตามหลักการทางสถาปัตยกรรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการออกแบบ องค์ประกอบของพื้นที่ใช้สอย(FUNCTION)
ขนาดของเครื่ องเรื อ นและพื้ นที่ ห้อง รู ปทรง ที่ ค านึ งถึ งสภาพแวดล้อมที่ ต้ งั อาคาร และโครงสร้ า งของอาคาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียวที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร การนาเสนอผลงานการ
ออกแบบและฝึ กหัดการออกแบบระยะสั้น การจัดเครื่ องเรื อนในห้องต่างๆ
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2108-2002

การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
2-3-3
วิชาบังคับก่อน : 2108-2001 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามเข้ า ใจในหลั ก การและแนวทางการออกแบบบ้ า นพัก อาศั ย สองชั้ นที่ มี พ้ื น ที่ ไ ม่ เ กิ น
200 ตารางเมตร
2. มีความสามารถในการออกแบบบ้านพักอาศัยสองชั้นที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรโดยนาหลักการ
ออกแบบ ที่มีการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของที่ต้ งั อาคาร มาใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานเป็ นหมู่คณะ การเคารพในความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกบั
เพื่อนร่ วมงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการออกแบบบ้านพักอาศัยสองชั้น
2. ออกแบบโครงการบ้านพักอาศัยสองชั้นตามหลักการและกระบวนการออกแบบ
3. ออกแบบระยะสั้นองค์ประกอบของพื้นที่ใช้สอยบ้านพักอาศัยตามหลักการทางสถาปัตยกรรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการและแนวทางการออกแบบ การออกแบบร่ าง องค์ประกอบของพื้ นที่
ใช้สอย (FUNCTION) ที่ คานึ งถึงสภาพแวดล้อมของที่ ต้ งั อาคาร โครงสร้างและระบบประกอบอาคารต่างๆ ของ
บ้านพักอาศัยสองชั้นที่ มีพ้ืนที่ ไม่เกิ น 200 ตารางเมตร การนาเสนอผลงานการออกแบบและฝึ กหัดการออกแบบ
ระยะสั้น การจัดองค์ประกอบของพื้ นที่ ใช้สอยของบ้านพักอาศัย และองค์ประกอบของบ้านพักอาศัย รั้ว ประตู
ทางเข้าบ้าน ศาลา เฉลียง ระเบียง
2108-2003
การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
2-3-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจในหลักการและแนวทางการออกแบบบ้านพักอาศัยที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
2. มีความสามารถในการออกแบบบ้านพักอาศัยที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 300ตารางเมตรโดยนาหลักการออกแบบ
กระบวนการออกแบบ สภาพแวดล้อมของที่ ต้ งั โครงการภูมิอากาศ และข้อกาหนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องมาใช้ในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม และถูก ต้องตามหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
3. มี กิจนิ สัยที่ ดี ในการทางานเป็ นหมู่ค ณะ ความมี ร ะเบี ย บ การมี มนุ ษ ย์สัมพันธ์ และมี ความละเอี ย ด
ประณี ต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการออกแบบบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่
2. ออกแบบโครงการบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ตามหลักการและกระบวนการออกแบบ
3. ออกแบบระยะสั้นอาคารสาธารณะตามหลักการทางสถาปัตยกรรม
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการ แนวทาง การออกแบบร่ าง และกระบวนการออกแบบ การแบ่งกลุ่ม
กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย ( ZONING AND DIAGRAM ) โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมที่ต้ งั อาคาร โครงสร้าง
อาคารและระบบประกอบอาคารต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของบ้านพักอาศัยที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน300 ตารางเมตร การ
นาเสนอผลงานการออกแบบและฝึ กหัดการออกแบบระยะสั้นอาคารสาธารณะที่มีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน 100 ตาราง
เมตร
2108-2004

การเขียนแบบก่ อสร้ าง 1
0-6-2
วิชาบังคับก่อน : 2100-1301 เขียนแบบเบื้องต้น
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ แ ละเข้ า ใจหลัก การอ่ า นแบบ เขี ย นแบบก่ อ สร้ า งบ้ า นพัก อาศั ย ชั้ น เดี ย ว โครงสร้ า ง
ไม้ยกพื้นขนาดเล็ก
2. มีความสามารถเกี่ ยวกับการอ่านแบบ เขี ยนแบบก่ อสร้ างบ้านพักอาศัยชั้นเดี ยว โครงสร้างไม้ยกพื้ น
ขนาดเล็ก
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการท างาน มี ค วามประณี ต รอบคอบ มี ร ะเบี ย บ รั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย์
และตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียวโครงสร้างไม้
2. เขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียวโครงสร้างไม้ยกพื้นตามหลักการและกระบวนการ
3. เขี ยนแบบก่ อสร้ างบ้า นพักอาศัยชั้นเดี ยวโครงสร้ างไม้ยกพื้ นตามมาตรฐานการเขี ยนแบบก่ อสร้ า ง
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การอ่ า นแบบ เขี ย นแบบก่ อ สร้ า งบ้า นพัก ชั้น เดี ย ว โครงสร้ า งไม้ย กพื้ น ขนาดเล็ ก
ประกอบด้ว ย การใช้สั ญ ลักษณ์ ป ระกอบแบบ รายการประกอบแบบ หมวดงานสถาปั ต ยกรรม หมวดงาน
โครงสร้าง และแบบขยายส่ วนประกอบอาคาร
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2108-2005

การเขียนแบบก่ อสร้ าง 2
0-6-2
วิชาบังคับก่อน : 2108-2004 การเขียนแบบก่อสร้าง 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจหลักการอ่านแบบ เขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยชั้นเดียว โครงสร้างคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก
2. มีความสามารถเกี่ยวกับการอ่านแบบ เขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยชั้นเดียว โครงสร้างคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน มีความประณี ต รอบคอบ มีระเบียบ รับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ และตรง
ต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียวโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
2. เขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียวโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กตามหลักการและกระบวนการ
3. เขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียวโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กตามมาตรฐานการเขียนแบบ
ก่อสร้างสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการอ่านแบบเขี ยนแบบก่ อสร้ างอาคารพักอาศัยชั้นเดี ยว โครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ประกอบด้ว ย การใช้สั ญ ลักษณ์ ป ระกอบแบบ รายการประกอบแบบ หมวดงานสถาปั ต ยกรรม หมวดงาน
โครงสร้าง หมวดงานไฟฟ้ า หมวดงานสุ ขาภิบาลและแบบขยายส่ วนประกอบอาคาร
2108-2006

การเขียนแบบก่ อสร้ าง 3
0-6-2
วิชาบังคับก่อน : 2108-2005 การเขียนแบบก่อสร้าง 2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจหลักการอ่านแบบ เขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้น โครงสร้าง คอนกรี ต
เสริ มเหล็ก
2. มีความสามารถเกี่ยวกับการอ่านแบบ เขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้น โครงสร้าง คอนกรี ต
เสริ มเหล็ก
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน มีความประณี ต รอบคอบ มีระเบียบ รับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ และตรง
ต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้นโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
2. เขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้นโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กตามหลักการและกระบวนการ
3. เขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้นโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กตามมาตรฐานการเขียนแบบ
ก่อสร้างสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การอ่ า น แบบเขี ย นแบบก่ อ สร้ า งบ้า นพัก สองชั้ น โครงสร้ า ง คอนกรี ตเสริ มเหล็ ก
ประกอบด้วย รายการประกอบแบบ หมวดงานสถาปั ตยกรรม หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานไฟฟ้ าหมวดงาน
สุ ขาภิบาลและแบบขยายส่ วนประกอบอาคาร
2108-2007

การเขียนแบบก่ อสร้ างด้ วยคอมพิวเตอร์ 1
0-6-2
วิชาบังคับก่อน : 2001-1002 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจหลักการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการเขียนแบบก่อสร้าง
2. มีความสามารถในใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการเขียนแบบก่อสร้าง
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานมีความประณี ตเรี ยบร้อย มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการเขียนแบบก่อสร้าง
2. ติดตั้งโปรแกรมสาเร็ จรู ปในการเขียนแบบก่อสร้างตามคู่มือ
3. ใช้คาสัง่ โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานเขียนแบบก่อสร้างตามมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้างสมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ การใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในงานเขี ย นแบบก่ อสร้ า ง ประโยชน์ใ นการน าโปรแกรม
สาเร็ จรู ปมาใช้ในงานเขียนแบบก่อสร้าง พื้นฐานของโปรแกรมสาเร็ จรู ปการใช้คาสั่งของโปรแกรมสาเร็ จรู ปฝึ กหัด
การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานเขียนแบบก่อสร้าง
2108-2008
ทัศนียภาพและการตกแต่ งแบบ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนทัศนียภาพอาคาร
2. มีความรู ้เกี่ยวกับหลักการตกแต่งแบบสถาปัตยกรรมได้
3. สามารถตกแต่งแบบสถาปัตยกรรมได้
4. สามารถเขียนทัศนียภาพอาคารได้
5. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความประณี ตเรี ยบร้อย เป็ นระเบียบ สะอาด
6. มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ
2. เขียนทัศนียภาพอาคารตามหลักการและกระบวนการ
3. ตกแต่งแบบทางสถาปัตยกรรมตามหลักการและกระบวนการ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2-3-3

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

170
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับหลักการ ตกแต่งแบบสถาปั ตยกรรม การเขียนทัศนี ยภาพอาคารตกแต่งแบบ
การให้แสง เงา แสดงบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกอาคาร
2108-2009
การทาหุ่นจาลอง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทาหุ่นจาลอง
2. มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุ วิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการทาหุ่นจาลอง
3. มีความสามารถในการทาหุ่นจาลองทางสถาปัตยกรรมด้วยวัสดุต่างๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความประณี ต เป็ นระเบียบ สะอาด มีความซื่ อสัตย์
รับผิดชอบและตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทาหุ่นจาลอง
2. บารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ทาหุ่นจาลองให้มีความพร้อมในการใช้งาน
3. ทาหุ่นจาลองตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทาหุ่ นจาลอง ชนิ ด คุณลักษณะของวัสดุ การใช้และดูแลรักษาเครื่ องมือ
อุปกรณ์การทาหุ่นจาลอง การกาหนดมาตราส่ วน เทคนิ คการทาหุ่ นจาลองทางสถาปั ตยกรรมด้วยกระดาษ ไม้ และ
วัสดุต่างๆ
2108-2010
การประมาณราคางานก่ อสร้ าง
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจหลักการและขั้นตอนการประมาณราคา การลงบัญชีปริ มาณวัสดุ แรงงาน
2. สามารถคานวณ จัดทาบัญชี ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าแรงในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย โดยการสื บค้น
ราคางานก่อสร้างตามมาตรฐานอ้างอิง
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างเป็ นขั้นตอน เป็ นระเบียบ รอบคอบและตรงตามกาหนดเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการประมาณราคางานก่อสร้าง
2. คานวณปริ มาณวัสดุและค่าแรงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยตามหลักการและกระบวนการ
3. รวบรวมสื บค้นราคางานก่อสร้างเพื่อการวางแผนการประมาณราคา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับขั้นตอนการประมาณราคา การคานวณ จัดทาบัญชี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรง การ
สื บค้นราคาวัสดุอุปกรณ์ตามมาตรฐานอ้างอิ ง เพื่อกาหนดราคา การคิ ดค่ าดาเนิ นการ กาไร ภาษี ในงานก่อสร้าง
บ้านพักอาศัย
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

2108-2101

การเขียนแบบก่ อสร้ าง 4
0-6-2
วิชาบังคับก่อน : 2108-2006 การเขียนแบบก่อสร้าง 3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจหลักการเขียนแบบก่อสร้างบ้านแถวพักอาศัยสามชั้น โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
2. มีความสามารถเกี่ยวกับการเขียนแบบก่อสร้างบ้านแถวพักอาศัยสามชั้นโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน มีความประณี ต รอบคอบ มีระเบียบ รับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ และตรง
ต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบก่อสร้างบ้านแถวพักอาศัยคอนกรี ตเสริ มเหล็กสามชั้น
2. เขียนแบบก่อสร้างบ้านแถวพักอาศัยคอนกรี ตเสริ มเหล็กสามชั้นตามหลักการและกระบวนการ
3. เขียนแบบก่อสร้างบ้านแถวพักอาศัยคอนกรี ตเสริ มเหล็กสามชั้นตามมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
สมาคมสถาปนิ กสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเขียนแบบก่อสร้าง บ้านแถวพักอาศัยสามชั้น โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กประกอบด้วย
รายการประกอบแบบ หมวดงานสถาปั ตยกรรม หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานไฟฟ้ า หมวดงานสุ ขาภิ บาลและ
แบบขยายส่ วนประกอบอาคาร
2108-2102

คอมพิวเตอร์ เพือ่ การออกแบบเบือ้ งต้ น
1-2-2
วิชาบังคับก่อน : 2001-1002 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป
2. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน ประณี ต รอบคอบ มีระเบียบ รับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ และตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป
2. ติดตั้งโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการออกแบบตามคู่มือ
3. ใช้คาสัง่ โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการออกแบบในลักษณะ2มิติและ3มิติ
4. นาเสนอผลงานการออกแบบในลักษณะ2มิติและ3มิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปเพื่อการออกแบบในลักษณะ
2 มิติ และ 3 มิติ
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2108-2103

การเขียนแบบก่ อสร้ างด้ วยคอมพิวเตอร์ 2
0-6-2
วิชาบังคับก่อน : 2108-2007 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานเขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้น
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานเขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้น
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน มีความประณี ตเรี ยบร้อย มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานเขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้น
2. ใช้คาสัง่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานเขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้น
3. เขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
สมาคมสถาปนิ กสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การใช้โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นงานเขี ย นแบบก่ อ สร้ า งบ้า นพัก อาศัย สองชั้น
ประกอบด้วยหมวดงานสถาปั ตยกรรม หมวดงานโครงสร้างหมวดงานไฟฟ้ า หมวดงานสุ ขาภิบาล และแบบขยาย
ส่ วนประกอบอาคาร
2108-2104

การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
1-3-2
วิชาบังคับก่อน : 2108-1001 หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจหลักการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในบ้านพักอาศัย รู ปแบบเครื่ องเรื อน
การใช้และการจัดวางเครื่ องเรื อน
2. มีความสามารถออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในบ้านพักอาศัย รู ปแบบเครื่ องเรื อน การใช้และ
การจัดวางเครื่ องเรื อน การนาเสนอผลงานในลักษณะผังพื้น รู ปด้าน รู ปตัด ทัศนียภาพ และหุ่นจาลอง
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความ ประณี ต รอบคอบ เป็ นระเบียบ รับผิดชอบ ซื่ อสัตย์และตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
2. ออกแบบและเขียนแบบสถาปั ตยกรรมภายในบ้านพักอาศัยตามหลักการและกระบวนการ
3. นาเสนอผลงานการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในบ้านพักอาศัย ตามมาตรฐานการเขียนแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการออกแบบเขียนแบบตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย รู ปแบบเครื่ องเรื อน การ
ใช้และการจัดวางเครื่ องเรื อน การนาเสนอผลงานในลักษณะผังพื้น รู ปด้าน รู ปตัด ทัศนียภาพ และหุ่นจาลอง
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2108-2105

การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
1-3-2
วิชาบังคับก่อน : 2108-2104 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ แ ละเข้าใจหลักการออกแบบเขี ยนแบบสถาปั ต ยกรรมภายใน ตกแต่ งพื้ น ผนังเพดาน วัส ดุ
สาหรับทาเครื่ องเรื อน ในบ้านพักอาศัย
2. มี ค วามสามารถออกแบบเขี ย นแบบสถาปั ต ยกรรมภายใน ตกแต่ งพื้ น ผนัง เพดาน วัส ดุ ส าหรั บท า
เครื่ องเรื อน ในบ้านพักอาศัย
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความ ประณี ต รอบคอบ เป็ นระเบียบ รับผิดชอบ ซื่ อสัตย์และตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
2. ออกแบบและเขียนแบบองค์ประกอบภายในบ้านพักอาศัยตามหลักการและกระบวนการ
3. นาเสนอผลงานการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในบ้านพักอาศัย ตามมาตรฐานการเขียนแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับการออกแบบเขียนแบบสถาปั ตยกรรมภายในการตกแต่งพื้น ผนังเพดาน วัสดุ
ส าหรั บท าเครื่ องเรื อ น การจัด วางเครื่ องเรื อ นให้ส อดคล้อ งกับ รู ป แบบ(Style)และพื้ นที่ ใ ช้ส อยตามที่ ก าหนด
เสนอผลงานในลักษณะ ผังพื้น รู ปด้าน รู ปตัด ทัศนียภาพ หุ่นจาลองภายในบ้านพักอาศัย
2108-2106
การออกแบบเขียนแบบภูมสิ ถาปัตยกรรม
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจหลักการออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปั ตยกรรม ประเภทและรู ปแบบของสวน
2. มีความสามารถในการออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม ในบริ เวณบ้านพักอาศัย
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการทางานมีความประณี ตเรี ยบร้อย มีความซื่ อสัตย์รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม
2. ออกแบบและเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรมตามหลักการและกระบวนการ
3. ออกแบบและเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม ตามมาตรฐานการเขี ยนแบบภูมิสถาปัตยกรรม สมาคมภูมิ
สถาปนิกประเทศไทย
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการออกแบบเขี ยนแบบภูมิสถาปั ตยกรรมประเภทและรู ปแบบของสวน
ออกแบบเขียนแบบสวนของบ้านพักอาศัย
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2108-2107

วัสดุก่อสร้ าง2
2-0-2
วิชาบังคับก่อน :2108-1002 วัสดุก่อสร้าง 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับชนิ ด ขนาด คุณสมบัติ การนาไปใช้ ของวัสดุพ้ืน ผนัง เพดาน วัสดุ
มุงหลังคา วัสดุตกแต่งผิว ประตูหน้าต่างและอุปกรณ์ประกอบ
2. สามารถเลือกใช้ชนิด ขนาด คุณสมบัติ ของวัสดุพ้ืน ผนัง เพดาน วัสดุมุงหลังคา วัสดุตกแต่งผิว ประตู
หน้าต่างและอุปกรณ์ประกอบได้
3. มีความตระหนัก เห็นถึงความสาคัญ เห็นความจาเป็ นของวัสดุก่อสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน
(SUSTAINABLE ARCHITECTURE)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การเลือกใช้วสั ดุก่อสร้าง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการติดตั้งวัสดุก่อสร้าง
3. วิเคราะห์การนาวัสดุก่อสร้างไปใช้ตามมาตรฐานสถาปัตยกรรมเพื่อความยัง่ ยืน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับชนิ ด ขนาด คุณสมบัติ การเก็บรักษา การนาไปใช้ ของวัสดุพ้ืน ผนัง เพดาน วัสดุมุงหลังคา
วัสดุตกแต่งผิว ประตูหน้าต่างและอุปกรณ์ประกอบ
2108-2108
วัสดุและอุปกรณ์ ตกแต่ งภายใน
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจหลักการเลือกประกอบติดตั้ง คุณสมบัติเฉพาะความแข็งแรงความคงทนความสวยงาม
เทคนิคการประกอบการบารุ งรักษาราคาวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
2. มีสามารถจัดทารายการประกอบ รวบรวมจัดหมวดหมู่ตวั อย่างวัสดุอุปกรณ์วิเคราะห์และเสนอแนวคิด
ในการนาไปใช้
3. มีกิจนิสยั ที่ดีรอบคอบช่างสังเกตมีความซื่ อสัตย์รับผิดชอบ ตรงต่อเวลารักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการเลือกใช้วสั ดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
3. วิเคราะห์การนาวัสดุตกแต่งภายในไปใช้ตามมาตรฐานความปลอดภัยของสมาคมผูต้ รวจและบริ หาร
ความปลอดภัยอาคาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาหลักการเลื อ กวัส ดุ และอุ ปกรณ์ ต กแต่ งภายในคุ ณ สมบัติ เ ฉพาะความแข็งแรงความคงทนความ
สวยงามงบประมาณ เทคนิ คการติดตั้ง การบารุ งรักษาการจัดทารายการประกอบ การรวบรวมและจัดหมวดหมู่
ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ตวั อย่างวิเคราะห์และเสนอแนวคิดในการนาไปใช้
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2108-2109
พันธุ์ไม้ และอุปกรณ์ ตกแต่ งสวน
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจประเภท ชนิดของพันธุ์ไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม การปลูกการขยายพันธุ์
การดูแลเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสวน
2. มีความสามารถเลือกใช้พนั ธุ์ไม้ เครื่ องมืออุปกรณ์ตกแต่งที่ใช้ในการจัดสวน
3. มีความตระหนัก เห็นถึงความสาคัญของพันธุ์ไม้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขยายพันธุ์ไม้ในภูมิสถาปัตยกรรม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ตกแต่งสวน
3. วิเคราะห์การนาพันธุ์ไม้ไปใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อความสวยงามและการป้ องกันความร้อน
แก่อาคาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ประเภทและชนิ ด ของพันธุ์ ไ ม้ที่ ใ ช้ใ นงานภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม การปลูก การขยายพัน ธุ์
การดูแลรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสวน
2108-2110
การปฏิบัตงิ านจัดสวน
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ และขั้นตอนการจัดสวน
2. มีความสามารถในการ จัดสวน และดูแลรักษาสวน
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการทางานมีความประณี ตเรี ยบร้อย ขยันอดทน มีความซื่ อสัตย์รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดสวน
2. เตรี ยมความพร้อมเครื่ องมือและอุปกรณ์ก่อนปฏิบตั ิงาน
3. บารุ งรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์หลังการใช้งานตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการจัดสวนพื้ นที่ ขนาดเล็ก สวนแนวตั้ง การจัดเตรี ยมอุปกรณ์ และการใช้เครื่ องมื อเพื่ อ
ปฏิบตั ิการจัดสวน
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2108 - 2111
การบารุ งรักษาสวน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจวิธีการบารุ งรักษาต้นไม้ การตัดแต่งต้นไม้ การรดน้ าพรวนดิน
2. มีความสามารถในการบารุ งรักษาต้นไม้ การตัดแต่งต้นไม้ การรดน้ าพรวนดิน
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการทางานมีความประณี ตเรี ยบร้อย ขยันอดทน มีความซื่ อสัตย์รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบารุ งรักษาต้นไม้
2. บารุ งรักษาต้นไม้ตามความเหมาะสมทางธรรมชาติวิทยา
3. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายก่อนปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การบารุ งรักษาต้นไม้ การตัดตกแต่งต้นไม้การรดน้ าพรวนดิน
2108-2112

การเขียนภาพร่ าง
0-4-2
วิชาบังคับก่อน : 2100-1303 ศิลปะและภาพร่ าง
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจในเทคนิคการเขียนภาพร่ างด้วยปากกาและการระบายสี
2. มีความสามารถเขียนภาพร่ างอาคารและธรรมชาติท้ งั ในห้องปฏิบตั ิการและภายนอกอาคาร
3. มีความสามารถระบายสี ได้ตามขั้นตอน
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน มีความประณี ต เรี ยบร้อย มีความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักและกระบวนการเขียนภาพร่ างอาคารและธรรมชาติ
2. เขียนภาพร่ างอาคารและธรรมชาติตามหลักการและกระบวนการ
3. ร่ างภาพด้วยปากกาและระบายสี ตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ั ติ เ กี่ ย วกั บ เทคนิ ค การเขี ย นภาพร่ างด้ ว ยปากกา การระบายสี ด้ ว ยสี น้ า สี หมึ ก
สี โปสเตอร์ ฝึ กหัดเขียนภาพร่ างอาคารและธรรมชาติท้ งั ในห้องปฏิบตั ิการและภายนอกอาคาร

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

177
2108-2113
สถาปัตยกรรมไทย
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับลายไทย
2. มีความสามารถในการเขียนลายไทย และนามาใช้ในงานสถาปัตยกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความประณี ต เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์
รับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเขียนลายไทย
2. เขียนลายไทยตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกต์ใช้ลายไทยได้เหมาะสมตามแนวความคิดและฐานานุศกั ดิ์สถาปัตยกรรมไทย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประวัติลวดลายไทย ในส่ วนประกอบของสถาปั ตยกรรมไทย หลักการเขียนลาย
ไทย และนามาใช้ในงานสถาปัตยกรรม
2108-2114
การเขียนลายและผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อให้มีความเข้าใจถึงลักษณะรู ปทรง ลวดลาย วัสดุของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
2. เพื่อให้มีความสามารถเขียนรู ปทรง และลวดลาย ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน มีความซื่ อสัตย์ ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เห็นความสาคัญของ
ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเขียนลายและผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
2. เขียนรู ปทรงและลวดลายตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกต์การเขียนลายในผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นได้เหมาะสมตามตานานและคติความเชื่อ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ลักษณะรู ป ทรง ลวดลาย วัส ดุ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นท้อ งถิ่ น การเขี ย นรู ป ทรง
ลวดลายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
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2108-2115
กฎหมายอาคาร
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจในกฎหมายควบคุมอาคาร และการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
2. สามารถนาไปใช้ในการออกแบบเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม ได้ถกู ต้องตามข้อกาหนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
3. มีความตระหนัก เห็นถึงความสาคัญ เห็นความจาเป็ นของกฎหมายควบคุมอาคาร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของกฎหมายควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎกระทรวง
ระเบียบข้อบังคับและกระบวนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
2. วิเคราะห์เลือกใช้กฎหมายควบคุมอาคารและข้อระเบียบที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
3. จัดทาเอกสารการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามระเบียบราชการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎกระทรวง และระเบียบข้อบังคับ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเขียนแบบก่อสร้างอาคาร และการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
2108-2116
เทคนิคก่ อสร้ าง 1
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการก่อสร้างงานฐานราก เสา คาน พื้น หลังคา ของอาคาร
ขนาดเล็ก
2. สามารถลาดับขั้นตอนในการงานก่อสร้างงานฐานราก เสา คาน พื้น หลังคา ของอาคารขนาดเล็ก
ได้ถกู ต้องตามหลักการและวิธีการก่อสร้าง
3. มีกิจนิสยั ในการใฝ่ รู ้ ตระหนักถึงความสาคัญของเทคนิคและวิธีการก่อสร้าง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้หลักการและเทคนิควิธีการก่อสร้าง งานรากฐานและคานพื้นหลังคาอาคารขนาดเล็ก
2. จัดลาดับขั้นตอนในงานก่อสร้างอาคารขนาดเล็กตามหลักการและวิธีการก่อสร้าง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการก่อสร้าง งานฐานราก เสา คาน พื้น หลังคา ของอาคารขนาดเล็ก
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2108-2117

เทคนิคก่ อสร้ าง 2
2-0-2
วิชาบังคับก่อน :2108-2116 เทคนิคก่อสร้าง 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการก่อสร้างบันได ผนัง เพดาน ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ระบบสุ ขาภิบาล
และระบบไฟฟ้ าของอาคารขนาดเล็ก
2. สามารถลาดับขั้นตอนในงานก่อสร้างบันได ผนัง เพดาน ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ระบบสุ ขาภิบาล และระบบ
ไฟฟ้ าของอาคารขนาดเล็ก
3. มีกิจนิสยั ในการใฝ่ รู ้ ตระหนัก มีความประหยัด และเห็นความสาคัญของงานระบบประกอบอาคารขนาดเล็ก
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิควิธีการก่อสร้าง บันได ผนัง เพดาน ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ ระบบ
สุ ขาภิบาลและระบบไฟฟ้ าอาคารขนาดเล็ก
2. จัดลาดับขั้นตอนในงานก่อสร้าง บันได ผนัง เพดาน ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ ระบบสุ ขาภิบาลและระบบไฟฟ้ า
อาคารขนาดเล็กตามหลักการและวิธีการก่อสร้าง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับเทคนิ คและวิธีการก่อสร้างบันได ผนัง เพดาน ติ ดตั้งสุ ขภัณฑ์ระบบสุ ขาภิบาล และระบบ
ไฟฟ้ าของอาคารขนาดเล็ก
2108-2118
กลศาสตร์ โครงสร้ าง
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ วิธีคานวณหาแรงกิริยาปฏิกิริยาความเค้น ความเครี ยด ความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้นและความเครี ยด แรงภายในโครงข้อหมุน แรงเฉื อนและโมเมนต์ดดั ในคาน
2. เพื่อให้สามารถหาแรงกิริยาปฏิกิริยาความเค้นความเครี ยด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและ
ความเครี ยด แรงภายในโครงข้อหมุน แรงเฉื อนและโมเมนต์ดดั ในคานได้
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ในการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นขั้นตอน มีระเบียบ และสม่าเสมอ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการกลศาสตร์โครงสร้าง
2. คานวณแรงต่างๆ ตามหลักและกระบวนการ
3. วิเคราะห์แรงในองค์ประกอบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการคานวณแรงกิริยาปฏิกิริยาความเค้นความเครี ยด ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้นและความเครี ยด แรงภายในชิ้นส่ วนของโครงข้อหมุน แรงเฉื อนและโมเมนต์ดดั ในคาน
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2108-2119
ระบบไฟฟ้ าในอาคาร
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจระบบไฟฟ้ าในอาคาร ไฟฟ้ าแสงสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้ า ของอาคารขนาดเล็กหรื อ
บ้านพักอาศัย
2. สามารถอ่านแบบหมวดงานไฟฟ้ าในอาคารขนาดเล็กหรื อบ้านพักอาศัย
3. มีความตระหนัก เห็นถึงความสาคัญของระบบไฟฟ้ าในอาคารและการให้แสงสว่างในอาคาร ขนาดเล็ก
หรื อบ้านพักอาศัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการระบบไฟฟ้ าในอาคาร
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการอ่านแบบหมวดงานไฟฟ้ าของอาคาขนาดเล็กหรื อบ้านพักอาศัย
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเลือกใช้ดวงโคม และอุปการณ์ไฟฟ้ าตามมาตรฐานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
และการไฟฟ้ านครหลวง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับระบบไฟฟ้ าในอาคาร ไฟฟ้ าแสงสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้ า การอ่านแบบหมวดงานไฟฟ้ าใน
อาคารขนาดเล็กหรื อบ้านพักอาศัย
2108-2120
ระบบสุ ขาภิบาลอาคาร
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจในระบบสุ ขาภิบาลในอาคาร ระบบท่อและอุปกรณ์ในอาคารขนาดเล็ก หรื อบ้านพัก
อาศัย
2. สามารถอ่านแบบหมวดงานสุ ขาภิบาล ในอาคารขนาดเล็กหรื อบ้านพักอาศัย
3. มีความตระหนัก เห็นถึงความสาคัญของระบบสุ ขาภิบาล ในอาคารและระบบท่อสุ ขาภิบาลในอาคาร
ขนาดเล็กหรื อบ้านพักอาศัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการระบบสุ ขาภิบาลในอาคารขนาดเล็ก และบ้านพักอาศัย
2. อ่านแบบมาตรฐานงานสุ ขาภิบาลในอาคารขนาดเล็กและบ้านพักอาศัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับระบบสุ ขาภิ บาล ระบบท่อน้ าดี ท่ อน้ าทิ้ง ท่อโสโครก ท่อระบายน้ าฝน ท่ อระบายอากาศ
ระบบบาบัดน้ าเสี ย การระบายน้ าทิ้ง ในอาคารขนาดเล็กหรื อบ้านพักอาศัย
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สาขาวิชาสารว
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
2109-1001
คณิ ตศาสตร์ ช่าง
2109-1002
การประมาณราคาก่อสร้าง
2109-1003
เทคนิคก่อสร้าง
2109-1004
การเขียนแผนที่
2109-1005
กลศาสตร์โครงสร้าง

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2109-2001
การสารวจ 1
2109-2002
การสารวจ 2
2109-2003
การสารวจ 3
2109-2004
การระดับ 1
2109-2005
การระดับ 2
2109-2006
การคานวณแผนที่ 1
2109-2007
การคานวณแผนที่ 2
2109-2008
การสารวจด้วยภาพถ่าย
2109-2009
การเขียนแบบสารวจ 1
2109-2010
เรขาคณิ ตมีทรง

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2109-2101
การระดับ 3
2109-2102
การคานวณแผนที่ 3
2109-2103
การเขียนแบบสารวจ 2
2109-2104
การสารวจเพื่อการก่อสร้าง
2109-2105
การสารวจเฉพาะแปลง
2109-2106
การสารวจเส้นทาง
2109-2107
ดาราศาสตร์ปฏิบตั ิ
2109-2108
การสารวจด้วยเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์
2109-2109
คอมพิวเตอร์ในงานสารวจ
2109-2110
การจราจรและผังเมือง
2109-2111
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน

1-6-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-6-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-0-1
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2109-2112
2109-2113
2109-2114
2109-2115
2109-2116
2109-2117
2109-2118

ตรี โกณมิติทรงกลม
การวางแผนงานสารวจ
การประเมินราคาที่ดิน
การสารวจชลประทาน
การสารวจเหมืองแร่
การทาง
กฎหมายธุ รกิจ
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

2109-1001
คณิตศาสตร์ ช่าง
2-0-2
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตรี โกณมิติเลขยกกาลังและกราฟ
2. เพื่อให้สามารถนาหลักการตรี โกณมิติเลขยกกาลังและกราฟมาประยุกต์ใช้กบั งานสารวจ
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบและถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตรี โกณมิติ เลขยกกาลังและกราฟ
2. คานวณแก้สมการด้วยกฎทางคณิ ตศาสตร์
3. เขียนกราฟและแปลความหมายจากกราฟ
4. ประยุกต์ทกั ษะด้านความคิดทางด้านคณิ ตศาสตร์ช่างใช้ในงานสารวจ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การของฟั ง ก์ชัน ตรี โ กณมิ ติ ข องมุ ม ต่ า งๆ การใช้ต ารางหาค่ า ฟั ง ก์ชัน ตรี โ กณมิ ติ
กฎของไซน์ โ คไซน์ สมการเชิ งเส้น หนึ่ งตัว แปร สองตัวแปร สมการก าลังสอง ดี เ ทอร์ มิ แนนต์ เลขยกกาลัง
กฎของเลขยกกาลัง การบวกลบคูณหารเลขยกกาลัง ราก หรื อกรณฑ์ สมการเลขชี้ กาลัง กราฟ การเขียนกราฟจาก
สมการ การแปลความหมายของกราฟ
2109-1002
การประมาณราคาก่ อสร้ าง
1-2-2
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนการประมาณราคา การลงบัญชีปริ มาณวัสดุ แรงงาน
2. คานวณถอดแยกปริ มาณวัสดุ อุปกรณ์ และค่าแรงในการก่อสร้างอาคารพักอาศัย
3. สื บค้นและกาหนดราคางานก่อสร้างอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก
4. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างเป็ นขั้นตอน เป็ นระเบียบ ตรงตามกาหนดเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การประมาณราคาก่อสร้าง
2. ประมาณราคา คานวณวัสดุ แรงงาน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
3. ประมาณราคางานก่อสร้างอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับขั้นตอนการประมาณราคา การคิดคานวณวัสดุ แรงงาน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้าง อาคารพักอาศัยขนาดเล็ก เทคนิ คและแนวทางการสื บค้นเพื่ อกาหนดราคา ตลอดจนการคิ ดภาษี
กาไร และการคิดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการก่อสร้างอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก
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2109-1003
เทคนิคก่ อสร้ าง
2-0-2
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามเข้ า ใจในหลั ก การ เทคนิ คและวิ ธี การก่ อ สร้ า งอาคาร งานฐานราก คาน เสา พื้ น
โครงหลังคา และวัสดุมุงของอาคารพักอาศัย
2. สามารถนาหลักการเทคนิคและวิธีการก่อสร้างอาคารมาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างอาคาร
3. มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพก่อสร้าง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ เทคนิคและวิธีการก่อสร้างอาคาร งานฐานราก คาน เสา พื้น โครงหลังคา
และวัสดุมุงหลังคา
2. ประยุกต์ใช้หลักการ เทคนิค และวิธีการก่อสร้างในงานก่อสร้างอาคาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับเทคนิ ควิธีการก่ อสร้ างอาคาร ฐานราก คาน เสา พื้น โครงหลังคา และวัสดุมุงของอาคาร
พักอาศัย
2109-1004
การเขียนแผนที่
1-3-2
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามเข้า ใจหลักการในการใช้เ ครื่ องมื อเขี ย นการกาหนดมาตรส่ ว นและจัด องค์ป ระกอบการใช้
เครื่ องหมายและสัญลักษณ์การย่อ-ขยายและจาลองแผนที่
2. มีความสามารถในการใช้เครื่ องมือเขียนการกาหนดมาตรส่ วนและจัดองค์ประกอบการใช้เครื่ องหมาย
และสัญลักษณ์การย่อขยายและจาลองแผนที่
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือในการเขียนแผนที่
2. เขียนแผนที่โดยใช้มาตราส่ วน สัญลักษณ์ และสี
3. ย่อ ขยาย และจาลองแผนที่
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเขียนแผนที่การใช้เครื่ องมือเขียนแผนที่การเขียนและการวางตัวอักษร
การใช้มาตราส่ วน การใช้สญ
ั ลักษณ์และสี การย่อขยาย และจาลองแผนที่โดยวิธีต่างๆ การเขียนส่ วนประกอบต่างๆ
ของแผนที่

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาสารวจ

185
2109-1005
กลศาสตร์ โครงสร้ าง
2-0-2
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานฟิ สิ กส์เบื้องต้น
2. เพื่อให้มีความสามารถในการคานวณหาค่าเกี่ยวกับแรงโมเมนต์ความเฉื่ อยความสัมพันธ์ระหว่างความ
เค้นกับความเครี ยดโมดูลสั ยืดหยุน่
3. เพื่อให้ความรับผิดชอบและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานฟิ สิ กส์
2. คานวณหาค่าเกี่ยวกับแรง โมเมนต์ความเฉื่ อย ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครี ยด โมดูลสั
ยืดหยุน่
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานฟิ สิ กส์เบื้องต้น แรงการรวมแรงการหาแรงลัพธ์ โมเมนต์ การสมดุลของ
แรง การหาเซนทรอยด์ จุดศูนย์ถ่วงโมเมนต์ของความเฉื่ อยความเค้นความเครี ยดความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับ
ความเครี ยดโมดูลสั ยืดหยุน่ การยืดหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิแปรเปลี่ยน

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2109-2001
การสารว 1
2-3-3
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจในหลักการสารวจเบื้องต้นมาตราส่ วนแผนที่และการนาไปใช้ประโยชน์
2. มีความสามารถในการวัดระยะและการใช้เครื่ องมือวัดระยะ
3. มีความสามารถในการรังวัดสามเหลี่ยมด้วยโซ่ -เทปการเก็บรายละเอียดและการลงที่หมาย
4. มีความเข้าใจหลักการในการใช้โต๊ะแผนที่รายละเอียดและการทาแผนที่ดว้ ยโต๊ะแผนที่
5. มีความสามารถในการทาแผนที่ดว้ ยโต๊ะแผนที่
6. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความเรี ยบร้อยรอบคอบถูกต้องปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของการสารวจใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการวัดระยะ
2. สารวจทาแผนที่ดว้ ยโซ่ เทป
3. สารวจทาแผนที่ดว้ ยโต๊ะแผนที่
4. ลงที่หมายแผนที่จากข้อมูลสารวจ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการเบื้ องต้นของการสารวจมาตราส่ วนแผนที่ การวัดระยะด้วยเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ชนิ ดต่างๆการวัดระยะโดยตรงการวัดระยะจาลองการแก้ระยะเทปการรังวัดสามเหลี่ยมด้วยโซ่ การ
รังวัดเก็บรายละเอียดด้วยโซ่ -เทปเครื่ องส่ องฉาก และการลงที่ หมายแผนที่หลักการสารวจและทาแผนที่ ดว้ ยโต๊ะ
แผนที่
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2109-2002

การสารว 2
1-6-3
วิชาบังคับก่อน :2109-2001 การสารวจ 1
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการทาแผนที่ดว้ ยเข็มทิศ
2. มีความสามารถในการทาแผนที่ดว้ ยเข็มทิศ
3. มีความเข้าใจหลักการใช้และการบารุ งรักษากล้องวัดมุมการตรวจสอบและปรับแก้กล้องวัดมุม
4. มีความสามารถในการใช้และการบารุ งรักษากล้องวัดมุมการตรวจสอบและปรับแก้กล้องวัดมุม
การรังวัดมุมราบ-มุมดิ่ง
5. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความเรี ยบร้อยรอบคอบถูกต้องปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสารวจด้วยเข็มทิศและกล้องวัดมุม
2. รังวัดและคานวณหามุมทิศ และภาคของทิศ
3. ตรวจสอบวงรอบเข็มทิศ เก็บรายละเอียดลงที่หมายด้วยเข็มทิศ
4. ส่ องกล้องวัดมุมและอ่านค่ามุมราบ มุมดิ่ง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ทฤษฎี ข องเข็ ม ทิ ศ มุ ม ทิ ศ และภาคของทิ ศ การค านวณง่ า มมุ ม การค านวณ
ภาคของทิ ศและมุ มทิ ศ การใช้เ ข็มทิ ศ การรั งวัด มุ มทิ ศ การค านวณการตรวจสอบวงรอบเข็มทิ ศ การรั งวัด เก็บ
รายละเอี ย ดด้ว ยเข็ ม ทิ ศ และการลงที่ ห มายแผนที่ ห ลัก การส ารวจด้ว ยกล้อ งวัด มุ ม กล้อ งวัด มุ ม ชนิ ด ต่ า งๆ
อุ ป กรณ์ ป ระกอบและส่ ว นประกอบต่ า งๆของกล้อ งวัด มุ ม ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ข องกล้อ งวัด มุ ม การอ่ า น
ค่าองศาการรังวัดมุมราบ-มุมดิ่ง การวัดระยะด้วยกล้องวัดมุม
2109-2003

การสารว 3
1-6-3
วิชาบังคับก่อน :2109-2002 การสารวจ 2
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการทาวงรอบด้วยกล้องวัดมุมและการลงที่หมายแผนที่
2. มีความสามารถในการทาวงรอบด้วยกล้องวัดมุมและการลงที่หมายแผนที่
3. มีความเข้าใจหลักการสารวจรังวัดเก็บรายละเอียดและการทาแผนที่ภูมิประเทศด้วยกล้องวัดมุมการทา
วงรอบระบบยูทีเอ็ม(UTM) การรังวัดสกัดตรง (Inter Section)
4. มีความสามารถในการสารวจรังวัดเก็บรายละเอียดและการทาแผนที่ภูมิประเทศด้วยกล้องวัดมุมการทา
วงรอบระบบยูทีเอ็ม(UTM) การรังวัดสกัดตรง (Inter Section)
5. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความเรี ยบร้อยรอบคอบถูกต้องปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทาวงรอบ เก็บรายละเอียดด้วยกล้องวัดมุมและลงที่หมาย
2. คานวณวงรอบเปิ ด-ปิ ด และลงที่หมายแผนที่ดว้ ย
3. คานวณวงรอบระบบพิกดั ยูทีเอ็ม(UTM)
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับคานวณวงรอบเปิ ด-ปิ ดการลงที่ หมายแผนที่ การสารวจรังวัดเก็บรายละเอียด
และทาแผนที่ ภูมิประเทศด้วยกล้องวัดมุม ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับระบบพิกดั ยูทีเอ็ม (UTM)การคานวณวงรอบ
ระบบพิกดั ยูทีเอ็ม (UTM) การรังวัดสกัดตรง (Inter Section)
2109-2004
การระดับ 1
2-3-3
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจในหลักการของการระดับและการใช้กล้องระดับการทาระดับ
2. มีความสามารถในการทาระดับและการหาค่ากาหนดสูงของจุดต่างๆ
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหาอุปสรรคในการทางาน
4. มีความเข้าใจหลักการในการตรวจสอบและปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของกล้องระดับ
5. มีความสามารถในการทาระดับข้ามลาน้ าการปรับแก้ความโค้งของโลกและการหักเหของแสงการทา
ระดับแบบสวนกลับ
6. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความเรี ยบร้อยรอบคอบถูกต้องปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของการทาระดับ
2. ใช้กล้องระดับและอุปกรณ์ในการทาระดับ
3. ทาระดับเพื่อหาค่าความสูงของจุดต่างๆ
4. ทาระดับแบบสวนกลับ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการของการระดับการใช้กล้องระดับประเภทต่างๆและอุปกรณ์การทาระดับ
โดยตรงโดยอ้อมแบบต่างๆการแก้ปัญหาอุปสรรคในงานระดับ การทาระดับเพื่อหาความสูงต่างของจุด มูลเหตุของ
ความผิดและความคลาดเคลื่อนในงานระดับ การทาระดับแบบสวนกลับ
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2109-2005

การระดับ 2
1-6-3
วิชาบังคับก่อน :2109-2004 การระดับ 1
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจในการสร้างหมุดหลักฐานการระดับการทาวงรอบและการปรับแก้ค่าระดับเบื้องต้น
2. มีความสามารถในการสร้างหมุดหลักฐานการระดับการทาวงรอบและการปรับแก้ค่าระดับเบื้องต้น
3. มีความสามารถในการทาระดับหารู ปตัดตามยาว – ตามขวาง
4. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการหาเนื้ อที่รูปตัดความยาวตามขวางและการคานวณปริ มาตรดิน
5. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความเรี ยบร้อยรอบคอบถูกต้องปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบชั้นงานระดับและปรับแก้ค่าระดับ
2. สร้างหมุดหลักฐานการระดับและทาวงรอบในงานระดับ
3. ทาระดับรู ปตัดตามยาว ตามขวาง และลงที่หมาย
4. คานวณหาปริ มาตรดิน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการสร้างหมุดหลักฐานการระดับ การตรวจสอบชั้นของงานระดับ การทาวงรอบในงาน
ระดับการปรั บแก้ค่าระดับเบื้ องต้นการทาระดับเพื่ อหารู ปตัดตามยาวตามขวางการลงที่ หมายและการนาไปใช้
ประโยชน์หลักการหาเนื้อที่รูปตัดตามขวาง การคานวณปริ มาตรดินโดยวิธีต่างๆ
2109-2006
การคานวณแผนที่ 1
1-3-2
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการคานวณเนื้อที่และปริ มาตรของรู ปทรงต่างๆ
2. มีทกั ษะในการคานวณและการใช้เครื่ องมือหาเนื้ อที่
3. สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
4. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความประณี ตรอบคอบและถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการคานวณแผนที่ รู ปเหลี่ยม และปริ มาตร
2. คานวณแผนที่ดว้ ยกฎของไซน์ โคไซน์ แทนเจนต์
3. ใช้เครื่ อง Plannimeter วัดหาเนื้ อที่
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการคานวณแผนที่การคานวณเนื้ อที่ของรู ปเหลี่ยมต่างการคานวณ
ปริ มาตรการนากฎของไซน์โคไซน์แทนเจนต์ (Sine Cosine Tangent) มาประยุกต์ใช้ในการคานวณแผนที่การใช้
เครื่ องมือช่วยในการคานวณพื้นที่การคานวณเนื้อที่โดยวิธีแบ่งเป็ นรู ปเหลี่ยม หลายๆรู ป
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2109-2007

การคานวณแผนที่ 2
1-3-2
วิชาบังคับก่อน :2109-2006 การคานวณแผนที่ 1
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการคานวณเนื้อที่ดว้ ยวิธีต่างๆ
2. มีทกั ษะในการคานวณเนื้อที่โดยค่าพิกดั ฉาก
3. สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
4. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความประณี ตรอบคอบและถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงหลักการคานวณเนื้อที่จากตารางพิกดั ฉาก ค่าพิกดั ฉาก ระยะฉาก พิกดั วงรอบ
2. คานวณเนื้อที่โดยวิธี Double Meridian Distance (DMD)
3. คานวณเนื้อที่โดยวิธี Double Parallel Distance (DPD)
4. คานวณเนื้อที่พิกดั ของหมุด Off-set
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การค านวณเนื้ อ ที่ จ ากตารางพิ กัด ฉากการค านวณเนื้ อ ที่ จ ากระยะฉาก
การคานวณเนื้ อที่ จากพิกดั ฉากการคานวณพิกดั ของวงรอบการคานวณเนื้ อที่ โดยวิธี Double Meridian Distance
(DMD) การคานวณเนื้อที่โดยวิธี Double Parallel Distance (DPD) การคานวณพิกดั ของหมุด Off–Set
2109-2008
การสารว ด้ วยภาพถ่ าย
1-3-2
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสารวจด้วยภาพถ่ายการอ่านและแปลความหมายจากภาพถ่าย
2. สามารถอ่านและแปลความหมายจากภาพถ่าย
3. สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
4. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
2. คานวณหามาตราส่ วนภาพถ่ายทางอากาศ
3. อ่านและแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ
4. สร้างหมุดบังคับทางพื้นดิน สาหรับการสารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่ วนภาพถ่ายทางอากาศหมุด
บังคับภาพถ่ายทางอากาศ (Ground Control Point) การอ่านและแปลความหมายจากภาพถ่าย
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2109-2009
การเขียนแบบสารว 1
1-3-2
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิธีการสร้างตารางแผนที่
2. สามารถลงที่หมายวงรอบและรายละเอียดแผนที่
3. สามารถเขียนแบบงานทาง
4. สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
5. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
สมรรถนะรายวิชา
1. สร้างตารางแผนที่ (Grid)
2. ลงที่หมายตาแหน่งของหมุดหลักฐานแผนที่ดว้ ยวิธีพิกดั ฉากและโดยวิธีการต่างๆ
3. เขียนภาพแปลน (Plan) ภาพตัดตามยาว (Profile) ภาพตัดตามขวาง (Cross-section) ของงานสารวจ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับหลักการสร้างตารางแผนที่ (Grid) การลงที่ หมายตาแหน่ งของหมุดหลักฐาน
แผนที่ดว้ ยวิธีพิกดั ฉากและโดยวิธีการต่างๆการเขี ยนภาพแปลน (Plan) และภาพตัดตามยาว(Profile) ภาพตัดตาม
ขวาง (Cross–Section) ของงานสารวจ
2109-2010
เรขาคณิตมีทรง
1-0-1
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของเส้นตรงและระนาบ
2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของเส้นขนานและระนาบขนาน
3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของเส้นเฉมุมสามมิติ
4. สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและงานสารวจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับลักษณะของเส้นตรง เส้นขนานและระนาบ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับลักษณะของเส้นเฉ และมุมสามมิติ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของเส้นตรงและระนาบ การตั้งฉากกันระหว่างเส้นตรงและระนาบ
ระนาบและระนาบเส้นขนานกันและระนาบขนานกัน เส้นเฉมุมสามมิติ
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

2109-2101

การระดับ 3
วิชาบังคับก่อน :2109-2005 การระดับ 2
ดุ ประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1-6-3

1. มีความเข้าใจการทาระดับทางตรี โกณมิติ
2. มีความสามารถทาระดับทางตรี โกณมิติ
3. มีความเข้าใจหลักการในการสารวจหาเส้นชั้นความสูงการเขียนเส้นชั้นความสู งและการใช้ประโยชน์
จากเส้นชั้นความสู ง
4. มีความสามารถในการสารวจหาเส้นชั้นความสูงการเขียนเส้นชั้นความสูง
5. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความเรี ยบร้อยรอบคอบถูกต้องปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการทาระดับตรี โกณมิติ และสารวจหาเส้นชันความสูง
2. วัดมุมและทาระดับตรี โกณมิติ
3. สารวจหาเส้นชันความสูง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาระดับตรี โกณมิติการทาระดับอย่างละเอียด หลักการสารวจเส้นชั้นความสู ง
โดยวิธีต่างๆ การเขียนเส้นชั้นความสูง การใช้ประโยชน์จากเส้นชั้นความสูง
2109-2102

การคานวณแผนที่ 3
วิชาบังคับก่อน :2109-2007 การคานวณแผนที่ 2
ดุ ประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1-3-2

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคานวณหาระยะและทิศทางจากพิกดั ฉากการคานวณหาจุดพิกดั ฉากบน
เส้นตรงการคานวณแบ่งแยกและปรับแนวเขตที่ดินการคานวณวงรอบระบบยูทีเอ็ม (UTM)
2. สามารถคานวณหาระยะและทิศทางจากพิกดั ฉากการคานวณหาจุดพิกดั ฉากบนเส้นตรงการคานวณ
แบ่งแยกและปรับแนวเขตที่ดินการคานวณวงรอบระบบยูทีเอ็ม
3. สามารถนาความรู ้ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพช่างสารวจและการศึกษาต่อ
4. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความประณี ตรอบคอบและถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคานวณหาระยะและทิศทางจากพิกดั ฉาก
2. คานวณหาค่าพิกดั ฉากบนเส้นตรงเดียวกัน
3. คานวณและปฏิบตั ิการแบ่งแยกเนื้อที่ และปรับแนวเขตที่ดิน
4. คานวณพิกดั ยูทีเอ็ม
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการคานวณหาระยะและทิ ศทางจากพิกดั ฉาก การคานวณหาจุดพิกดั ฉาก
บนเส้นตรงเดี ยวกันการคานวณแบ่ งแยกเนื้ อที่ การคานวณพิกดั หลักเขตที่ ดินการคานวณพิ กดั ในกรณี อื่นๆ การ
คานวณวงรอบในระบบยูทีเอ็ม
2109-2103

การเขียนแบบสารว 2
1-3-2
วิชาบังคับก่อน :2109-2009 การเขียนแบบสารวจ 1
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการในการเขียนเส้นชั้นความสูง
2. สามารถเขียนแบบงานโยธาและงานสารวจอื่นๆ
3. สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
4. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนแบบเส้นชั้นความสู ง
2. เขียนแบบถนน สะพาน ท่อ และส่ วนประกอบอื่นๆ
3. เขียนแบบคลองส่ งน้ า
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเขียนเส้นชั้นความสูงการเขียนแบบถนนสะพานท่อและส่ วน
ประกอบอื่นๆการเขียนแบบคลองส่ งน้ าแบบงานโยธาและสารวจอื่นๆ
2109-2104
การสารว เพือ่ การก่ อสร้ าง
1-3-2
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการสารวจเพื่อการก่อสร้าง
2. สามารถสารวจเพื่อปรับพื้นที่วางผังหาระดับวางท่อระบายน้ าการตรวจสอบการทรุ ดตัวของอาคาร
3. สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
4. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความประณี ตรอบคอบและถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสารวจเพื่อการก่อสร้าง
2. สารวจเพื่อวางผัง การให้ค่าระดับในการก่อสร้าง และการวางท่อระบายน้ า
3. กาหนด Slope Stake และให้ระดับชั้นต่างๆ ของถนน
4. ตรวจสอบแนวราบ แนวดิ่ง และการทรุ ดตัวของอาคาร
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิการสารวจเพื่อการปรับพื้นที่การก่อสร้างการสารวจเพื่อวางผังการให้ค่าระดับในงาน
ก่อสร้างการวางท่อระบายน้ า การกาหนด Slope Stake การให้ค่าระดับชั้นต่างๆของถนนการตรวจสอบการทรุ ดตัว
ของอาคาร การกาหนดและตรวจสอบแนวราบแนวดิ่งของอาคาร
2109-2105
การสารว เฉพาะแปลง
1-3-2
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจวิธีการขั้นตอนการดาเนินการขอรังวัด
2. มีความสามารถในการใช้เครื่ องมือสาหรับการลงที่หมายด้วยวิธีการต่างๆ
3. มีความเข้าใจหลักการในการตรวจสอบการลงที่หมายการรังวัดและทาแผนที่ดว้ ยเครื่ องมือต่างๆ
4. สามารถดาเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสื อสาคัญสาหรับที่ดินการออกหนังสื อสาคัญสาหรับที่หลวงการ
รังวัดทาแผนที่พิพาทตามคาสัง่ ศาล
5. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความประณี ตรอบคอบและถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสารวจเฉพาะแปลง
2. รังวัด แบ่งแยก สอบเขต และรวมโฉนดที่ดิน
3. ใช้เครื่ องมือในการลงที่หมายด้วยวิธีการต่างๆ ตรวจสอบการลงที่หมาย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการสารวจเฉพาะแปลง การรังวัดแบ่งแยกสอบเขตและรวมโฉนดที่ดินการ
ใช้เครื่ องมือในการลงที่หมายการลงที่หมายด้วยวิธีการต่างๆ การตรวจสอบการลงที่หมายหลักการรังวัดและทาแผน
ที่ ดว้ ยเครื่ องมือต่างๆ กฎระเบี ยบคาสั่งต่างๆแนวทางปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการรังวัด การรังวัดเกี่ ยวกับการออกหนังสื อ
สาคัญสาหรับที่ดินการรังวัดทาแผนที่พิพาทตามคาสัง่ ศาล
2109-2106
การสารว เส้ นทาง
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการของระบบขนส่ งและทางหลวงการสารวจเส้นทางเบื้องต้น
2. สามารถสารวจเส้นทางเบื้องต้น
3. สามารถคานวณโค้งราบแบบวงกลมและโค้งตั้ง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของระบบขนส่ ง ทางหลวง และขั้นตอนการสารวจเส้นทาง
2. วางแนวศูนย์กลางทางและเขตทาง
3. ทาระดับในงานสารวจเส้นทาง และเก็บรายละเอียดในเขตทาง
4. คานวณวางโค้งราบแบบวงกลม และโค้งตั้ง
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับหลักการของระบบขนส่ งและทางหลวง มาตรฐานทางประเภทต่างๆขั้นตอน
การส ารวจเส้นทางวิ ธีการส ารวจการกาหนดแนวศู นย์กลางทางและเขตทางงานระดับ ในงานสารวจเส้นทาง
การเก็ บ รายละเอี ย ดในเขตทางการส ารวจการระบายน้ า โค้ง ราบแบบวงกลมโค้ง ตั้ง การวางโค้ง วงกลม
และโค้งทางตั้ง
2109-2107
ดาราศาสตร์ ปฏิบัติ
1-3-2
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบพิกดั ดาราศาสตร์สามเหลี่ยมดาราศาสตร์ระบบเวลา
2. สามารถใช้ปฏิทินดาวการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนในงานรังวัดทางดาราศาสตร์
3. สามารถรังวัดทางดาราศาสตร์โดยคานวณหาอาซิ มุธจากการรังวัดดวงอาทิตย์
และดาวเหนือ
4. สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
5. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความประณี ตรอบคอบและถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสารวจทางดาราศาสตร์
2. ใช้ปฏิทินดาว และปรับแก้ความคลาดเคลื่อนในงานรังวัดดาราศาสตร์
3. รังวัดทางดาราศาสตร์โดยคานวณหาอาซิ มุธจากการรังวัดดวงอาทิตย์และดาวเหนือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรู ้ทวั่ ไปในงานดาราศาสตร์ ระบบพิกดั ดาราศาสตร์ สามเหลี่ยมดาราศาสตร์
ระบบเวลาปฏิ ทิ นดาว การแก้ค วามคลาดเคลื่ อ นในงานรั งวัด ทางดาราศาสตร์ การรั งวัด ทางดาราศาสตร์ เ พื่ อ
คานวณหาอาซิ มุธจากการรังวัดดวงอาทิตย์ดาวเหนือ
2109-2108
การสารว ด้ วยเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่ องมือสารวจทางอิเล็กทรอนิ กส์
2. สามารถใช้และบารุ งรักษาเครื่ องมือสารวจทางอิเล็กทรอนิ กส์ได้
3. สามารถตรวจสอบและปรับแก้เบื้องต้นเครื่ องมือสารวจทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
4. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความประณี ตรอบคอบถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักและวิธีการใช้เครื่ องมือสารวจอิเล็กทรอนิกส์
2. สารวจและทาแผนที่ดว้ ยเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์
3. บารุ งรักษาเครื่ องมือสารวจอิเล็กทรอนิ กส์
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195
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการวิธีการใช้งานเครื่ องมือสารวจอิเล็กทรอนิ กส์ประเภทของเครื่ องมื อ
อิเล็กทรอนิกส์การใช้และบารุ งรักษาเครื่ องมือสารวจทางอิเล็กทรอนิ กส์การตรวจสอบเบื้องต้นเครื่ องมือสารวจทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2109-2109
คอมพิวเตอร์ ในงานสารว
1-3-2
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทางานของคอมพิวเตอร์ในงานสารวจ
2. สามารถในการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านงานสารวจ
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยประณี ตรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบการทางานของคอมพิวเตอร์ในงานสารวจ
2. ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานสารวจงานระดับ
3. ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานสารวจเส้นทาง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับระบบการทางานของคอมพิ วเตอร์ การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปและโปรแกรม
ประยุกต์ในงานสารวจ งานระดับ งานสารวจเส้นทางและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2109-2110
การ รา รและผังเมือง
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1-3-2

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและทฤษฎีผงั เมือง
2. มีความสามารถจัดแปลงและใช้ประโยชน์ของที่ดิน
3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการจราจรและผังเมือง
4. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการจัดระบบการจราจรและผังเมือง
2. ใช้ที่ดินและจัดสรรที่ดิน
3. สารวจ คานวณปริ มาณจราจรและผังเมืองเพื่อการออกแบบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประวัติการผังเมืองและลักษณะเมืองสาคัญองค์ประกอบของผังเมืองที่ดีทฤษฎี
สาคัญทางผังเมืององค์ประกอบที่ สาคัญในการวางผังเมืองในอนาคตการใช้ที่ดินและการจัดสรรที่ ดิน ระบบการ
จัดการจราจรการสารวจการจราจรและผังเมืองเพื่อการออกแบบ
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2109-2111
กฎหมายเกีย่ วกับที่ดนิ
1-0-1
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินหรื อกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
2. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับที่ดิน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการกฎหมายเกี่ ยวกับที่ ดินการจัดที่ ดินเพื่อประชาชนการออกหนังสื อแสดงสิ ทธิ ใน
ที่ดินการจดทะเบี ยนสิ ทธิ และนิ ติกรรมการกาหนดสิ ทธิ ในที่ ดินการจัดที่ ดินของเอกชนพระราชบัญญัติการปฏิ รูป
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พระราชบัญญัติรังวัดเอกชน
2109-2112
ตรีโกณมิตทิ รงกลม
2-0-2
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ สามเหลี่ ย มทรงกลมมุ ม ฉากสามเหลี่ ย มทรงกลมด้า นฉากและสามเหลี่ ย ม
ทรงกลมเฉี ยง
2. มี ค วามสามารถแก้ปัญหาสามเหลี่ ย มทรงกลมมุ มฉากสามเหลี่ ย มทรงกลมด้า นฉากและสามเหลี่ ย ม
ทรงกลมเฉี ยง
3. มีความเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับระบบเอียงมุมสอบของเมอริ เดียน
4. สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อ
5. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบและถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตรี โกณมิติทรงกลม
2. แก้ปัญหาสามเหลี่ยมทรงกลมมุมฉาก สามเหลี่ยมทรงกลมด้านฉาก และสามเหลี่ยมทรงกลมเฉี ยงด้วย
ตรี โกณมิติทรงกลม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสามเหลี่ยมทรงกลมรู ปหลายเหลี่ยมทรงกลมสามเหลี่ยมขั้วทรงกลมโลกสามเหลี่ยมทรง
กลมมุมฉากสู ตรสาหรั บแก้ปัญหาสามเหลี่ ยมทรงกลมมุมฉากสามเหลี่ ยมด้านฉากกฎของเนเบี ยร์ การแก้ปัญหา
สามเหลี่ ยมมุมฉากและสามเหลี่ ยมด้านฉาก การแก้ปัญหาสามเหลี่ ยมทรงกลมเฉี ยงด้วยวิธีต่างๆปั ญหาเกี่ ยวกับ
ระนาบเอียงมุมสอบของเมอริ เดียน
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2109-2113
การวางแผนงานสารว
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจในกระบวนการวางแผนงานสารวจ
2. สามารถประมาณราคาค่าใช้จ่ายและเวลาในการปฏิบตั ิงานสารวจ
3. สามารถประเมินผลและปรับแผนการทางานได้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนงานสารวจ
2. วางแผนและคานึงถึงลักษณะการวางแผนที่ดี
3. จัดทาแผนปฏิบตั ิงานสารวจและดาเนินการตามแผน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและลักษณะการวางแผนที่ดีแผนปฏิบตั ิการและ
การดาเนินการตามแผนการประมาณการเกี่ยวกับเวลาค่าใช้จ่ายและกาไรการติดตามและประเมินผล

2-0-2

2109-2114
การประเมินราคาที่ดนิ
1-0-1
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประเมินราคาที่ดิน
2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาที่ดินและการเวนคืนที่ดิน
3. มีจรรยาบรรณในการประเมินราคาที่ดิน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการประเมินราคาที่ดินและประโยชน์การประเมิน
2. สื บค้นราคาที่ดินจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญและประโยชน์ของการประเมินราคาที่ดินความเป็ นมาของการประเมิน
ราคาที่ ดินในประเทศไทย กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมิ นราคาที่ ดินและกฎหมายเวนคื นที่ ดิน กระบวนการ
ประเมินราคาที่ดิน
2109-2115
การสารว ชลประทาน
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานชลประทาน
2. มีความเข้าใจหลักการสารวจเพื่อจัดระบบชลประทาน
3. มีเจตคติที่ดีต่องานสารวจเพื่อการชลประทาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสารวจเพื่อการชลประทาน
2. แสดงความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับงานชลประทาน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความรู ้ ท ั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ งานชลประทาน การเตรี ยมแผนที่ เ พื่ อ การชลประทาน
การส ารวจแผนที่ โ ครงการการสารวจวางแนวสาหรั บ ชลประทานการส ารวจแปลงกรรมสิ ทธิ์ หลักการส ารวจ
เพื่อการชลประทานการสารวจแปลงกรรมสิ ทธิ์ หลักการสารวจเพื่อการชลประทาน การสารวจระดับภูมิประเทศ
โดยการใช้แผนที่ภาพถ่ายประกอบ (Spot Height Survey)
2109-2116
การสารว เหมืองแร่
1-0-1
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการสารวจเหมืองแร่
2. มีความเข้าใจในการคานวณที่เกี่ยวข้องกับงานสารวจเหมืองแร่
3. มีความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายเหมืองแร่ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารวจ
4. มีเจตคติที่ดีต่องานสารวจเหมืองแร่
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการสารวจเหมืองแร่
2. สารวจแปลงกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินในงานเหมืองแร่
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการสารวจเหมืองแร่ วิธีการสารวจเหมืองแร่ การคานวณหาค่าต่างๆ
ในงานสารวจเหมืองแร่ การสารวจแปลงกรรมสิ ทธิ์ กฎหมายเหมืองแร่ ที่เกี่ยวกับงานสารวจ
2109-2117
การทาง
1-0-1
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการพิจารณาด้านเศรษฐกิจและวิศวกรรมในการก่อสร้างทาง
2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของทาง
3. มีความเข้าใจหลักการออกแบบเกี่ยวกับความปลอดภัยของทาง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักเบื้องต้นในการออกแบบทางหลวง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบวิศวกรรมจราจรเบื้องต้น
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและวิศวกรรมในการก่อสร้างทางหลวงโครงสร้างทางหลวง
องค์ประกอบทางเรขาคณิ ตทางหลวงหลักเบื้ องต้นของการออกแบบและความปลอดภัยของ ทางหลวงวิศวกรรม
การจราจรเบื้องต้น
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2109-2118
กฎหมายธุรกิ
ุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายธุรกิจ
2. สามารถนาความรู ้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
3. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายธุ รกิจ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาซื้ อขาย จานาจานอง และการขายฝาก
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายธุรกิจบุคคลนิติกรรมสัญญาทรัพย์สินหนี้สินซื้ อขาย
แลกเปลี่ยนจานอง จานา ขายฝากมรดก
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หน้ าว่ าง
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สาขาวิชาโยธา
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
2121-1001
คณิ ตศาสตร์ ช่างโยธา
2121-1002
การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น
2121-1003
วัสดุก่อสร้าง
2121-1004
การสารวจเบื้องต้น
2121-1005
เทคนิคก่อสร้าง
2121-1006
หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปั ตยกรรม

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2121-2001
การสารวจเพื่อการก่อสร้าง
2121-2002
การสารวจเส้นทาง
2121-2003
การประมาณราคางานก่อสร้าง
2121-2004
การประมาณราคางานโยธา
2121-2005
งานสารวจและงานระดับ
2121-2006
การเขียนแบบงานก่อสร้าง
2121-2007
การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1
2121-2008
คอนกรี ตเทคโนโลยีเบื้องต้น
2121-2009
เทคนิคงานโยธา
2121-2010
กลศาสตร์ โครงสร้างเบื้องต้น
2121-2011
กลศาสตร์โครงสร้าง
2121-2012
เครื่ องจักรกลงานโยธา

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2121-2101
งานไม้
2121-2102
งานปูน
2121-2103
เครื่ องจักรกลงานไม้
2121-2104
งานก่อสร้างอาคารไม้
2121-2105
งานก่อสร้างอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
2121-2106
งานโยธา
2121-2107
การอ่านแบบ
2121-2108
งานเชื่อมเบื้องต้น

0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
1-0-1
1-3-2
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2121-2109
2121-2110
2121-2111
2121-2112
2121-2113
2121-2114
2121-2115
2121-2116
2121-2117
2121-2118
2121-2119
2121-2120
2121-2121
2121-2122

ไฟฟ้ าในอาคาร
ท่อและสุ ขภัณฑ์
การทาหุ่นจาลอง
การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 2
การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานโยธา
การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
ความปลอดภัยในงานโยธา
งานอะลูมิเนียม
การสารวจเฉพาะแปลง
แบบหล่อคอนกรี ตและโครงสร้างชัว่ คราว
งานสุ ขาภิบาล
การคานวณแผนที่
การบารุ งรักษาสวน
พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน
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1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
2-0-2
0-6-2
1-3-2
2-0-2
1-3-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

2121-1001
คณิตศาสตร์ ช่างโยธา
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตรี โกณมิติ เลขยกกาลัง ลอการิ ทึมและกราฟ
2. มีความสามารถในการนาหลักการตรี โกณมิติ เลขยกกาลัง ลอการิ ทึม และกราฟมาประยุกต์ใช้กบั งานโยธา
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบและถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติ และคณิ ตศาสตร์สาหรับงานโยธา
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ใช้ในงานโยธา
3. ประยุกต์ใช้กระบวนการของฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติ สมการและหลักการทางคณิ ตศาสตร์ หาค่าตัวแปร
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับหลักการของฟั งก์ชันตรี โกณมิ ติ ข องมุ มต่ าง ๆ การใช้ต ารางหาค่ า ฟั งก์ ชันตรี โกณมิ ติ
กฎของไซน์ โคไซน์ สมการเชิงเส้นหนึ่งตัวแปร สองตัวแปร สมการกาลังสอง ดีเทอร์ มิแนนต์ เลขยกกาลัง กฎของ
เลขยกก าลัง การบวก ลบ คู ณ หารเลขยกก าลัง รากหรื อกรณฑ์ การใช้ ต ารางหากรณฑ์ ที่ ส องและ
ที่สามลอการิ ทึม ลอการิ ทึมสามัญ การหาค่าโดยใช้ลอการิ ทึม สมการเลขชี้ กาลัง และสมการลอการิ ทึม กราฟ การ
เขียนกราฟจากสมการ การแปลความหมายของกราฟ การหาพื้นที่รูปทรงต่างๆ การแบ่งเส้นตรงเป็ นหลายส่ วน
เท่าๆ กัน การสร้างรู ปหลายเหลี่ยมชนิดต่างๆ
2121-1002
การเขียนแบบโยธาเบือ้ งต้ น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการเขียนแบบโยธา
2. มี ค วามสามารถในการเลื อกขนาดกระดาษ ขนาดของตัวเลขและตัวอักษร ชนิ ด และความหนา
ของเส้ น ใช้มาตราส่ วนบอกขนาด และใช้สัญลักษณ์ ในงานเขี ยนแบบ เขี ยนแบบรู ปทรงเรขาคณิ ต
ภาพสามมิติ ภาพฉาย รู ปตัด รู ปตัดย่อส่ วน
3. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานเขียนแบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเบื้องต้น
2. เขียนแบบรู ปทรงเรขาคณิ ตภาพสามมิติ ภาพฉาย รู ปตัด และใช้สญ
ั ลักษณ์ในงานเขียนแบบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การใช้แ ละการบารุ งรั กษาเครื่ องมื อเขี ย นแบบ วิธีการเขี ยนแบบ ขนาดของ
กระดาษ ขนาดของตัวเลขและตัวอักษร ชนิ ดและความหนาของเส้น การใช้มาตราส่ วน การบอกขนาด สัญลักษณ์
ที่ใช้ในงานเขียนแบบ การเขียนแบบรู ปทรงเรขาคณิ ต ภาพสามมิติ ภาพฉาย รู ปตัด รู ปตัดย่อส่ วน
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2121-1003
วัสดุก่อสร้ าง
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก การจ าแนกชนิ ด ขนาด คุ ณ สมบัติ ข องวัส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า ง
การเลือกใช้ การนาไปใช้ และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในงานโครงสร้างอาคาร
2. มี ค วามสามารถในการเลื อกใช้ว สั ดุ แ ละอุป กรณ์ ในงานก่ อสร้ างได้อย่า งถูกต้อ งและเหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน
3. มีกิจนิสยั ที่เห็นคุณค่าของวัสดุก่อสร้าง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจาแนกชนิด ขนาด คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลือกใช้ การนาไปใช้ และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์การ
ก่อสร้าง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับชนิ ด ขนาด คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง การเลือกใช้ การนาไปใช้ และการเก็บ
รักษาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ างในงานโครงสร้ างอาคาร งานส่ วนประกอบอาคาร งานตกแต่งอาคาร และงานระบบ
ภายในอาคาร
2121-1004
การสารวจเบือ้ งต้ น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจในหลักการสารวจเบื้องต้น มาตราส่ วนแผนที่ และการนาไปใช้ประโยชน์
2. มีความสามารถในการวัดระยะและการใช้เครื่ องมือวัดระยะ
3. มีความสามารถในการรังวัดสามเหลี่ยมด้วยเทปวัดระยะ การเก็บรายละเอียด และการลงที่หมาย
4. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความเรี ยบร้อย รอบคอบ ถูกต้อง และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้เครื่ องมืองานสารวจเบื้องต้น
2. สารวจรังวัดรู ปสามเหลี่ยมด้วยเทปวัดระยะ
3. สารวจรังวัดเก็บรายละเอียด ลงที่หมายแผนที่ดว้ ยเครื่ องส่ องฉาก
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับหลักการเบื้ องต้นของการส ารวจ มาตราส่ วนแผนที่ การวัดระยะด้วยเครื่ องมื อ
และอุปกรณ์ชนิ ดต่ างๆ การวัดระยะโดยตรง การวัดระยะจาลอง การปรั บแก้การวัดระยะ การรังวัดสามเหลี่ยมด้วย
เทปวัดระยะ การรังวัดเก็บรายละเอียดด้วยเทปวัดระยะ เครื่ องส่ องฉากและการลงที่หมายแผนที่
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2121-1005
เทคนิคก่ อสร้ าง
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ความเข้าใจในหลักการ เทคนิ ค และวิ ธีการก่ อสร้ างอาคาร ฐานราก คาน เสา พื้ น โครงหลังคา
และวัสดุมุงของอาคารพักอาศัย
2. มีความสามารถในการนาหลักการ เทคนิ ค และวิธีการก่อสร้างอาคารมาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง
อาคาร
3. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพก่อสร้าง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการก่อสร้างอาคารพักอาศัย 2 ชั้น
2. จัดลาดับขั้นตอนในงานก่อสร้างอาคารตามหลักและกระบวนการก่อสร้าง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค วิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งอาคาร ฐานราก คาน เสา พื้ น โครงหลัง คา และวัส ดุ มุ ง
ของอาคารพักอาศัย
2121-1006

หลักการพืน้ ฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานการออกแบบเกี่ ยวกับ ขนาดและมิติ มาตรฐานของมนุ ษย์ที่จอดรถ กลับรถ
ครุ ภณ
ั ฑ์ สุ ขภัณฑ์
2. สามารถจัดครุ ภณ
ั ฑ์สุขภัณฑ์ ที่จอดรถ กลับรถ ตามมิติมาตรฐาน
3. สามารถนาไปใช้ ในการออกแบบอาคารพักอาศัยขนาดเล็กได้
4. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่าง สม่าเสมอ ประณี ต ละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
2. เขียนแบบอาคารพักอาศัย 1 ชั้นได้ถกู ต้อง ตามพระราชบัญญัติการก่อสร้างอาคาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ หลักการพื้ น ฐานการออกแบบเกี่ ย วกับ ขนาดสัด ส่ ว นมนุ ษ ย์ ขนาดและจัด ครุ ภ ัณ ฑ์
สุ ขภัณฑ์ ตามมิติมาตรฐาน ในอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก ในลักษณะการจัดแบบต่าง ๆ มาตรฐานที่จอดรถยนต์ที่กลับ
รถยนต์ และถนน
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2121-2001
การสารวจเพือ่ การก่ อสร้ าง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการสารวจเพื่อการก่อสร้าง
2. มีความสามารถในการสารวจเพื่อ ปรับพื้นที่ วางผัง หาระดับ วางท่อระบายน้ า การตรวจสอบการ
ทรุ ดตัวของอาคาร
3. มีความสามารถในการกาหนดหมุดลาดคันทาง การให้ค่าระดับชั้นต่าง ๆ การกาหนดและตรวจสอบ
แนวราบแนวดิ่งของอาคาร
4. มีความสามารถในการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
5. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความประณี ต รอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสารวจงานก่อสร้างอาคาร
2. สารวจเพื่อการก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารและงานโยธา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสารวจเพื่อปรับพื้นที่การวางผังงานก่อสร้าง การให้ค่าระดับในงานก่อสร้าง
งานวางท่อระบายน้ า และงานอาคารระบายน้ า การกาหนดหมุดลาดคันทาง การให้ค่าระดับชั้นต่างๆ การตรวจสอบ
การทรุ ดตัวของอาคาร การกาหนดและตรวจสอบแนวราบแนวดิ่งของอาคาร
2121-2002

การสารวจเส้ นทาง

1-3-2

วิชาบังคับก่อน : 2121-1004 การสารวจเบื้องต้น
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการสารวจเส้นทาง
2. มีความสามารถในการสารวจเส้นทาง หาแนวศูนย์กลางและกาหนดเขตทาง หาระดับในงานสารวจเส้นทาง
เก็บรายละเอียดในเขตทาง การวางโค้ง รู ปตัดตามแนวยาวตามแนวขวางของถนนการสารวจภูมิประเทศ
3. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานสารวจเส้นทาง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสารวจเส้นทางการก่อสร้างถนน
2. สารวจหาแนว กาหนดเขตทาง หาระดับ การวางโค้งในการก่อสร้างเส้นทาง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับขั้นตอนการสารวจเส้นทาง การหาแนวศูนย์กลางและกาหนดเขตทาง การหาระดับ
ในงานสารวจเส้นทาง การเก็บรายละเอียดในเขตทาง การวางโค้ง รู ปตัดตามแนวยาวตามแนวขวางของถนน การ
สารวจภูมิประเทศ
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2121-2003

การประมาณราคางานก่ อสร้ าง

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการและขั้นตอนในการประมาณราคา
2. มีความสามารถในการหาปริ มาณวัสดุ อุปกรณ์ จัดทาบัญชีรายการวัสดุและราคา
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการประมาณราคาอาคารพักอาศัย 2 ชั้น
2. คานวณหาปริ มาณวัสดุและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารพักอาศัย 2 ชั้น
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับหลักการ ขั้นตอนในการประมาณราคางานก่ อสร้ างอาคารไม้ อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก การหาปริ มาณวัสดุอุปกรณ์ การจัดทาบัญชีรายการวัสดุและราคา
2121-2004
การประมาณราคางานโยธา
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการและขั้นตอนในการประมาณราคาก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ า สะพาน
2. มีความสามารถในการหาปริ มาณวัสดุ อุปกรณ์ จัดทาบัญชี รายการวัสดุ และประมาณราคาก่อสร้าง
ถนน ท่อระบายน้ า สะพาน
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการประมาณราคาก่อสร้างงานโยธา
2. คานวณหาปริ มาณวัสดุและค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างงานโยธา
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ั ติ เ กี่ ย วกั บ ขั้น ตอนการประมาณราคาในการก่ อ สร้ า งถนน ท่ อ ระบายน้ า สะพาน
การคานวณหาปริ มาณวัสดุในการก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ า สะพาน พร้อมจัดทาบัญชี แสดงปริ มาณวัสดุและ
ราคาของแต่ละงาน
2121-2005

งานสารวจและงานระดับ
1-3-2
วิชาบังคับก่อน: 2121-1004 การสารวจเบื้องต้น
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการในการใช้เครื่ องมืองานระดับ การใช้กล้องระดับ การทาระดับแบบต่าง ๆ
2. มีความสามารถในการทาระดับในงานก่อสร้าง และเส้นชั้นความสูง คานวณดินตัดดินถม
3. มีกิจนิสยั การทางานอย่างเป็ นระบบ มีความรับผิดชอบ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้กล้องระดับทางานระดับ
2. สารวจงานระดับเส้นชั้นความสูงและ คานวณปริ มาณงานดิน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางานของกล้องระดับ การทาระดับ เครื่ องมือที่ใช้ในการทาระดับการใช้
กล้องระดับ การทาระดับแบบต่าง ๆ เส้นชั้นความสู ง การคานวณดิ นตัดดิ นถม การทาระดับในงานก่อสร้าง การ
บารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานระดับ
2121-2006
การเขียนแบบงานก่ อสร้ าง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการในการเขียนแบบก่อสร้างอาคาร
2. มีความสามารถในการเขียนแบบก่อสร้างอาคาร
3. มีกิจนิ สัย เจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน และเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ดีใน
การประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเขียนแบบทางด้านสถาปั ตยกรรม แบบวิศวกรรม แบบ
สาธารณูปโภคบ้านพักอาศัย 2 ชั้น
2. เขียนแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ได้ถกู ต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลักการเขี ย นแบบก่ อ สร้ า งอาคารพัก อาศัย แผนที่ ต้ ัง สั ง เขป ผัง บริ เวณ
แบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรม แบบสาธารณูปโภค และแบบขยายรายละเอียดต่างๆ
2121-2007
การเขียนแบบโยธาด้ วยคอมพิวเตอร์ 1
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการเขียนแบบก่อสร้างถนน สะพาน คลองส่ งน้ า เขื่อน ฝาย ด้วยคอมพิวเตอร์
2. มีความสามารถในการเขียนแบบก่อสร้างถนน สะพาน คลองส่ งน้ า เขื่อน ฝาย ด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน มีความประณี ตเรี ยบร้อย มีความซื่ อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเขียนแบบงานโยธาด้วยคอมพิวเตอร์
2. เขียนแบบงานโยธาด้วยคอมพิวเตอร์
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการใช้ชุดโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อการเขี ยนและพิมพ์แบบงาน
ถนน สะพาน คลองส่ งน้ า เขื่อน ฝาย
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2121-2008
คอนกรีตเทคโนโลยีเบือ้ งต้ น
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจคุณสมบัติของวัสดุและวิธีการหาปริ มาณวัสดุที่ใช้ผสมคอนกรี ต
2. มีความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีในการผสม การลาเลียง การเท และการทาให้แน่น
3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาการถอดแบบหล่อคอนกรี ต และการบ่มคอนกรี ต
4. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทาคอนกรี ตให้ได้ตามมาตรฐาน
คาอธิบายรายวิชา

2-0-2

ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ชนิ ด สมบัติ ข องซี เ มนต์ แ ต่ ล ะชนิ ด หลักการคัด เลื อ กมวลรวมที่ ดี เ พื่ อ ใช้ผ สมในการ
ทาคอนกรี ต การลาเลียง การใช้เทคโนโลยีในการเทคอนกรี ตลงในแบบหล่อ การทาคอนกรี ตให้แน่ น ระยะเวลาการ
ถอดแบบหล่อคอนกรี ต การบ่มคอนกรี ต
2121-2009
เทคนิคงานโยธา
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจในหลักการ เทคนิค และวิธีการก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ า สะพาน คลองส่ งน้ า ฝาย
2. มีความสามารถในการนาหลักการ เทคนิ ค และวิธีการมาใช้ในการก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ า สะพาน
คลองส่ งน้ า ฝาย
3. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานโยธา
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการก่อสร้างงานโยธา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอนในการก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ า สะพาน คลองส่ งน้ า ฝาย
2121-2010
กลศาสตร์ โครงสร้ างเบือ้ งต้ น
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานฟิ สิ กส์เบื้องต้น
2. มีความสามารถในการคานวณหาแรง การรวมแรง แรงลัพธ์ โมเมนต์ การสมดุลของแรง
3. มีความสามารถในการคานวณหา จุดศูนย์ถ่วงเซนทรอยด์โมเมนต์ของความเฉื่ อย
4. มีความสามารถในการคานวณหาความเค้น ความเครี ยด โมดูลสั ยืดหยุน่
5. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
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สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการทางด้านฟิ สิ กส์ ของแรง กลศาสตร์ วสั ดุ ตามหลักการ
คานวณ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับหลักการพื้ นฐานฟิ สิ กส์ เบื้ องต้น แรง การรวมแรง แรงลัพธ์ โมเมนต์ การสมดุ ลของแรง
ความเค้น ความเครี ยด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครี ยด โมดูลสั ยืดหยุ่น จุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์
โมเมนต์ของความเฉื่ อย
2121-2011
กลศาสตร์ โครงสร้ าง
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจชนิดของแรงหรื อน้ าหนักบรรทุก ฐานรองรับ
2. มีความสามารถในการคานวณหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉื อน และโมเมนต์ดดั
3. มีความสามารถในการคานวณหาแรงภายในชิ้นส่ วนโครงข้อหมุน
4. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้สมการสมดุล ในการคานวณหาแรง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคานวณ ในการคานวณหาแรงของโครงสร้างคาน และ
โครงข้อหมุน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของโครงสร้างอาคารภายใต้แรงหรื อน้ าหนักบรรทุกกระทา ชนิ ดของแรงหรื อน้ าหนัก
บรรทุก ฐานรองรับ แรงปฏิกิริยา แรงเฉื อน โมเมนต์ดดั แรงภายในชิ้นส่ วนโครงข้อหมุน
2121-2012
เครื่องจักรกลงานโยธา
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเลือกใช้ การบารุ งรักษาเครื่ องจักรกลในงานโยธาได้อย่างเหมาะสม
2. มี ความสามารถในการค านวณหาปริ มาณงานจากประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรกลในการก่ อสร้ างถนน
อุโมงค์ สะพาน
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานมีความประณี ตเรี ยบร้อย มีความซื่ อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการใช้เครื่ องจักรกลงานโยธา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประเภท ชนิด การบารุ งรักษาเครื่ องจักรกลในการก่อสร้างงานโยธา การคานวณหาปริ มาณ
งานจากประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรกลในการก่อสร้าง ถนน อุโมงค์ สะพาน
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

2121-2101
งานไม้
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการลับ การปรับ การแต่งเครื่ องมือช่ างไม้ การเพลาะไม้การตัดไม้ การไสไม้ การ
เจาะไม้ การวัดขนาดชิ้นงาน การประกอบชิ้นงาน
2. มีความสามารถในการลับ การปรับ การแต่งเครื่ องมือช่ างไม้ การเพลาะไม้การตัดไม้การไสไม้ การ
เจาะไม้ การวัดขนาดชิ้นงาน การประกอบชิ้นงาน
3. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานไม้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการใช้เครื่ องมือ และการประกอบชิ้นงานไม้
2. ประกอบไม้เป็ นชิ้นงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลับ การปรับ การแต่งเครื่ องมือช่างไม้ และการเพลาะไม้ การตัดไม้ การไส
ไม้ การเจาะไม้ การวัดขนาดชิ้นงาน การประกอบชิ้นงาน
2106-2102
งานปูน
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการก่ออิฐและฉาบปูนในรู ปแบบต่างๆ
2. มีความสามารถในการก่ออิฐและฉาบปูนในรู ปแบบต่างๆ
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีวินยั ประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการก่ออิฐ ฉาบปูน
2. ก่ออิฐ ฉาบปูนรู ปแบบต่างๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการก่ออิฐ ฉาบปูน การใช้เครื่ องมือ การปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน การเตรี ยม
งานผสมปูน งานทาแนวระดับสาหรับงานกาแพงก่ออิฐครึ่ งแผ่น กาแพงอิฐก่อฉากหนึ่ งมุมครึ่ งแผ่น กาแพงก่ออิ ฐ
สองมุมครึ่ งแผ่น กาแพงก่ออิฐครึ่ งแผ่น บ่อน้ า กาแพงอิฐก่อเต็มแผ่น กาแพงอิฐหนึ่ งแผ่นครึ่ งแผ่น เสาอิฐก่อรู ป
สี่ เหลี่ยม หกเหลี่ยม และแปดเหลี่ยม เสาและกาแพงอิฐก่อ การก่อกาแพงคอนกรี ตบล็อก เทคนิ คการแต่งแนวก่อ
ทั้งแนวระดับและแนวดิ่ง การก่อฉาบอิฐมวลเบา
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212
2121-2103

เครื่องจักรกลงานไม้
0-6-2
วิชาบังคับก่อน : 2121-2101 งานไม้
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการทางานและเทคนิคการใช้เครื่ องจักรกลงานไม้
2. มีความสามารถในการตัดขึ้นรู ปโค้ง การกัดขึ้นรู ปลักษณะต่างๆ กลึงขึ้นรู ป การฉลุลวดลาย การทา
ประตู หน้าต่ าง พื้ น ฝาไม้ และเครื่ องเรื อน การบ ารุ งรั กษา การประกอบติ ดตั้ง การลับคมใบมี ด
ใบเลื่อยสายพาน ใบเลื่อยวงเดือน ดอกกัด ดอกสว่าน
3. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้เครื่ องจักรกลงานไม้
2. ประกอบไม้เป็ นชิ้นงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทคนิ คการปฏิบตั ิงานไม้ดว้ ยเครื่ องจักรกล งานตัดขึ้นรู ปโค้ง งานกัดขึ้นรู ปลักษณะ
ต่างๆงานกลึงขึ้นรู ป งานฉลุลวดลาย งานลับคมใบมีด ใบเลื่อยสายพาน ใบเลื่อยวงเดื อน ดอกกัด ดอกสว่าน การ
บารุ งรักษา การประกอบติดตั้งใบมีด การทาประตู หน้าต่าง พื้น ฝาไม้ และเครื่ องเรื อน
2121-2104
งานก่ อสร้ างอาคารไม้
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการก่อสร้างอาคารไม้ การเลื อกใช้เครื่ องมื อ
วัสดุ และอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคาร
2. มี ค วามสามารถในการปฏิ บ ัติ งานก่ อสร้ า งอาคารไม้เกี่ ยวกับการเตรี ยมงานก่ อ สร้ า ง การก่ อ สร้ า ง
งานฐานราก งานเสา งานคาน งานวางตง งานพื้น และงานโครงหลังคาไม้
3. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างอาคาร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการก่อสร้างอาคารไม้
2. ก่อสร้างอาคารไม้ช้ นั เดียว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการก่อสร้างอาคารไม้ การเลือกใช้เครื่ องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ในงานก่อสร้างอาคารไม้ การเตรี ยมงาน งานวางผัง งานทาฐานราก งานทาโครงสร้างอาคาร งานทา
โครงหลังคาไม้
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2121-2105

งานก่ อสร้ างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

0-6-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการก่ อสร้ างอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก การ
เลือกใช้เครื่ องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคาร
2. มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กเกี่ยวกับการเตรี ยมงานก่อสร้าง งาน
ฐานราก งานเสา งานคาน งานพื้น งานดาดฟ้ า และงานโครงหลังคาเหล็ก
3. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างอาคาร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการก่อสร้างอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
2. ก่อสร้างอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กชั้นเดียว
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ วิ ธีการก่ อสร้ างอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
การเลือกใช้เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานก่อสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก การเตรี ยมงาน งานวางผัง งานทาฐานราก
งานทาโครงสร้างอาคาร งานดาดฟ้ า และงานโครงหลังคาเหล็ก
2121-2106
งานโยธา
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการและวิธีการปฏิบตั ิงานโยธา
2. มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานโยธา
3. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานโยธา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการก่อสร้างงานโยธาตามมาตรฐานงานโยธา
2. ก่อสร้างงานถนน ท่อระบายน้ า คลองส่ งน้ า และประกอบชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ปตามมาตรฐานงานโยธา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ า คลองส่ งน้ า และชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ป
2121-2107
การอ่ านแบบ
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการอ่านแบบงานก่อสร้างอาคาร งานระบบท่อและสุ ขภัณฑ์ งานระบบไฟฟ้ า งานไม้
เครื่ องเรื อนและแบบตกแต่งภายใน
2. มีความสามารถในการอ่านแบบงานก่อสร้างอาคาร งานระบบท่อและสุ ขภัณฑ์ งานระบบไฟฟ้ า งานไม้
เครื่ องเรื อนและแบบตกแต่งภายใน
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความเรี ยบร้อย รอบคอบ และถูกต้อง
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สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอ่านแบบสัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบก่อสร้างอาคาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาหลักการอ่านแบบ สัญลักษณ์ ที่ใช้ในแบบก่ อสร้ างอาคาร โครงสร้ างอาคาร ระบบท่ อและสุ ขภัณฑ์
ระบบไฟฟ้ า งานไม้เครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน พร้อมทั้งรายการประกอบแบบ
2121-2108
งานเชื่อมเบือ้ งต้ น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการใช้และบารุ งรักษาเครื่ องมืองานเชื่อม
2. มีความสามารถในการเตรี ยมงานเชื่อมโลหะ
3. มีความสามารถในการเชื่อมรอยต่อแบบต่าง ๆ
4. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณที่ดีในงานวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้เครื่ องมืองานเชื่อม
2. เชื่อมเหล็กแบบรอยต่อต่างๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้และบารุ งรักษาเครื่ องมืองานเชื่ อม อุปกรณ์การเชื่ อม ลักษณะการเชื่ อมรอยต่อ
แบบต่าง ๆ การเตรี ยมงาน การเชื่อมแก๊สและไฟฟ้ า ความปลอดภัยในการเชื่อม
2121-2109
ไฟฟ้ าในอาคาร
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการทางานของระบบไฟฟ้ าในอาคารเบื้องต้น ชนิ ดและอุปกรณ์ไฟฟ้ า หลักการให้
แสงสว่างในอาคาร การอ่านแบบไฟฟ้ า
2. มีความสามารถในการอ่านแบบระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง การเดินสายไฟฟ้ า และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ในอาคาร
3. มี กิจนิ สัยที่ ดีในการเรี ยนรู ้ และเห็ นความสาคัญของการเรี ยนไฟฟ้ าในอาคาร มี ความซื่ อสัตย์ มี ความ
รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางานระบบไฟฟ้ าแสงสว่างภายในอาคาร
2. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าแสงสว่างในอาคาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหน่วยวัดไฟฟ้ าและแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ าในอาคาร อุปกรณ์ไฟฟ้ า การจัดวาง
ตาแหน่ง การติดตั้ง ชนิดของหลอดไฟ วงจรไฟฟ้ าเบื้องต้น หลักการให้แสงสว่างในอาคาร การอ่านแบบไฟฟ้ า
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2121-2110
ท่ อและสุ ขภัณฑ์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการในงานท่อและสุ ขภัณฑ์ การใช้ การบารุ งรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์งานท่อและ
สุ ขภัณฑ์
2. มีความสามารถในการประกอบติดตั้งท่อ สุ ขภัณฑ์ และอุปกรณ์
3. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการติดตั้งระบบท่อภายในอาคาร
2. ติดตั้งเครื่ องสุ ขภัณฑ์ ระบบท่อภายในอาคาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการในงานท่อและสุ ขภัณฑ์ วิธีการใช้งานและการบารุ งรักษาเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ งานท่ อและสุ ขภัณฑ์ ขั้นตอนวิธีการประกอบติ ดตั้ง ท่ อน้ าดี ท่ อระบายน้ าทิ้ง ท่ อโสโครก ท่ อระบาย
อากาศ สุ ขภัณฑ์และอุปกรณ์ การทดสอบงานท่อสาหรับอาคารพักอาศัย
2121-2111
การทาหุ่นจาลอง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจวิธีการใช้และการดูแลรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการทาหุ่นจาลอง
2. มีความสามารถในการทาหุ่นจาลองทางสถาปัตยกรรมด้วยวัสดุต่างๆ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน มีความประณี ตเรี ยบร้อย มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์และตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทาหุ่นจาลองทางสถาปัตยกรรม
2. ทาหุ่นจาลองบ้านพักอาศัย 2 ชั้นด้วยไม้
3. ทาหุ่นจาลองบ้านพักอาศัย 2 ชั้นด้วยกระดาษ
4. ทาหุ่นจาลองบ้านพักอาศัย 2 ชั้นด้วยพลาสติก
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ชนิ ด ลักษณะวัส ดุ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ การทาหุ่ นจาลอง การกาหนด
มาตราส่ วน เทคนิคการทาหุ่นจาลองด้วยไม้ กระดาษ และพลาสติก การทาหุ่นจาลองสถาปัตยกรรมด้วยวัสดุต่างๆ
2121-2112
การเขียนแบบโยธาด้ วยคอมพิวเตอร์ 2
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการเขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยคอมพิวเตอร์
2. มีความสามารถในการเขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน มีความประณี ตเรี ยบร้อย มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์และตรงต่อเวลา
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเขียนแบบบ้านพักอาศัยด้วยคอมพิวเตอร์
2. เขียนแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้นทางด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการเขี ยนแบบก่ อสร้ างอาคารพักอาศัย แผนที่ ต้ งั สังเขป ผังบริ เวณ แบบ
สถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรม แบบสาธารณูปโภค และแบบขยายรายละเอียดต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์
2121-2113
การใช้ โปรแกรมสาเร็จรู ปในงานโยธา
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านงานโยธา
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านงานโยธา
3. มีเจตคติที่ดีในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ประณี ต รอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา

1-3-2

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านโยธา
2. ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปประมาณราคางานโยธา
3. ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางานงานสารวจทางด้านโยธา
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ด้า นงานโยธา งานประมาณราคา งานระดับ
งานสารวจ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2121-2114
การตรวจและควบคุมงานก่ อสร้ าง
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการเบื้องต้นในการควบคุมงานก่อสร้าง บทบาทหน้าที่ของผูค้ วบคุมงานและผูต้ รวจ
งานก่อสร้าง แบบรู ปรายการ ระเบียบและสัญญางานก่อสร้าง
2. มีความเข้าใจวิธีการควบคุมงาน การตรวจงาน
3. มีความสามารถในการเขียนรายงานการก่อสร้าง
4. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวิธีการควบคุมงาน ตรวจงาน งานก่อสร้าง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้ องต้นในการควบคุมงานก่อสร้าง บทบาทหน้าที่ของผูค้ วบคุมงานและผูต้ รวจงาน
ก่อสร้าง แบบรู ปรายการก่อสร้าง ระเบียบการจ้างสัญญาก่อสร้าง ขั้นตอนการควบคุมงานเทคนิ คการควบคุมงาน
การเขียนรายงานการก่อสร้าง
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2121-2115
ความปลอดภัยในงานโยธา
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ หารความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคาร ถนน อุโมงค์ สะพาน
2. มีความสามารถในการอธิ บายรายละเอี ยดที่ ตอ้ งดาเนิ นการเพื่อประโยชน์ต่อความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้างอาคาร ถนน อุโมงค์ สะพาน
3. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และเห็นความสาคัญของความปลอดภัยในงานโยธา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการความปลอดภัยในงานโยธา
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการกฎที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการก่อสร้าง อาคาร
ถนน สะพาน อุโมงค์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกาหนด และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคาร
ถนน อุโมงค์ สะพาน
2121-2116
งานอะลูมเิ นียม
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการใช้เครื่ องมือ ชนิดของวัสดุและอุปกรณ์งานอะลูมิเนียม
2. มีความสามารถในการประกอบติดตั้งงานอะลูมิเนียม
3. มีความสามารถในการประกอบติดตั้งงานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
4. มีความสามารถในการคิดราคางานอะลูมิเนียม
5. มีเจตคติที่ดีในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการงานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
2. ประกอบติดตั้งงานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมในงานก่อสร้าง
3. คานวณประมาณการราคาอะลูมิเนียมในงานก่อสร้าง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ การบารุ งรักษาเครื่ องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ชนิ ดของอะลูมิเนี ยม เส้นหน้า
ตัดการประกอบติ ดตั้งโครงสร้างอะลูมิเนี ยมในอาคาร การประกอบติดตั้งผลิตภัณฑ์อะลูมิเนี ยม การประมาณราคางาน
อะลูมิเนียมประเภทต่างๆ
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2121-2117
การสารวจเฉพาะแปลง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจวิธีการ ขั้นตอนการดาเนินการขอรังวัด
2. มี ค วามเข้ า ใจหลั ก การในการตรวจสอบการลงที่ หมาย การรั งวั ด และการท าแผนที่ ด้ ว ย
เครื่ องมือต่างๆ
3. มีความสามารถในการใช้เครื่ องมือสาหรับการลงที่หมายด้วยวิธีการต่างๆ
4. มีความสามารถในการดาเนิ นการเกี่ยวกับการออกหนังสื อสาคัญสาหรับที่ดิน การออกโฉนดหรื อการ
ตรวจสอบที่ ดินทั้งตาบล การออกหนังสื อสาคัญสาหรับที่ หลวง การรังวัดทาแผนที่ พิพาทตามคาสั่ง
ศาล
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความประณี ต รอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสารวจรังวัดเฉพาะแปลง
2. สารวจและรังวัดเฉพาะแปลง เพื่ออออกโฉนด
3. ตรวจสอบงานรังวัดทาแผนที่พิพาทตามคาสัง่ ศาล
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการสารวจเฉพาะแปลง การใช้เครื่ องมือในการลงที่ หมาย การลงที่ หมายด้วย
วิธีการต่างๆ การตรวจสอบการลงที่หมาย หลักการรังวัดและการทาแผนที่ ดว้ ยเครื่ องมือต่าง ๆ กฎ ระเบียบคาสั่งต่างๆ
แนวทางปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับการรั งวัด การรั งวัดเกี่ ยวกับการออกหนังสื อส าคัญส าหรั บที่ ดิ น การออกโฉนดหรื อ
ตรวจสอบที่ดินทั้งตาบล การรังวัดทาแผนที่พิพาทตามคาสัง่ ศาล การขอรังวัด
2121-2118
แบบหล่ อคอนกรีตและโครงสร้ างชั่วคราว
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการและวิธีการเลือกใช้วสั ดุทาแบบหล่อคอนกรี ต ค้ ายัน และนัง่ ร้านชัว่ คราว
2. มีความเข้าใจวิธีการคานวณหาปริ มาณวัสดุที่ใช้ทาแบบหล่อคอนกรี ต
3. มีความเข้าใจวิธีการประกอบและติ ดตั้งแบบหล่อคอนกรี ต ค้ ายัน และนัง่ ร้ านชัว่ คราวโดยคานึ งถึ ง
หลักความปลอดภัย
4. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นขั้นตอนและเห็นความสาคัญของหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการทาแบบหล่อคอนกรี ตและโครงสร้างชัว่ คราวสาหรับ
งานก่อสร้าง
2. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับหลักการและกระบวนการหาปริ มาณวัส ดุ การประกอบและติ ดตั้งแบบหล่ อ
คอนกรี ต
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับประเภทและวัสดุ ที่ ใช้แบบหล่ อคอนกรี ต วิ ธีการค านวณหาปริ มาณวัสดุ ที่ใช้ท าแบบหล่ อ
คอนกรี ตคาน เสา พื้น และกาแพงโดยใช้วสั ดุไม้หรื อเหล็ก การประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรี ต ค้ ายัน
และนัง่ ร้านชัว่ คราวตามหลักวิชาการและหลักความปลอดภัย
2121-2119
งานสุ ขาภิบาล
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการของงานสุ ขาภิบาลและระบบท่อในอาคารพักอาศัย
2. มีความสามารถในการทางานท่อในอาคารทั้งระบบท่อน้ าดีและท่อน้ าเสี ย ติดตั้ง ตรวจสอบ บารุ งรักษา
ระบบท่อตามข้อกาหนดทางด้านวิศวกรรมของอาคารพักอาศัย
3. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานสุ ขาภิบาล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการของงานสุ ขาภิบาลและระบบท่อภายในอาคารพักอาศัย
2. ติดตั้งและตรวจสอบ บารุ งรักษา ท่อน้ าดี ท่อน้ าเสี ยอาคารพักอาศัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิงานท่อในอาคารทั้งระบบท่อน้ าดีและท่อน้ าเสี ย องค์ประกอบของระบบ หน้าที่ ขนาด
ของท่อ อุปกรณ์ และการติ ดตั้งตามข้อกาหนดทางด้านวิศวกรรมของอาคารพักอาศัย ท่อระบายอากาศและท่อบ่ อ
เกรอะ-บ่อซึ ม การตรวจสอบและการบารุ งรักษาระบบท่อ
2121-2120

การคานวณแผนที่

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคานวณเนื้อที่และปริ มาตรของรู ปทรงต่างๆ
2. มีความสามารถในการคานวณและการใช้เครื่ องมือหาเนื้อที่
3. มีความสามารถในการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
4. มีเจตคติที่ดีในการทางานด้วยความประณี ต รอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการคานวณเนื้อที่ รู ปทรงเรขาคณิ ต จากแผนที่
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับความรู ้ พ้ื นฐานในการค านวณแผนที่ การค านวณเนื้ อที่ ของรู ปเหลี่ ยมต่ างๆ การค านวณ
ปริ มาตร การนากฎของไซน์ โคไซน์ แทนเจนต์มาประยุกต์ใช้ในการคานวณแผนที่ การใช้เครื่ องมือช่ วยในการ
คานวณเนื้อที่ การคานวณเนื้อที่โดยวิธีแบ่งเป็ นรู ปเหลี่ยมหลายๆ รู ป
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2121-2121
การบารุ งรักษาสวน
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจวิธีการบารุ งรักษาสวน การป้ องกันแมลง การตัดตกแต่งต้นไม้ การรดน้ าพรวนดิน การ
สร้างเรื อนเพาะชา
2. มีความเข้าใจหลักการบารุ งรักษาสวน การป้ องกันแมลง การตัดตกแต่งต้นไม้ การรดน้ าพรวนดิน การ
สร้างเรื อนเพาะชา
3. มีกิจนิสยั ที่ดี มีความประณี ต และมีความวิริยะอุตสาหะในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบารุ งรักษาสวน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการบารุ งรักษาสวน การใช้ปุ๋ยยาฆ่าแมลง การตัดตกแต่งต้นไม้ การรดน้ าพรวนดิน การ
ระบายน้ า การสร้างเรื อนเพาะชา
2121-2122
พันธุ์ไม้ และอุปกรณ์ ตกแต่ งสวน
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจในวิธีการปลูก การขยายพันธุ์ การบารุ งรักษา และเลือกพันธุ์ไม้ที่ใช้กบั งานจัดสวน
2. มีความเข้าใจหลักการทางานของอุปกรณ์และเครื่ องมือชนิดต่างๆ และนาไปใช้ในการจัดและตกแต่งสวน
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และเห็นความสาคัญในการบารุ งรักษาสวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพันธุ์ไม้
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลือกพันธ์ไม้ ขยายพันธุ์ไม้ ในการจัดสวน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจาแนกพันธุ์ไม้ในด้านพฤษศาสตร์ และภูมิสถาปั ตยกรรม ขนาดและรู ปทรงของต้นไม้
และการนาไปใช้ในงานต่ างๆ ชนิ ดและคุ ณสมบัติของไม้ยืนต้น ไม้พุ่ ม ไม้คลุ มดิ น ไม้ดอก ไม้ประดับ การปลูก
การขยายพันธุ์ การบารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสวน
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
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ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
สาขาวิชาช่ างก่อสร้ าง
2106-800X

วิชาฝึ กงาน

*-*-X

สาขาวิชาช่ างเครื่องเรือนและการตกแต่ งภายใน
2107-800X

วิชาฝึ กงาน

*-*-X

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
2108-800X

สาขาวิชาสารวจ
2109-800X

สาขาวิชาโยธา
2121-800X

วิชาฝึ กงาน

*-*-X

วิชาฝึ กงาน

*-*-X

วิชาฝึ กงาน

*-*-X
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ฝึ กประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ
21XX-800X
วิชาฝึ กงาน
*-*-X
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. ปฏิ บั ติ ง านอาชี พ ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อแหล่ ง วิ ท ยาการ
จนเกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับฝี มือ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็ นระบบตามขั้นตอนและกระบวนการ
3. แก้ไ ข/ปรั บ ปรุ ง การท างานตามข้อ ก าหนดของสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระ
หรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิงานที่ สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิ ส ระหรื อ แหล่ ง วิ ท ยาการ ให้เ กิ ด ความช านาญ มี ท ัก ษะและประสบการณ์ ง านอาชี พ ในระดับ ฝี มื อ โดยผ่ า น
ความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลา
การฝึ กงาน
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โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาช่ างก่อสร้ าง
2106-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

สาขาวิชาช่ างเครื่องเรือนและตกแต่ งภายใน
2107-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
2108-850X

สาขาวิชาสารวจ
2109-850X

สาขาวิชาโยธา
2121-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

วิชาโครงการ

*-*-X

วิชาโครงการ

*-*-X
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โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
21XX-850X
วิชาโครงการ
*-*-X
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทาโครงการสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. ประมวลความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการวางแผน
ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มี เจตคติ แ ละกิ จนิ สัย ในการทางานด้วยความรั บผิ ดชอบ มี วิ นัย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดทาโครงการและนาเสนอผลงาน
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางาน
3. ดาเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การจัด ท าโครงการ การวางแผน การด าเนิ น งาน การแก้ไ ขปั ญ หา
การประเมินผล การจัดทารายงานและการนาเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทาโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานที่ใช้
ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือสอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ ศึกษา ดาเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
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กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
2000-9201
2000-9202
2000-9203
2000-9204
2000-9205
2000-9206
2000-9207
2000-9208
2000-9209
2000-9210
2000-9211
2000-9212
2000-9213
2000-9214
2000-9215
2000-9216
2000-9217
2000-9218
2000-9219
2000-9220
2000-9221
2000-9222
2000-9223
2000-9224
2000-9225
2000-9226
2000-9227
2000-9228
2000-9229
2000-9230
2000-9231

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2
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กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ

2000-9201
ภาษาอังกฤษปรับพืน้ ฐาน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ซ่อมเสริ มการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางภาษา
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นพื้นฐานของการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังการอ่านคา ประโยค ข้อความจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูลส่ วนตัว
3. อ่านออกเสี ยงคา ข้อความและประโยคตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนคา ประโยค สะกดคาตามหลักการเขียนและโครงสร้างทางภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่าน เขี ยน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติเ กี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่ าน เขี ย น การอ่า นออกเสี ย งค า ประโยคและข้อ ความตามหลักการอ่ า น
ออกเสี ยง การสะกดคา การเขียนรู ปประโยคตามโครงสร้างภาษา การสนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูลส่ วนตัว การใช้สื่อ
เทคโนโลยีพฒั นาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง และสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-9202
ภาษาอังกฤษอินเทอร์ เน็ต
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้และติดต่อสื่ อสาร
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
สมรรถนะรายวิชา
1. ใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นในการสื บค้นข้อมูล
2. สื บค้นข้อมูลโดยใช้คาสาคัญ (keyword)
3. อ่านคาสัง่ และปฏิบตั ิตามคาสัง่ ที่ปรากฏบนหน้าจอ
4. อ่าน รับและส่ งสารทางอินเทอร์เน็ต
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะทางภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ การใช้อินเทอร์ เน็ต ใช้ Web browser, Search engines อ่านคาสั่งและปฏิ บตั ิตามคาสั่ง
ที่ปรากฏบนหน้าจอ การสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องที่สนใจและเรื่ องทางวิชาชี พโดยใช้คาสาคัญ (keyword) เพื่อเป็ น
พื้ น ฐานในการพัฒ นาทัก ษะทางภาษาและเปิ ดโลกทัศ น์ ข องตน อ่ า นและสรุ ป ข้อ มู ล ส าคัญ จากเรื่ อ งที่ อ่ า น
จากเว็บไซต์ เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และแสดงหลักฐานการสื บค้นข้อมูลจากแหล่ง
การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-9203
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในการสมัครงาน
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการหางานและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องในสถานการณ์เกี่ยวกับการสมัครและสัมภาษณ์งานจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบสัมภาษณ์งาน
3. อ่านประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
4. เขียนประวัติยอ่ จดหมายสมัครงาน
5. กรอกข้อมูลการลงทะเบียน การสมัครงานออนไลน์
6. ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บค้ น การหางานและสมัค รงานและฝึ กฝนการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติเ กี่ ย วกับ การฟั ง-ดู เรื่ องสถานการณ์ ต่า ง ๆ เกี่ ยวกับการสมัครงาน สัมภาษณ์ งาน พูด โต้ตอบ
สัมภาษณ์งาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน ระเบี ยบการ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ การกรอก
ใบสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ ทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การลงทะเบียน การสมัครงานออนไลน์ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง และแสวงหาความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-9204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการโครงงานภาษาอังกฤษ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผนการจัดทาโครงงานภาษาอังกฤษในหัวเรื่ องที่สนใจหรื อบูรณาการกับการศึกษาวิชาชีพ
2. แสวงหาความรู ้ภาษาอังกฤษในหัวหัวข้อเรื่ องที่สนใจจากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
3. ทาโครงงานภาษาอังกฤษตามขั้นตอนกระบวนการโครงงานภาษาอังกฤษ
4. นาเสนอโครงงานภาษาอังกฤษรายกลุ่มหรื อรายบุคคล
5. ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บค้ น และฝึ กฝนการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น พร้ อ มแสดงหลั ก ฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เ กี่ ยวกับ การทาโครงงานภาษาอังกฤษตามแนวคิ ด และกระบวนการทาโครงงานภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อที่ สนใจเป็ นรายบุคคลและหรื อรายกลุ่ม การฝึ กฟั ง พูด อ่าน และเขี ยน การวางแผนการทาโครงงาน
การกาหนดจุดประสงค์ การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ การแสดงหลักฐานการศึกษาค้นคว้า
การนาเสนอผลงานและหรื อการจัดแสดงผลงานในรู ปแบบการจัดบอร์ด การบรรยาย การสาธิ ต การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาในการศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและแสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-9205
ศัพท์ เทคนิคภาษาอังกฤษ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้คาศัพท์เทคนิคเพื่อใช้สื่อสารในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคาศัพท์เทคนิคที่ใช้ในงานอาชีพจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ องหรื อข้อความที่มีคาศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
3. เขียนให้ขอ้ มูลสั้น ๆ ในการปฏิบตั ิงานโดยใช้คาศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
4. นาเสนอ สาธิ ตการปฏิบตั ิงานในการฝึ กงานที่ใช้ศพั ท์เทคนิค
5. สื บค้นคาศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
6. ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บค้ น และฝึ กฝนการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น พร้ อ มแสดงหลั ก ฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน และเขียนการใช้คาศัพท์เทคนิ คในการปฏิบตั ิงานอาชี พ การออกเสี ยงและ
ความหมายของค าศั พ ท์ เ ทคนิ คตามหลั ก การอ่ า นออกเสี ยง การเชื่ อมโยงความรู ้ ท างวิ ช าชี พกั บ
บทอ่ า นที่ มี ค าศัพ ท์เ ทคนิ ค และเขี ย นถ่ า ยโอนเป็ นข้อ ความง่ า ย ๆ การค้น คว้า และรวบรวมค าศัพ ท์ เ ทคนิ ค
มาใช้ในการนาเสนอหรื อสาธิ ตการปฏิ บตั ิ งาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแสวงหาข้อมูลเกี่ ยวกับคาศัพท์
ในงานอาชีพจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-9206
ภาษาจีนเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสี ยงคาและประโยค การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
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2000-9207

ภาษาจีนเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9206 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ องการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้
คาศัพท์สานวน การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาจีน
2000-9208
ภาษาญี่ปุ่นเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงสัทอักษรภาษาญี่ปุ่น
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาญี่ปุ่น
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาญี่ปุ่น การอ่านออกเสี ยงคาและประโยค การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การเขียนอักษรฮิ รากานะ คาตากานะ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
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2000-9209

ภาษาญี่ปุ่นเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9208 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชี วิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดูเรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านเรื่ อง และข้อความสั้น ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้
คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขี ยนรู ปประโยคเบื้ องต้น การเขี ยนอักษรคันจิ พ้ืนฐาน
ประมาณ 30 ตัวอักษร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น
2000-9210
ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเกาหลี
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การอ่านคาและประโยค การเขียนภาษาอักษรเกาหลี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
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2000-9211

ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9210 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดูเรื่ อง การสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่าน ข้อความและเรื่ องสั้น ๆ
4. เขียนประโยคตามหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้
คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
2000-9212
ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา และประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเวียดนาม
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน
การใช้ค าศัพ ท์ สานวนภาษา การอ่ า นค าและประโยค การเขี ย นตัวอักษรภาษาเวีย ดนาม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
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2000-9213

ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9212 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟั ง ดู พูด อ่านและเขี ย นภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง - ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านเรื่ อง ข้อความง่าย ๆ
4. เขียนประโยคตามหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้
คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้ องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
2000-9214
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบ ในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยคตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น การออกเสี ยง การสนทนา ภาษาสถานการณ์ ต่ า ง ๆ
ในชี วิตประจาวัน การใช้คาศัพท์ สานวน การอ่านคาและประโยค การเขี ยนอักษรบาฮาซาอินโดนี เซี ย การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ย
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2000-9215

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9214 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้
คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขี ยนรู ปประโยคเบื้ องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ย
2000-9216
ภาษาพม่ าเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาพม่าตามหลักการออกเสี ยงจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์การต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การอ่านคาและประโยค การเขี ยนอักษรพม่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาพม่า
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2000-9217

ภาษาพม่ าเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน: 2000-9216 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้
คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้ องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาพม่า
2000-9218
ภาษาเขมรเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค ข้อความ
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นค าและประโยค การออกเสี ย ง การสนทนา ส านวนภาษา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้คาศัพท์ การอ่านคาและประโยค การเขียนอักษรภาษาเขมร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมร
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2000-9219

ภาษาเขมรเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9218 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยค อักษรตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้
คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้ องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเขมร
2000-9220
ภาษาลาวเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การอ่านคาและประโยค การเขี ยนอักษรภาษาลาว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาลาว
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2000-9221

ภาษาลาวเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9220 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยค อักษรตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้
คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้ องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาลาว
2000-9222
ภาษาบาฮาซามลายูเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซามลายูตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาบาฮาซามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาบาฮาซามลายู
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การอ่านคาและประโยค การเขียนอักษรบาฮาซามลายู การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู
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2000-9223

ภาษาบาฮาซามลายูเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9222 ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาบาฮาซามลายูตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน ในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้
คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู
2000-9224
ภาษาฟิ ลิปิโนเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาฟิ ลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาฟิ ลิปิโน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาภาษาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์ สานวน การอ่านคาและประโยค การเขียนอักษรภาษาฟิ ลิปิโน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาฟิ ลิปิโน
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2000-9225

ภาษาฟิ ลิปิโนเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9224 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟั ง ดู พูด อ่านและเขี ยนภาษาฟิ ลิ ปิโนตามสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวันในระดับที่
สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยคตามหลักโครงสร้างภาษาฟิ ลิปิโน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้
คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขี ยนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโน
2000-9226
ภาษารั สเซียเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษารัสเซี ยตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคาจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษารัสเซี ย
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การอ่านคาและประโยค การเขียนอักษรภาษารัสเซี ย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษารัสเซี ย
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2000-9227

ภาษารั สเซียเพือ่ การสื่ อสาร 2
วิชาบังคับก่อน : 2000-9226 ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสาร 1

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษารัสเซี ยตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้
คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษารัสเซี ย
2000-9228
ภาษาเยอรมันเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจาวันและการศึ กษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเยอรมัน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การอ่านคาและประโยค การเขียนอักษรภาษาเยอรมัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
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2000-9229

ภาษาเยอรมันเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9228 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟั ง ดู พูด อ่ า นและเขี ยนภาษาเยอรมันตามสถานการณ์ ต่า ง ๆ ในชี วิต ประจาวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้
คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้ องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
2000-9230
ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การอ่านคา และประโยค การเขียนอักษรภาษาฝรั่งเศส การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
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2000-9231

ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9230 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้
คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขี ยนรู ปประโยคเบื้ องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
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0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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2000-200X
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ X
0-2-0
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
2. สามารถปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับ คาปฏิญาแและกฎของลูกเสื อวิสามัญ มีทกั ษะทางลูกเสื อและ
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยในการทางานด้วยความรั บผิดชอบต่ อตนเอง ผูอ้ ื่ นและสังคม มี วินยั คุ แธรรม
จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั คาปฏิญาแ กฎและระเบียบข้อบังคับของลูกเสื อวิสามัญ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ
3. บาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นในสถานการแ์ต่าง ๆ
4. ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสื อวิสามัญ การปฏิบตั ิตน
ตามคาปฏิญาแ กฎ ระเบียบวินยั ของลูกเสื อวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ การใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมและทาประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
2000-200X
กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ X
0-2-0
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริ มสร้างทักษะประสบการแ์วิชาการและวิชาชี พ การพัฒนาคุแภาพ
ชีวิต การพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทางานในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เ จตคติ และกิ จนิ สัย ในการท างานด้วยความรั บผิ ดชอบ มี วินัย คุ แ ธรรม จริ ย ธรรม ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมองค์การวิชาชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษแะและวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการทากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ กิ จกรรมองค์การวิชาชี พ กิ จกรรมเสริ มสร้างทักษะและประสบการแ์วิชาการและวิชาชี พ
กิจกรรมพัฒนาคุแภาพชี วิต กิ จกรรมพัฒนาองค์กร ชุ มชนและสังคม การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ า
ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ป ไตยในกิ จกรรมเกี่ ย วกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย ์แ ละกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทางาน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร

ภาคผนวก

คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ ๑๐๒๑/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
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