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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2546 

 
 

หลักการ 
 
 

1. เปนหลักสูตรที่มุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขาอาชีพ     สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  สามารถเปน
หัวหนางานหรือเปนผูประกอบการได 

2. เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  มีความรูเต็มภูม ิ ปฏิบัติไดจริง
และ เขาใจชีวติ 

3. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูประกอบการวิชาชีพมีสวนรวมในการเรียนการสอนวชิาชีพ     
สามารถถายโอนประสบการณการเรียนรูจากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรู
และประสบการณได 
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จุดหมาย 
 
 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพืน้ฐานในการดาํรงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น 

2. เพื่อใหมีทกัษะและสมรรถนะในงานอาชพีตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู   ทักษะจากศาสตรตาง ๆ  ประยกุตใชในงานอาชีพ  สอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
4. เพื่อใหมเีจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร  สามารถ

ทํางานเปนหมูคณะไดด ีและมีความภาคภูมใิจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ 
5. เพื่อใหมีปญญา  ใฝรู  ใฝเรียน   มีความคิดสรางสรรค   มีความสามารถในการจัดการ   การ

ตัดสินใจและการแกปญหา    รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ  มาพัฒนาตนเอง  ประยุกตใชความรูใน
การสรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง 

6. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีด่ ี   มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ือสัตย   มีวินยั   มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้ง
รางกายและจติใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนัน้ ๆ 

7. เพื่อใหเปนผูมพีฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทํางาน  การอยูรวมกัน    มีความรับผิดชอบ
ตอครอบครัว องคกร ทองถ่ินและประเทศชาติ  อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม ไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน ตระหนกัในปญหาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

8. เพื่อใหตระหนกัและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปนกําลัง
สําคัญในดานการผลิตและใหบริการ 

9. เพื่อใหเห็นคณุคาและดํารงไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  ปฏิบัติตนในฐานะ
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

 

1. การเรียนการสอน 
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสตูรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทกุวิธีเรียนทีก่ําหนด และ

นําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู
และประสบการณได 

1.2 การจัดการเรยีนการสอนเนนการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถาน
ประกอบการ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

2. เวลาเรียน 
2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกต ิภาคเรยีนละ 20 สัปดาห โดยมี

เวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนได
อีกตามที่เหน็สมควร  ประมาณ  5  สัปดาห 

2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน   ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ  5  วัน     
คาบละ  60  นาที  (1 ช่ัวโมง) 

2.3 เวลาเรียนตามปกต ิสําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาํหนด 2 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีตาง
ประเภทวิชา/สาขาวิชาที่กําหนด ประมาณ  3  ป 

3. หนวยกิต 
  ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  85  หนวยกิต  และไมเกิน  100  หนวยกิต  
การคิดหนวยกิตถือเกณฑดงันี้ 

3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี   1  ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรยีนไมนอยกวา  20  ช่ัวโมง                   
มีคา 1 หนวยกติ 

3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรยีนการสอน   กําหนด         
2 - 3  ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  40 - 60  ช่ัวโมง   มีคา  1  หนวยกิต 

3.3 รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา       
40  ช่ัวโมง   มีคา  1  หนวยกติ 

3.4 การฝกอาชีพในระบบทวภิาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
3.5 การทําโครงการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
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4. โครงสราง 
  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  แบงเปน 3 หมวด
วิชาฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังนี้ 

4.1 หมวดวิชาสามญั 
4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป  เปนวิชาทีเ่ปนพื้นฐานในการดํารงชีวติ 
4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 

4.2 หมวดวิชาชีพ  แบงเปน 
4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานทีจ่ําเปนในประเภทวิชานั้น ๆ 
4.2.2 วิชาชีพสาขาวชิา  เปนกลุมวชิาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ  
4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เปนกลุมวชิาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานในงาน

อาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
4.2.4 โครงการ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  
4.4 ฝกงาน  
4.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

  จํานวนหนวยกิตและรายวิชาของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวใน
โครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัด
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถ่ิน  ทั้งนี้ สถานศึกษาตอง
กําหนดรหัสวชิา จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามระเบียบทีก่ําหนดไวในหลักสูตร 
 
5. โครงการ 

5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรยีนที่ 4   ไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง  
กําหนดใหมีคา  4  หนวยกิต 

5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดยีวกับรายวิชาอื่น 
 
6. ฝกงาน 

6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน 
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดยีวกับรายวิชาอื่น 
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7. การเขาเรียน 
  ผูเขาเรียนตองมีพื้นความรูและคุณสมบัต ิดังนี ้

7.1 พื้นความรู 
  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
  ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูสําเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด    ตองเรียนรายวิชาปรับ
พื้นฐานวิชาชพีใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  การเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบไุวในแตละสาขาวิชา 

7.2 คุณสมบัติ 
  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศ-
นียบัตรวิชาชพีช้ันสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
 
8. การประเมินผลการเรียน 
  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
 
9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม ระเบียบวินัยของ
ตนเอง การสันทนาการ และการสงเสริมการทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอ
ชุมชน ทํานบุํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ซ่ึงประกอบดวยการวางแผน ลงมือปฏิบัต ิ
ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน  ไมนอยกวา 120 ช่ัวโมง 
 
10. การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี   ตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
10.4 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผานการประเมินตามที่กําหนด 
10.5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชพีสาขาวิชา 
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11.  การแกไขเปล่ียนแปลงหลักสูตร 
11.1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและยกเลิก

ประเภทวิชาและสาขาวิชา  ในหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
11.2 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาขางาน ใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2546 
11.3 ใหสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจพัฒนา   เพิ่มเติมรายวิชา  ใหเหมาะสมกบัสภาพทองถ่ิน โดย

ตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
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1 2 3 4 - 5 6 7 8 (ช่ัวโมง)
ลําดับที่วิชา 01 -  99

3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลักสูตร 01 กลุมบริหารงานคุณภาพ
02 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
0X

3 0 0 0 วิชาเรียนรวม(หมวดวิชาสามัญ) 11 กลุมวิชาภาษาไทย
12 กลุมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ 01-19 ท่ัวไป
13 กลุมวิชาสังคมศึกษา 20-99 พ้ืนฐานวิชาชีพ
14 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
15 กลุมวิชาคณิตศาสตร
16 กลุมวิชามนุษยศาสตร

3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลักสูตร 20 กิจกรรมรวมหลักสูตร

3 1 0 0 วิชาเรียนรวม(ประเภทวิชา) 00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพประเภทวิชา
01 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมประเภทวิชา)
02 วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม
03 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมคณะวิชาเครื่องกล)
04 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมคณะวิชาไฟฟา)
05 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมคณะวิชากอสราง)
06 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมคณะวิชาเคมี)

3 1 X X สาขาวิชา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพสาขาวิชา
10 วิชาชีพพ้ืนฐาน
20 วิชาชีพสาขาวิชา
21 - 39  วิชาชีพสาขางานและการฝกงาน
40 - 59 วิชาทวิภาคี (สาขาวิชาและสาขางาน)
60 โครงการ

1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 ประเภทวิชาประมง
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4 ประเภทวิชาคหกรรม 9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชา

หลักสูตร
ปวส.

รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2546

ช่ือวิชา

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม กลุมวิชา

หนวยกิต

ลําดับที่วิชาสามัญ

 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการกอสราง

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการกอสราง  สามารถปฏิบัติงานในระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูชวย
วิศวกรหรือประกอบอาชีพสวนตัว  มีความรู  ความสามารถ  เจตคติ  และประสบการณ  ในดานตาง ๆ 
ดังน้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา    สังคม    มนุษยศาสตร   คณิตศาสตร     
วิทยาศาสตร  นําไปใชในการคนควา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพชางกอสราง  ใหเกิดความ
เจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการ  และกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกีย่วกบัการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม  และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  นํามาพัฒนางานอาชีพชางกอสราง  ใหมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล

3. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะหแกปญหาสรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
ชางกอสราง

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี     มีความรับผิดชอบตอตนเอง    ครอบครัวและสังคมมีคุณธรรม 
จริยธรรมและกอนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสสระในสาขาวิชาการกอสราง



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. เขียนแบบ อานแบบงานกอสราง
7. กําหนดรายการละเอียดทางวัสดุและเทคนิควิธีการตามกระบวนการทํางาน
8. ตรวจสอบและทดสอบวัสดุเพื่อการกอสราง

สาขางานเทคนิคการกอสราง
9. วิเคราะหระบบอาคาร ระบบอุปกรณ และสวนประกอบของอาคาร เขียนแบบ ออกแบบ
และกําหนดรายการ

10. เลือกวัสดุและเทคนิควิธีการตามลักษณะของงานกอสราง
11. วางแผนดําเนินการ จัดเตรียม ประกอบและติดต้ังตามขอกําหนด
12. จัดการงานกอสรางที่สอดคลองเจตนารมณของกฎหมาย
13. ตรวจงานกอสราง

สาขางานเทคนิคการควบคุมงานกอสราง
9. วิเคราะหระบบอาคาร ระบบอุปกรณ และสวนประกอบของอาคาร เขียนแบบ ออกแบบ
และกําหนดรายการละเอียด

10. จัดการงานกอสรางที่สอดคลองเจตนารมณของกฎหมาย
11. ตรวจสอบงานกอสราง จัดทําบันทึกการปฏิบัติงานและรายงานผล
12. ประสานงานระหวางองคกร
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการกอสราง

_____________________

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการกอสราง  ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา  94  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 64 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 12  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 32  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 16 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 94 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาการกอสราง    สาขางานกอสราง  สาขางานโยธา หรือสาขาวิชา
ชางกอสราง
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือสาขา
วิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3106-0001 กลศาสตรโครงสราง 2 (2)
3106-0002 วัสดุกอสราง 2 (2)
3106-0003 เทคนิคกอสราง 2 (2)
3106-0004 ฝกฝมืองานไม 2 (4)
3106-0005 ปฏิบัติงานกอสราง 2 (4)
3106-0006 ประมาณราคากอสราง 2 (3)
3106-0007 เขียนแบบกอสราง 2 (4)
3106-0008 การสาํรวจ 2 (3)

รวม   16 (24)
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1.  หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3)
3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 64 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 12 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่1 - 2 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100–0101 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3 (3)
3100–0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 (3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 32 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3106–2001 ระบบสุขาภิบาลในอาคาร 2 (2)
3106–2002 เคร่ืองจักรกลงานกอสราง 2 (2)
3106–2003 การสํารวจเพ่ือการกอสราง 2 (3)
3106–2004 เทคนิคกอสราง 1 2 (2)
3106–2005 การเขียนแบบกอสราง 1 3 (6)
3106–2006 การประมาณราคากอสราง 1 2 (3)
3106–2007 คอนกรีตเทคโนโลยี 3 (4)
3106–2008 การทดสอบวัสดุ 2 (3)
3106–2009 ทฤษฎีโครงสราง 3 (3)
3106–2010 ปฐพีกลศาสตร 3 (4)
3106–2011 เขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 2 (3)
3106–2012 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 (3)
3106–2013 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 3 (3)

รวม 32 (41)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 16 หนวยกิต
วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน  2  สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง
1. วิชาชีพสาขางานเทคนิคการกอสราง

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3106–2101 การเขียนแบบกอสราง 2 3 (6)
3106–2102 อุปกรณอาคาร 2 (2)
3106–2103 งานระบบทอและสุขภัณฑ 2 (6)
3106–2104 กฎหมายกอสราง 2 (2)
3106–2105 งานกอสรางอาคาร  1 2 (6)
3106–2106 งานกอสรางอาคาร  2 2 (6)
3106–2107 งานกอสรางอาคาร  3 2 (6)
3106–2108 โครงสรางช่ัวคราว 2 (2)
3106–2109 การกอสรางอาคารพิเศษ 2 (2)
3106–2110 โครงการงานกอสรางอาคาร 2 (6)
3106–2111 เทคนิคกอสราง 2 2 (2)
3106–2112 ชลศาสตร  1 2 (2)
3106–2113 ชลศาสตร  2 1 (3)
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3106–2114 การวิเคราะหโครงสราง 3 (3)
3106–2115 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 2 (4)
3106–2116 การปฏิบัติงานสํารวจเสนทาง 1 (3)
3106–2117 การชลประทาน 3 (3)
3106–2118 ธรณีวิทยา 2 (2)
3106–2119 วิศวกรรมการจราจร 2 (2)
3106–2120 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 2 (2)
3106–2121 วิศวกรรมการทาง 3 (3)
3106–4101 ปฏิบัติงานเทคนิคกอสราง 1 4 (*)
3106–4102 ปฏิบัติงานเทคนิคกอสราง 2 4 (*)
3106–4103 ปฏิบัติงานเทคนิคกอสราง 3 4 (*)
3106–4104 ปฏิบัติงานเทคนิคกอสราง 4 4 (*)

2. วิชาชีพสาขางานเทคนิคการควบคุมงานกอสราง
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3106–2201 การอานแบบและประมาณราคา 2 (2)
3106–2202 การจัดการงานกอสราง 2 (2)
3106–2203 เทคนิคการควบคุมงานกอสราง 2 (2)
3106–2204 การประปาและระบบน้ําเสีย 2 (2)
3106–2205 การสาํรวจและการระดับ 2 (4)
3106–2206 การไฟฟาในอาคาร 2 (2)
3106–2207 โครงสรางใตดิน 2 (2)
3106–2208 การวิบัติของอาคาร 2 (2)
3106–2209 กฎหมายควบคุมการกอสราง 2 (2)
3106–2210 การควบคุมงานกอสราง 1 2 (6)
3106–2211 การควบคุมงานกอสราง 2 2 (6)
3106–2212 โครงการควบคุมงานกอสราง 2 (6)
3106–2213 กฎหมายสัญญาและรายการกอสราง 2 (2)
3106–2214 การนิเทศงานกอสราง 2 (2)
3106–2215 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมกอสราง 2 (2)
3106–2216 การตรวจงานกอสราง 2 (2)
3106–2217 ความปลอดภัยในงานกอสราง 2 (2)
3106–2218 เทคโนโลยีการกอสราง 2 (2)
3106–2219 การบริหารงานบํารุงรักษาอาคาร 2 (2)
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3106–2220 การควบคุมอุปกรณในอาคาร 2 (2)
3106–2221 การบริหารและการจัดการงานกอสราง 2 (2)
3106–2222 การบริการสขุาภิบาลในอาคาร 2 (2)
3106–2223 การควบคุมและเขียนรายงานการกอสราง 2 (2)
3106–2224 สัญญาและบริหารงานกอสราง 2 (2)
3106–2225 ระบบประสานทางพิกัด 2 (2)
3106–2226 การวางแผนงานกอสราง 2 (2)
3106–2227 ปฏิบัติงานกอสราง 2 (6)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3106-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา

ชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3106-0001 กลศาสตรโครงสราง 2 (2)
(STRUCTURAL  MECHANICS)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการคํานวณหาแรงภายในองคอาคาร
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณโมเมนตความเฉ่ือย  และรัศมีไจเรช่ันได
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ  ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณแรงภายในองคอาคาร
2. คํานวณโมเมนตความเฉ่ือย  และรัศมีไจเรชั่น
3. คํานวณความเคน  ความเครียด  และโมดูลัสยืดหยุน
4. จําแนกประเภทโครงสรางและคํานวณหาแรงปฏิกิริยา  แรงเฉ่ือย  และโมเมนตตัด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโมเนตความเฉ่ือย  รัศมีไจเรชั่น  ความเคน  ความเครียด  โมดูลัสยืดหยุน  ชนิดและเง่ือนไขของ

จุดรองรับ  สมการของการสมดุลย  ประเภทของโครงสราง  การคํานวณหาแรงปฏิกิริยา  แรงเฉ่ือย  และ
โมเมนตตัด

3106-0002 วัสดุกอสราง 2 (2)
(BUILDING  METERIALS)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจ ประเภท  ชนิด  ขนาด  คุณลักษณะและการนําไปใชประโยชนของวัสดุกอสราง
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชวัสดุกอสรางไดอยางเหมาะสมตามพัฒนาการของเทคโนโลยี
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานมีความรอบคอบ  และมีความปลอดภัยอยางเหมาะสม

มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนก  เลือกใชประเภท  ชนิด  ขนาด  คุณลักษณะของวัสดุกอสรางเพื่อใชประโยชนในงาน
กอสราง

2. กําหนดคุณสมบัติทางกลของวัสดุกอสราง
3. กําหนดคุณลักษณะและรายละเอียดของวัสดุกอสรางแสดงลงในแบบรูปรายการกอสราง      
เพ่ือการกอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ประเภท  ชนิด  ขนาด  คุณสมบัต ิ  การเก็บรักษาวัสดุกอสรางเพื่อนําไปใชในงานโครงสราง

อาคาร  งานสวนประกอบอาคาร  งานตกแตงอาคาร  วัสดุอุปกรณระบบภายในอาคาร
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3106-0003 เทคนิคกอสราง 2 (2)
(CONSTRUCTION TECHNOLOGY)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ    เทคนิคและวิธีการกอสรางงานอาคาร   งานฐานราก  คาน  เสา  พื้น
โครงหลังคา  และวัสดุมุงหลังคา

2. เพ่ือใหเขาใจหลักการ  เทคนิคประกอบติดต้ัง  สวนประกอบของอาคาร  ฝาเพดาน  ผิวพ้ืน  ผนัง
ประตูหนาตาง  บันได  หองนํ้า  หองสวม  บอเกรอะบอซึม  งานสุขาภิบาลและวัสดุตกแตงอาคาร
บานพักอาศัย

3. เพ่ือใหสามารถนําหลักการเทคนิค  และวิธีการกอสรางอาคารมาประยุกตใชในงานกอสราง
อาคารพักอาศัย

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและมีความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทําฐานราก  คาน  เสา  พื้น  โครงหลังคา  และวัสดุมุงหลังคา
2. เขาใจวิธีการติดตั้งฝาเพดาน  ติดต้ังผนังอาคาร    ประต ู หนาตาง  บันได   หองนํ้า    หองสวม
บอเกรอะบอซึม  วัสดุผิวพื้นตกแตงอาคารบานพักอาศัย

3. วางแผนงานระบบสุขาภบิาลในอาคารพักอาศัย
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา เทคนิค วิธีการกอสราง     ฐานราก    คาน    เสา   พื้น   โครงหลังคา  การติดตั้งฝาเพดาน   ผนัง   
ประตูหนาตาง บันได หองนํ้า หองสวม บอเกรอะบอซึม งานสุขาภิบาล และวัสดุตกแตง  อาคารบานพักอาศัย

3106-0004 ฝกฝมืองานไม 2 (4)
(BASIC  WOODTRAINING)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการใชเคร่ืองมืองานไม  การลับ  ปรับแตง  และบํารุงรักษาเคร่ืองมืองานไม
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไม งานวัด  งานเพลาะไม  เสริมไม ตอไม  งานสรางและประกอบโครง
สรางสวนประกอบอาคารไม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ดวยความประณีต  เรียบรอย รอบคอบ และมีความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. ลับ  ปรับ  แตง  เคร่ืองมืองานไม
2. ไส  วัดขนาด  เพลาะไม  ปรับแตง  เสริมไม  ตอไม  เขาไม
3. บํารุงรักษาเคร่ืองมืองานไมใหสามารถมีประสิทธิภาพใชงาน
4. สรางและประกอบโครงสรางสวนประกอบอาคารไม
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการใชการลับ  ปรับแตง  บํารุงรักษางานไม  งานไส  งานวัดขนาด  งานเพลาะไม  เสริมไม  ตอ

ไม  งานเขาไม  งานสรางและประกอบโครงสรางอาคารไม

3106-0005 ปฏิบัติงานกอสราง 2 (4)
(CONSTRUCTION  WORKSHOP)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือและอุปกรณงานปูน  งานกออิฐฉาบปูน
2. เพ่ือใหสามารถจัดทําแบบหลอ  งานคอนกรตีเสริมเหล็ก
3. เพื่อใหสามารถเดินทอในอาคารพักอาศัย
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน  มีวินัย  มีความรอบคอบและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชเคร่ืองมือและอุปกรณงานปูน  งานกออิฐฉาบปูนและงานคอนกรตี
2. ทํางานแบบหลอ  งานเหล็กเสริมคอนกรีต  งานเทคอนกรตี
3. เดินทอในอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการใชเคร่ืองมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ข้ันตอนในการกออิฐ  ฉาบปูน  งานแบบหลอ  งานเหล็กเสริม

คอนกรตี  งานเทคอนกรีตโครงสราง  และงานเดินทอภายในอาคาร

3106-0006 ประมาณราคากอสราง 2 (3)
(CONSTRUCTION  ESTIMATION)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการประมาณราคากอสราง
2. เพื่อใหสามารถประมาณการหาปริมาณวัสด ุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  เครื่องใช  คาแรง  และจัดทํา
บัญชีรายการ  วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องใช  คาแรง  ของอาคารท่ีพักอาศัย

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ  ประณีต  เรียบรอย
มาตรฐานรายวิชา

1. คํานวณหาปริมาณวัสดุ  อุปกรณ    เคร่ืองมือ  เครื่องใช  คาแรง
2. สามารถจัดทําบัญชีรายการคาวัสด ุอุปกรณ คาแรง คาดําเนินการ ภาษี กําไ ร การทําบัญชีรายการ
3. บันทึกรายการตาง ๆ ในเอกสารการประมาณราคา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ขัน้ตอนของการประมาณราคา  การหาปริมาณวัสดุอุปกรณ  คาแรงงานของอาคาร  

สวนประกอบอาคาร  งานตกแตง  ไฟฟา  ประปา  การจัดทําบัญชีรายการวัสดุ  อุปกรณ  คาแรงของอาคารท่ีพัก
อาศัย



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

20

3106-0007 เขียนแบบกอสราง 2 (4)
(CONSTRUCTION DRAWING)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ วิธีการ เขยีนแบบกอสรางอาคารพักอาศยัชัน้เดยีวและสองชัน้
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยช้ันเดียวและสองช้ัน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย   เจตคติท่ีดี   มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและเปนผูมีจริยธรรม  คานิยมท่ี
ดีในการประกอบอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดข้ันตอนกระบวนการเขียนแบบกอสราง
2. เขียนแบบแปลน  รูปดาน  รูปตัด  แบบขยายสวนประกอบผังโครงสราง  ผังไฟฟา  ผังสุขาภิบาล
ผังบริเวณของอาคาร

3. จัดทํารายการประกอบแบบอาคารพักอาศัยช้ันเดียวและสองช้ัน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ หลักการ  ข้ันตอน  กระบวนการวิธีการเขียนแบบกอสราง  ความสัมพันธระหวางรูป
แปลน  รูปตัด   รูปดาน   แบบขยายสวนประกอบอาคาร   ผังโครงสราง   ผังไฟฟา  ผังสุขาภิบาล  ผังบริเวณ
และรายการประกอบแบบกอสรางของอาคารพักอาศัย  ช้ันเดียวและสองช้ัน

3106-0008 การสํารวจ 2 (3)
(SURVEYING)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานสํารวจเบ้ืองตน
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือสํารวจ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีรอบคอบมีความประณีต  เรียบรอย  ในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. วัดระยะดวยเทปหรือโซพรอมอุปกรณ
2. วัดมุมราบ – มุมด่ิง  ดวยกลองวัดมุม
3. สํารวจทําวงรอบปด
4. กําหนดระดับในงานกอสราง
5. สํารวจหาภาพตัดตามแนวยาวและแนวขวาง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการวัดระยะดวยเทปและโซ การแกอุปสรรคในการวัดระยะ การสํารวจ

ดวยโซ หรือเทป (Chain Survey) การวัดมุมราบ  มุมด่ิงดวยกลองวัดมุม (Theodolite) การหาความสูงของวัตถุ
ดวยกลองวัดมุม การสํารวจทําวงรอบ การทําระดับดวยกลองระดับและอุปกรณ การสรางหมุดหลักฐานการ
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ระดับ การสํารวจหาคาระดับ และการกําหนดคาระดับการกอสราง การสํารวจหาคาระดับตามแนวยาว (Profile) 
และตามแนวขวาง (cross section)

3106-2001 ระบบสุขาภิบาลในอาคาร 2 (2)
(WATER SUPPLY AND SEWAGE SYSTEM)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสุขาภิบาล ระบบน้ําใช นํ้าท้ิง ประกอบการระบบนํ้าประปา ระบบ
ดับเพลิงดวยนํ้า การระบายน้ําทิ้ง ทอระบายอากาศ ระบบบําบัดนํ้าเสียและวิธีปรับปรุงคุณภาพนํ้า

2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหระบบสุขาภิบาล บอเกรอะ บอซึมและการบําบัด ปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ  รับผิดชอบตอสังคมส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหระบบสุขาภิบาล ระบบน้ําใช นํ้าท้ิง ประกอบการระบบนํ้าประปา ระบบดับเพลิงดวยนํ้า 
การระบายน้ําทิ้ง ทอระบายอากาศ ระบบบําบัดนํ้าเสียและวิธีปรับปรุงคุณภาพนํ้าโดยจําแนกวัสดุ
อุปกรณ

2. จัดทําแผนภาพ  หรือแบบรูปรายการระบบสุขาภิบาล
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการสุขาภิบาลนํ้าใช นํ้าท้ิง ประกอบการระบบนํ้าประปา ระบบดับเพลิงดวยนํ้า การระบาย
นํ้าท้ิง ทอระบายอากาศ ระบบกําจัดนํ้าเสียและวิธีปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสีย

3106-2002 เคร่ืองจักรกลงานกอสราง 2 (2)
(CONSTRUCTION  MACHINERY)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจ หลักการ ประเภทชนิดและสมรรถนะในการทํางานของเคร่ืองจักรกล
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชเครื่องจักรกล การบํารุงรักษา การวางแผนการใชงานเครื่องจักรกล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ และปลอดภัยในการใชเคร่ืองจักรกลกอสราง

มาตรฐานรายวิชา
1. จัดทําแผนงานการใชงานเคร่ืองจักรกล การซอมแซม บํารุงช้ินสวนอะไหล นํ้ามันเช้ือเพลิง หลอ
ล่ืน

2. วิเคราะหตนทุนการไดมา จัดหา คาเสื่อมราคา อายุการใชงาน การทดแทนและการจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการ และปฏิบัติ การจัดทําแผนงาน  การวิเคราะหตนทุน คาเสื่อมราคา อายุการใชงาน  
การจัดหาทดแทนและจําหนาย  การซอมบํารุงช้ินสวนอะไหล  นํ้ามันเช้ือเพลิง  หลอล่ืน
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3106-2003 การสํารวจเพ่ือการกอสราง 2 (3)
(CONSTRCTION  SURVEYING)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสํารวจและใชเคร่ืองมือสํารวจเพ่ือการกอสราง
2. เพ่ือใหสามารถสํารวจ ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือสํารวจเพ่ือการกอสราง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสํารวจและใชเคร่ืองมือสํารวจเพ่ือการกอสราง
2. สํารวจทําวงรอบ สํารวจสรางหมุดควบคุมทางราบและทางด่ิง
3. กําหนดตําแหนง  กําหนดระดับในงานกอสราง
4. ตรวจสอบการทรุดตัวและเคล่ือนตัวของอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการหาพ้ืนท่ี การหาปริมาณงานดิน การวางผังอาคาร การกําหนดหมุด

ควบคุมงาน การกําหนดระดับกอสรางอาคารชั้นตาง ๆ การตรวจสอบแนวราบ ทางดิ่งของอาคาร ตรวจสอบ
การทรุดตัวและเคล่ือนตัวของอาคาร การวางแนวกอสราง การคาํนวณ Slope การกําหนดระดับทอ ระบายน้ํา
คลองสงนํ้า

3106-2004 เทคนิคกอสราง  1 2 (2)
(CONSTRUCTION TECHNOLOGY 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจลักษณะระบบโครงสรางของอาคาร และโครงสรางท่ีไมเปนรูปอาคาร
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตเทคนิควิธีการกอสรางในระบบตาง ๆ เทคนิคการกอสรางแบบหลอและ
การทําน่ังรานกอสรางกับการวางแผนกอสราง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ วิธีการรักษาความปลอดภยัและสภาพ
แวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะระบบโครงสรางของอาคาร และโครงสรางท่ีไมเปนรูปอาคาร
2. ประยุกตเทคนิคและวิธีการกอสรางอาคารในระบบและแบบตาง ๆ
3. ประยุกตเทคนิควิธีการกอสรางอาคารทุกระบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบการกอสราง การเตรียมพ้ืนท่ี เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ การกองเก็บวัสดุกอสราง การกอ

สรางอาคารชั่วคราวในสถานที่กอสราง การทําแบบหลอ การน่ังราน เทคนิควิธีการกอสรางอาคารแบบตาง ๆ
อาคารโครงสรางใตดิน โครงสรางเหนือดิน เทคนิคการทําแบบหลอคานคอนกรีตและการทําน่ังรานกอสราง
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3106-2005 การเขียนแบบกอสราง  1 3 (6)
(CONSTRUCTION  DRAWING 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรายละเอียดทางสถาปตยกรรม  
วิศวกรรม เขยีนรายการประกอบแบบ

2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เขียนรายละเอียดสถาปตยกรรม วิศวกรรม  
เขียนรายการประกอบแบบและทําหุนจําลอง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรายละเอียดทางสถาปตยกรรม  
วิศวกรรม เขยีนรายการประกอบแบบ

2. เขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นขึ้นไป เขียนแบบรายละเอียดทางสถาปตยกรรม 
วิศวกรรม พรอมท้ังรายการประกอบแบบ รายการมาตรฐาน

3. จัดทําหุนจําลอง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นขึ้นไป เขียนแบบราย
ละเอียดทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม พรอมท้ังรายการประกอบแบบรายการมาตรฐานและทําหุนจําลอง

3106-2006 การประมาณราคากอสราง  1 2 (3)
(CONSTRUCTION  ESTIMATION 1 )

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการประมาณราคางานกอสราง
2. เพ่ือใหสามารถแยกรายการวัสดุ และแรงงาน คํานวณหาคาวัสด ุ คาแรงงาน คาดําเนินการ ภาษี 
กําไรและ จัดทําเอกสารการประมาณราคาอาคาร  2  ช้ันข้ึนไป

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการประมาณราคางานกอสราง
2. ประมาณราคางานกอสราง แยกรายการวัสดุ ประมาณคาแรง คาดําเนินการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติการประมาณราคาและวิธีการแยกรายการวัสดุ โครงสรางอาคาร สวน

ประกอบอาคาร งานตกแตงอาคาร การประมาณคาแรง เคร่ืองมือและอุปกรณกอสราง คํานวณหาคาวัสด ุ คา
แรงดําเนินการ ภาษี กําไร   ลงรายการประมาณราคาอาคาร  2  ชั้น  ข้ึนไป เพ่ือสรุปนําเสนอราคา
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3106-2007 คอนกรีตเทคโนโลยี 3 (4)
(CONCRETE  TECHNOLOGY)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการทดสอบหาสมบัติของวัสดุท่ีใชผสมคอนกรีต สมบัติของคอนกรีตและการ
ออกแบบสวนผสมคอนกรีต

2. เพ่ือใหสามารถทดสอบ และวิเคราะหวัสดุที่ใชผสมคอนกรีต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย รักษส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบและวิเคราะหวัสดุท่ีใชผสมคอนกรีตและการออกแบบสวนผสมคอนกรีต
2. ทดสอบวัสดุผสมท่ีใชผสมคอนกรีต ทดสอบสมบัติคอนกรีตสดและคอนกรีตท่ีแข็งตัวแลว
3. ออกแบบสวนผสมคอนกรีต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทดสอบคอนกรีต สมบัติของวัสดุท่ีใชผสมคอนกรีต สมบัติของ

คอนกรีตสด สมบัติของคอนกรีต การออกแบบสวนผสม การลําเลียง การเท การทําใหแนนและการปม
คอนกรตี การทดสอบวัสดุท่ีใชผสมคอนกรีต คอนกรตีสด คอนกรีตท่ีแข็งตัวแลว

3106-2008 การทดสอบวัสดุ 2 (3)
(MATERIALS  TESING LABORATORY)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทดสอบวัสดุ ขอกําหนด มาตรฐานวิธีการทดสอบวัสดุ
2. เพ่ือใหสามารถทดสอบความแข็งแรงวัสดุกอสราง โดยการทดสอบแบบทําลายและการทดสอบ
แบบไมทําลาย  และการวิเคราะหทางกายภาพทางกลของวัสดุ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทดสอบวัสดุ ขอกําหนด มาตรฐานวิธีการทดสอบวัสดุ
2. ทดสอบคุณสมบัติของเหล็กในงานกอสราง
3. ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุกอสรางท่ัว ๆ ไป
4. ทดสอบคุณสมบัติคอนกรีต
5. เขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติก่ียวกับหลักการการทดสอบวัสดุ ขอกําหนด มาตรฐานวิธีการทดสอบสมบัติและ

พฤติกรรมทางกายภาพและทางกลของวัสดุท่ีใชในงานกอสราง เหล็กกอสราง ไม  อิฐ และวัสดุกอสรางอ่ืน ๆ 
โดยวิธีทดสอบแบบทําลายและไมทําลายสภาพจากการดิ่ง  การอัด การเฉือน การดดั การกระแทก การทดสอบ
ความแข็ง
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3106-2009 ทฤษฎีโครงสราง 3 (3)
(THEORY  OF  STRUCTURE)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการวิเคราะหหาแรงในโครงสราง
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและวิเคราะหหาแรงในโครงสรางทุกประเภท
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีและมีความรับผิดชอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหหาแรงในโครงสราง
2. คํานวณหาแรงปฏิกิริยา  แรงเฉือน  และโมเมนตดัดในคาน
3. คํานวณหาเสนอิทธิพล  (Influence  Line)  ในคานและโครงขอหมุน
4. คํานวณการโกงตัวของคาน
5. คํานวณแรงในชิ้นสวนของโครงถัก
6. คํานวณการวิเคราะหคานตอเน่ืองโดยทฤษฎีโมเมนต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูเบื้องตนที่เกี่ยวกับโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงภายใน ชิ้นสวนของโครงสรางขอหมุน  

แรงเฉือน  โมเมนตดัดในคาน  เสนอิทธิพล  (Influence  line)  ในคานและโครงขอหมุน  การโกงตัวของคาน
การวิเคราะหคานตอเน่ืองโดยทฤษฎีโมเมนต

3106-2010 ปฐพีกลศาสตร 3 (4)
(SOIL  MECHANICS)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและทําความเขาใจ  คุณสมบัติของดินทางฟสิกส
2. เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติของดินชนิดตาง ๆ
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ ของดิน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางเอาใจใส  รอบคอบและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจ สวนประกอบและคุณสมบัติของดินทางดานฟสิกก
2. จําแนกประเภทของดิน
3. ทดสอบคุณสมบัติและการรับกําลังของดิน  โดยวิธีตาง  ๆ
4. ประยุกตคาท่ีไดจากการทดสอบไปใชในกอสรางตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ คุณสมบัติและสวนประกอบของดินทางฟสิกส การจําแนกประเภทของดิน การซมึ

ผานของนํ้าในดิน  การยุบตัว  การบดอัด  การรับกําลังของดิน  การประยุกตคาท่ีไดจากการทดสอบไปใชงาน
ทางการกอสราง การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถในการรับกําลังของดิน
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3106-2011 เขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 2 (3)
(COMPUTER  AIDED  CONSTRUCTION  DRAWING)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถใชงาน  คําส่ังพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการเขียนแบบดวยโปรแกรม  Auto  Cad
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบกอสราง แปลน รูปดาน รูปตัด และรูปขยายอาคาร
3. เพ่ือใหสามารถพลอตแบบ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร และละเอียดรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชคําสั่งพ้ืนฐานในการเขียนแบบ
2. เขียนแบบแปลน  รูปดาน  รูปตัด  และรูปขยาย  แสดงรายละเอียดตาง ๆ
3. เขียนตัวอักษร ใช  Hatching และเขียนเสนบอกระยะ
4. พิมพ / พลอตแบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัต ิการใชคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad เพ่ือเขียนรูปทรง

เรขาคณิต 2  มิติ  และเขียนแบบกอสราง  แบบแปลน  แบบรูปดาน  รูปตัด  รูปขยาย  และการเขียนรายละเอียด  
เขียนเสนบอกระยะ  การพิมพและพลอตแบบ

3115-2012 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 (3)
(REINFORCED  CONCRETE  DESIGN)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจพฤติกรรมของโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเม่ือถูกแรงกระทํา
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณออกแบบช้ินสวนของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีอีลาสติค
3. เพ่ือใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. คํานวณออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กแตละช้ินสวน
3. คํานวณออกแบบโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กท้ังตัวอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการในการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ําหนักที่กระทําตอชิ้นสวนโครงสราง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  การคํานวณออกแบบช้ินสวนโครงสรางคอนกรีต  คาน  เสา  พื้น  บันได  ฐานราก  โดยวิธี
อีลาสติค  การคํานวณออกแบบท้ังตัวอาคาร
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3106-2013 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 3 (3)
(TIMBER  AND  STEEL  DESIGN)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการออกแบบคาน  เสา  และโครงสรางไมและเหล็ก
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณ  ออกแบบ  กําหนดมาตรฐานในการออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
3. เพ่ือใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในการออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบคาน  เสา  และโครงสรางไม
2. ออกแบบองคอาคารไม  และอุปกรณสําหรับยึดรอยตอไม
3. เขาใจหลักการออกแบบโครงสรางเหล็กรับแรงดึง แรงอัด
4. ออกแบบคาน  และเสาเหล็ก
5. ออกแบบรอยตอ  แบบเช่ือม  หมุดยํ้า  และสลักเกลียว
6. ออกแบบโครงขอหมุน  และโครงขอแข็งเหล็ก
7. ออกแบบคานเหล็กประกอบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณสมบัติของไม การออกแบบคาน เสา โครงสรางไม อุปกรณสําหรับยัดรอยตอไม คุณสมบัติ

เหล็กรูปพรรณ การออกแบบโครงสรางเหล็กรับแรงดึง  แรงอัด การออกแบบคานและเสาเหล็ก การออกแบบ
รอยตอแบบเช่ือม หมุดย้ํา และสลักเกลียว การออกแบบโครงขอหมุนและโครงขอแข็งเหล็ก การออกแบบคาน
เหล็กประกอบ

3106-2101 การเขียนแบบกอสราง  2 3 (6)
(CONSTRUCTION  DRAWING  2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจเทคนิคการเขียนแบบอาคารสาธารณะ  อาคารพิเศษทางสถาปตยกรรม  วิศวกรรม
การเขียนรายการประกอบแบบ  รายการมาตรฐาน

2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบอาคารสาธารณะ  อาคารพิเศษ  เขียนแบบรายการประกอบแบบ  ราย
การมาตรฐาน  และทําหุนจําลอง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขียนแบบอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ
2. เขียนแบบรายละเอียดทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม รายการประกอบแบบ รายการมาตรฐาน
3. จัดทําหุนจําลอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบอาคารสาธารณะและอาคารพิเศษ การเขียนแบบราย

ละเอียดทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการเขียนแบบปฏิบัติงานพรอมท้ังรายการประกอบแบบ รายการ
มาตรฐานและทําหุนจําลองของโครงสราง

3106-2102 อุปกรณอาคาร 2 (2)
(BUILDING EQUIPMENT)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางานระบบการปรับอากาศ การระบายอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง  
การขนสงแนวราบและแนวดิ่ง ประตูเล่ือนอัตโนมัติ ลิฟต การปองกันเพลิงไหม ฟาผา ระบบ
ทอภายในอาคาร

2. เพื่อใหสามารถจําแนกประเภท ชนิด คุณลักษณะและการใชประโยชนของอุปกรณอาคารตาง ๆ
ความเหมาะสมตอการใชงาน  การซอมบํารุงและการดูแลรักษา

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบ  มีประสทิธิภาพ  ทันตอความกาวหนาเทคโนโลยี
และมีความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานระบบการปรับอากาศ การระบายอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง  การขน
สงแนวราบและแนวดิ่ง ประตูเล่ือนอัตโนมัติ ลิฟต การปองกันเพลิงไหม ฟาผา ระบบทอภาย
ในอาคาร

2. กําหนดประเภท ชนิด ขนาด คุณลักษณะของอุปกรณอาคาร
3. จัดทําแผนงานตรวจสอบ  บํารุงรักษาอุปกรณอาคารตามเง่ือนไขท่ีกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของระบบการปรับอากาศ การระบายอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง การขนสงแนวราบ

และแนวด่ิง ประตูเล่ือนอัตโนมัติ ลิฟต การปองกันเพลิงไหม ฟาผา ระบบทอภายในอาคาร

3106-2103 งานระบบทอและสุขภัณฑ 2 (6)
(PLUMBING  SYSTEM  AND  SNAITARY  SERVICES)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการอานแบบ ออกแบบ การประกอบติดต้ังสุขภัณฑและระบบตาง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอกอาคาร

2. เพ่ือใหสามารถอานแบบ ออกแบบ ประกอบติดต้ังสุขภัณฑชนิดตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบ  การประกอบ  และติดตั้งสุขภัณฑชนิดตาง ๆ
2. อานแบบ ประกอบและติดต้ังระบบทออากาศ  ทอนํ้าเสียในอาคารและระบบทอระบายนํ้านอก
อาคาร

3. อานแบบ ประกอบและติดต้ังระบบทอนํ้าใช ทอนํ้าฝน ทอนํ้ารอน ทอไอนํ้า และทอดับเพลิง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติหลักการอานแบบ การประกอบ ออกแบบ ติดต้ังสุขภัณฑชนิดตาง ๆ และระบบ
ทอนํ้าใช ทอนํ้าฝน ทอนํ้ารอน ทอไอนํ้า ทอระบายอากาศ ทอดับเพลิง ทอระบบระบายของเสียในอาคาร  
และระบบทอระบายนํ้านอกอาคาร

3106-2104 กฎหมายกอสราง 2 (2)
(CONSTRUCTION  LAW)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ เจตนารมณของพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ กฎกระทรวง กฎหมายท่ี
เก่ียวกับงานกอสราง

2. เพ่ือใหสามารถจัดทําสัญญา จัดเอกสารประกอบสัญญาในงานกอสราง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ เจตนารมณของพระราชบัญญัติ  กฎกระทรวง และกฎหมายเก่ียวกับงานกอสราง
2. จัดทําสัญญา จัดเอกสารประกอบสัญญาในงานกอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ เจตนารมณของพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎระเบียบตาง ๆ กฎหมาย

อาญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพง ขอบัญญัติความปลอดภัย สัญญาเอกสารประกอบสัญญา การรางและ
เขียนสัญญา ท้ังขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานกอสราง

3106-2105 งานกอสรางอาคาร  1 2 (6)
(BUILDING  CONSTRUCTION  1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถสรางแบบ  ขยายแบบแยกวัสดุสําหรับโครงสรางแตละประเภท
2. เพ่ือใหสามารถทํางานคอนกรีตเสริมเหล็กประเภท  ฐานราก  คาน  เสา  พื้น  โครงหลังคาท่ัวไป
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน  ดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําแบบโครงสรางแตละประเภท
2. ทําโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
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3. สรางองคประกอบของอาคารไดแก  ฐานราก  คาน  เสา  พื้น  โครงหลังคาสําหรับอาคารทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานไมแบบสําหรับโครงสรางแตละประเภท  งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  งานคอนกรตี
เสริมเหล็ก  การจัดสรางและการประกอบองคประกอบของอาคารเชน  ฐานราก  คาน  เสา  พื้น  โครงหลังคา
สําหรับอาคารทั่วไป

3106-2106 งานกอสรางอาคาร   2 2 (6)
(BUILDING  CONSTRUCTION  2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหงานการประกอบติดต้ังสวนประกอบของอาคาร
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ัง  งานกออิฐ  ฉาบปูน  ปูผนัง  ปูพ้ืน  งานช้ินสวนโครงสรางไม งานติดต้ัง
ประตูหนาตาง  ฝาเพดาน  อุปกรณอ่ืน ๆ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. วางแผน  งานจัดสรางประกอบติดต้ังสวนประกอบของอาคาร
2. ทําการกออิฐ  ฉาบปูน  ปูผนัง  ปูพ้ืน  ดวยวัสดุตาง ๆ
3. ติดต้ังประตูหนาตาง  ฝาเพดาน ทําบันได  ติดต้ังอุปกอสราง  ทาสี  ทานํ้ามัน  ตกแตงอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานกอสรางเก่ียวกับงานการจัดสราง  ประกอบ  และติดต้ังองคประกอบ  งานสวน

ประกอบของอาคาร  เชน   งานกออิฐ   ฉาบปูนผนัง   ปูผนัง  ปูพ้ืนดวยวัสดุตาง ๆ งานชิ้นสวน  โครง
สรางไมและอ่ืน ๆ งานติดต้ังประตู   หนาตาง   ฝาเพดาน  งานติดต้ังอุปกรณ  งานสวนโครงสรางไม
ประเภทบันได  งานสี  และงานตกแตงอาคาร

3106-2107 งานกอสรางอาคาร  3 2 (6)
(BUILDING  CONSTRUCTION  3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถสรางแบบ ขยายแบบ แยกรายการ เตรียมวัสดุอุปกรณกอสราง
2. เพ่ือใหสามารถประกอบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีหลอในท่ี และอาคารคอนกรีตสําเร็จรูป
3. เพ่ือใหสามารถประกอบงานเหล็กรูปพรรณ งานอะลูมิเนียม งานโครงสรางประเภทบันได  
บันไดสําเร็จรูป

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. วางแผนงานกอสรางอาคารประเภทหลอในท่ีและใชวัสดุก่ึงสําเร็จรูป
2. ทําการกอสราง  งานเหล็กรปูพรรณ  อะลูมิเนียม
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3. ทํางานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ประเภทบันได  บันไดสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานกอสรางอาคารประเภทหลอในที่หรืออาคารประเภทใชวัสดุกึ่งสําเร็จรูป  งานประเภทเหล็ก
รูปพรรณ อะลูมิเนียมและงานสวนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทบันได  หรือประเภทบันไดสําเร็จรูป

3106-2108 โครงสรางช่ัวคราว 2 (2)
(TEMPORARY  STRUCTURE)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหโครงสราง ประเภทโครงสรางชั่วคราว
2. เพ่ือใหสามารถใชวัสดุ  อุปกรณในการกอสรางโครงสรางชั่วคราว
3. เพ่ือใหสามารถทําน่ังราน  แบบหลอ  ค้ํายัน  อาคารชั่วคราว
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน  ดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจประเภทโครงสรางชั่วคราว
2. ทําการกอสรางโครงสรางชั่วคราวประเภทน่ังราน  แบบหลอ  ค้ํายัน
3. ทําการกอสรางอาคารชั่วคราว  และบํารุงรักษาโครงสรางชั่วคราว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภทโครงสรางชั่วคราว  วัสดุ  อุปกรณในการกอสรางโครงสรางชั่วคราว  ประเภทน่ัง

ราน  แบบหลอ  ค้ํายัน  อาคารชั่วคราว  และการบํารุงรักษาโครงสรางชั่วคราว

3106-2109 การกอสรางอาคารพิเศษ 2 (2)
(SPECIAL  BUILDING  CONSTRUCTION)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ  เทคนิคการกอสรางอาคารพิเศษ  และอาคารขนาดใหญ
2. เพื่อใหเขาใจลักษณะองคอาคารตาง ๆ ของอาคารพิเศษ  อาคารขนาดใหญประกอบการหอสูง  ถัง
เก็บนํ้าใตดิน  กันดนิ  อาคารชุด  คานเรือ – อูเรือ  ทาเรือ  สะพาน  อุโมงคใตดิน  สนามบิน
ระบบทางดวน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานรอบคอบ  ประณีต  เรียบรอย  และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1.  จําแนกลักษณะองคอาคารและสวนประกอบของอาคารพิเศษ  อาคารขนาดใหญ
2. เลือกเทคนิคการกอสราง  เพื่องานกอสรางอาคารพิเศษ  อาคารขนาดใหญ
3. วางแผนงานกอสรางอาคารพิเศษ  อาคารขนาดใหญ
4. แสดงรายละเอียดของระบบงานกอสรางอาคารพิเศษ  อาคารขนาดใหญ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและเทคนิคการกอสราง  ลักษณะอาคารพิเศษและอาคารขนาดใหญ  ประเภทหอสูง  

คานเรือ – อูเรือ  ทาเรือ  สะพาน  อุโมงคใตดิน  สนามบิน  ระบบทางดวน

3106-2110 โครงการงานกอสรางอาคาร 2 (6)
(BUILDING CONSTRUCTION PROJECT)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทําโครงการ  การวางแผนการประมาณราคา  การจัดทําเอกสารประกอบ
โครงการ

2. เพ่ือใหสามารถทําโครงการ วางแผน ประมาณราคา  และจัดทําเอกสารประกอบโครงการ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ  และมีความรับผิดชอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําโครงการ เขียนแบบ การทํารายการคํานวณ
2. จัดทําโครงการ  วางแผน  ประมาณราคา  และเอกสารประกอบโครงการ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติทําโครงการตามสาขางานเทคนิคการกอสราง โดยเขียนแบบรายการคํานวณการประมาณ

ราคา การวางแผนงาน พรอมท้ังเอกสารประกอบโครงการ

3106-2111 เทคนิคกอสราง  2 2 (2)
(CONSTRUCTION  TECHNOLOGY  2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจเทคนิควิธีการกอสราง  ระบบปองกัน  แสง  เสียง  ความรอน  กันซึม  การปองกัน
เพลิงไหม

2. เพ่ือใหสามารถลําดับข้ันตอน  วิธีการกอสรางอาคารสําเร็จรูป  อาคารก่ึงสําเร็จรูป  อาคารโครง
สรางเหล็กรูปพรรณ  คอนกรตีอัดแรง  โครงสรางพื้น  และหลังคาชวงกวาง

3. มีกิจนิสัยในการทํางานรอบคอบ  รูวิธีรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจวิธีการกอสรางระบบปองกันแสงเสียง    ความรอน   การกันซึม   และการปองกันเพลิงไหม
2. ลําดับข้ันตอน  วิธีการกอสรางอาคารสําเร็จรูป  อาคารก่ึงสําเร็จรูป  อาคารโครงสรางเหล็กรูป
พรรณ  คอนกรตีอัดแรง  โครงสรางพื้น  และหลังคาชวงกวาง

3. ประยุกตเทคนิควิธีการกอสรางอาคาร  อาคารสําเร็จรูป  และโครงสรางประกอบอ่ืนท่ีอยูในระบบ
กอสราง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเทคนิควิธีการกอสราง  และติดตั้งอาคารสําเร็จรูป  อาคารกึ่งสําเร็จรูป  อาคารโครงสรางเหล็ก

รูปพรรณ  โครงสรางระบบคอนกรีตอัดแรง  โครงสรางพื้น  และหลังคาชวงกวาง เทคนิคการกอสรางระบบ
ปองกัน  แสง  เสียง  ความรอน  การปองกันการซึม  และระบบปองกันเพลิงไหม

3106-2112 ชลศาสตร  1 2 (2)
(HYDRAULICS  1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจคุณสมบัติพ้ืนฐานชนิด  พลังงาน  การไหลในทอ  และทางน้ําเปด
2. สามารถวิเคราะหแรงดันของของไหลในสภาวะของไหลสถิตยท่ีกระทําตอพ้ืนผิว
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณคุณสมบัติพ้ืนฐานของของไหล  วิเคราะหแรงดันของของไหลท่ีกระทําตอพ้ืนผิว
2. กําหนดขนาดของทอสง  ทอระบายหรือขนาดของทางนํ้าเปด เพ่ือใหไดอัตราการไหลพอเพียง
3. แสดงรายละเอียดของระบบสูบนํ้า การสงและจายนํ้า  ทอสง  ทอระบาย  ท่ีสอดคลองกับงาน
ประปา  ระบบทอหรือทางนํ้าเปด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของของไหล  ของไหลสถิต ของไหลเคล่ือนท่ี  ชนิดของการไหล  การไหล

ในทอ  การไหลในทางนํ้าเปด  พลังงานการไหล

3106-2113 ชลศาสตร   2 1 (3)
(HYDRAULICS  2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการของทฤษฎีชลศาสตร
2. เพ่ือใหสามารถหาคุณสมบัติ  ปริมาตรท่ีเหมาะ  นํ้าหนักท่ีเหมาะของของเหลว
3. เพ่ือใหสามารถหาความสูงของศูนยเสถียร  สัมประสิทธิ์การไหลผานรูระบาย  การไหลผานฝาย
สันคม  การไหลลอดผานประตูบานตรง  และกระแทกของนํ้าชนิดของการไหล  อัตราการไหล
ในทอและทางนํ้าเปด

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบ  มีความปลอดภัยมีความตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและการรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณและทดสอบคุณสมบัติปริมาตรท่ีเหมาะ  นํ้าหนักท่ีเบาของของไหล
2. คํานวณและทดสอบความสูงของศูนยเสถียร  สัมประสิทธ์ิการไหลผานประตูบานตรง  และ
กระแทกของนํ้าชนิดของการไหล  อัตราการไหลในทอและทางนํ้าเปด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การหาคุณสมบัติปริมาตรท่ีเหมาะ  นํ้าหนักท่ีเหมาะ  ความสูงของศูนยเสถียร  

สัมประสิทธิ์การไหลผานรูระบาย  การไหลผานฝายสันคม  การไหลลอดผานประตูบานตรง  และกระแทกของ
นํ้า  ชนิดของการไหล  อัตราการไหลในทอและทางนํ้าเปด

3106-2114 การวิเคราะหโครงสราง 3 (3)
(STRUCTURAL  ANALYSIS)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและวิธีการวิเคราะหโครงสรางประเภทอินดีเทอมิเนท

(INDETERMINATE STRUCTURE)
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหการโกงตัวของโครงสรางดวยวิธีตาง ๆ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและรับผิดชอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการวิเคราะหโครงสรางประเภทอินดีเทอมิเนท    (INDETERMINATE

STRUCTURE)
2. วิเคราะหการโกงตัวของโครงสรางดวยวิธีตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและวิธีการวิเคราะห  การโกงตัวของโครงสราง  และการวิเคราะห  โครงสรางประเภท

อินดีเทอมิเนท (INDETERMINATE STRUCTURE)  โดยวิธีตาง

3106-2115 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 2 (4)
(COMPUTER APPLICATION SOFTWARE)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจระบบปฏิบัติการ  ชุดคําสั่ง และการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
2. เพ่ือใหสามารถใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเก่ียวกับอาชีพ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยรักการคนควา  หาความรูไดดวยตนเอง  มีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบปฏิบัติการ  ชุดคําส่ังและการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
2. ประยุกตใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ
3. ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน  คํานวณ  ออกแบบ  และจัดทําเอกสารในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  ชุดคําสั่งการใชงาน  โปรแกรมสําเร็จรูป  Word  Processors , Data

Base , Spread  Sheet , Graphic  Software
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3106-2116 การปฏิบัติงานสํารวจเสนทาง 1 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวางโคงผสม  โคงผสมยอนกลับ  โคงเปล่ียนแนว  โคงทางดิ่ง
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณหาระยะมองเห็นและระยะหยุดรถท่ีปลอดภัย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ  มีความถูกตอง  และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วางโคงผสม  โคงผสมยอนกลับโคงเปล่ียนแนวและโคงดิ่ง
2. คํานวณระยะมองเห็น  และระยะหยุดรถไดปลอดภัยได

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ การวางโคงผสม  โคงผสมยอนกลับ  โคงเปล่ียนแนว  โคงดิ่ง  การคํานวณระยะมองเห็น  และ

ระยะหยุดรถท่ีปลอดภัย

3106-2117 การชลประทาน 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการระบบชลประทาน  การจัดการน้ําเพื่อชลประทาน
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบระบบชลประทานขนาดเล็ก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบมีความปลอดภัยและตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการระบบชลประทาน  การจัดการน้ําเพื่อชลประทาน
2. ออกแบบระบบชลประทานในแปลงเพาะปลูก  ระบบการสงนํ้าชลประทาน  การจัดน้ําชล
ประทานและอาคารบังคับนํ้า

3. แสดงรายละเอียดของระบบการสงนํ้าและอาคารบังคับนํ้า
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับระบบชลประทาน  ความสัมพันธระหวางดิน  นํ้า  และพืช  ความตองการน้ําชล
ประทาน  และระบบระบายนํ้า  หลักการออกแบบระบบชลประทานในแปลงเพาะปลูก  ระบบการสงนํ้าชล
ประทาน  การจัดน้ําชลประทาน  หลักในการพิจารณาโครงการชลประทานขนาดเล็กและการออกแบบอาคาร
ชลประทานขนาดเล็ก
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3106-2118 ธรณีวิทยา 2 (2)
(GEOLOGY)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการเกิดและวัฎจักรของหิน  โครงสรางของหิน  การสํารวจสภาพทางธรณีวิทยา
2. เพ่ือใหสามารถอานแผนท่ีธรณีวิทยา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ  ปลอดภัย  มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของการเกิดและวัฏจักรของหิน  โครงสรางของหิน  การผสุลายทางกล  ทางเคมี
ปฏิกิริยาของผลึกแร  การทับถม  และการเปล่ียนคุณสมบัติของหิน

2. จําแนกประเภท  คุณลักษณะ  ชนิดของแรและหิน
3. อานแผนท่ีการสํารวจสภาพทางธรณีวิทยา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎี  ความหมาย  และขอบเขตของธรณีวิทยา  แรและหิน  ธรณีกายภาพ  ธรณีโครงสราง

ลําดับช้ันของหิน  การอานแผนท่ีธรณีวิทยา  น้ําบาดาล  การสํารวจสภาพทางธรณีวิทยา

3106-2119 วิศวกรรมการจราจร 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการปฏิบัติตามกฎจราจร  ขอกําหนด  กฎหมายเก่ียวกับการจราจร
2. เพ่ือใหเขาใจสภาพและปญหาการจราจร อุปกรณควบคุม  เคร่ืองหมาย  ปาย  สญัญาณและระบบ
ควบคมุ  ระบบสองสวางของถนน  ปรมิาณคนเดนิถนน  ผูใชถนน  ความเร็วของคนเดินขามถนน  
ปริมาณการจราจร  ประเภทถนน  ความเร็ว  การเล้ียวและการจอด

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจสภาพและปญหาการจราจร  อุปกรณควบคุม  เคร่ืองหมายปาย  สัญญาณและระบบควบคุม
ระบบสองสวางของถนน ปรมิาณการเดินถนน  ผูใชถนน  ความเรว็ของคนเดนิขามถนน ปรมิาณ
การจราจร ประเภทถนน ความเร็ว การเล้ียวและการจอด

2. ปฏิบัติตามกฎจราจร  ขอกําหนด  กฎหมายเก่ียวกับการจราจร
3. จําแนกประเภท  ชนิด  ลักษณะขนาดของเครื่องหมาย  ปาย  สัญญาณและระบบควบคุม  ระบบ
สองสวาง  การเล้ียวและการจอด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ประวัติวิศวกรรมการจราจร  และปญหาของการจราจร  ทฤษฎีของกระการจราจร  อุปกรณควบ

คุมการจราจร  เคร่ืองหมายการจราจร  ปายจราจร  สัญญาณและระบบควบคุมทางดวนในเมือง  ความสามารถ
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การมองเห็นเวลากลางคืน  ระบบสองสวางถนน  ปริมาณคนเดินถนน  ผูใชถนนและการใชความเร็วของคน
เดินถนน  ขามถนน  ปริมาณการจราจร  ประเภทถนน  ความเร็ว  การเล้ียวและการจอด ระยะสายตาที่ปลอดภัย
ของการขับรถ

3106-2120 วิศวกรรมส่ิงแวดลอม 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจสภาพของส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอชีวิตของมนุษย  สัตว  พืช
2. เพ่ือใหสามารถแกไขสภาพส่ิงแวดลอมทางอากาศ  บรรยากาศ  ความรอน  แหลงของมลภาวะ
สัตว  พืช  วัตถุ  สภาพอากาศ  ท่ีมีผลกระทบตอการกระจายมลภาวะ

3. เพ่ือใหเขาใจวิธีการควบคุมแหลงของมลภาวะสภาพส่ิงแวดลอมทางนํ้า  สภาพความเปนอยูของ
ส่ิงมีชีวิต  มาตรฐานแหลงนํ้าท่ีควรจะเปนอยูอยางสมดุลยและการควบคุมเพ่ือจะไดเปนมาตรฐาน
ท่ีกําหนดให

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ  ปลอดภัย  มีความตระหนักถึงผลกระทบตอส่ิง
แวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสภาพของส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอชีวิตของมนุษย  สัตว  พืช
2. แกไขสภาพส่ิงแวดลอมทางอากาศ  บรรยากาศ  ความรอน  แหลงของมลภาวะ  สัตว  พืช  วัตถุ  
สภาพอากาศท่ีมีผลตอการกระจายมลภาวะ

3. วางแผนควบคุมแหลงของมลภาวะสภาพสิ่งแวดลอมทางนํ้า สภาพความเปนอยูของสิ่งมีชีวิต
อยางสอดคลองกับมาตรฐานท่ีกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา สภาพส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอชีวิตของมนุษย สัตว พืช และวัตถุ การแกไขใหส่ิงแวดลอมดี

ขึ้น  ส่ิงแวดลอมทางอากาศ  บรรยากาศ  ความรอน  ลม  แหลงของมลภาวะ  ผลของมลภาวะตอคน  สัตว  พืช  
วัตถุ  สภาพของกาศท่ีมีผลตอการกระจายมลภาวะ  การควบคุมแหลงของมลภาวะ  ส่ิงแวดลอมทางนํ้า   สภาพ
ความเปนอยูของส่ิงมีชีวิต    วัฎจักรตาง ๆ  ท่ีมีผลเก่ียวเน่ืองตอกัน     แหลงของมลภาวะผลท่ีสะทอนมายังคน   
สัตว   พืช   วัตถุ  สภาพของนํ้าและมาตรฐานของแหลงนํ้าตาง ๆ  ท่ีควรจะเปนอยางสมดุล  การควบคุมตาง ๆ 
เพ่ือจะไดเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว

3106-2121 วิศวกรรมการทาง 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจประเภททางหลวงและระบบทางหลวง  องคกรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  การวิเคราะหเพื่อ
การกอสรางทางหลวง
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2. เพ่ือใหเขาใจลักษณะโครงสรางทางและวัสดุท่ีใชกอสราง  หลักการออกแบบถนน  การ
ระบายนํ้า  วิธีซอมบํารุงรักษาทางและผิวทาง

3. เพ่ือใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการวางแผนทางหลวง  การเงิน  และเศรษฐศาสตร
2. ทําการสํารวจเพื่อการกอสราง
3. ออกแบบดานเรขาคณิต
4. ประยุกตใชแผนภาพและโครงสรางทางและวัสดุที่ใชกอสรางทาง
5. คํานวณออกแบบถนน  การระบายนํ้า  และการกอสรางประเภทตาง ๆ
6. ซอมบํารงุเสนทางและผิวทาง
7. วางแผนการจราจร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับถนนและทางหลวง  มาตรฐานทางหลวงในประเทศไทย  การวางแผนทาง

หลวง  การเงิน  และเศรษฐศาสตร  การสํารวจ  และการออกแบบทางดานเรขาคณิต  ลักษณะโครงสรางทาง
และวัสดุท่ีใชกอสรางทาง  หลักการออกแบบถนน  การระบายนํ้า  การกอสรางทาง  การซอมบํารุงเสนทางและ
ผิวทาง  และวิศวกรรมจราจร

3106–4101 ปฏิบัติงานเทคนิคกอสราง 1 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับเหมากอสราง
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง การเลือกวัสดุอุปกรณงานกอสราง การ
ใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกลในการผลิตช้ินสวนอาคารไม

3. เพ่ือใหสามารถผลิตช้ินสวนอาคารไมดวยเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกล ตามแบบท่ีกําหนด
และวัดตรวจสอบช้ินสวนตามมาตรฐาน

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานผลิตช้ินสวนอาคารดวยเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของ
สถานประกอบการ

2. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง การเลือกวัสดุอุปกรณงานกอสราง การใชเคร่ืองมือ
เบ้ืองตนและเคร่ืองมือกลในการผลิตช้ินสวนอาคารไม

3. ผลิตชิ้นสวนอาคารไมดวยเครื่องมือเบ้ืองตนและเครื่องมือกล ตามแบบท่ีกําหนดและวัดตรวจ
สอบช้ินสวนตามมาตรฐาน



สาขาวิชาการกอสราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

39

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง การเลือกวัสดุอุปกรณงานกอสราง 

การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกลในการผลิตช้ินสวนอาคารไม การซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือเบ้ือง
ตนและเคร่ืองมือกล ความความปลอดภัยในการทํางาน

3106–4102 ปฏิบัติงานเทคนิคกอสราง 2 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับเหมากอสราง
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง การเลือกวัสดุอุปกรณงานกอสราง การ
ใชเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร

3. เพ่ือใหสามารถอานแบบ เขียนแบบกอสราง การเลือกวัสดุอุปกรณงานกอสราง การใชเคร่ืองมือ
กลและเคร่ืองจักรกลในการกอสรางอาคาร

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานกอสรางอาคารดวยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง การเลือกวัสดุอุปกรณงานกอสราง การ
ใชเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร

3. เพ่ือใหสามารถอานแบบ เขียนแบบกอสราง การเลือกวัสดุอุปกรณงานกอสราง การใชเคร่ืองมือ
กลและเคร่ืองจักรกลในการกอสรางอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง การเลือกวัสดุอุปกรณงานกอสราง 

การใชเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร การซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือเบ้ืองตนและ
เครื่องมือกล ความความปลอดภัยในการทํางาน

3106–4103 ปฏิบัติงานเทคนิคกอสราง 3 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับเหมากอสราง
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการแยกแบบงานกอสราง ประมาณการวัสดุอุปกรณงานกอสราง การใช
เครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร
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3. เพ่ือใหสามารถแยกแบบกอสราง ประมาณการวัสดุอุปกรณงานกอสราง การใชเคร่ืองมือกลและ
เครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานกอสรางอาคารดวยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ

2. เขาใจหลักการแยกแบบงานกอสราง ประมาณการวัสดุอุปกรณงานกอสราง การใชเคร่ืองมือกล
และเคร่ืองจักรกลในการกอสรางอาคาร การคมุงานกอสราง

3. แยกแบบงานกอสราง ประมาณการวัสดุอุปกรณงานกอสราง การใชเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักร
กลในการกอสรางอาคาร การคมุงานกอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการแยกแบบกอสราง ประมาณการวัสดุอุปกรณงานกอสราง การใช

เครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร การคมุงานกอสราง การซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ
เบ้ืองตนและเคร่ืองมือกล ความความปลอดภัยในการทํางาน

3106–4104 ปฏิบัติงานเทคนิคกอสราง 4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับเหมากอสราง
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการคุมงานกอสราง แยกแบบงานกอสราง ประมาณการวัสดุอุปกรณ
งานกอสราง การจัดเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร การประมาณราคา

3. เพ่ือใหสามารถคุมงานกอสราง แยกแบบกอสราง ประมาณการวัสดุอุปกรณงานกอสราง การจัด
เครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร ประมาณราคา

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานกอสรางอาคารดวยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ

2. เขาใจหลักการคุมงานกอสราง แยกแบบงานกอสราง ประมาณการวัสดุอุปกรณงานกอสราง การ
จัดเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลในการกอสรางอาคาร การประมาณราคา

3. คุมงานกอสราง แยกแบบงานกอสราง ประมาณการวัสดุอุปกรณงานกอสราง การจัดเครื่องมือกล
และเคร่ืองจักรกลในการกอสรางอาคาร การประมาณราคา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคุมงาน แยกแบบกอสราง ประมาณการวัสดุอุปกรณงานกอสราง 

การจัดเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลในการกอสรางอาคาร การคมุงานกอสราง การซอมและบํารุงรักษาเคร่ือง
มือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกล ความความปลอดภัยในการทํางาน การประมาณราคา

3106-2201 การอานแบบและประมาณราคา 2 (2)
(DRAWING  READING  AND  COAST  ESTIMATION)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถใชสัญลักษณ  มาตราสวน  ขอกําหนด  รายการประกอบแบบในงานเขียนแบบ
2. เพ่ือใหสามารถแยกรายการวัสดุอุปกรณ  คาแรงงาน  คาใชจายในการดําเนินงาน ภาษี
3. เพ่ือใหสามารถย่ืนซองประกวดราคาของงานกอสราง
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคํานวณราคาดวยความรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกสัญลักษณ  มาตราสวน  ขอกําหนด  รายการประกอบแบบ
2. ดําเนินการประมาณราคา  แยกรายการวัสดุ   อุปกรณ   คาแรงงาน   คาดําเนินงาน  ภาษี
3. อานแบบงานโครงสราง  งานสวนประกอบ  งานตกแตง  และงานระบบตาง ๆ ของอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ สัญลักษณ  มาตราสวน  ขอกําหนดรายการประกอบแบบในงานเขียนแบบ  หลักวิธี

การประมาณราคา  การแยกรายการวัสดุ  อุปกรณ  คาแรงงาน  คาใชจายในการดาํเนินการของงานอาคาร การ
อานแบบรูปทางสถาปตยกรรม  งานโครงสรางทางวิศวกรรม  งานสวนประกอบ  งานตกแตง  งานระบบ
ประปา  ไฟฟา  สุขาภิบาล  ระบบบําบัดนํ้าเสีย

3106-2202 การจัดการงานกอสราง 2 (2)
(CONSTRUCTION  MANAGEMENT)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถจัดการจัดองคกร  การประสานงาน  การวางแผนงานกอสราง
2. เพ่ือใหสามารถควบคุมคาใชจายของโครงการ  การจัดหา    เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  แรงงาน  
และการติดตามความกาวหนาของงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการวางแผนงานอยางรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. จัดทําเอกสารการวางแผนงานกอสราง
2. ปฏิบัติการประสานงานระหวางผูเก่ียวของในงานกอสราง
3. จัดทําเอกสารควบคุมคาใชจายของโครงการ  จัดหาวัสดุ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรกล  และแรงงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการจัดการ  การจัดองคกร  การประสานงานระหวางผูท่ีเก่ียวของในงานกอสราง  การวาง

แผนงานกอสรางดวยระบบ  ซ ีพี เอ็ม (C.P.M)  บารชารต  (BAR CHART)  การดําเนินการกอสราง  การควบ
คุมและติดตามความกาวหนาของงาน  การควบคุมคาใชจายของโครงการ  การจัดหาวัสดุ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร
กล  และแรงงาน

3106-2203 เทคนิคการควบคุมงานกอสราง 2 (2)
(TECHNIGUE  FOR  CONSTRUCTION  CONTROL)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดถูกหลักวิธีและถูกตองตามหนาท่ีของผูควบคุมงานและผูตรวจงาน
2. เพ่ือสามารถควบคุมงาน  ตรวจสอบงานฐานราก  งานโครงสราง  งานสวนประกอบอาคาร  งาน
ตกแตง  และงานระบบอาคาร  ไดถูกหลักการควบคุมงานและมีจิตวิทยาในการควบคุมงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในความรับผิดชอบ  การเอาใจใสตองานท่ีไดรับมอบหมาย
มาตรฐานรายวิชา

1. ปฏิบัติงานไดถูกตองตามหนาท่ีของผูควบคุมและตรวจงานกอสราง
2. ควบคุมและตรวจสอบ    งานฐานราก   งานโครงสราง    งานสวนประกอบอาคาร  งานตก
แตง  และงานระบบอาคารไดถูกตองตามหลักการควบคุมงานกอสราง

3. ปฏิบัติงานไดถูกตองตามระเบียบวิธีปฏิบัติในการควบคุมงานกอสราง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักวิธีและหนาท่ีของผูควบคุมงานและผูตรวจงานเก่ียวกับงานปรับพ้ืนท่ี   งานฐานราก   
งานโครงสราง   งานระบบ  งานสวนประกอบ  งานตกแตง   ระเบียบวิธีปฏิบัติในการควบคุมงาน  จิตวิทยาใน
การตรวจงานและควบคุมงานกอสรางอาคาร

3106-2204 การประปาและระบบนํ้าเสีย 2 (2)
(WATER  SUPPLY  AND  SEWAGE  SYSTEM)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  กระบวนการปรับสภาพนํ้าใหสะอาด
2. เพื่อใหสามารถหาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภคและบริโภค
3. เพ่ือใหสามารถปรับสภาพนํ้าใหสะอาด
4. เพ่ือใหสามารถสงจายนํ้าประปา  ความดันนํ้าประปา
5. เพ่ือสามารถควบคุมระบบนํ้าใช  การระบายน้ําเสีย  นํ้าโสโครก  และการบําบัดนํ้าเสีย
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะของแหลงนํ้าเพื่อใชในการอุปโภคและบริโภค
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2. ทําการติดต้ังทอและควบคุมการสงนํ้าประปา
3. ทําการติดต้ังและควบคุมระบบระบายนํ้าเสีย  และบําบัดนํ้าเสีย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภคและบริโภค  ปริมาณน้ําใช  คุณภาพนํ้า  กระบวนการปรับสภาพนํ้าให

สะอาด  การสงและจายนํ้าประปา  ความดันของนํ้า  การติดต้ังและควบคุมระบบนํ้าใช  การระบายน้ําเสีย  นํ้า
โสโครก  และการบําบัดน้ําเสียจากอาคาร

3106-2205 การสํารวจและการระดับ 2 (4)
(SURVEYING  AND  LEVELLING)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถวัดระยะทาง  คํานวณพ้ืนท่ี  การคาํนวณปริมาตรงานดิน
2. เพื่อใหสามารถทําระดับทางราบ  และระดับทางดิ่ง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วัดระยะทาง  คํานวณพ้ืนท่ี  และคํานวณปริมาตรงานดิน
2. ทําระดับทางแนวราบและแนวด่ิง
3. ใชเคร่ืองมือและอุปกรณงานสํารวจและงานระดับ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักวิธีการดานงานสํารวจ  การทําระดับ  การวัดระยะทางแนวราบ  แนวดิ่ง  

การวางผังอาคาร  การคํานวณพ้ืนท่ีและปริมาตรดวยเครื่องมืองานสํารวจและงานระดับ

3106-2206 การไฟฟาในอาคาร 2 (2)
(ELECTRIC  WORKS  IN  BUILDING)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจระบบไฟฟาสําหรับอาคาร
2. เพื่อใหเขาใจหลักการดานความปลอดภัยและการปองกันอันตรายจากไฟฟาในอาคาร
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหระบบกฎมาตรฐานการเดนิสาย การติดต้ังไฟฟาและอุปกรณไฟฟา  ระบบ
สายดิน  สายอากาศเครื่องรับวิทยุโทรทัศน  สายโทรศัพท  การปองกันฟาผา  การปองกัน
กระแสไฟฟาลัดวงจร

4. เพ่ือใหสามารถซอมแซม  บํารุงรักษาการเดินสายและอุปกรณการติดตั้งไฟฟา
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานมีความรอบคอบ  เรียบรอย  มีความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชระบบไฟฟาเพ่ืองานกอสรางและอาคาร
2. กําหนดวิธีการเดินสาย  ติดต้ังอุปกรณไฟฟาเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟา
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3. เลือกระบบสายดิน  สายอากาศเคร่ืองรับวิทยุโทรทัศน  สายโทรศัพท  การปองกันฟาผา  การปอง
กันกระแสไฟฟาลัดวงจร

4. ซอมแซมบํารุงรักษาการเดินสายและอุปกรณการติดต้ังไฟฟา
5. แสดงรายละเอียดคุณลักษณะการเดินสายและอุปกรณระบบติดต้ังลงในแบบรูปรายการเพ่ือการ
กอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการดานความปลอดภยัและการปองกันอันตรายจากไฟฟาในงานกอสรางอาคาร  กฎและ

มาตรฐานการเดินสายไฟฟา  การติดต้ังอุปกรณไฟฟาเคร่ืองมือในการติดต้ังไฟฟา  การติดต้ังไฟฟาแสงสวาง   
การติดตั้งไฟฟาของระบบตาง ๆ  ประกอบดวย   สายดิน   สายอากาศ   เคร่ืองรับวิทยุโทรทัศน  สายโทรศัพท  
การปองกันฟาผา  การปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจร  การซอมแซมบํารุงรักษาระบบไฟฟาภายในอาคาร

3106-2207 โครงสรางใตดิน 2 (2)
(UNDERGROUND  STRUCTURE)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการเทคนิควิธีการกอสราง  ฐานรากและกําแพงกันดิน
2. เพ่ือใหเขาใจหนวยแรงท่ีเกิดข้ึนจากฐานรากและนํ้าหนักบรรทุก
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสภาพดินท่ีเก่ียวของกับงานฐานรากในพฤติกรรมของดินเม่ือรับนํ้าหนัก
จากฐานราก  กําลังแบกทาน  การกระจายใตฐานราก

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. คํานวณคุณสมบัติท่ีมีของดิน  กําลังแบกทาน  การกระจายใตฐานราก  เพ่ือพิจารณาใชออกแบบ
ฐานรากและกําแพงกันดิน

2. ออกแบบกําหนดประเภทขนาดของฐานรากและกําแพงกันดิน
3. แสดงรายละเอียดของฐานรากและกําแพงกันดินในแบบรูปรายการเพ่ือการกอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการทําฐานราก  ประเภทของฐานราก  การเลือกประเภทของฐานราก  และกําแพงกันดิน 

ขอกําหนดและปจจัยท่ีเก่ียวของกับการออกแบบฐานรากและกําแพงกันดนิ  สภาพดินท่ีเก่ียวของกับงานฐาน
ราก  กําลังแบกทาน  การกระจายใตฐานราก  แรงดันดานขาง

3106-2208 การวิบัติของอาคาร 2 (2)
(DISASTER OF BUILDING)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถ  วิเคราะห  สาเหตุ  และปญหาการวิบัติของโครงสรางอาคาร  สวนประกอบ
อาคาร
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2. วางแผนปองกัน  และแกไข  และซอมแซมอาคารท่ีวิบัติ
3. มีกิจนิสยัรอบคอบ  ชางสงัเกต  รูวิธีปองกันอันตราย  และรกัษาสภาพแวดลอมอาคารวิบัติ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหสาเหตุการวิบัติของโครงสรางอาคารและสวนประกอบของอาคาร
2. กําหนดวิธีการปองกันและแกไขอาคารท่ีวิบัติ
3. สังเกตการวิบัติของอาคารและการปองกันอาคารวิบัติ
4. รักษาความปลอดภัย  และสภาพแวดลอมอาคารวิบัติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา สาเหตุและปญหาการเกิดวิบัติของโครงสราง  อาคาร  การปองกัน  แกไขโครงสรางอาคารและ

สวนประกอบท่ีวิบัติ  การซอมแซม  และศึกษากรณีตัวอยางท่ีทําใหเกิดการวิบัติ

3106-2209 กฎหมายควบคุมการกอสราง 2 (2)
(CONSTRUCTION  CONTROL  LAW)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวินิจฉัย แกปญหางานกอสรางท่ีเก่ียวของกับกฎหมายควบคุมการกอสรางอาคาร
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองกับขอบขาย  หนาท่ี  และความรับผิดชอบ  ในการดดัแปลง
ร้ือถอน  เคลื่อนยายอาคาร  และขอกําหนดเก่ียวกับเขตเพลิงไหม

3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานควบคุมอาคารไดถูกตองตามขอบัญญัติทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการควบ
คุมการกอสราง

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยเปนผูรูหนาท่ี  ความรับผิดชอบ  และเปนผูเคารพกฎหมาย
มาตรฐานรายวิชา

1. ปฏิบัติงานกอสรางตามขอบังคับ กฎหมายควบคุมงานกอสรางและขอบัญญัติทองถ่ิน
2. ปฏิบัติงานตามขอบขาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการควบคุมอาคาร ดัดแปลงร้ือถอน เคล่ือนยาย
อาคาร  และขอกําหนดเพลิงไหม

3. แกปญหาการกอสรางอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารและขอบัญญัติทองถ่ิน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา กฎหมายควบคุมการกอสรางอาคาร  ขอบเขตการควบคุม  การดัดแปลงร้ือถอนหรือเคล่ือนยาย
อาคาร   ขอกําหนดเก่ียวกับเขตเพลิงไหม   อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานผูรักษากฎหมาย  ขอบัญญัติทองถ่ินท่ี
เก่ียวกับการควบคุมการกอสราง

3106-2210 การควบคุมงานกอสราง 1 2 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวางแผนการตรวจสอบ การเก็บวัสดุอุปกรณ
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2. เพ่ือใหสามารถเก็บตัวอยางวัสดุ ตรวจสอบความปลอดภัยในงาน
3. เพ่ือใหสามารถควบคุม ประสานงาน และแกปญหา
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี มีวินัย มีความคิดสรางสรรค รักษาส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการวางแผน และควบคุมงานกอสราง
2. วางแผน การส่ังงาน การตรวจสอบ การจัดเก็บตัวอยางวัสดุ
3. ควบคุม ตรวจสอบความปลอดภัย และแกปญหา

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ การตรวจและควบคุมงานกอสรางเก่ียวกับการหาปริมาณงาน การส่ังงาน การวางแผนการใช 

การตรวจสอบ และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ การเก็บตัวอยางวัสดุ การประสานงานระหวางองคกร
สนาม การตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางาน การส่ังงาน การควบคุมงาน และการแกไขปญหา

3106-2211 การควบคุมงานกอสราง 2 2 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวางแผน การควบคุมงานกอสราง
2. เพ่ือใหสามารถควบคุมเก่ียวกับโครงสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และงานระบบ
3. เพื่อใหสามารถวางแผนงานระยะสั้นและระยะยาว พรอมบันทึกรายงานในสนาม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน มีวินัย มีความคิดสรางสรรค รักษาส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ตรวจ ควบคุมงานกอสรางเก่ียวกับงานโครงสรางวิศวกรรม และสถาปตยกรรม
2. วางแผนการทํางานระยะสั้นและระยะยาว งานระบบของอาคาร
3. ส่ังงานและบันทึกงานในสนาม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการตรวจและควบคุมงานกอสรางอาคารเก่ียวกับงานโครงสรางทางวิศวกรรม งาน

สถาปตยกรรม และงานระบบของอาคาร การวางแผนการทํางานระยะสั้นและระยะยาว การเตรยีมงาน การวาง
แผนงาน การส่ังงาน การหางาน และการบันทึกเอกสารในสนาม

3106-2212 โครงการควบคุมงานกอสราง 2 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถวางแผนปฏิบัติการวางแผนควบคุมงาน
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบ คํานวณ ประมาณราคา
3. เพ่ือใหสามารถทําเอกสารประกอบโครงการ
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4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการควบคุมงานดวยความรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการวางแผนควบคมุงานกอสราง
2. วางแผนงานเขียนแบบคํานวณประมาณราคา
3. จัดทําเอกสารประกอบการควบคุม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  การจัดทําโครงการ   การวางแผนงาน   การควบคุมอาคาร  การเขียนแบบ รายการ

คํานวณ ประมาณราคา และการจัดทําเอกสารประกอบโครงการ

3106-2213 กฎหมาย  สัญญาและรายการกอสราง 2 (2)
(LAW  CONTRACT  AND  CONSTRUCTION  ITEMS)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจกฎหมาย  สัญญาวาดวยการกอสราง
2. เพ่ือใหเขาใจระเบียบวาดวยการจัดซ้ือ  การจัดจาง  การพัสด ุ การจางเหมา  และการแบงงวดเงิน
3. เพ่ือใหสามารถเขียน  สัญญา  และเขียนรายการกอสราง
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในเร่ืองความละเอียดรอบคอบในการจัดทําเอกสาร

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกฎหมาย  สัญญาวาดวยการกอสราง
2. เขาใจระเบียบวาดวยการจัดซื้อ  การจัดจาง  การพัสด ุ การจางเหมาและการแบงงวดเงิน
3. เขียนสัญญา  และรายการกอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกอสราง  สัญญาวาดวยการกอสราง  ระเบียบวาดวยการจัดซื้อ  การ

จัดจาง   การพัสด ุ  การประกวดราคา   การจางเหมา   และการแบงงวดเงิน  และการเขียนรายการกอสราง

3106–2214 การนิเทศงานกอสราง 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการนิเทศและส่ังงานในงานกอสราง
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและดําเนินงานดานการสรางแรงจูงใจ การสรางขวัญกําลังใจ การนิเทศ
และส่ังงาน การตรวจสอบประเมินผลงานในงานกอสราง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน อยางมีระเบียบ รอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการนิเทศและส่ังงานในงานกอสราง
2. วางแผน จัดระบบ กําหนดรูปแบบเอกสาร รูปแบบวิธีการนิเทศงานกอสราง
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3. วางแผนและดําเนินงานดานการสรางแรงจูงใจ การสรางขวัญกําลังใจ การนิเทศและส่ังงาน การ
ตรวจสอบประเมินผลงานในงานกอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย จิตวิทยากับกระบวนการเรียนรู เทคนิคในการใชจิตวิทยากับงานกอสราง

หลักและวิธีการนิเทศและส่ังงานในงานกอสราง การสรางแรงจูงใจ ขวัญและกําลังใจ การตรวจสอบและ
ประเมินผล

3106-2215 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมกอสราง 2 (2)
(INDUSTRIAL  ECONOMY  OF  CONSTRUCTION)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและระบบเศรษฐศาสตร
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการบัญชีท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมและธุรกิจกอสราง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
2. จัดทําบัญชีท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอุตสาหกรรมกอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม หลักการท่ัวไปของเศรษฐศาสตร การประยุกตใชกับ      

อุตสาหกรรมการกอสราง  หลักการบัญชีสําหรับธุรกิจกอสราง

3106-2216 การตรวจงานกอสราง 2 (2)
(CONSTRUCTION  INSPECTION)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน  ตรวจงานและควบคุมงานกอสรางและการใชจิตวิทยาในการตรวจ
และควบคุมงานกอสราง

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการควบคุม และตรวจงาน
ฐานราก  โครงสราง  สวนประกอบอาคาร  งานตกแตงและงานระบบอาคาร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในความละเอียด  ความรอบคอบ  ความรับผิดชอบและมีจิตวิทยาในการตรวจ
และควบคุมงานกอสราง

มาตรฐานรายวิชา
1. ตรวจและควบคุมงานกอสรางอาคารไดถูกหลักการและระเบียบวิธีการกอสราง
2. ตรวจและควบคุมงาน  คนงาน  และแกปญหางานกอสราง
3. ตรวจและควบคุมงานฐานราก  งานโครงสราง  งานสวนประกอบอาคาร  งานตกแตงและงาน
ระบบอาคาร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ภาระหนาท่ีของผูตรวจงาน  จิตวิทยาในการตรวจและควบคมุงาน  ระเบียบและวิธีปฏิบัติใน

การควบคุมงาน  หลักการและวิธีการตรวจงาน  โครงสรางอาคาร  งานระบบ  งานสวนประกอบโครงสรางและ
งานตกแตงอาคาร

3106-2217 ความปลอดภัยในงานกอสราง 2 (2)
(CONSTRUCTION  SAFETY)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานกอสรางไดถูกตองตามมาตรฐานความปลอดภัยในงานกอสราง
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานกอสราง  การทําลาย การขนยายและการจัดเก็บอุปกรณการกอสราง
ไดถูกตองตามหลักความปลอดภัย

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการรักษาระเบียบ  วินัย  และขอบังคับในเร่ืองความปลอดภัยในงานกอสราง
มาตรฐานรายวิชา

1. ปฏิบัติงานกอสรางตามมาตรฐานความปลอดภัยในงานกอสราง
2. ปฏิบัติงานกอสราง  การทําลาย  การขนยาย  และการจัดเก็บอุปกรณการกอสราง ตามหลักความ
ปลอดภัย

3. วางแผนปฏิบัติงานใหไดมาตรฐานความปลอดภัยในงานกอสราง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา ขอกําหนด  มาตรฐานความปลอดภัยในงานกอสราง  วิธีการปฏิบัติงานกอสรางท่ัวไป  การรื้อ
ถอน  การทําลาย  การขนยาย  และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณกอสราง

3106-2218 เทคโนโลยีการกอสราง 2 (2)
(TECHNOLOGY  OF  CONSTRUCTION)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนในการกอสราง
2. เพ่ือใหเขาใจองคประกอบการออกแบบกอสราง  และการวางแผนงานกอสราง
3. เพ่ือใหสามารถใชกระบวนการและวิธีการกอสรางไดเหมาะสมกับประเภทของอาคาร
4. เพ่ือใหสามารถเลือกใชระบบกอสรางแบบหลอกับท่ีและแบบใชช้ินสวนสําเร็จรูป
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการใฝหาความรูดวยตัวเอง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนในการกอสราง
2. เลือกวิธีการและระบบการกอสรางตามประเภทอาคาร
3. วางแผนปฏิบัติงานสรางอาคารต้ังแตระบบฐานราก  งานโครงสราง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักเบ้ืองตนในการกอสราง องคประกอบการออกแบบกอสราง การวางแผนงานกอสราง  

กระบวนการและวิธีการกอสรางงานแตละประเภท  ต้ังแตงานสํารวจสถานท่ีกอสราง งานเตรียมสถานท่ีกอ
สราง  งานกอสรางอาคารช่ัวคราว  งานดิน  งานวางผังงานกอสราง  งานโครงสรางอาคาร  และงานสวน
ประกอบของอาคารระบบหลอในท่ีและระบบช้ินสวนสําเร็จรูป

3106-2219 การบริหารงานบํารงุรักษาอาคาร 2 (2)
(ADMINISTRATION  AND  MAINTENANCE  OF  BUILDING)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการบริหาร  การวางแผน  และการจัดองคกรบริหารงานบํารุงรักษาอาคาร
2. เพ่ือใหสามารถกําหนดมาตรฐานในการบํารุงรักษาอาคาร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการเอาใจใสและรับผิดชอบกับงานใหบริการ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริหาร  การวางแผน  และจัดองคกรบริหารงาน  บํารุงรักษาอาคาร
2. กําหนดมาตรฐานในงานบริหารและบํารุงรักษาอาคาร
3. จัดทําแผนงานบริหารงานบํารุงรักษาอาคารใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการบริหารงาน  บํารุงรักษาอาคาร  การวางแผน  การจัดองคกร  การดําเนินงาน  การควบ

คุมงาน  การกําหนดเกณฑมาตรฐาน  การทําความสะอาด  การซอมแซม  และองคประกอบตาง ๆ ในการบํารุง
รักษามาตรฐานกําหนด

3106-2220 การควบคุมอุปกรณในอาคาร 2 (2)
(EQUIPMENT  CONTROL  IN  BUILDING)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการของระบบตาง ๆ   ของอาคารขนาดใหญ ประกอบดวยระบบสื่อสาร
โทรทัศนวงจรปด  เคเบิลทีวี  เสียง  สัญญาณเตือนภัย  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  ระบบตรวจจับ
แกสร่ัวบันไดเล่ือน

2. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษาระบบตาง ๆ ของอาคารขนาดใหญ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบ  มีความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจประเภท ชนิด คุณลักษณะและองคประกอบของระบบตาง ๆ สําหรับอาคารขนาดใหญ
2. จัดทําแผนงานบํารุงรักษาระบบตาง ๆ ของอาคารขนาดใหญ
3. แสดงรายละเอียดของระบบตาง ๆ ของอาคารขนาดใหญตามแผนผังรายการประกอบแบบ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษางานและการบํารุงรักษาระบบตาง ๆ ของอาคารขนาดใหญเก่ียวกับระบบส่ือสาร โทรทัศนวงจร

ปด  เคเบิลทีวี  เสียง  สัญญาณเตือนภัย  ระบบดับเพลิง  อัตโนมัติ  ระบบตรวจจับแกสรั่ว  บันไดเล่ือน

3106-2221 การบรหิารและการจัดการงานกอสราง 2 (2)
(ADMINISTRATION  AND  MANAGEMENT  OF  CONSTRUCTION)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการจัดการและบริหารงานขององคการท้ังของรัฐและเอกชน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการบริหารและจัดการดานตาง ๆ เพ่ือการกอสราง และการประเมินผล
งาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการจัดการและบริหารงานองคการท้ังของรัฐ  เอกชน
2. วางแผนดานการจัดการ  การบริหารงานบุคคล  การควบคมุและประสานงาน
3. วางแผนการจัดการดานการเงิน  การผลิต  และการตลาด
4. จัดทําแผนงานบรหิารงานสวัสดิการ  ความปลอดภัย  และการประเมินผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการจัดการและบรหิารองคการธุรกิจ  การวางแผนดานการจัดการ  การบริหารงานบุคคล  

การควบคุมและการประสานงาน  การจัดการดานการเงิน  การผลิต  การตลาด  สวัสดิการและความปลอดภัย  
การประเมินผลงาน

3106-2222 การบริการสุขาภิบาลในอาคาร 2 (2)
(SANITARY  SURVICE  IN  BUILDING)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ  ขอกําหนด  กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับระบบสุขาภิบาล
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหสุขาภิบาล  ระบบนํ้าใช – นํ้าท้ิง  ระบบระบายน้ําทิ้ง  ระบบระบายอากาศ  
ทอนํ้าฝน  ทอดับเพลิง  ทอนํ้ารอน  ทอไอนํ้า  ระบบทอประเภทตาง ๆ ของอาคาร

3. เพ่ือใหสามารถคํานวณระบบสูบนํ้า  การเพ่ิมและลดความดันของนํ้าในทอการสงและจายนํ้า
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัยโดยมีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ  ขอกําหนด  กฎหมาย และพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับระบบสุขาภิบาล
2. เขาใจประเภท ชนิด  วัสดุ  คุณลักษณะและสวนประกอบของตาง ๆ
3. คํานวณ วิเคราะหแรงดันของนํ้าในทองเพ่ือกําหนดขนาดของทอนํ้าใช  นํ้าท้ิง  ทอนํ้าฝน
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4. เลือกใชทอใหสอดคลองกับระบบระบายอากาศ  ทอดับเพลิง  ทอนํ้ารอน  ทอไอนํ้าตามขอ
กําหนดของผูออกแบบ  มาตรฐาน  กฎหมายท่ีเก่ียวของ

5. แสดงรายละเอียดของระบบตาง ๆ ตามแผนผังรายการประกอบแบบ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา หลักการ  ขอกําหนด  กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับระบบสุขาภิบาล  ระบบน้ําใช 
– นํ้าท้ิง  ระบบระบายน้ําทิ้ง  ระบบระบายอากาศ  ทอนํ้าฝน  ทอดับเพลิง  ทอนํ้ารอน  ทอไอนํ้า  การเพ่ิมและ
ลดความดันของนํ้าในทอ  ระบบทอประเภทตาง ๆ ของอาคาร

3106-2223 การควบคุมและเขียนรายงานการกอสราง 2 (2)
(CONTROL  AND  REPORT  WRITING  OF  CONSTRUCTION)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการควบคุมงาน  และตรวจงานกอสราง
2. เพ่ือใหสามารถทําแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุมงานกอสรางอาคาร
3. เพ่ือใหสามารถจัดทําเอกสาร การตรวจงาน การรับมอบงาน และเขียนรายงานการกอสรางอาคาร
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยมีความละเอียด  รอบคอบ  และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการควบคมุงาน และตรวจงานกอสราง
2. ทําแผนการปฏิบัติงาน  การควบคมุงานและตรวจงานกอสราง
3. จัดทําเอกสาร  การตรวจงาน  การรับมอบงาน  และเขียนรายงานกอสรางอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา รูปแบบ  รายการกอสราง  ระเบียบวาดวยการจาง  ตรวจงานการบันทึกผลงาน  การทําแผนรปู

การปฏิบัติงานเก่ียวกับการกอสราง  การควบคุมงานเก่ียวกับงานฐานราก  งานโครงสราง  งานไมแบบ  งานไม
งานเหล็ก  งานสวนประกอบและงานตกแตง  การตรวจรับงาน  การรับมอบงาน  การเขียนรายงานการกอสราง
อาคาร

3106-2224 สัญญาและบริหารงานกอสราง 2 (2)
(CONTRACT  AND  CONSTRUCTION  ADMINISTRATION)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถบริหารโครงการโดยใชประโยชนจากความสัมพันธระหวางเวลากับปริมาณงาน
และคุณภาพของงาน

2. เพื่อใหสามารถนําหลักวิชาบริหารงานไปวิเคราะหงาน จัดทําแผนควบคุมงานดวยระบบ  C.P.M.
, PERT  และ  Bar  Chat  ราง  จัดทําสัญญา  เขียนเง่ือนไข  และขอกําหนดในงานกอสราง

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในดานความละเอียด  ความรอบคอบ  และการใชขอมูลใหเกิดประโยชน
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มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนบริหารโครงการ  ในดานเวลา  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน
2. วิเคราะหงาน  คาใชจายในงานกอสรางโดยใชหลักวิธีการบริหาร
3. เขียนแผนการควบคุมดวยระบบ  C.P.M.  PERT  และ  Bar  Chat
4. เขียนสัญญา  เง่ือนไข  และขอกําหนดงานกอสรางไดถูกตองตามกฎหมาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ความสัมพันธระหวางงานเวลากับปริมาณงาน  และคุณภาพของงานในเชิงการควบคุม การ

บริหารโครงการ  การวิเคราะหงาน คาใชจายตาง ๆ การใชเทคนิคควบคุมดวยระบบ  C.P.M. , PERT  และ  Bar
Chat  สัญญาและเอกสารประกอบสัญญา  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสัญญา  และการเขยีนขอกําหนดกับการกอ
สรางอาคาร

3106-2225 ระบบประสานทางพิกัด 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการสําคัญท่ีจําเปนในการออกแบบอาคาร
2. เพ่ือใหเขาใจระบบประสานทางพิกัด
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติเขียนแบบแผนผังอาคารดวยระบบประสานทางพิกัด

มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกการออกแบบอาคาร โดยระบบประสานทางพิกัด
2. ออกแบบแผนผังอาคารดวยระบบประสานทางพิกัด
3. เขียนแบบแผนผังอาคารดวยระบบประสานทางพิกัด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ระบบหนวยพิกัด  มิติมูลฐาน  การออกแบบ  ประสานทางพิกัด  การวางตารางพิกัด

ในระนาบ  และในมิติตาง ๆ แบบและรอยตอระหวางช้ินสวน  โครงสรางสําหรับชิ้นสวนอาคารสําเร็จรูป  ออก
แบบ  เขียนแบบแผนผังอาคารอยางงายดวยระบบประสานทางพิกัด

3106-2226 การวางแผนงานกอสราง 2 (2)
(PLANNING  FOR  CONSTRUCTION)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจในการวางแผนงานกอสรางดวยระบบ  Bar  Chart  Pert  C.P.M
2. เพื่อใหสามารถวางแผนงาน  แผนปฏิบัติงานดวยระบบตารางเวลาและแผนการติดตามความกาว
หนาของงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในความละเอียด  ความรอบคอบในการวางแผนงานกอสราง
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มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนงานกอสรางดวยระบบ  Bar  Chart  Pert  และ  C.P.M
2. จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนติดตามความกาวหนาของงานกอสราง
3. วิเคราะหปรับแกแผนงานกอสรางไดถูกตองตามสภาพงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ระบบแผนงาน ระบบตารางเวลา  (Bar  Chart  , Pert)  และระบบสายงานวิกฤติ  (C.P.M)  

การจัดทําแผนปฏิบัติงานดวยระบบตารางเวลา  วิธีการติดตามความกาวหนาของงาน  และวิธีการปรับแก
แผนปฏิบัติงานกอสราง

3106-2227 ปฏิบัติงานกอสราง 2 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
2. เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองในการทํางาน งานในสํานักงาน การจัดการ  งานสนาม  งานทดสอบ
วัสดุ  และงานอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีความ
คิดสรางสรรคในงานอาชีพ สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได รูจักวิธีการรักษาความปลอดภัย  
รักษาส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานปฏิบัติจริง ในสภาพแวดลอมจริง
2. ดําเนินการพัฒนาตนเองในการทํางาน  ทั้งงานในสํานักงาน  งานสนาม
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานตามสาขาของวิชาชีพ  ตอเน่ืองท้ังงานในสํานักงาน  งานเขียนแบบ  ประมาณราคา  บริหาร

งานพัสดุ  งานสนามท่ัวไป  งานสํารวจ  งานควบคุมงานกอสราง  งานติดต้ังอุปกรณท่ัวไป  งานทดสอบตาง ๆ 
เชน  ทดสอบคอนกรีต  ดิน  หิน  นํ้า  ทราย  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

3106–6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี
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มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงงาน
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอโครง

งาน ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จในเวลา
ท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการ
ประเมินผล
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สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนและการตกแตงภายใน

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนและการตกแตงภายใน  สามารถปฏิบัติงานใน
ระดับ  ชางเทคนิค  ผูควบคุมงาน ผูชวยวิศวกรหรือประกอบวิชาชีพสวนตัว  มีความรู  ความสามารถ
เจตคติ และประสบการณในดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาสังคม     มนุษยศาสตร      คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร นําไปใชในการคนควาพัฒนาตนเองและวิชาชีพเคร่ืองเรือนและการตกแตง
ภายในใหเกิดความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตาม ความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี นํามาพัฒนางานอาชีพผลิตเคร่ืองเรือนและการตกแตงภายใน
ใหมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะหแกปญหา  สรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
อุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน งานตกแตงภายใน และงานออกแบบตกแตงภายใน

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม   มีคุณธรรม   จริย
ธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนและการตกแตงภายใน
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. เขียนแบบ อานแบบ งานเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน
7. ออกแบบงานเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน
8. ผลิตช้ินงานเคร่ืองเรือนไม

สาขางานอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน
9. เขียนแบบ ออกแบบ งานเคร่ืองเรือน
10. จําแนกวัสดุอุปกรณและประมาณการเคร่ืองเรือน
11. ผลิตผลิตภัณฑงานเคร่ืองเรือนไม

สาขางานออกแบบตกแตงภายใน
9. เขียนแบบ ออกแบบ งานตกแตงภายในที่พักอาศัยและสํานักงาน
10. จําแนกวัสดุและอุปกรณงานตกแตงภายในที่พักอาศัยและสํานักงาน
11. ประมาณการงานตกแตงภายในทีพักอาศัยและสํานักงาน

สาขางานตกแตงภายใน
9. การจัดการและการบริหารงานตกแตงภายใน
10. การดําเนินการงานตกแตงภายใน
11. ประมาณการงานตกแตงภายใน
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนและการตกแตงภายใน

_________________________

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนและการตกแตงภายใน ตองศึกษารายวิชาในหมวด
วิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   รวมไมนอยกวา  92  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 62 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 15  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 21  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 22 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 92 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการกอสราง สาขางานกอสราง  สาขางานเคร่ืองเรือนและการตก
แตงภายใน   สาขาวิชาชางกอสราง  สาขาวิชาชางเคหภัณฑ



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

60

รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือสาขา
วิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี

รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3107 - 0001 ภาพรางและศิลปะ 2 (4)
3107 - 0002 ออกแบบเขียนแบบตกแตงภายในเบ้ืองตน 3 (7)
3107 - 0003 วัสดุอุปกรณเคร่ืองเรือน 2 (3)
3107 - 0004 เครื่องจักรกลงานไมและงานไมเบื้องตน 3 (7)

รวม 10 (21)
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1.  หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3)
3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 62 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 15 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่1 - 4 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 (3)
3100-0151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 (3)
3100-0154 การศึกษางาน 2 (2)
3107-1001 การออกแบบพ้ืนฐาน 2 (2)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

62

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 21 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3107 - 2001 เทคโนโลยีของไม 2 (2)
3107 - 2002 ประวัติเคร่ืองเรือน 2 (2)
3107 - 2003 เขียนแบบเคร่ืองเรือน 2 (3)
3107 - 2004 เทคนิคออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน 2 (3)
3107 - 2005 หลักการออกแบบ 2 (3)
3107 - 2006 เทคโนโลยีงานสีและตกแตงผิว 2 (2)
3107 - 2007 งานตกแตงภายใน 3 (4)
3107 - 2008 ปฏิบัติการวิเคราะหและพัฒนาเคร่ืองเรือน 3 (3)
3107 - 2009 เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลงานไม 3 (4)

รวม 21 (26)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน 3 สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง

1. วิชาชีพสาขางานอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน  (Furniture Industry Technology)
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3107 - 2101 งานถอดแบบเคร่ืองเรือน 2 (2)
3107 - 2102 งานออกแบบเคร่ืองเรือน 2 (3)
3107 - 2103 การออกแบบอุปกรณจับช้ินงาน 2 (3)
3107 - 2104 งานผลิตเคร่ืองเรือนประเภทถอดประกอบ 3 (4)
3107 - 2105 การติดต้ังวัสดุอุปกรณเคร่ืองเรือนถอดประกอบ 2 (3)
3107 - 2106 งานเคลือบสีอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน 3 (4)
3107 - 2107 งานผลิตเคร่ืองเรือนไมจริง 3 (4)
3107 - 2108 งานผลิตเคร่ืองเรือนไมแผนเรียบ 3 (4)
3107 - 2109 โครงการงานอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน 3 (4)
3107 - 2110 งานไมบาง อัดดัดโคง 3 (4)
3107 - 2111 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไม 2 (2)
3107 - 2112 งานบุนวมเคร่ืองเรือน 3 (4)
3107 - 2113 นิวเมติกส 2 (2)
3107 - 2114 งานกลึงไม 3 (3)
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3107 - 2115 ประมาณการตนทุนการผลิตเคร่ืองเรือน 3 (3)
3107 - 2116 เทคโนโลยี ซ.ีเอ็น.ซ.ี 2 (2)
3107 - 2117 ไฟฟาโรงงาน 2 (2)
3107 - 2118 การจัดการและบริหารโรงงาน 3 (3)
3107 - 2119 กลศาสตรวิศวกรรม 3 (3)
3107 - 2120 คอมพิวเตอรเพ่ือการเขียนแบบเคร่ืองเรือน 3 (3)
3107 - 4101 ปฏิบัติงานผลิตเคร่ืองเรือน  1 6 (*)
3107 - 4102 ปฏิบัติงานผลิตเคร่ืองเรือน  2 6 (*)
3107 - 4103 ปฏิบัติงานผลิตเคร่ืองเรือน  3 5 (*)
3107 - 4104 ปฏิบัติงานผลิตเคร่ืองเรือน  4 5 (*)

2. วิชาชีพสาขางานออกแบบตกแตงภายใน  (Interior  Design)
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3107 - 2201 ออกแบบตกแตงภายในบานพักอาศัย 2 (3)
3107 - 2202 ออกแบบตกแตงภายในอาคารสํานักงาน 2 (3)
3107 - 2203 เขียนแบบตกแตงภายในบานพักอาศัย 3 (4)
3107 - 2204 เขียนแบบตกแตงภายในอาคารสํานักงาน 3 (4)
3107 - 2205 การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ 3 (4)
3107 - 2206 ออกแบบผลิตภัณฑเพื่องานตกแตงภายใน 2 (3)
3107 - 2207 การเขียนแบบตกแตงภายในดวยคอมพิวเตอร 3 (4)
3107 - 2208 การออกแบบเขียนแบบสถาปตยกรรมภายใน  1 3 (4)
3107 - 2209 การออกแบบเขียนแบบสถาปตยกรรมภายใน  2 3 (4)
3107 - 2210 โครงการงานออกแบบตกแตงภายใน 3 (4)
3107 - 2211 ออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน 3 (4)
3107 - 2212 การจัดการและบริหารงานตกแตงภายใน 1 3 (4)
3107 - 2213 การดําเนินการตกแตงภายใน 1 3 (4)
3107 - 2214 หุนจําลอง 2 (2)
3107 - 2215 การจัดองคประกอบศิลป 2 (2)
3107 - 2216 วัสด ุ– อุปกรณงานตกแตงภายใน 2 (2)
3107 - 2217 ศิลปหัตถกรรมพืน้บาน 2 (2)
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3107 - 2218 ประมาณราคา 2 (2)
3107 - 4201 ปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน 1 6 (*)
3107 - 4202 ปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน 2 6 (*)
3107 - 4203 ปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน 3 5 (*)
3107 - 4204 ปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน 4 5 (*)

3. วิชาชีพสาขางานตกแตงภายใน  (Interior  Decoration)
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3107 - 2301 เทคนิคงานตกแตงภายใน 2 (2)
3107 - 2302 การวางแผนและควบคุมงานตกแตงภายใน 2 (3)
3107 - 2303 งานตกแตงภายในบานพักอาศัย 3 (4)
3107 - 2304 งานตกแตงภายในอาคารสํานักงาน 3 (4)
3107 - 2305 งานติดต้ังวัสดุ – อุปกรณตกแตงภายใน 3 (4)
3107 - 2306 การประมาณราคางานตกแตงภายใน 2 (3)
3107 - 2307 งานสีตกแตงภายใน 3 (4)
3107 - 2308 การจัดการภาษีและกฎหมายแรงงาน 2 (3)
3107 - 2309 การดําเนินการตกแตงภายใน 2 3 (4)
3107 - 2310 การจัดการและบริหารงานตกแตงภายใน 2 3 (4)
3107 - 2311 งานตกแตงผนังและฝาเพดาน 3 (4)
3107 - 2312 งานติดต้ังเคร่ืองเรือนยึดตาย 3 (4)
3107 - 2313 งานพนทรายลวดลายกระจก 3 (3)
3107 - 2314 งานหวาย 3 (3)
3107 - 2315 งานแกะสลักไม 3 (3)
3107 - 2316 โครงการงานตกแตงภายใน 3 (4)
3107 - 2317 อุปกรณอาคาร 2 (2)
3107 - 4301 ปฏิบัติงานตกแตงภายใน 1 6 (*)
3107 - 4202 ปฏิบัติงานตกแตงภายใน 2 6 (*)
3107 - 4303 ปฏิบัติงานตกแตงภายใน 3 5 (*)
3107 - 4304 ปฏิบัติงานตกแตงภายใน 4 5 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3107-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3107-0001 ภาพรางและศิลปะ 2 (4)
Sketching  and  Art  Appreciation

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการรางภาพ  จัดองคประกอบ การสรางงานศิลปดวยภาพและสี
2. เพ่ือใหมีความสามารถรางภาพสวนประกอบอาคาร ตนไม อุปกรณประกอบตกแตงและเคร่ือง
เรือน

3. มีกิจนิสัยท่ีดีมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการรางภาพตกแตงเครือ่งเรือน
2. ประมาณขนาดสัดสวนและรางภาพสวนประกอบอาคารและเคร่ืองเรือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การใชอุปกรณ หลักการในการรางภาพ การประมาณขนาดสัดสวนจากของ

จริง   รางภาพสวนประกอบอาคาร ตนไม อุปกรณประกอบตกแตงและเคร่ืองเรือน ความหมายของศิลปะ องค
ประกอบศิลปและการจัดองคประกอบ นําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

3117-0002 ออกแบบเขียนแบบกตกแตงภายในเบ้ืองตน 3 (7)
Basic Interior Drawing and Interior Design

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการจัดตกแตง ออกแบบ วางแผน และลําดับข้ันตอนการตกแตงภายใน
2. เพ่ือใหมีความสามารถเขียนแบบ แสดงรูปของการจัดวางเคร่ืองเรือนสําหรับตกแตงภายใน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตตระหนักถึงคุณภาพของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบเครือ่งเรือนบานพักอาศยั และสาํนักงาน
2. เขียนแบบเคร่ืองเรือนภาพดานและภาพตัด
3. เขียนภาพ 2 มิติ, 3 มิติ  และทัศนียภาพ  กําหนดสัญลักษณลงสีแบบงานตกแตงภายใน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการจัดตกแตง ออกแบบ วางแผนและจัดวัสดุอุปกรณในการประกอบการจัดวางการ

ติดต้ัง  การจัดองคประกอบของงานเคร่ืองเรือน งานเคหภัณฑ และงานตกแตงภายในรวมถึงการติดต้ังอุปกรณ
ไฟฟา   ประปา   งานสี    โดยการเขียนแบบแปลน  รูปดาน  รูปตัด และทัศนียภาพ  การลงสีการขยายแบบสวน
ตกแตงภายใน  เขียนแบบตกแตงภายใน  เก่ียวกับชนิดเคร่ืองเรือน การจัดวางเคร่ืองเรือนและการจัดตกแตงภาย
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ในหองของชุดเคร่ืองเรือน  ประเภทยึดติด กับท่ีเคล่ือนท่ีและถอดประกอบภายในหองตาง ๆ โดยการเขียนแบบ
แสดงผังพ้ืน ผิวพ้ืน รูปดาน  รูปตัด  รูปขยายรายละเอียด  รูปทัศนียภาพ และการทําหุนจําลอง

3117-0003 วัสดุอุปกรณเครื่องเรือน 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการเลือกใชวัสดุอุปกรณสําหรับผลิตเคร่ืองเรือน
2. เพ่ือใหมีความสามารถเลือกใชวัสดุอุปกรณตามชนิดขนาด ลักษณะสมบัติของวัสดุอุปกรณ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย การทํางานตองละเอียดและรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณท่ีใชทําเคร่ืองเรือน
2. เลือกใชวัสดุอุปกรณและเคร่ืองจักรกลสําหรับผลิตเคร่ืองเรือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติการเลือกใชการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณสําหรับผลิตเครื่องเรือนประเภท

ตึดตาย  ถอดประกอบและเคร่ืองจักรชนิดตาง ๆ

3117–0004 เคร่ืองจักรกลงานไมและงานไมเบ้ืองตน 3 (7)
Basic  woodwork and  Machine Wood Working

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการใชเคร่ืองจักรกลงานไมและงานไมเบ้ืองตน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชและควบคุมเคร่ืองจักรกลงานไม ทําเดือยไม เพลาะไม ประกอบ
โครงสรางของเครื่องเรือนอยางงาย

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจวิธีการใชและควบคุมเคร่ืองจักรกลงานไม ผลิตเคร่ืองเรือนงานไมเบ้ืองตน
2. ใชและควบคุมเคร่ืองจักรกลงานไมผลิตเคร่ืองเรือนเบ้ืองตน
3. ถอด สับ ปรับแตงคมมีดเคร่ืองจักรกลงาน
4. ทําเดือยไม เพลาะไม ประกอบโครงสรางของเคร่ืองเรือนอยางงาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การใชเคร่ืองเรือนชางไม และเคร่ืองจักรกลงานไมเบ้ืองตน ในการทําเดือยไม 

เพลาะไม ประกอบเคร่ืองเรือนอยางงาย และการบํารุงรักษา เคร่ืองมืองานไม และเคร่ืองจักรกลงานไมอยาง
ปลอดภัย
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3107-1001 การออกแบบพ้ืนฐาน 2 (2)
BASIC  DESIGN

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหมีความสามารถกําหนดขนาดและออกแบบเคร่ืองเรือนใหสัมพันธกับสัดสวนมนุษย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในคนควาหาความรูเพ่ิมเติมและทํางานดวยความรอบครอบ

มาตรฐานรายวิชา
1 เขาใจหลักการออกแบบเครือ่งเรือนพ้ืนฐาน
2 ออกแบบและกําหนดขนาดสัดสวนของเคร่ืองเรือนความสัมพันธกับสัดสวนมนุษย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการออกแบบพ้ืนฐานเก่ียวกับ   ขนาดสัดสวนเคร่ืองเรือนท่ีมีความสัมพันธกับสัดสวน

มนุษย และประโยชนใชสอย  จิตวิทยาเร่ืองสี  รูปทรง รูปราง พ้ืนผิวกับความรูสึกประกอบใชเปนพ้ืนฐานตอ
การออกแบบเคร่ืองเรือนและการตกแตงภายใน

3107-2001 เทคโนโลยีของไม 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจความสําคัญและการพัฒนาอุตสาหกรรมไมและการแปรรูปไมใหเปนผลิต
ภัณฑ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการจําแนกปาไมและประเภทตนไม  การตัดและแปรรูปไม  เปน ผลิต
ภัณฑดวยเคร่ืองจักรและการตกแตงเคร่ืองเรือน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจถึงความสําคัญและการพัฒนาอุตสาหกรรมไมและการแปรรูปไมใหเปนผลิตภัณฑ
2. ตัดและแปรรูปไมดวยเคร่ืองจักร
3. ออกแบบเพ่ือการผลิตจากไม
4. ใชเทคนิคและกรรมวิธีในการทําสีและการทําบุนวม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการการพัฒนาอุตสาหกรรมไม  การนําไมเพ่ือทําเคร่ืองเรือนและ ผลิตภัณฑไม สภาพปาไม

การแปรรูปไม ออกแบบเพ่ือการผลิตจากไม และขบวนการผลิต  เชน  การใชเคร่ืองจักรอยางปลอดภัย การทําสี
การทําบุนวม
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3107-2002 ประวัติเครื่องเรือน 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกชนิดเครือ่งเรือน วิวัฒนาการของเคร่ืองเรือนยุคสมัยตาง ๆ ท้ัง
ของตะวันตก  ตะวันออก และของประเทศไทย

2. เพื่อใหสามารถจําแนกลักษณะของเครื่องเรือนยุคสมัยตาง ๆ ท้ังของตะวันตก  ตะวันออก เครื่อง
มือสมัยใหม และของประเทศไทย

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในคนควาหาความรูเพ่ิมเติมและทํางานดวยความรอบครอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการจําแนกชนิดเครือ่งเรือน วิวัฒนาการของเคร่ืองเรือนยุคสมัยตาง ๆ
2. ประยุกตแนวทางการออกแบบเคร่ืองเรือน จากประวัติเคร่ืองเรือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการจําแนกชนิด ขนาด สัดสวน ลวดลาย สวนตกแตง ประโยชนใชสอยของเครื่องเรือน

ตะวันตก ต้ังแตสมัยเรอเนซองส บาโรค รอคโคโค นิโอคลาสลิค เคร่ืองเรือนตะวันออก เคร่ืองเรือนสมัยใหม
และเคร่ืองเรือนไทยสมัยตาง ๆ จนถึงปจจุบัน

3107-2003 เขียนแบบเครื่องเรือน 2 (3)
Furniture Drawing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ ในการเขียนแบบช้ินสวนเคร่ืองเรือน การ
เขียนแบบแสดงภาพตัดชนิดตางๆ ภาพซอน ภาพแยกท้ังในแนวต้ัง แนวนอน และการเขียนแบบ
ขยายแยกช้ินงานของเคร่ืองเรือนประเภทเคร่ืองยาย ประเภทติดต้ังถาวร และประเภทถอด
ประกอบ

2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบเคร่ืองเรือนช้ินสวนเคร่ืองเรือน การประกอบติดต้ัง อุปกรณ การตกแตง
ช้ินสวนตางๆ เขาดวยกันเปนผลิตภัณฑเคร่ืองเรือนประเภทเคร่ืองยาย ประเภทติดต้ังถาวร และ
ประเภทถอดประกอบ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของผลงาน และมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขียนแบบเครือ่งเรือนประเภทเคร่ืองยาย ประเภทติดต้ังถาวร และประเภทถอด
ประกอบ

2. ยอ ขยายและการเขียนแบบเพ่ือนําไปปฏิบัติการทําของจริงของงานเคร่ืองเรือน
3. กําหนดรายการวัสดุ และอุปกรณ ในการผลิตเคร่ืองจากแบบ
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4. เขียนรูปไอโซเมตริก ออบบลิคงานเคร่ืองเรือน เขียนแบบตัด แบบประกอบ Assembly Drawing
เขียนภาพตัดซอนแบบตาง ๆ ของงานเคร่ืองเรือน

5. จัดองคประกอบ 2  มิติ 3 มิติ งานเคร่ืองเรือนประเภทถอดประกอบ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับมาตรฐานสัญลักษณตาง ๆ มาตราสวนการกําหนดมิติ การเขียนแบบแสดงรูป
ตาง ๆ ในงานเขียนแบบเคร่ืองเรือน การอานแบบ เขียนแบบเคร่ืองเรือนประเภทเคล่ือนยาย ประเภทติดต้ังถาวร
และประเภทถอดประกอบ การเขียนแบบเคร่ืองเรือน โครงสรางตาง ๆ ของเคร่ืองเรือนแบบขยายโดยใชมาตรา
สวนยอ ขยายและการเขียนเทาของจริง การเขียนรูปไอโซเมตริก ออบบลิคและการเขียนรูปไอโซเมตริก ชนิด
ถอดประกอบช้ินงาน ประเภทเคล่ือนยายและประเภทติดต้ังถาวร โดยการเขียนแบบแสดงรูปและภาพติดชนิด
ตางๆ การซอนภาพแยกภาพท้ังในแนวต้ัง แนวนอนและการเขียนแบบขยายแยกช้ินงานการผลิตเคร่ืองเรือน

3107-2004 เทคนิคออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบ การวางแผนและลําดบัขัน้ตอนการตกแตงภายใน
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบตกแตงภายใน โดยใชเทคนิควิธีในการประกอบ การจัดวาง การติดต้ัง
การจัดองคประกอบของเครื่องเรือนและสิ่งของตกแตงรวมท้ังงานระบบการติดต้ังอุปกรณไฟฟา  
ประปาและงานสีของงานตกแตงภายใน ประเภทยึดติดกับท่ีเคล่ือนท่ี และถอดประกอบภายใน
หองตาง ๆ ของอาคารท่ีพักอาศัยอาคารสํานักงานและอาคารสาธารณะ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของผลงาน และมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและเทคนิคการออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน
2. เขียนแบบรูปแบบของเคร่ืองเรือนภาพดานและภาพติด เขียนภาพ 2 มิติ 3 มิติ
และทัศนียภาพในงานตกแตงภายใน

3. ออกแบบเขียนแบบการจัดวางเคร่ืองเรือน  ตามหลักการตกแตงภายใน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและวิธีการออกแบบเขียนแบบตกแตงภายในเก่ียวกับชนิดการจัดวาง
เคร่ืองเรือนการวางแผนและลําดับข้ันตอน การจัดตกแตงภายในหองของเคร่ืองเรือนประเภทยึดติดกับท่ีเคล่ือน
ท่ีและถอดประกอบภายในหองตางๆ ของอาคารที่พักอาศัย อาคารสํานักงานและอาคารสาธารณะ โดยการเขียน
แบบแสดงผิวพ้ืน ผิวพ้ืนรูปดานรูปตัด รูปขยายรายละเอียด รูปทัศนียภาพและการทําหุนจําลอง
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3107-2005 หลักการออกแบบ 2 (3)
Principle of Design

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบ เก่ียวกับความสมดุลย จังหวะ  ความกลมกลืน เอกภาพ
และสัดสวน

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการออกแบบจัดองคประกอบสรางงาน 2 มิติ และ 3มิติ
3. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคมีกิจนิสัยท่ีดีมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบ สัญลักษณ ตัวอักษร ออกแบบภาพโฆษณา และโมบาลย
2. จัดองคประกอบ 2 มิติ 3 มิติและออกแบบภาพโฆษณา และโมบาลย

 คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบ ความสมดุลย จังหวะ ความกลมกลืนเอกภาพและสัดสวน 

นํามาประยุกตใหเกิดความเหมาะสมในการปฎิบัติงาน ออกแบบสัญลักษณ ออกแบบตัวอักษร ออกแบบภาพ
โฆษณา และโมบาลย

3107-2006 เทคโนโลยีงานสีและตกแตงผวิ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจคุณสมบัติของงานสี  และตกแตงผิวของเคร่ืองเรือน และงานตกแตงภายใน
โดยการเคลือบ กร ุบุผิว

2. เพ่ือใหมีความสามารถปฏิบัติงานสี  ตกแตงผิวของเคร่ืองเรือนและงานตกแตงภายในในรูปแบบ
ของการเคลือบ กร ุบุผิว

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการตกแตงผิว เคลือบสี  อบสี  กรุ  บุผิวงานเคร่ืองเรือน
2. ใชเคร่ืองมือ อุปกรณ  เคร่ืองมือกลเคลือบสี อบสี  กรุ บุผิว เคร่ืองเรือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการงานสี และตกแตงผิว การใชเคร่ืองมืออุปกรณเคร่ืองมือกลเทคนิค

การเคลือบสี  อบสี การกร ุบุผิวในงานเคร่ืองเรือน และงานตกแตงภายใน
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3107-2007 งานตกแตงภายใน 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีเขาใจความสัมพันธระหวางแบบการตกแตงภายใน และสถานท่ีท่ีจะตกแตง
2. เพ่ือใหสามารถจัดวาง ติดต้ังเคร่ืองเรือน และอุปกรณประกอบ ตกแตงภายใน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ซ่ือสัตย

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผน จัดลําดับขัน้ตอนของการตกแตงภายใน
2. ตกแตงงานพ้ืน บันได ผนังประตูหนาตาง ทําเพดาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ งานตกแตงภายในการสาํรวจสถานท่ีจริงการวางแผน ลําดับข้ันตอนการตกแตง  การ

จัดหาวัสดุ และอุปกรณท่ีใชติดต้ัง การสรางองคประกอบของเคร่ืองเรือนและส่ิงตกแตงของงานพ้ืนบันได  งาน
ผนังประตูหนาตาง งานฝาเพดาน

3107–2008 ปฏิบัติการวิเคราะหและพัฒนาเครื่องเรือน 3 (3)
Furniture Develop and Analysis Practice

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการวิเคราะหและพัฒนาโครงสรางเคร่ืองเรือนลอยตัว
2. เพ่ือใหสามารถ วิเคราะห โครงสราง วัสดุและอุปกรณเคร่ืองเรือน วิเคราะหขอมูลในข้ันตอนการ
ผลิต รวบรวมขอมูล และจุดบกพรองตางๆ ท่ีเกิดข้ึน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจถึงองคประกอบการวิเคราะหและพัฒนาเคร่ืองเรือนประเภทลอยตัว
2. วิเคราะหโครงสรางเครื่องเรือนประเภทลอยตัว
3. วิเคราะหวัสดุและอุปกรณท่ีใชกับงานเคร่ืองเรือนประเภทลอยตัว
4. ตรวจสอบความบกพรอง และแกไขขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการวิเคราะหและพัฒนาเคร่ืองเรือน รูปแบบ โครงสรางตางๆ วัสดุ

อุปกรณงานเคร่ืองเรือน วิเคราะหขอมูลในข้ันตอนการผลิต การรวบรวมขอมูลและจุดบกพรองตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
เพ่ือนํามาพัฒนาเคร่ืองเรือนประเภทลอยตัว
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3107-2009 เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลงานไม 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใช บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานไม
2. เพ่ือใหสามารถควบคุมเคร่ืองจักรกลงานไม ลับปรับแตงคมใบเล่ือย ใบมีด คมตัด และมุมคมดอก
สวานของเคร่ืองจักรกลงานไม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการและวิธีใชงานเคร่ืองจักรกลงานไมในระบบการผลิตเคร่ืองเรือน
2. ผลิตเคร่ืองเรือนดวยเคร่ืองตัด ไส เจาะ ลอกบัว ขัดแตงผิว
3. ถอด ลับปรับแตงคมใบเล่ือยใบมีด คมตัด และมุมคมสวาน ของเคร่ืองจักรกลงานไม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและระบบการผลิตเครื่องเรือนโดยใชเครื่องจักรกลงานไมท่ีมีประ

สิทธิภาพสูงเพ่ือใชในงานประเภทตัด ไส เจาะ ลอกบัว ขัดแตงผิว การถอดลับปรับแตงใบเล่ือยใบมีด คมตัด
และมุมคมสวานชนิดตางๆ  ของเคร่ืองจักรกลงานไม

3107-2101 งานถอดแบบเครือ่งเรือน 2 (2)
Assembly Furniture Drawing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการถอดแบบจากแบบเคร่ืองเรือนอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถถอดแบบ ทําแบบฟอรมรายการ กําหนดเคร่ืองมือเคร่ืองจักร อุปกรณชวย ทําตน
แบบโมเดลและเทาของจริง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการวิธีการการถอดแบบจากแบบเครือ่งเรือนอุตสาหกรรม
2.  ถอดแบบจากแบบภาพตางๆและ  การทําแบบฟอรมรายการ
3. ทําตนแบบประเภทโมเดล เคร่ืองเรือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและวิธีการถอดแบบจากแบบเคร่ืองเรือนอุตสาหกรรมดวยแบบภาพตางๆ ทําแบบ

ฟอรม รายการวัสดุและอุปกรณ วางแผนและกําหนดเคร่ืองมือเคร่ืองจักร อุปกรณชวยในการผลิตเคร่ืองเรือนใน
เชิงอุตสาหกรรมจากแบบภาพตางๆ รวมถึงการทําตนแบบโมเดลและเทาของจริง
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3107-2102 งานออกแบบเคร่ืองเรือน 2 (3)
Furniture Design

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ องคประกอบของงานออกแบบเคร่ืองเรือน
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบ โดยใชสัดสวนของเคร่ืองเรือนสัมพันธกับสัดสวนมนุษย
3. เพ่ือไดมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด และรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ องคประกอบของงานออกแบบเคร่ืองเรือน
2. เลือกใชวัสดุในงานออกแบบเคร่ืองเรือน
3. ออกแบบ กําหนด สัดสวนของเคร่ืองเรือนใหสัมพันธกับสัดสวนมนุษย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการ วิธีการออกแบบเคร่ืองเรือน สามารถกําหนดสัดสวนเคร่ืองเรือนให

สัมพันธกับสัดสวนมนุษย เพ่ือการออกแบบและกรรมวิธีการผลิตเคร่ืองเรือน โดยคํานึงประโยชนใชสอยให
เหมาะสมกับท่ีอยูอาศัย

3107-2103 การออกแบบอุปกรณจับช้ินงาน 2 (3)
Jigs and Fixtures Design

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการวิเคราะหองคประกอบของการออกแบบอุปกรณจับช้ินงาน
2. เพ่ือใหสามารถในการออกแบบและการทําอุปกรณจับช้ินงานเคร่ืองจักรกลงานไม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธีการวิเคราะหองคประกอบของการออกแบบอุปกรณจับช้ินงาน
2. ออกแบบ ทดลองและสรางอุปกรณจับช้ินงาน
3. ออกรหัสและจัดเก็บอุปกรณจับช้ินงานและซอมแซมอุปกรณจับช้ินงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบ การทดสอบและการทําอุปกรณจับช้ินงานของเคร่ืองจักร

กลงานไมประเภทตางๆ การออกรหัสและจัดเก็บอุปกรณจับช้ินงาน การดูแลรักษาและการซอมแซมอุปกรณ
จับช้ินงานประเภทตางๆ
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3107-2104 งานผลิตเครื่องเรือนประเภทถอดประกอบ 3  (4)
Knock Down Furniture Production

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการวางแผนการผลิต และผลิตเครื่องเรือนประเภทถอดประกอบ
ในเชิงอุตสาหกรรม

2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและผลิตเคร่ืองเรือนประเภทถอดประกอบในเชิงอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการวางแผนการผลิต และผลิตเคร่ืองเรือนประเภทถอดประกอบในเชิงอุตสาห
กรรม

2. วางแผนการผลิต และผลิตช้ินสวนเคร่ืองเรือนประเภทถอดประกอบ
3. ประกอบ ติดต้ังวัสดุ อุปกรณ ขอตอ เคร่ืองเรือนและตกแตงกอนทําสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการวางแผนการผลิตและผลิตเครื่องเรือนประเภทถอดประกอบตางๆ 

ประกอบดวย โครงสรางเครื่องเรือน การประกอบ ติดต้ังวัสดุอุปกรณ ขอตอ การตกแตงเครือ่งเรือนกอนทําสี
โดยการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

3107-2105 การติดตั้งวัสดุอุปกรณเครื่องเรือนถอดประกอบ 2 (3)
Materials  and  Equipment  Fixtures

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจองคประกอบของการติดต้ังวัสดุอุปกรณเคร่ืองเรือนถอดประกอบ
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังวัสดุอุปกรณเคร่ืองเรือนถอดประกอบ การใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในการติด
ต้ัง การเลือกชนิดของวัสดุและอุปกรณ  การทําอุปกรณชวยในการติดต้ังวัสดุและอุปกรณ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจวิธีการติดต้ังวัสดุอุปกรณเคร่ืองเรือนถอดประกอบ
2. ติดต้ังวัสดุปดผิว เคลือบผิว
3. ติดต้ังอุปกรณประเภทยึดตายและอุปกรณประเภทถอดประกอบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการการติดต้ังวัสดุปดผิวเคลือบผิวและอุปกรณเครื่องเรือนประเภทยึดตายและ

ประเภทถอดประกอบ ข้ันตอนและใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในการติดต้ัง การเลือกชนิดของวัสดุและอุปกรณ
การทําอุปกรณชวยในการติดต้ังวัสดุและอุปกรณ
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3107-2106 งานเคลือบสีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 3 (4)
Industrial  Finishing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถวิเคราะหองคประกอบการเคลือบสีอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชไม เลือกใชสี ในการทําสี เคลือบสี และยอมสี
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธีการใชไม เลือกใชสี เคลือบสีอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน
2. เลือกใชไม เลือกใชสีในการทําสี เคร่ืองเรือน
3. เคลือบสีและยอมสีเคร่ืองเรือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการการเคลือบสีอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน วิธีการเลือกใชไมในการทําสีเคลือบ

และ การยอม  การเลือกใชสีสําหรับงานเคร่ืองเรือน  การเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ เชน ความแข็ง การบิดตัว
การทนแรงกระแทก เวลาแหง

3107-2107 งานผลิตเครือ่งเรือนไมจริง 3 (4)
Solid  wood  Furniture  Production

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถวิเคราะหองคประกอบของงานผลิตเคร่ืองเรือนไมจริง
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบัติงาน การถอดแบบรายการ การวางรูปแบบตัด การใชเครื่อง
มือ เคร่ืองจักรและอุปกรณจับช้ินงาน การประกอบงานโครงสราง การติดต้ังอุปกรณยึดเหน่ียว
ประเภทยึดตายและประเภทถอดประกอบ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจกระบวนการผลิตเคร่ืองเรือนจากไมจริง
2. ถอดแบบรายการ  การวางรูปแบบตัด
3. ใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรสรางอุปกรณจับช้ินงาน
4. ประกอบงานโครงสรางติดต้ังอุปกรณยึดเหน่ียวประเภทยึดตายและประเภทถอดประกอบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการงานผลิตเคร่ืองเรือนไมจริง ตามข้ันตอนต้ังแตการถอดแบบรายการ การวาง

รูปแบบ การตัด การใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักร และสรางอุปกรณจันช้ินงาน  การประกอบโครงสรางของเครื่อง
เรือนและติดต้ังอุปกรณยึดเหน่ียวประเภทยึดตายและประเภทถอดประกอบ
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3107-2108 งานผลิตเครือ่งเรือนไมแผนเรียบ 3 (4)
Panels Furniture Production

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจกระบวนการผลิตเคร่ืองเรือนท่ีวัตถุดิบเปนไมแผนเรียบ
2. เพ่ือใหสามารถ เลือกใชวัสดุและอุปกรณ สรางแบบและกําหนดระยะมาตรฐาน ควบคุมการ
ทํางานของเคร่ืองจักรกลงานไมเฉพาะดวยโปรแกรมคําส่ังเบ้ืองตน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจกระบวนการผลิตเคร่ืองเรือนท่ีวัตถุดิบเปนไมแผนเรียบ
2. สรางแบบและกําหนดระยะมาตรฐาน
3. ใชและควบคุมเคร่ืองเล่ือยแบบใบว่ิงตัด เคร่ืองปดขอบ  เคร่ืองเจาะรูแบบแถว ผลิตเคร่ืองเรือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการการผลิตเคร่ืองเรือนท่ีวัตถุดิบเปนไมประเภทไมแผนเรียบ การเลือกใชวัสดุ

และอุปกรณการสรางแบบ การกําหนดระยะมาตรฐานการทํางานของเคร่ืองจักรกลงานไมเฉพาะ เชน  เครื่อง
เล่ือยแบบใบว่ิงตัด เคร่ืองปดขอบ  เคร่ืองเจาะรูแบบแถว ท่ีมีการทํางานของการใชโปรแกรมคําส่ังเบ้ืองตน

3107-2109 โครงการงานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 3 (4)
Furniture Industry Project

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการทําโครงการงานอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน
2. เพ่ือใหมีความสามารถรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาปรับปรุงรูปแบบเคร่ืองเรือน การดําเนินการผลิต
และการนําเสนอผลงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจวิธีการทําโครงการงานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
2. รวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาเสนอขอเท็จจริงในงานโครงการ
3. ทําตนแบบเคร่ืองเรือนเปนประเภทโมเดลและตนแบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการหาขอมูลเพ่ือรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาเสนอขอเท็จจริงในงานโครงการ  การ

ทําตนแบบเคร่ืองเรือนท่ีนําเสนอผลงานเปนประเภทโมเดลหรือตนแบบ เพื่อนําไปสูการนําเสนอโครงการโดย
มีการจัดเตรียมขอมูล  โมเดล  ตนแบบ  และส่ือนําเสนอ
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3107-2110 งานไมบางอัดดัดโคง 3 (4)
Veneer Bending

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการผลิตงานไมบางอัดดัดโคง
2. เพ่ือใหสามารถเลือกชนิดของแผนไม ชนิดของเคร่ืองมือของการอัดชนิดของกาว และอุปกรณยึด
และระยะความโคงของการดัด

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. ใชเคร่ืองอัดดัดโคงประเภทเคร่ืองอัดรอนและเคร่ืองอัดเย็น
2. คํานวณระยะความโคงของการดัด
3. เลือกชนิดของกาวในงานไมบางอัดดัดโคงและอุปกรณยึด
4. สรางเคร่ืองมืออัดดัดโคงประเภทอัดเย็น

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการใชเคร่ืองอัดดัดโคงประเภทเคร่ืองอัดรอนและอัดเย็น เลือกชนิดของแผนไม

(VENEER)  ชนิดของเคร่ืองมือของการอัด  ชนิดของกาว และอุปกรณยึดและระยะความโคงของการอัดดัดโคง
และสรางเคร่ืองมือไมบางในงานเคร่ืองเรือน

3107-2111 งานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานไม 2 (2)
Main wood working Machine Maintenance

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการบํารุงเคร่ืองจักรกลงานไม
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกวัสดุประเภทหลอล่ืนและอุปกรณท่ีใชในการบํารุงเคร่ืองจักร  การตรวจ
สอบความเส่ือมของซีล แผนเพลท แหวนตางๆ  ตรวจเช็คระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส  ขอ
ควรระวังการบํารุงรักษา

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เลือกประเภทสารหลอล่ืนและอุปกรณท่ีใชในการบํารุงเคร่ืองจักร
2. ตรวจสอบความเส่ือมของซีล แผนเพลท แหวนตางๆ ระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3. บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานไม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและจําแนก ประเภทวัสดุท่ีชวยในการหลอลืนท่ีใชกับเคร่ืองจักรท่ีมีความเร็วรอบสูง

การตรวจสอบและเปล่ียนแผนซีล แผนเพลท และแหวนตางๆ การตรวจสอบระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
ขอควรระวังในการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานไม
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3107-2112 งานบุนวมเครือ่งเรือน 3 (4)
Furniture Upholstery

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการบุนวมเกาอ้ีและโซฟา
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชวัสดุอุปกณและเคร่ืองมืองานบุนวมเคร่ืองเรือน การขึ้นโครงไม การติดต้ัง
ขดลวดสปริง การทําแบบและบุฟองนํ้า  การทําแบบและหุมหนัง ผาและพีวีซี การบํารุงรักษา

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เลือกใชวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือบุนวมเคร่ืองเรือน
2. ข้ึนโครงไม และติดต้ังขดลวดสปริง
3. ทําแบบและบุฟองนํ้า  ทําแบบและหุมหนัง ผาและพีวีซี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการบุนวมประเภทเกาอ้ีและโซฟา การเลือกใชวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือให

เหมาะสมกับงาน การวางแบบประกอบข้ึนโครงไม และการติดต้ังขดลวดสปริง  การทําแบบและบุฟองนํ้า  การ
ทําแบบและหุมหนัง ผาและพีวีซี รวมไปถึงการบํารุงรักษางานบุนวมประเภทเกาอ้ีและโซฟา

3107-2113 นิวเมติกส 2 (2)
Pneumatics

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติกส
2. เพ่ือใหมีความสามารถอานวงจรสัญญาลักษณและชนิดวาวลตางๆควบคุมการทํางานของระบบ
นิวเมติกส ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจคุณสมบัติทางฟสิกสและหนาท่ี หลักการทํางานของระบบนิวเมติกส
2. อานวงจรสัญลักษณ และชนิดวาวลตางๆท่ีควบคุมการทํางานของระบบนิวเมติกส
3. ควบคุมการทํางานของระบบนิวเมติกสตามเง่ือนไขท่ีกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทํางานของชุดควบคุมความดันและ ชุดควบคุมอัตราการไหล การทํางานของ

หมอกรองอากาศ  อุปกรณการทํางาน  การอานวงจรสญัลักษณ และชนิดวาวลตางๆควบคมุการทํางานของ
ระบบนิวเมติกส
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3107-2114 งานกลึงไม 3 (3)
Wood Turning Work

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรกลงานกลึงไม
2. เพ่ือใหสามารถกลึงไม เปนรูปทรงแบบตาง ๆ เพ่ือประกอบการผลิตงานเคร่ืองเรือน และงานตก
แตงภายใน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานรอบครอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการ วิธีการกลึงไม  การเลือกใชวัสดุ เคร่ืองมืองานกลึงไม
2. ใชเคร่ืองกลึงไม  กลึงไม รูปทรงตามแบบท่ีกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการงานกลึงไม การใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลงานกลึง คุณสมบัติของวัสดุท่ีนํา

มาใชกลึง งานกลึงรูปทรงแบบตาง ๆ เพ่ือประยุกตใชในงานตกแตงภายใน และเคร่ืองเรือน

3107-2115 ประมาณการตนทุนการผลิตเครื่องเรือน 3 (3)
Cost Estimation

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการประมาณราคาตนทุนการผลิต เคร่ืองเรือน
2. เพ่ือใหสามารถถอดแบบ แยกรายการวัสดุและอุปกรณ ประมาณคาแรงงานคน เคร่ืองจักรกลงาน
ไม คาโสหุย กําไรและภาษี ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการประมาณราคา

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจองคประกอบของการประมาณราคาตนทุนการผลิตเคร่ืองเรือน
2. ถอดแบบ แยกรายการวัสดุและอุปกรณ
3. ประมาณการคาแรงงานคน เคร่ืองจักรกลงานไม คาโสหุย กําไรและภาษี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการประมาณการ ตนทุนการผลิตเครือ่งเรือน ประกอบดวยการถอดแบบ และการแยกราย

การวัสดุและอุปกรณ  ประมาณการคาแรงงานคน เคร่ืองจักรกลงานไม   คาโสหุย กําไรและภาษี ของปจจัยพ้ืน
ฐานท่ีเก่ียวของกับการประมาณการตนทุการผลิตเคร่ืองเรือน
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3107-2116 เทคโนโลยี ซีเอ็นซี 2 (2)
CNC Technology

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานเครือ่งจักรกลงานไมควบคมุดวย ซีเอ็นซี ระบบโคออดิเนท
การเขียนโปรแกรมสั่งงาน

2. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมส่ังงาน ควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรกลงานไม ระบบซีเอ็นซี
ระบบโคออดิเนท

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานเครือ่งจักรกลงานไมท่ีระบบควบคมุดวยซีเอ็นซี
2. เขียนโปรแกรม ควบคุมการทํางานของเคร่ืองซีเอ็นซี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการควบคุมระบบเชิงตัวเลข หลักการทํางานของสวนประกอบท่ีทําหนาท่ีควบคุมเคร่ือง

จักรกลงานไมท่ีระบบควบคุมดวยซีเอ็นซี ระบบโคออดิเนท แกนปอน แกนขบั อุปกรณวัด อุปกรณเปล่ียน
เคร่ืองมือ ขอดีขอเสียของเคร่ืองจักรกลงานไมท่ีควบคุมดวย ระบบซีเอ็นซี ระบบโคออดิเนท การกําหนดมิติ
การเขียนโปรแกรม เอน ซ ีโปรแกรมดวยคําสั่ง

3107-2117 ไฟฟาโรงงาน 2 (2)
Shop Electricity

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการติดต้ัง ควบคุมอุปกรณไฟฟา บํารุงรักษา ระบบไฟฟาโรงงานเบ้ืองตน
2. เพ่ือใหมีความสามารถอานวงจรไฟฟาและ ติดต้ังอุปกรณไฟฟาท่ีใชกับเคร่ืองมือกลและเคร่ือง
จักรกลงานไม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจระบบไฟฟาโรงงานเบ้ืองตน
2. อานวงจรไฟฟา ติดต้ังอุปกรณไฟฟาท่ีใชกับเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลงานไม
3. ซอมบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาในโรงงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ ติดต้ังอุปกรณติดต้ังไฟฟาท่ีใชควบคุมเคร่ืองมือและคร่ืองจักรกลงานไม     การตอสาย

ไฟฟาเขาสวิตชควบคุมมอเตอร การกลับทางหมุน การใชเคร่ืองมือวัดไฟฟา  การซอมบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟา
และไฟฟาแสงสวางในโรงงาน
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3107-2118 การจัดการและบริหารโรงงาน 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีเขาใจการจัดการและการบริหารในระบบโรงงาน
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและพัฒนาระบบงานบริหารงาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจองคประกอบของการจัดการ บริหารงานในระบบโรงงาน
2. ควบคุมประสานงานเพ่ือการผลิตเคร่ืองเรือน
3. วางแผน พัฒนางานบุคคล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการจัดการและการบริหารงานในระบบโรงงาน การวางแผนดานการจัดการ การบริหาร

ดานงานบุคคล การควบคุมและประสานงานการผลิตเครื่องเรือน การจัดการดานการเงิน การตลาด สวัสดิการ
ความปลอดภัยและการประเมินผลงาน

3107–2119 กลศาสตรวิศวกรรม 3 (3)
Engineering Mechanics

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการดานกลศาสตร ระบบแรง ความสมดุลย  ความเสียดทาน
2. เพ่ือใหมีความสามารถวิเคราะหแรงลัพธ  แรงเสียดทาน จุดศนูยถวง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคํานวณดวยความละเอียดและรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจองคประกอบของงานดานกลศาสตรเชนระบบแรง ความสมดุลย ความเสียดทาน
2. คํานวณแรงลัพธ  แรงเสียดทาน จุดศนูยถวง และคาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและเรียนรูถึง การคาํนวณระบบแรง แรงลัพธ สมดุล สมดุลยโครงสราง สมดุลยเคร่ือง

กล  ความเสียดทานและแรงเสียดทานในเคร่ืองกล จุดศนูยถวง คาน
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3107-2120 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบเครื่องเรือน 3 (3)
Computer  Aided  Furniture  Drawing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสรงและการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการเขียนแบบเคร่ืองเรือน
2. เพ่ือใหสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูป เขียนแบบเคร่ืองเรือน เขียนภาพ 3 มิติ งานโครง
สรางสวนประกอบเคร่ืองเรือน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจองคประกอบของคอมพิวเตอร เพ่ือการเขียนแบบเคร่ืองเรือน
2. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการเขียนแบบเคร่ืองเรือน
3. เขียนภาพ 3 มิติ งานโครงสราง และสวนประกอบเคร่ืองเรือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการการออกแบบเคร่ืองเรือนดวยโปรแกรมสําเร็จรูปฎิบัติการเขียนภาพ 3

มิติ  การเขียนโครงสราง และสวนประกอบเคร่ืองเรือนกําหนดสัญลักษณตาง ๆ ของงานเคร่ืองเรือนดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป

3107-4101 ปฏิบัติงานผลิตเครือ่งเรือน  1 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบเครื่องเรือน การเลือกวัสดุอุปกรณงานเคร่ือง
เรือน การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกลในการผลิตช้ินสวนเคร่ืองเรือน

3. เพ่ือใหสามารถผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑเครื่องเรือนดวยเครื่องมือเบ้ืองตนและเครื่องมือกล ตาม
แบบท่ีกําหนดและวัดตรวจสอบช้ินสวนตามมาตรฐาน

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความปลอด
ภัยและรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑเครื่องเรือนดวยเครื่องมือเบ้ืองตนและเครื่องมือกลโดยทําตามกฎ
ระเบียบของสถานประกอบการ

2. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบเครื่องเรือน การเลือกวัสดุอุปกรณงานเคร่ืองเรือน การใช
เคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกลในการผลิตช้ินสวนเคร่ืองเรือน

3. ผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑเครื่องเรือนดวยเครื่องมือเบ้ืองตนและเครื่องมือกล ตามแบบที่กําหนด
และวัดตรวจสอบช้ินสวนตามมาตรฐาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน การอานแบบเขียนแบบเคร่ืองเรือน การ

เลือกวัสดุอุปกรณงานเคร่ืองเรือน การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกลในการผลิตช้ินสวนเคร่ืองเรือนการ
ซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกล ความความปลอดภัยในการทํางาน

3107-4102 ปฏิบัติงานผลิตเครื่องเรือน  2 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบเครื่องเรือน การเลือกวัสดุอุปกรณงานเคร่ือง
เรือน การใชเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลในการผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน

3. เพ่ือใหสามารถผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองเรือนดวยเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกล ตามแบบท่ีกําหนด
และวัดตรวจสอบคุณภาพงานตามมาตรฐาน

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความปลอด
ภัยและรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องเรือนดวยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลโดยทําตามกฎระเบียบ
ของสถานประกอบการ

2. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบเครื่องเรือน การเลือกวัสดุอุปกรณงานเคร่ืองเรือน การใช
เคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลในการผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน

3. ผลิตช้ินสวนผลิตภัณฑเคร่ืองเรือนดวยเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกล ตามแบบท่ีกําหนดและวัด
ตรวจสอบคุณภาพงานตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน การอานแบบเขียนแบบเคร่ืองเรือน การ

เลือกวัสดุอุปกรณงานเครื่องเรือน การใชเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลในการผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองเรือนการ
ซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกล ความความปลอดภัยในการทํางาน

3107-4103 ปฏิบัติงานผลิตเครื่องเรือน  3 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบเครือ่งเรือน การเลือกวัสดุอุปกรณงานเคร่ืองเรือน การใช
เคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลในการผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองเรือนในเชิงอุตสาหกรรม



สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนและการตกแตงภายใน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

85

3. เพ่ือใหสามารถผลิตผลิตภัณฑเครื่องเรือนดวยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในเชิงอุตสาหกรรม 
ตามแบบท่ีกําหนดและวัดตรวจสอบคุณภาพงานตามมาตรฐาน

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความปลอด
ภัยและรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องเรือนดวยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลโดยทําตามกฎระเบียบ
ของสถานประกอบการ

2. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบเครื่องเรือน การเลือกวัสดุอุปกรณงานเคร่ืองเรือน การใช
เคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองเรือนในเชิงอุตสาหกรรม

3. ผลิตช้ินสวนผลิตภัณฑเคร่ืองเรือนดวยเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกล ตามแบบท่ีกําหนดและวัด
ตรวจสอบคุณภาพงานตามมาตรฐานในเชิงอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน การอานแบบเขียนแบบเคร่ืองเรือน การ

เลือกวัสดุอุปกรณงานเครื่องเรือน การใชเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในการผลิตผลิตภัณฑเครื่องเรือนใน
เชิงอุตสาหกรรม การซอม บํารุงรักษาเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกล ความความปลอดภัยในการทํางาน

3107-4104 ปฏิบัติงานผลิตเครื่องเรือน  4 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงาน การวางแผน การควบคมุงานในโรงงานผลิต
ผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผน การควบคุมงาน การแยกงานจากแบบเคร่ืองเรือน การเลือก
วัสดุอุปกรณงานเครื่องเรือน การกําหนดเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในการผลิตผลิตภัณฑ
เคร่ืองเรือนในเชิงอุตสาหกรรม

3. เพ่ือใหสามารถควบคุมการผลิตผลิตภัณฑเครื่องเรือนดวยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในเชิง
อุตสาหกรรม ตามแบบท่ีกําหนดและจัดระบบวัดตรวจสอบคุณภาพงานตามมาตรฐาน

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความปลอด
ภัยและรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานควบคุมการผลิตผลิตภัณฑเครื่องเรือนดวยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลโดยทําตาม
กฎระเบียบของสถานประกอบการ

2. เขาใจหลักการวางแผน การควบคุมงาน การแยกงานจากแบบเคร่ืองเรือน การเลือกวัสดุอุปกรณ
งานเครื่องเรือน การกําหนดเครื่องมือกลและเคร่ืองจักรกลในการผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองเรือนใน
เชิงอุตสาหกรรม
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3. ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑเครื่องเรือนดวยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในเชิงอุตสาหกรรม 
ตามแบบท่ีกําหนดและจัดระบบวัดตรวจสอบคุณภาพงานตามมาตรฐาน การจัดระบบความ
ความปลอดภัยในการทํางานในโรงงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการวางแผน การควบคุมงาน การแยกงานจากแบบเครือ่งเรือน การ

เลือกวัสดุอุปกรณงานเคร่ืองเรือน การกําหนดเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลในการผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน
ในเชิงอุตสาหกรรม การวางแผนการซอม บํารุงรักษาเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกล การจัดระบบความความ
ปลอดภัยในการทํางานในโรงงาน

3107-2201 ออกแบบตกแตงภายในบานพักอาศัย 2 (3)
(Housing Interior Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบตกแตง กําหนดพ้ืนท่ีใชสอยภายในอาคารพักอาศัย
2. เพ่ือใหสามารถจัดวางเคร่ืองเรือนสัมพันธกับวัสดุ อุปกรณในการตกแตง  สรางหุนจําลอง นํา
เสนอผลงานการออกแบบตกแตงภายใน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลในการออกแบบตกแตงภายใน
มาตรฐานรายวิชา

1. ออกแบบวางผังกําหนดพ้ืนท่ีใชสอยในบานพักอาศัย
2. ออกแบบเคร่ืองเรือนในบานพักอาศยั
3. จัดวางเคร่ืองเรือน ตามหลักการออกแบบตกแตงภายใน
4. กําหนดรายละเอียดวัสดุท่ีใชในการตกแตงภายใน
5. นําเสนอผลงานการออกแบบตกแตงภายในพรอมหุนจําลอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบ การจัดพ้ืนท่ีใชสอย มาตรฐานขนาดสัดสวนเคร่ืองเรือน

การจัดวางเคร่ืองเรือนใหสัมพันธ กําหนดวัสดุ อุปกรณในงานตกแตง การจัดองคประกอบในการตกแตงหอง
ตางๆภายในบานพักอาศัย การออกแบบตกแตงหองตางๆ ภายในบานพักอาศัย การลงสี ทําหุนจําลองนําเสนอ
ผลงานการออกแบบตกแตงภายใน

3107-2202 ออกแบบตกแตงภายในสํานักงาน 2 (3)
(Office Interior Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบ วางแผน  และลําดับข้ันตอนการตกแตงภายใน  อาคาร
สํานักงาน และอาคารสาธารณะ
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2. เพ่ือใหมีความสามารถ ออกแบบ  แสดงรูปแบบตาง ๆ ของการจัดวางเคร่ืองเรือน  การจัดตกแตง
ภายในหองของชุดเคร่ืองเรือนประเภทเคล่ือนท่ี  ประเภทติดต้ังถาวรและประเภทถอดประกอบ
ภายในหองของอาคารสาํนักงานและอาคารสาธารณะ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ  สะอาด  และปลอดภัย  มีความ
ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรม  ในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบการตกแตงภายใน การจัดวาง  กําหนดมาตรฐานเครือ่งเรือน
2. ออกแบบรูปแบบของเคร่ืองเรือนเขียนแบบ  2 มิติ,  3  มิติ  และทัศนียภาพในงานตกแตง
ภายใน

3. กําหนดสัญลักษณลงสีแบบในงานออกแบบตกแตงภายใน
4. ออกแบบตกแตงภายใน การจัดวางเครื่องเรือนในอาคารสํานักงานและอาคารสาธารณะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการการออกแบบตกแตงภายในอาคารสํานักงานและอาคารสาธารณะ

องคประกอบในการออกแบบตกแตงภายใน  และแนวทางในการออกแบบตกแตงภายใน  เก่ียวกับชนิดการจัด
วางเคร่ืองเรือน และการจัดตกแตงภายในหองของเคร่ืองเรือนประเภทเคล่ือนท่ี ประเภทติดต้ังถาวร และ
ประเภทถอดประกอบภายในหองตาง ๆ ของอาคารสํานักงาน และอาคารสาธารณะ

3107-2203 เขียนแบบตกแตงภายในบานพักอาศัย 3 (4)
Housing  Interior  Drawing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมี ความเขาใจหลักการและวิธีการเขียนแบบตกแตงภายในบานพักอาศยั
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเขียนแบบเคร่ืองเรือน ผังพ้ืน รูปดาน รูปตัด รูปขยาย ของเคร่ือง
เรือน เขียนรายการประกอบแบบกําหนดรายละเอียดงานตกแตงภายในอาคารพักอาศัยและเคร่ือง
เรือน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลในการเขียนแบบตกแตงภายในบานพัก
อาศัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแบบผังพ้ืน รูปดาน รูปตัด รูปขยายงานตกแตงภายในบานพักอาศัย
2. เขียนแบบเคร่ืองเรือน รูปดาน รูปตัด รูปขยาย กําหนดรายละเอียดประกอบ
3. เขยีนรายการประกอบแบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการเขียนแบบตกแตงภายใน เก่ียวกับสัญลักษณท่ีใชในแบบตกแตงภายใน เขียน

แบบเคร่ืองเรือนประเภทยึดติดกับท่ี ( Built- in )       เคล่ือนท่ี        ถอดประกอบภายในหองของอาคารพักอาศัย



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

88

ปฏิบัติการเขียนแบบตกแตงภายใน แสดง ผังพ้ืน  รูปดาน รูปตัด รูปขยาย รายละเอียดเครื่องเรือน  สัญลักษณ
รายการประกอบแบบ

3107-2204 เขยีนแบบตกแตงภายอาคารในสํานักงาน 3 (4)
Office Interior Drawing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการและทฤษฎีการเขยีนแบบตกแตงภายในศึกษางานเขยีนแบบ  โดย
เนนหลักวิธีการเขียนแบบตกแตงภายใน แบบขยายรายละเอียด และวิธีกําหนดแบบ

2. เพ่ือใหม่ีความสามารถเขียนแบบ  แสดงรูปแบบตาง ๆ ของการจัดวางเคร่ืองเรือน การจัดตกแตง
ภายใน หองของชุดเคร่ืองเรือนประเภทเคล่ือนท่ี ประเภทติดต้ังถาวร และประเภทถอดประกอบ
ภายในหองของอาคารสาํนักงาน และอาคารสาธารณะ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบครอบ  สะอาดและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขียนแบบการตกแตงภายใน  การจัดวางกําหนดมาตรฐานเคร่ืองเรือน
2. กําหนดสัญลักษณ ขนาดสัดสวน ลงสีแบบในงานตกแตงภายใน
3. เขียนรูปแบบของเคร่ืองเรือน ภาพดาน และภาพตัด เขียนภาพ 2 มิติ 3 มิติ และ ทัศนียภาพ
4. เขียนแบบตกแตงภายใน แบบขยายรายละเอียด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการการเขียนแบบตกแตงภายใน ศึกษางานเขียนแบบ โดยเนนหลักวิธี

การเขียนแบบตกแตงภายในแบบขยายรายละเอียด และวิธีกําหนดใหมีความถูกตองพรอมท่ีจะนําไปใชงานจริง
ในงานตกแตงภายใน เก่ียวกับชนิดการจัดวางเคร่ืองเรือน และการจัดตกแตงภายในหองของเคร่ืองเรือน
ประเภทเคล่ือนยาย ประเภทติดต้ังถาวร และประเภทถอดประกอบ ในหองตาง ๆ ของอาคาร สํานักงานและ
อาคารสาธารณะ โดยการเขียนแบบแสดงผิวพ้ืน รูปดาน รูปตัด รูปขยายรายละเอียดรูปทัศนียภาพและการทํา
หุนจําลอง

3107-2205 การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ 3 (4)
Exhibition and Display

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ วิเคราะหพ้ืนท่ี เตรียม
พ้ืนท่ี เลือกใชวัสดุอุปกรณ การใชสื่อโฆษณา และการประชาสัมพันธ

2. เพ่ือใหสามารถออกแบบ เขียนแบบ ทําหุนจําลองเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ สรางสรรค ตรงตอเวลา
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ
2. วิเคราะหพ้ืนท่ี เตรียมพ้ืนท่ี เลือกใชวัสดุ อุปกรณ
3. ออกแบบ เขียนแบบ ทําหุนจําลองเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ การเตรียมพ้ืนท่ี การ

วิเคราะหพ้ืนท่ี การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ แสง ส ี เสียง การใชสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธการออกแบบ
เขียนแบบ ทําหุนจําลอง เพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ

3107-2206 ออกแบบผลิตภัณฑเพ่ืองานตกแตงภายใน 2 (3)
Decoration Product Design

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการออกแบบผลิตภัณฑเพ่ืองานตกแตงภายใน
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณในการออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบเขียนแบบ ยอ ขยาย 
และแยกช้ินสวนตาง ๆ นําเสนอผลงานผลิตภัณฑในรูปของแบบ และโมเดล

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานประณีตเรียบรอย ริเริ่มสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา

1. ออกแบบผลิตภัณฑเพ่ืองานตกแตงภายใน
2. เขียนแบบ ยอ ขยาย และแยกช้ินสวนผลิตภัณฑ
3. นําเสนอผลงานผลิตภัณฑในรูปของแบบและโมเดล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบผลิตภัณฑเพ่ืองานตกแตงภายใน การเลือกใชวัสดุอุปกรณ

ในการออกแบบผลิตภัณฑ การเขียนแบบยอ ขยายและแยกชิ้นสวนตาง ๆ นําเสนอผลงานผลิตภัณฑในรูปของ
แบบและโมเดล

3107-2207 การเขียนแบบตกแตงภายในดวยคอมพิวเตอร 3  (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิธีการเขียนภาพ 3 มิติ ดวยคอมพิวเตอร
2. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการเขียนแบบตกแตงภายใน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานประณีตเรียบรอย ริเริ่มสรางสรรค

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนภาพ 3 มิติ ดวยคอมพิวเตอร
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2. เขียนแบบโครงสรางเครื่องเรือน สวนประกอบของงานตกแตงภายในอาคารบานพักอาศัยและ
อาคาร สํานักงานงานดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับหลักการข้ันตอนการเขียนภาพ 3 มิติ ดวยคอมพิวเตอร ใชโปรแกรม

สําเร็จรูปในการเขียนแบบโครงสรางสวนประกอบของเครื่องเรือนภายในอาคารบานพักอาศัยและอาคารสํานัก
งาน

3107-2208 การออกแบบเขียนแบบสถาปตยกรรมภายใน 1 3 (4)
Interior Architectural Drawing and Design 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบตกแตงภายในอาคารขนาดกลาง
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบตกแตงภายในอาคารขนาดกลางและทําหุนจําลองแสดงการจัดวางเคร่ือง
เรือน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลในการเขียนแบบสถาปตยกรรมภายใน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขยีนแบบตกแตงภายในอาคารขนาดกลาง
2. ออกแบบตกแตงภายในอาคารขนาดกลาง
3. เลือกใชวัสดุตกแตงและอุปกรณ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการและกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมภายใน เก่ียวกับการใชพ้ืนท่ีแบบ

อยางการตกแตงรูปทรงเคร่ืองเรืทอนการกําหนดโครงสี การเลือกวัสดุตกแตงบาน ผนัง เพดานและสวนของ
อาคารใหสอดคลองกับระบบอุปกรณอาคาร สําหรับอาคารพักอาศัยสํานักงาน รานคาอาคารพาณิชย ออกแบบ
รางแบบเขียนแบบสถาปตยกรรมภายในอาคารพักอาศัยนําเสนอ ผลงานออกแบบพรอมหุนจําลอง

3107-2209 การออกแบบเขียนแบบสถาปตยกรรมภายใน 2 3 (4)
Interior Architectural Drawing and Design 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย  และอาคารสาธารณะขนาด
ใหญ

2. เพ่ือใหสามารถ ออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย และอาคารสาธารณะขนาดใหญและทํา
หุนจําลองแสดงการจัดวางเคร่ืองเรือน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย  และอาคารสาธารณะขนาดใหญ
2. ออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย และอาคารสาธารณะขนาดใหญ
3. ทําหุนจําลอง แสดงการจัดวางเคร่ืองเรือน
4. เลือกใหวัสดุตกแตงและอุปกรณ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการออกแบบโครงสรางสําหรับงานตอเติม ตกแตงบานพักอาศัย โรงแรม โรง

พยาบาล หอประชุม ศูนยการคา ใหสอดคลองกับระบบอุปกรณอาคารท่ีซับซอนการกําหนดบรรยากาศของการ
ตกแตง รูปแบบเคร่ืองเรือน โครงการสีวัสดุตกแตงและศิลปวัตถุท่ีใชตกแตงประกอบ ออกแบบรางแบบเขียน
แบบ นําเสนอผลงานออกแบบตามกระบวนการพรอมหุนจําลอง

3107-2210 โครงการออกแบบตกแตงภายใน 3 (4)
Cost Estimation of Furniture Production

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการทําโครงการ การหาขอมูลรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุง การ
ออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน

2. เพ่ือใหสามารถในการดําเนินการออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน และการนําเสนอผลงาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบครอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน การจัดวางกําหนดมาตรฐานเคร่ืองเรือน
2. เขียนแบบรูปแบบของเคร่ืองเรือน ภาพดานและภาพตัด เขียนภาพ 2 มิติ 3 มิติ และทัศนียภาพ  ใน
งานตกแตงภายใน

3. กําหนดสัญลักษณ ลงสีแบบในงานตกแตงภายใน
4. ออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน การจัดวางเคร่ืองเรือน การกําหนดมาตรฐานเคร่ืองเรือน ใน
อาคารบานพักอาศัยอาคารสํานักงาน และอาคารสาธารณะไดเหมาะสมตามหลักการ

5. นําเสนอผลงานการออกแบบตกแตงภายใน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบออกแบบตกแตงภายใน การวางแผนการดาํเนินการตก
แตงภายใน โดยเริ่มจากการศึกษาตนแบบ การอานแบบ การเขียนแบบ การดําเนินการจัดวางเคร่ืองเรือนภายใน
อาคารบานพักอาศัย อาคารสาํนักงานและอาคารสาธารณะและการนําเสนอผลงานการตกแตงภายในภายใตคํา
แนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

92

3107-2211 ออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน มาตรฐาน สัดสวน เคร่ืองเรือน
2. เพ่ือใหสามารถจัดวาง ออกแบบเขียนแบบเคร่ืองเรือนภาพดาน ภาพตัด การเขียนภาพ 2 มิติ 3 มิติ 
และทัศนียภาพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความมีระเบียบ รอบคอบ ริเริ่มสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา

1. กําหนดขนาดสัดสวน สัญลักษณเคร่ืองเรือนมาตรฐานในงานตกแตงภายในการกําหนด
2. เขียนแบบ ภาพดาน ภาพตัด เขียนภาพ 2 มิติ 3 มิติ และทัศนียภาพและลงสีแบบตกแตงภายใน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน การจัดวางเคร่ืองเรือน มาตรฐาน

ขนาดสัดสวนเคร่ืองเรือน การเขียนแบบเคร่ืองเรือนภาพดาน ภาพตัด การเขียนภาพ 2 มิติ 3 มิติ และทัศนียภาพ
การกําหนดสัญลักษณ ลงสีแบบตกแตงภายใน

3107-2212 การจัดการและบริหารงานตกแตงภายใน 1 3 (4)
Interior Decoration Management

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการจัดการบริการงาน ตกแตงภายใน วิเคราะหรายละเอียดการตกแตงภายใน
2. เพ่ือใหสามารถกําหนดแผนงานการตกแตง ตรวจสอบและควบคุมการตกแตงภายใน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความมีระเบียบ รอบคอบ ริเริ่มสรางสรรค

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหรายละเอียดการตกแตงภายใน
2. กําหนดแผนงานการตกแตงภายใน
3. ควบคมุการตกแตงภายใน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการการจัดการและวิเคราะหรายละเอียดการตกแตงภายใน กําหนดแผน

งาน การตกแตงภายใน  ตรวจสอบและควบคุมการตกแตงภายใน
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3107-2213 การดําเนินการตกแตงภายใน 1 3  (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบ ออกแบบ จัดการและพัฒนาเทคนิควิธีการทํางานตกแตง
ภายในท่ีพักอาศัยและสํานักงาน

2. เพ่ือใหสามารถจําแนกวัสดุ อุปกรณงานตกแตงภายใน การประมาณการและการทําหุนจําลอง
การจัดเคร่ืองเรือน และตกแตงภายในท่ีพักอาศัยและสํานักงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ สะอาด และปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรม  ในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขียนแบบออกแบบจัดการและพัฒนาเทคนิควิธีการทํางานตกแตงภายในท่ีพัก
อาศัย และสาํนักงาน

2. เขียนแบบออกแบบ งานตกแตงภายในท่ีพักอาศัย และสาํนักงาน
3. จําแนกวัสดุและอุปกรณงานตกแตงภายในท่ีพักอาศัยและสํานักงาน
4. ประมาณการงานตกแตงภายในท่ีพักอาศัยและสํานักงาน
5. จัดทําหุนจําลอง การจัดเคร่ืองเรือน ในงานตกแตงภายในบานพักอาศยั และสาํนักงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบ ออกแบบจัดการและพัฒนาเทคนิควิธีการทํางาน ตกแตง

ภายในท่ีพักอาศัย และสาํนักงาน ในการเขียนแบบออกแบบ จําแนกรายการวัสดุและอุปกรณ ประมาณการ และ
จัดทําหุนจําลองการจัดวางเคร่ืองเรือน ในงานตกแตงภายในท่ีพักอาศัย และสาํนักงาน ไดอยางถูกตองเหมาะสม

3107-2214 หุนจําลอง 2 (2)
MODEL

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกประเภทของหุนจําลอง การเลือกใชวัสดุ อุปกรณและเคร่ือง
มือ ข้ันตอนและเทคนิคการทําหุนจําลอง

2. เพ่ือใหสามารถทําหุนจําลอง ในงานเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ สะอาด และปลอดภัย มีความตระหนัก
ถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรม ในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกประเภทของหุนจําลอง
2. เลือกใชวัสดุ  อุปกรณทําหุนจําลองไดอยางเหมาะสม
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3. สรางหุนจําลองเคร่ืองเรือนและงานตกแตงภายใน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการจําแนกประเภทของหุนจําลอง คุณสมบัติของวัสดุตาง ๆ อุปกรณ
เคร่ืองมือการทําหุนจําลอง การคาํนวณหาขนาดสวนประกอบตาง ๆ วิธีการถายแบบ (lay Out) การสรางหุน
จําลองงานเคร่ืองเรือนและงานตกแตงภายใน

3107-2215 การจัดองคประกอบศิลป 2 (2)
Principle of Art Composition

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบจัดองคประกอบ 2 มิติ  และ  3 มิติ
2. เพ่ือใหสามารถ ใชส ี ดินสอ กระดาษและวัสดุอื่น ๆ สรางรูปดุนนูน และลอยตัว
3. มีกิจนิสัยท่ีดีมีความรับผิดชอบริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. ออกแบบจัดองคประกอบ (Principle of Design)
2. จัดองคประกอบงาน 2 มิติดวยการใชดินสอ และระบายสี
3. จัดองคประกอบงาน 3 มิติดวยการใชกระดาษ หรือวัสดุอ่ืน ๆ สรางรูปดุนนูน และลอยตัว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบ จัดองคประกอบศิลป 2 มิติ และ 3 มิติ ดวยการใชสี

ดินสอ กระดาษและวัสดุอื่น ๆ สรางรูปดุนนูน ลอยตัว สงเสริมการใชคอมพิวเตอร

3107-2216 วัสดุ–อุปกรณงานตกแตงภายใน 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใช เลือกใชวัสดุ อุปกรณตกแตง เคลือบผิว บุพ้ืนผิว ปดพ้ืนผิว วัสดุ
ยึดเหนียวงานตกแตงภายใน

2. เพ่ือใหสามารถในการเลือกใชวัสดุอุปกรณในการติดต้ังงานตกแตงภายในประเภทยึดติดกับท่ี  
ถอดประกอบและเคล่ือนท่ี

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบครอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจลักษณะสมบัติและประโยชนใชสอยของวัสดุและอุปกรณงานตกแตงภายใน
2. แยกรายการวัสดุ และอุปกรณท่ีจะใชในงานตกแตงภายใน จากแบบ
3. กําหนดชนิดขนาดและประมาณการวัสดุและอุปกรณงานตกแตงภายใน
4. เลือกใชบํารุงรักษา  และจัดเก็บวัสดุ และอุปกรณงานตกแตงภายใน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของชนิด ขนาด คุณสมบัต ิ การจัดเตรียม การเลือกใช การบํารุงการศึกษาและการจัด

เก็บวัสดุอุปกรณ งานเคร่ืองเรือนประเภทติดตาย ถอดประกอบ และเคล่ือนยายชนิดตาง ๆ วัสดุตกแตงภายใน
การติดต้ังวัสดุอุปกรณยึดเหน่ียวการบุพ้ืนผิวปดพ้ืนผิว และการเคลือบผิวท่ีใชในงานตกแตงภายใน

3107-2217 ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบาน 2  (2)
Folklore art and Crafts

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนก ธรรมชาติของงานศิลปหัตถกรรมพ้ืนฐาน ของไทยในภูมิ
ภาคตาง ๆ

2. เพ่ือใหสามารถเก็บรักษางานศิลปหัตถกรรม และนํามาใชกับงานเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนก ธรรมชาติของงานศิลปหัตถกรรมพ้ืนฐาน ของไทยในภูมิภาคตาง ๆ
2. เก็บรักษาและการนํางานศิลปหัตถกรรมพ้ืนบานมาใชกับงานเคร่ืองเรือน
3. นํางานศิลปหัตถกรรมพื้นฐานมาจัดทําเครื่องเรือนและตกแตงภายใน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการจําแนก ธรรมชาติของงานศิลปหัตถกรรมพ้ืนฐานของไทยในภูมิภาคตางๆ ประวัติความ

เปนมาตลอดจนวัสดุ และวิธีการทํา การเก็บรกัษา หนาท่ีใชสอยและการเลือกมาใชในงานเคร่ืองเรือน และตก
แตงภายใน

3107-2218 ประมาณราคา 2 (2)
Cost estimation

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหระบบและปจจัยการประมาณราคา
2. เพื่อใหสามารถประมาณราคาจากราคาตนทุน ราคารวม คาแรงงาน คาดําเนินการ คาภาษ ีกําไร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคํานวณดวยความละเอียดและรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจองคประกอบระบบและปจจัยการประมาณราคา
2. คํานวณราคาตนทุน คาแรงงาน คาดําเนินการ คาภาษ ีกําไรราคารวม
3. แยกรายการวัสดุและอุปกรณ
4. สรางเง่ือนไขสัญญาและวิธีจายเงิน
5.  เสนอราคางานเคร่ืองเรือน เพ่ือการประมูล
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและรูปแบบ ระบบและปจจัยการประมาณราคา การประมาณราคาแบบคราวๆ ราคาตน

ทุน ราคารวม เง่ือนไขสัญญาและวิธีจาย รวมถึงการแยกรายการวัสดุและอุปกรณ  คาแรงประกอบการ  คา
ดําเนินการ คาภาษ ีกําไร การลงรายการตามรูปแบบเพ่ือเสนอราคาเก่ียวกับ   งานเคร่ืองเรือน

3107-4201 ปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน 1 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับผลิตเครื่อง
เรือนและตกแตงภายใน

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบ การเลือกวัสดุอุปกรณ การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตน
และเคร่ืองมือกลผลิตช้ินสวนเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน

3. เพ่ือใหสามารถอานแบบ เขียนแบบ การเลือกวัสดุอุปกรณ การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือ
กลผลิตช้ินสวนเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับผลิตเครื่องเรือนและตกแตงภายในตามกฎระเบียบของ
สถานประกอบการ

2. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบ การเลือกวัสดุอุปกรณ การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือ
กลผลิตช้ินสวนเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน

3. อานแบบ เขียนแบบ เลือกวัสดุอุปกรณ การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกลผลิตช้ินสวน
เคร่ืองเรือนและตกแตงภายในและวัดตรวจสอบช้ินสวนตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการผลิตผลิตภัณฑเครื่องเรือนและตกแตงภายใน การอานแบบเขียน

แบบเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน การเลือกวัสดุอุปกรณงานเคร่ืองเรือน การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ือง
มือกลในการผลิตช้ินสวนเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน การซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ือง
มือกล ความความปลอดภัยในการทํางาน
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3107-4202 ปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน 2 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับผลิตเครื่อง
เรือนและตกแตงภายใน

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหาร จัดการสถานประกอบการ การเขียนแบบ การเลือกวัสดุ
อุปกรณ การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกลผลิตช้ินสวนเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน

3. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบ เลือกวัสดุอุปกรณ ใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกลผลิตช้ินสวน
เคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับการผลิตภัณฑเครื่องเรือนและตกแตงภายใน โดยทํา
ตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ

2. เขาใจหลักการบริหาร จัดการสถานประกอบการ การเขียนแบบ การเลือกวัสดุอุปกรณ การใช
เคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกลในการผลิตช้ินสวนเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน

3. เขียนแบบ เลือกวัสดุอุปกรณ การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกลผลิตช้ินสวนเคร่ืองเรือน
และตกแตงภายในและวัดตรวจสอบช้ินสวนตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการบริหาร จัดการสถาานประกอบการ การผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน

และตกแตงภายใน การอานแบบเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน การเลือกวัสดุอุปกรณงานเครื่อง
เรือน การใชเครื่องมือเบ้ืองตนและเครื่องมือกลในการผลิตชิ้นสวนเครื่องเรือนและตกแตงภายใน การซอม
และบํารุงรักษาเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกล ความความปลอดภัยในการทํางาน

3107-4203 ปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน 3 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับผลิตเครื่อง
เรือนและตกแตงภายใน

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหาร จัดการสถานประกอบการ การเขียนแบบ การเลือกวัสดุ
อุปกรณ การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกลผลิตช้ินสวนเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน

3. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบ เลือกวัสดุอุปกรณ ใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกลผลิตช้ินสวน
เคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน
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4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับการผลิตภัณฑเครื่องเรือนและตกแตงภายใน โดยทํา
ตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ

2. เขาใจหลักการบริหาร จัดการสถานประกอบการ การควบคุมการผลิตช้ินสวนเคร่ืองเรือนและตก
แตงภายใน

3. เขียนแบบ เลือกวัสดุอุปกรณ การผลิตช้ินสวนเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการบริหาร จัดการสถานประกอบการ การผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน
และตกแตงภายใน การอานแบบเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน การเลือกวัสดุอุปกรณงานเครื่อง
เรือน การใชเครื่องมือเบ้ืองตนและเครื่องมือกลในการผลิตชิ้นสวนเครื่องเรือนและตกแตงภายใน การซอม
และบํารุงรักษาเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกล ความความปลอดภัยในการทํางาน

3107-4204 ปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน 4 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับผลิตเครื่อง
เรือนและตกแตงภายใน

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหาร จัดการสถานประกอบการผลิตช้ินสวนเคร่ืองเรือนและตก
แตงภายใน

3. เพ่ือใหสามารถบริหาร จัดการควบคุมการผลิตช้ินสวนเคร่ืองเรือนและงานตกแตงภายใน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับการผลิตภัณฑเครื่องเรือนและตกแตงภายใน โดยทํา
ตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ

2. เขาใจหลักการบริหาร จัดการสถานประกอบการ การควบคุมการผลิตช้ินสวนเคร่ืองเรือนและ
งานตกแตงภายใน

3. บริหาร จัดการควบคุมการผลิตช้ินสวนเคร่ืองเรือนและงานตกแตงภายใน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการบริหาร จัดการสถานประกอบการ การผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน
และตกแตงภายใน การควบคุมการผลิตชิ้นสวนเครื่องเรือนและตกแตงภายใน การจัดระบบซอมและบํารุง
รักษาเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกล
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3107-2301 เทคนิคงานตกแตงภายใน 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมี ความเขาใจ วิธีการติดต้ังเคร่ืองเรือนประเภทยึดตาย
2. เพ่ือใหมีความเสามารถตรวจสอบติดต้ังตกแตงผนัง ฝาเพดาน สรางช้ินสวนเคร่ืองเรือนประเภท
ลอยตัว

3. เพ่ือใหมีเพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลในการออกแบบตกแตงภายใน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจวิธีการติดต้ังเคร่ืองเรือนประเภทยึดตาย
2. ตรวจสอบการติดต้ังและตกแตงผนัง  ฝาเพดาน
3. ตรวจสอบการสรางช้ินสวนเคร่ืองเรือนประเภทลอยตัว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการติดต้ังเคร่ืองเรือนประเภทยึดตาย เทคนิคการติดต้ังตกแตงผนัง ฝาเพดาน และวิธีการสราง

ช้ินสวนเคร่ืองเรือนประเภทลอยตัว

3107-2302 การวางแผนและควบคุมงานตกแตงภายใน 2 (3)
Planning and Controls Decoration

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน ประมาณการคาใชจายและควบคุมงานตกแตงภายใน
2. เพ่ือใหสามารถเขียนกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินงานตกแตงภายในตรวจสอบควบคุม
คุณภาพงานตกแตงภายใน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขยีนกําหนดขัน้ตอนและระยะเวลาดําเนินการตกแตงภายในได
2. ประมาณการคาใชจายได
3. วิเคราะหตรวจสอบควบคุมคุณภาพแตละหนวยงานการตกแตงภายในได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับการวางแผนงาน และการควบคุมงานตกแตงภายใน การกําหนดขั้นตอนการกําหนด

ระยะเวลา การประมาณคาใชจาย ตรวจสอบควบคุมคุณภาพแตละหนวยงาน การตกแตงภายใน-ควบคุมความ
ปลอดภัย
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3107-2303 งานตกแตงภายในบานพักอาศัย 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบตกแตงภายใน กําหนดวัสดุ-อุปกรณเครื่องเรือนสําหรับการ
ตกแตงภายในบานพักอาศัย

2. เพ่ือใหมีความสามารถสรางและประกอบเคร่ืองเรือนประเภทลอยตัวและยึดตาย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. อานแบบตกแตงภายในบานพักอาศัย
2. จําแนกวัสดุ-อุปกรณ เคร่ืองเรือนประเภทลอยตัวและยึดตาย
3. ติดต้ังวัสดุ-อุปกรณ เคร่ืองเรือนประเภทลอยตัวและยึดตาย
4. สรางเคร่ืองเรือนประเภทลอยตัวและยึดตาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการอานแบบ แยกรายการ วัสดุ-อุปกรณเคร่ืองเรือน ปฏิบัติการตกแตงภายใน สรางและ

ประกอบเคร่ืองเรือนประเภทลอยตัวและยึดตาย สําหรับบานพักอาศัย เชน โตะ  ตู  เกาอ้ี ฯลฯ

3107-2304 งานตกแตงภายในอาคารสํานักงาน 3 (4)
Office  Decoration

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการจัดวางเคร่ืองเรือนและการตกแตงภายในอาคารสํานักงาน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการทําเคร่ืองเรือนประเภทลอยตัว ยึดตาย และเครื่องเรือนถอดประกอบ 
สําหรับใชในอาคารสํานักงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ สะอาดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการจัดวางเครือ่งเรือนภายในอาคารสํานักงาน
2. ตกแตงผนังและฝาเพดานภายในอาคารสํานักงาน
3. ติดต้ัง ตกแตงเคร่ืองเรือนประเภทลอยตัว สําหรับใชในอาคารสํานักงาน
4. ทําเคร่ืองเรือนประเภทลอยยึดตายและถอดประกอบ สําหรับใชในอาคารสํานักงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการจัดวางเคร่ืองเรือนและการตกแตงผนัง ฝาเพดาน ภายในอาคารสํานักงาน 

วิธีการทําเครื่องเรือนประเภทลอยตัว เครื่องเรือนประเภทยึดตาย เครื่องเรือนประเภทถอดประกอบท่ีใชใน
อาคารสาํนักงาน
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3107-2305 งานติดต้ังวัสดุ-อุปกรณ ตกแตงภายใน 3 (4)
Material  and  equipment Fixtures

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถวิเคราะหงานติดต้ังวัสดุ-อุปกรณ ตกแตงภายใน
2. เพ่ือใหมีความสามารถวางแผนประมาณระยะเวลา ในการดาํเนินการ ติดต้ังวัสดุ-อุปกรณ ท่ีใชตก
แตงภายใน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจองคประกอบของงานติดต้ังวัสดุ-อุปกรณตกแตงภายใน
2. ติดต้ังวัสดุ-อุปกรณ ท่ีใชกับการตกแตงภายใน
3. วางแผนประมาณระยะเวลาการดําเนินการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ และปฏิบัติการติดต้ังวัสดุ-อุปกรณ ตกแตงภายใน โดยการวางแผนระยะเวลาการ

ทํางาน การดําเนินการและกรรมวิธีในการติดต้ังวัสดุ-อุปกรณ   ศึกษาวัสดุ-อุปกรณ ใหม ๆ ท่ีใชในการติดต้ัง
และตกแตงภายใน

3107-2306 การประมาณราคางานตกแตงภายใน 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการรูปแบบ  ระบบและปจจัยการประมาณราคาตนทุน ราคารวม เง่ือน
ไขสัญญา และวิธีการจายเงินงานตกแตงภายตกแตงภายใน

2. เพ่ือใหมีความสามารถแยกรายการ วัสดุอุปกรณ  คิดคาแรง คาดําเนินการ ภาษี กําไร  เสนอราคา 
และประมูลราคางานตกแตงภายใน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจ หลักการ รูปแบบระบบและปจจัยการประมาณราคา
2. แยกรายการวัสดุอุปกรณ งานตกแตงภายใน
3. คิดคาแรง ดําเนินการ ภาษี กําไร
4. เสนอและประมวลราคางานตกแตงภายใน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการ  รูปแบบ และปจจัยการประมาณราคา การประมาณราคาอยางคราว ๆ ราคา

ตนทุน ราคารวม เง่ือนไขสัญญา และวิธีการจายเงิน แยกรายการวัสดุ อุปกรณ  คาแรงงานประกอบการ คาแรง
งานตกแตงภายใน ตัวดําเนินการ คาภาษ ี กําไร การลงรายการตามรูปแบบ เพ่ือเสนอและประมูลราคาเก่ียวกับ
งานตกแตงภายใน
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3107-2307 งานสีตกแตงภายใน 3 (4)
Interior Finishing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจคุณสมบัติ วัสดุ-อุปกรณ งานสีเคร่ืองเรือน
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือ และอุปกรณ สําหรับงานทําส ีเพดาน ผนัง และเคร่ืองเรือน
ประเภทยึดตาย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจชนิด คุณสมบัต ิวัสดุ อุปกรณ งานสีเคร่ืองเรือน
2. ทําสีฝา เพดาน ผนัง
3. ทําสีเครื่องเรือนประเภทยึดตาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาชนิด คุณสมบัต ิ วัสดุ อุปกรณงานสีเคร่ืองเรือน การใชเคร่ืองมืองานสี ข้ันตอนการยอมสีเคร่ือง

เรือน และเทคนิคการเคลือบสี โดยการทาหรือพน

3107-2308 การจัดการภาษีและกฎหมายแรงงาน 2 (3)
Tax Management and Labor Law

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับภาษีอากร  ระบบงบประมาณ  หลักเกณฑเก่ียวกับการจายเงินคาจาง
ข้ันตํ่า คาชดเชย เงินทดแทน กฎหมายคุมครองแรงงาน

2. เพ่ือใหมีความสามารถคิดคํานวณภาษี
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ รอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกฎหมายแรงงาน สวัสดิการคุมครองแรงงาน
2. คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับภาษีอาการ ระบบวงจรงบประมาณ  ภาษีเงินได  การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

การกําหนดวันทํางาน การทํางานลวงเวลา    หลักเกณฑเก่ียวกับการจาย เงินคาจางขั้นต่ําคาชดเชย เงินทดแทนส
วัสดิการและกฎหมายคุมครองแรงงาน

3107-2309 การดําเนินการตกแตงภายใน 2 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ  หลักการปฏิบัติงานตกแตงภายในท่ีพักอาศัยและสํานักงาน
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2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชวัสดุ และอุปกรณ  ใชเคร่ืองมือ เคร่ืองมือกล  เคร่ืองจักรกลงานไม  เพื่อ
สราง และประกอบเคร่ืองเรือนในงานตกแตงภายใน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ และปลอดภัย  มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรม การสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปฏิบัติงานตกแตงภายในท่ีพักอาศัยและสํานักงาน
2. จัดเตรยีมวัสดุและอุปกรณงานตกแตงภายใน ท่ีพักอาศัยและสํานักงาน
3. ใช เคร่ืองมือ  เคร่ืองมือกล  เคร่ืองจักรกลงานไม สรางและประกอบเคร่ืองเรือน ในงานตกแตง
ภายใน

4. ควบคุมตรวจสอบงานตกแตงภายใน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ งานเก่ียวกับการวางแผน ดําเนินการควบคมุตรวจสอบงานตกแตงภายในบานพัก
อาศัย และอาคารสํานักงาน ในการเลือกใช วัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ เคร่ืองมือกล  เคร่ืองจักรกลงานไม  เพื่อ
สรางและประกอบเคร่ืองเรือนการทําหุนจําลอง  ในงานตกแตงภายในไดอยางถูกตอง

3107-2310 การจัดการและบริหารงานตกแตงภายใน 2 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจหลักการจัดการบริหารและควบคมุการตกแตงภายใน
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนตกแตงภายในใหมีความสัมพันธกับงานระบบ ไฟฟา  ประปา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนงานตกแตงภายในอาคารบานพักอาศัยและอาคารสาํนักงาน
2. ควบคุมการตกแตงภายในใหสัมพันธกับงานระบบกอนดําเนินการติดต้ัง และตกแตงเคร่ืองเรือน
ประเภทยึดตายภายในอาคารบานพักอาศัยและอาคารสํานักงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการจัดการบริหารและควบคุมการตกแตงภายในใหมีความสัมพันธกับงาน

ระบบ เชน งานไฟฟา  งานประปา ฯลฯ  เพ่ือดําเนินการติดต้ังและตกแตงเคร่ืองเรือนประเภทยึดตาย  ภายใน
อาคารบานพักอาศัยและอาคารสํานักงาน
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3107-2311 งานตกแตงผนังและฝาเพดาน 3 (4)
Wall  and  Ceiling  Decoration

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ วัสดุ – อุปกรณงานตกแตงผนัง และฝาเพดาน
2. เพ่ือใหสามารถตกแตงผนัง ติดต้ังวอลเปเปอร  ไดอัดกรุโครง และการทําสีงานตกแตงติดต้ังฝา
เพดานฉาบเรียบ และฝาที – บาร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบคอบสามารถ
มาตรฐานรายวิชา

1. ติดต้ังวอลเปเปอรตกแตงผนัง
2. ติดต้ังตกแตงผนังไมอัดกรุโครง  การทําสีงานตกแตง
3. ติดต้ังตกแตงฝาเพดานฉาบเรียบ และฝาที – บาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ วัสดุอุปกรณการใชเคร่ืองมือ ข้ันตอนงานตกแตงผนังและฝาเพดานการติด

ต้ังวอลเปเปอร ไมอัดกรุโครง  การทําสีงานตกแตง การติดตั้งฝาเพดารฉาบเรียบ และฝาที-บาร

3107-2312 งานติดต้ังเคร่ืองเรือนยึดตาย 3 (4)
Furniturc  Built - in

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการติดต้ังเคร่ืองเรือนแบบยึดตาย
2. เพ่ือไดมีความสามรถในการ  สรางรูปแบบและโครงสรางวัสดุอุปกรณท่ีใชในการยึดตายติดกับ
ผนัง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบคอบ
มาตรฐานราวิชา

1. เขาใจองคประกอบของงานติดต้ังเคร่ืองเรือนยึดตาย
2. วางแผนประมาณกําหนดเวลาทําการ
3. สรางรูปแบบเคร่ืองเรือนยึดตายติดกับผนัง
4. ติดต้ังเคร่ืองเรือนยึดตายติดกับผนัง
5. ใชวัสดุอุปกรณในการติดต้ังเคร่ืองเรือนยึดตายกับผนัง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติการสรางรูปแบบโดยการเขียนแปลนรูปดาน รูปตัด  และทัศนียภาพ  โดย

เนนการเลือกใชวัสดุไม และวัสดุอ่ืน ๆ เชน โครงอลูมิเนียม โครงยิปซัม มีการวางแผนประมาณระยะเวลาทํา
สรางเครื่องเรือน และติดต้ังกับผนัง
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3107-2313 งานพนทรายลวดลายกระจก 3 (3)
Sand  Spraying  and  Glass

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจชนิด ประเภทของทราย ท่ีใชสําหรับงานพนทรายตกแตงหลักการออกแบบ
เขียนลวดลาย ตกแตงสีข้ันตอนและเทคนิคการพนทรายเพ่ือใหเกิดลวดลายกระจก

2. เพ่ือใหมีความสามารถ ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ  เคร่ืองพนทรายและพนทรายลวดลายกระจกนํา
มาประยุกตใชในงานเคร่ืองเรือน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. ออกแบบเขียนลวดลาย สรางลวดลายสําหรับงานพนทรายลวดลายกระจกได
2. พนทรายลวดลายกระจกเงาเพ่ือการตกแตงในลักษณะงาน 2 มิติ
3. พนทรายลวดลายกระจกใสเพ่ือการตกแตงในลักษณะงาน  3 มิติ
4. พนทรายสรางลวดลายกระจกตามท่ีออกแบบและตกแตงสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ชนิดทรายท่ีใชสําหรับงานพนทรายตกแตง ขนาด ทักษะและวิธีการใชวัสดุ อุปกรณ

เครื่องพนทราย ข้ันตอนและเทคนิคการพนทราย  การออกแบบลาย  ตกแตงสี บํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ือง
พนทราย ออกแบบเขียนลวดลายและการใชเคร่ืองพนทรายสรางลวดลายกระจกประยุกตใชในงานเคร่ืองเรือน
และตกแตงภายใน

3107-2314 งานหวาย 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจออกแบบเคร่ืองเรือนหวาย การใชเคร่ืองมือและอุปกรณสําหรับงานหวาย
2. เพ่ือใหมีความสามารถ ใชเคร่ืองมือและอุปกรณสําหรับงานหวายการออกแบบหวาย การดดัหวาย
การเลือกหวายมาใชในการทําเคร่ืองเรือน การดําเนินการผลิตเคร่ืองเรือนดวยหวาย

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. ออกแบบเคร่ืองเรือนหวาย
2. ใชเคร่ืองมือ และอุปกรณท่ีใชในงานหวาย
3. ผลิตเปนเคร่ืองเรือนหวาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการการออกแบบเครื่องเรือนหวาย การใชเครื่องมือและอุปกรณสําหรับงาน

หวาย การเลือกหวายมาใช  การดดัหวาย การดําเนินการผลิตเปนเคร่ืองเรือนหวาย



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

106

3107-2315 งานแกะสลักไม 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกลงานแกะสลักไม
2. เพ่ือใหมีความสามารถแกะสลักไมลายตาง ๆ เชนลายนูน  ลายเวา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. แกะสลักไมและการเลือกใชวัสดุ
2. ใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกลงานแกะสลักไม
3. การและสลักไมลายตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับเคร่ืองมือ งานแกะสลักไม การใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลงานแกะสลักไม  

งานแกะสลัก ลายเวา ลายนูนสูง ลอยตัว งานปฏิมากรรม ประยุกตใชในงานเคร่ืองเรือน และตกแตงภายใน

3107-2316 โครงการงานตกแตงภายใน 3 (4)
Project  Decoration

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการทําโครงการงานตกแตงภายใน วางแผน  ดําเนินการผลิต เครื่อง
เรือนประเภทลอยตัว ประเภทยึดตาม และประเภทถอดประกอบ เปนช้ินงานสําเร็จรูปหรือหุน
จําลอง

2. เพ่ือใหมีความสามารถติดต้ังผนัง ฝาเพดานภายในอาคารบานพักอาศัยและอาคารสํานักงาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ  สะอาดและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําโครงการ วางแผนดําเนินการผลิต เครื่องเรือนภายในอาคารบานพักอาศัย
และอาคารสํานักงาน

2. วางแผนการผลิตเคร่ืองเรือนประเภทลอย ประเภทยึดตาย  ประเภทถอดประกอบ เปนช้ินงาน
สําเร็จรูป

3. ผลิตเคร่ืองเรือน  หุนจําลอง  สําหรับบานพักอาศัยและอาคารสํานักงานเปนช้ินงานสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการทําโครงการวางแผนดําเนินการผลิตเครือ่งเรือนประเภทลอยตัว ประเภทยึดตายประเภท
ถอดประกอบ การติดต้ังผนัง-ฝาเพดาน ภายในอาคารบานเรือนพักอาศัยและอาคารสํานักงานจัดทําช้ินงาน
สําเร็จรูป หรือหุนจําลอง
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3107-2317 อุปกรณอาคาร 2 (2)
Building Equipment

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหความขาใจเหลักการทํางาน ของลิฟต  บันไดเล่ือน เคร่ืองปรับอากาศประตูเล่ือนอัตโนมัติ
2. เพ่ือใหมีความสามารถติดต้ัง และบํารุงรักษาอุปกรณอาคาร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ  สะอาดและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ระบบลิฟทบันไดเล่ือน เคร่ืองปรับอากาศประตูเล่ือนอัตโนมัติ
2. ติดต้ังบํารุงรักษา อุปกรณอาคาร
3. ปองกันและแกปญหาระบบความปลอดภัยในอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเร่ืองลิฟต บันไดเล่ือน เคร่ืองปรับอากาศประตูเล่ือนอัตโนมัติรูวิธีการติดต้ัง บํารุงรักษา ปองกัน

ปญหา แกปญหา ระบบความปลอดภัยในอาคารของอุปกรณอาคารตาง ๆ

3107-4301 ปฏิบัติงานตกแตงภายใน 1 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับการออกแบบ
และตกแตงภายใน

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบ การเลือกวัสดุอุปกรณ การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตน
และเคร่ืองมือกลผลิตช้ินงานสําหรับตกแตงภายใน

3. เพ่ือใหสามารถอานแบบ เขียนแบบ การเลือกวัสดุอุปกรณ การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือ
กลผลิตช้ินงานสําหรับตกแตงภายใน

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับการออกแบบและตกแตงภายใน
2. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบ การเลือกวัสดุอุปกรณ การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือ
กลผลิตช้ินงานสําหรับตกแตงภายใน

3. อานแบบ เขียนแบบ การเลือกวัสดุอุปกรณ การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกลผลิตช้ินงาน
สําหรับตกแตงภายใน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบ การตกแตงภายใน การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือ

กลผลิตชิ้นงานสําหรับตกแตงภายใน การอานแบบเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน การเลือกวัสดุ
อุปกรณงานเครื่องเรือน การซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือเบ้ืองตนและเครื่องมือกล ความปลอดภัยในการ
ทํางาน

3107-4202 ปฏิบัติงานตกแตงภายใน 2 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับการออกแบบ
และตกแตงภายใน

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบ การเลือกวัสดุอุปกรณ การออกแบบตกแตงภาย
ใน

3. เพ่ือใหสามารถอานแบบ เขียนแบบ เลือกวัสดุอุปกรณ ออกแบบตกแตงภายใน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับการออกแบบและตกแตงภายใน
2. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบ เลือกวัสดุอุปกรณ ออกแบบตกแตงภายใน
3. อานแบบ เขียนแบบ เลือกวัสดุอุปกรณ ออกแบบตกแตงภายใน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบ การตกแตงภายใน การออกแบบตกแตงภายใน การอาน

แบบเขียนแบบเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน การเลือกวัสดุอุปกรณงานตกแตงภายใน ความปลอดภัยในการ
ทํางาน

3107-4303 ปฏิบัติงานตกแตงภายใน 3 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับการออกแบบ
และตกแตงภายใน

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผน จัดการงานในสถานประกอบการ การอานแบบ เขียนแบบ 
การเลือกวัสดุอุปกรณ การออกแบบตกแตงภายใน

3. เพ่ือใหสามารถอานเขียนแบบ เลือกวัสดุอุปกรณออกแบบตกแตงภายในและประมาณราคา



สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนและการตกแตงภายใน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

109

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับการออกแบบและตกแตงภายใน
2. เขาใจหลักการอานเขียนแบบ เลือกวัสดุอุปกรณ ออกแบบตกแตงภายในและประมาณราคา
3. อานแบบ เขียนแบบ เลือกวัสดุอุปกรณ ออกแบบตกแตงภายในและประมาณราคา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการวางแผน จัดการในสถานประกอบการ การออกแบบ การตกแตง

ภายใน การออกแบบตกแตงภายใน การอานแบบเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน การเลือกวัสดุ
อุปกรณงานตกแตงภายใน ความปลอดภัยในการทํางานและประมาณราคา

3107-4304 ปฏิบัติงานตกแตงภายใน 4 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับการออกแบบ
และตกแตงภายใน

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผน การบริหารจัดการงานในสถานประกอบการ การอานแบบ 
เขียนแบบ การเลือกวัสดุอุปกรณ การออกแบบตกแตงภายใน

3. เพ่ือใหสามารถวางแผน การบริหารจัดการงานในสถานประกอบการ เขียนแบบ เลือกวัสดุ
อุปกรณออกแบบตกแตงภายใน ตกแตงภายในและประมาณราคา

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับการออกแบบและตกแตงภายใน
2. เขาใจหลักการวางแผน การบริหารจัดการงานในสถานประกอบการ การเขียนแบบ การเลือก
วัสดุอุปกรณ การออกแบบตกแตงภายใน การตกแตงภายในและการประมาณราคา

3. เขียนแบบ เลือกวัสดุอุปกรณ ออกแบบตกแตงภายใน ตกแตงภายในและประมาณราคา
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการวางแผน จัดการในสถานประกอบการ การออกแบบ การตกแตง
ภายใน การออกแบบตกแตงภายใน การอานแบบเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน การเลือกวัสดุ
อุปกรณงานตกแตงภายใน ความปลอดภัยในการทํางานและประมาณราคา
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3107-6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเร่ิมการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงงาน
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอโครง

งาน ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จในเวลา
ท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการ
ประเมินผล



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม    สาขาวิชาเทคนิคสถาปตย    สามารถปฏิบัติงานในระดับชางเทคนิค     ผูควบคุมงาน 
ผูชวยวิศวกรหรือประกอบอาชีพสวนตัว   มีความรู  ความสามารถ  เจตคติ  และประสบการณ  ในดาน
ตาง ๆ ดังน้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคม  มนุษยศาสตร คณิตศาสตร     วิทยา
ศาสตร  นําไปใชในการคนควา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพสถาปตยกรรม  ใหเกิดความเจริญ
กาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการ  และกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกีย่วกบัการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม  และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  นํามาพัฒนางานอาชีพสถาปตยกรรม  ใหมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล

3. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะหแกปญหาสรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
สถาปตยกรรม

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี   มีความรับผิดชอบตอตนเอง    ครอบครัวและสังคมมีคุณธรรม จริย
ธรรมและกอนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสสระในสาขาวิชาสถาปตยกรรม
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. ออกแบบสถาปตยกรรม
7. เขียนแบบอาคารเพื่อการกอสราง
8. บริหารและควบคุมงานกอสรางอาคาร
9. ประมาณราคางานกอสราง
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
____________________

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาสถาปตยกรรม   ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ    และเขารวมกิจ
กรรมเสริมหลักสตูร   รวมไมนอยกวา  98  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ 21 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 71 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 15  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 37  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 15 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 98 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการกอสราง  สาขางานสถาปตยกรรม  สาขาวิชาสถาปตยกรรม
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้

รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3108 - 0001 ศิลปะและภาพรางเพื่อการออกแบบ 2 (4)
3108 - 0002 เขียนแบบกอสราง 3 (6)
3108 - 0003 การออกแบบสถาปตยกรรมเบ้ืองตน 3 (6)
3108 - 0004 ทัศนียภาพและการตกแตงแบบ 3 (6)
3108 - 0005 วัสดุและวิธีการกอสราง 3 (3)
3108 - 0006 กฎหมายกอสราง 1 (1)
3108 - 0007 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (4)

รวม   17 (30)
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1.  หมวดวิชาสามัญ 21 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8 หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 71 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 15 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่1 - 4 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 (3)
3108-1001 การประมาณราคา 2 (2)
3108-1002 กฎหมายและสญัญา 2 (2)
3108-1003 สถาปตยกรรมไทย 1 2 (4)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 37 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3108-2001 การออกแบบสถาปตยกรรม 1 3 (6)
3108-2002 การออกแบบสถาปตยกรรม 2 3 (6)
3108-2003 การออกแบบสถาปตยกรรม 3 3 (6)
3108-2004 การออกแบบสถาปตยกรรม 4 3 (6)
3108-2005 การเขียนแบบกอสราง 1 3 (6)
3108-2006 การเขียนแบบกอสราง 2 3 (6)
3108-2007 การเขียนแบบกอสราง 3 3 (6)
3108-2008 ทฤษฎีโครงสราง 2 (2)
3108-2009 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 2 (2)
3108-2010 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 (2)
3108-2011 วัสดุและวิธีการกอสราง 1 2 (2)
3108-2012 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 2 (2)
3108-2013 สภาวะแวดลอม 1 2 (2)
3108-2014 ผังเมือง 2 (2)
3108-2015 อุปกรณอาคาร 1 2 (2)

รวม 37 (58)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3108-2101 วัสดุและวิธีการกอสราง 2 2 (2)
3108-2102 อุปกรณอาคาร 2 2 (2)
3108-2103 ปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปตยกรรม  1 5 (10)
3108-2104 ปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปตยกรรม  2 4 (8)
3108-2105 สถาปตยกรรมไทย 2 2 (2)
3108-2106 สภาวะแวดลอม 2 2 (2)
3108-2107 การบริหารและการจัดการงานกอสราง 2 (2)
3108-2108 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปตยกรรม 1 2 (4)
3108-2109 การออกแบบเขียนแบบสถาปตยกรรมภายใน 1 2 (4)
3108-2110 การเขียนแบบภูมิสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร 1 2 (4)
3108-2111 การถายภาพ 2 (3)
3108-2112 การวิบัติของอาคาร 2 (2)
3108-2113 การสาํรวจ 2 (4)
3108-2114 วัสดุและอุปกรณตกแตงภายใน 2 (2)
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3108-2115 วัสดุและอุปกรณตกแตงสวน 2 (2)
3108-2116 การเสนอโครงการงานสถาปตยกรรม 2 (2)
3108-2117 โครงการงานสถาปตยกรรม 3 (*)
3108-2118 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปตยกรรม 2 2 (4)
3108-2119 การออกแบบเขียนแบบสถาปตยกรรมภายใน 2 2 (4)
3108-2120 การเขียนแบบภูมิสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร 2 2 (4)
3108-4101 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปตยกรรม 1 4 (*)
3108-4102 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปตยกรรม 2 4 (*)
3108-4103 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปตยกรรม 3 4 (*)
3108-4104 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปตยกรรม 4 4 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3108-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ชั่วโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3108-0001 ศิลปะและภาพรางเพ่ือการออกแบบ 2 (4)
(Painting  and  Drawing  for  Architectural  Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของงานศลิปะ
2. เพ่ือใหสามารถเขียนภาพรางและและเขียนภาพลงสี
3. เพ่ือใหสามารถจัดองคประกอบศิลปและประยุกตใชในงานสถาปตยกรรม
4. เพ่ือใหมีความกิจนิสัยในการทํางาน ดานความรอบคอบและตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของงานศลิปะและองคประกอบศลิป
2. เขียนภาพโดยใชหลักการจัดองคประกอบศิลป
3. เขยีนภาพรางดวยดินสอและปากกาแบบตาง ๆ
4. เขียนภาพหุนน่ิงภายในหองปฏิบัติการพรอมลงสี
5. เขียนภาพจากของจริงภายนอกอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายของศิลปะ จิตวิทยาและทฤษฎีสี องคประกอบศิลป หลักการจัด

องคประกอบศิลป การเขียนภาพรางดวยดินสอและปากกาแบบตาง ๆ การลงสีโดยเขียนหุนนิ่งภายในหอง
ปฏิบัติการและการเขียนภาพจากของจริงภายนอกอาคาร  ตนไม วัด อาคาร ยานชุมชน ถนน เพ่ือใหเกิดความ
ชํานาญแมนยําในเร่ืองนํ้าหนักของแสงเงา รูปทรง พ้ืนผิว และโครงสรางตาง ๆ เปนแบบ 3  มิติ

3108-0002 เขียนแบบกอสราง 3 (6)
(Construction  Drawing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขยีนแบบกอสรางอาคารพักอาศยัชัน้เดียวโครงสรางไม
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยโครงสรางไมชั้นเดียวพรอมรายการประกอบ
แบบ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานมีความประณีต รอบคอบและตรงตอเวลา
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการเขยีนแบบกอสรางอาคารพักอาศยัโครงสรางไมชัน้เดียว
2. เขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยโครงสรางไมช้ันเดียวพรอมรายการประกอบแบบ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยชั้นเดียวยกพ้ืนโครงสรางไม 

ประกอบดวยผังพ้ืน ผังโครงสราง รูปดาน รูปตัด รูปขยายรายละเอียดและรายการประกอบแบบ สัญลักษณ การ
เขียนตัวอักษรประกอบแบบ

3108-0003 การออกแบบสถาปตยกรรมเบ้ืองตน 3 (6)
(Fundamental  Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบบานพักอาศัยชัน้ครึง่และสองชัน้
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบบานพักอาศัยช้ันคร่ึงและสองช้ันพรอมรายการประกอบแบบ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพสถาปตยกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและแนวคิดในการออกแบบบานพักอาศยัชัน้คร่ึงและสองชัน้
2. ออกแบบบานพักโดยนํากระบวนการจัดองคประกอบของพื้นที่ใชสอย มาใชในการรางแบบและ
ออกแบบสถาปตยกรรมของบานพักอาศัยช้ันคร่ึงและสองช้ัน

3. ออกแบบโดยนําระบบโครงสราง ระบบสุขาภิบาลและกฎหมายท่ีเก่ียวของมาใชประกอบการออก
แบบ  บานพักอาศัยช้ันคร่ึงและสองช้ัน

4. ออกแบบบานพักอาศัยช้ันคร่ึงและสองช้ันเพ่ือการนําเสนอพรอมทําหุนจําลอง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและกระบวนการออกแบบ องคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยโดยคํานึง
ถึงระบบโครงสราง ระบบสุขาภิบาลและกฎหมายที่เก่ียวของของบานพักอาศัยชั้นครึ่งและสองชั้น งานออก
แบบเพื่อการนําเสนอ  ออกแบบระยะส้ันของพ้ืนท่ีใชสอยและงานสถาปตยกรรม ขนาดเล็กและการจัดทําหุน
จําลอง

3108-0004 ทัศนียภาพและการตกแตงแบบ 3 (6)
(Perspective  and  Presentation)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขยีนทัศนียภาพและตกแตงแบบ
2. เพ่ือใหสามารถในการเขียนทัศนียภาพภายใน – ภายนอกอาคาร
3. เพื่อใหสามารถตกแตงแบบอาคารทางสถาปตยกรรม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบและตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขียนแบบทัศนียภาพและการตกแตงแบบ
2. เขยีนทัศนียภาพภายในอาคารและภายนอกอาคาร
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3. ตกแตงแบบดวยเทคนิคลายเสน
4. ตกแตงแบบดวยเทคนิคการลงสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนทัศนียภาพ รูปทรงเรขาคณิต อาคารและหลังคาแบบตางๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงวิธีการตกแตงแบบดวยเทคนิคตางๆ ในลักษณะ  2  มิติ  ดวยลายเสนและการ
ลงสี

3108-0005 วัสดุและวิธีการกอสราง 3 (3)
(Materials  and  Construction)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกชนิด ขนาด คุณสมบัติวัสดุอุปกรณกอสรางและเลือกใชวัสดุ
อุปกรณในการกอสราง

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกชนิดโครงสรางและวิธีการกอสรางอาคารพักอาศัย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการเรียนรูอยางเปนระเบียบตามข้ันตอนสมํ่าเสมอ เห็นความสําคัญตอการเรียน
วัสดุและวิธีการกอสราง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด ขนาด คุณสมบัติวัสดุอุปกรณกอสราง
2. พิจารณาเลือกวัสดุกอสรางและนําไปใชในงานกอสราง
3. จําแนกโครงสรางและวิธีกอสรางอาคารพักอาศัยท่ีทําจากไมและคอนกรีต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการจําแนกชนิด ขนาด คุณสมบัติวัสดุอุปกรณและวิธีการกอสรางอาคารพักอาศัยที่ทําจาก

ไมและคอนกรีต วิธีการกอสรางฐานรากชนิดตางๆ งานโครงสรางไม โครงสรางคอนกรีต โครงสรางและองค
ประกอบรวมท้ังการติดต้ังของหลังคาชนิดตางๆ วัสดุมุงหลังคา ผังเพดาน บัว เชิงชาย บันไดและการประมาณ
ราคาเบื้องตน

3108-0006 กฎหมายกอสราง 1 (1)
(Building  Laws)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ความมุงหมายของกฎหมายควบคุมการกอสรางอาคาร การเขียน
สัญญา  และการยื่นขออนุญาตปลูกสรางอาคาร

2. เพ่ือใหสามารถออกแบบ เขียนแบบสถาปตยกรรมใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมการกอสราง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการเรียนรู  เห็นความสําคัญของกฎหมายกอสราง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกฎหมายควบคมุการกอสรางอาคาร และเขียนสัญญา
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2. ย่ืนขออนุญาตปลูกสรางอาคารตามข้ันตอน
3. ออกแบบ เขียนแบบสถาปตยกรรมตามกฎหมายควบคุมการกอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของกฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมการกอสรางอาคาร การออกแบบอาคารทาง

สถาปตยกรรม ควบคุมสัญญาการออกแบบเขียนแบบอาคารขนาดเล็ก  การย่ืนขออนุญาตปลูกสรางอาคาร

3108-0007 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (4)
(Basic  Computer  Aided  Architectural  Drawing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานเขยีนแบบ
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ
3. เพ่ือสามารถเขียนแบบและตกแตงแบบงานสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบ ตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการติดต้ังและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบสถาปตยกรรม
2. เขียนแบบงานสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร
3. ตกแตงแบบสถาปตยกรรมใหสวยงามดวยคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร ติดต้ังคอมพิวเตอรและ

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการเขียนแบบ เขียนแบบและตกแตงแบบสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร

3108-1001 การประมาณราคา 2 (2)
(Cost Estimation)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการประมาณราคาการกอสราง
2. เพื่อใหสามารถประมาณการหาปริมาณวัสด ุอุปกรณคาแรงการทําบัญชีรายการวัสดุ  อุปกรณ  คา
แรงของอาคารท่ีพักอาศัย

3. เพ่ือใหมีคุณธรรม จริยธรรมในงานประมาณราคา
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการประมาณราคาการกอสราง
2. แยกแบบ คํานวณหาปริมาณวัสดุ อุปกรณ  คาแรง
3. ประมาณราคาคาวัสด ุ อุปกรณ  คาแรง  คาดําเนินการ  ภาษี  กําไร  การทําบัญชีรายการ
4. ลงรายการตาง  ๆ  ในเอกสารการประมาณราคา



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

122

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและข้ันตอนของการประมาณราคา การหาปริมาณวัสดุอุปกรณ คา

แรงงานของอาคารสวนประกอบอาคาร งานตกแตง งานไฟฟา งานประปา การจัดทําบัญชีรายการวัสด ุอุปกรณ 
คาแรงของอาคารท่ีพักอาศัย

3108-1002 กฎหมายและสัญญา 2 (2)
(Law  and  Contract)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกฎหมาย สัญญาวาดวยการกอสราง
2. เพ่ือใหมีความเขาใจระเบียบวาดวยการจัดซ้ือ จัดจาง  การพัสด ุ การจางเหมาและการแบงงวดเงิน
3. เพื่อใหสามารถเขียนสัญญาและเขียนรายการกอสราง
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในเร่ืองความละเอียดรอบคอบในการจัดทําเอกสาร

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกฎหมาย สัญญาวาดวยการกอสราง
2. เขาใจหลักการของระเบียบวาดวยการจัดซ้ือ การจัดจาง การพัสด ุการจางเหมาและการแบงงวดเงิน
3. เขียนสัญญาและรายการกอสรางไดถูกตองตามกฎหมาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกอสราง สัญญาวาดวยการกอสราง ระเบียบวาดวยการ

จัดซ้ือจัดจาง  การประกวดราคา  การจางเหมาและการแบงงวดเงินและการเขียนรายการกอสราง

3108-1003 สถาปตยกรรมไทย  1 2 (4)
(Thai Architecture  1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับลักษณะชุมชน ลักษณะประเภทและสัดสวนเรือนไทยภาคตางๆ
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบและทําหุนจําลองเรือนไทย
3. เพ่ือใหมีความซาบซ้ึงและเห็นคุณคาของงานสถาปตยกรรมไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ แนวคิดเก่ียวกับลักษณะชุมชน  ลักษณะประเภทและสัดสวนเรือนไทยภาคตาง ๆ
2. เขียนแบบและทําหุนจําลองเรือนไทย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ลักษณะชุมชน อิทธิพลท่ีมีตอรูปรางลักษณะเรือนไทย สัดสวนเรือน

ไทยภาคกลาง เรือนไทยภาคตาง ๆ เรือนไทยเคร่ืองสับ  เรือนเคร่ืองผูก
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3108-2001 การออกแบบสถาปตยกรรม  1 3 (6)
(Architectural Design 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบอาคารพักอาศยัท่ีมีขนาดใหญและมีปญหาซบัซอน
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบอาคารพักอาศัยท่ีมีขนาดใหญและมีปญหาซับซอน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพสถาปตยกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบงานสถาปตยกรรมของอาคารพักอาศยัท่ีมีขนาดใหญ
2. พิจารณาเลือกใชโครงสราง ระบบสุขาภิบาลในงานสถาปตยกรรมของอาคารพักอาศัยขนาดใหญ
3. ออกแบบรางทางสถาปตยกรรมของอาคารพักอาศัยขนาดใหญ โดยเนนถึงลักษณะเฉพาะของ
อาคาร  ประโยชนใชสอย

4. ตกแตงแบบในงานสถาปตยกรรม
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบสถาปตยกรรมของอาคารพักอาศัยท่ีมีขนาดใหญและมี
ปญหาซบัซอน โดยคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของอาคาร  ประโยชนใชสอย  การใชโครงสราง  พิจารณาปญหา
ระบบสุขาภบิาลในงานสถาปตยกรรม ออกแบบรางและฝกการตกแตงแบบในงานสถาปตยกรรม

3108-2002 การออกแบบสถาปตยกรรม   2 3 (6)
(Architectural Design 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบอาคารสาธารณะสงูไมเกิน 4 ชั้นหรืออาคารเพื่อการ
นันทนาการท่ีมีปญหาซับซอน

2. เพ่ือใหสามารถออกแบบอาคารสาธารณะสูงไมเกิน  4  ชั้น  หรืออาคารเพ่ือการนันทนาการท่ีมี
ปญหาซบัซอน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีเหตุผลและยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพสถาปตยกรรม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการและแนวคิดทางการออกแบบอาคารสาธารณะสูงไมเกิน 4 ชั้นหรืออาคารเพื่อการ
นันทนาการซึง่มีปญหาซบัซอน

2. ออกแบบอาคารสาธารณะสูงไมเกิน 4 ชั้นโดยเนนถึงลักษณะของอาคารประโยชนใชสอย การจัด
ผังบริเวณ

3. เลือกระบบโครงสรางชนิดตาง ๆ การระบายอากาศโดยธรรมชาติมาใชกับการออกแบบอาคาร
สาธารณะ

4. ตกแตงแบบ  เขียนทัศนียภาพเพ่ือการนําเสนอแนวคิดทางสถาปตยกรรม



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

124

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบงานสถาปตยกรรมอาคารสาธารณะสูงไมเกิน 4 ชั้น หรือ

อาคารเพื่อนันทนาการที่มีปญหาซับซอน โดยเนนถึงลักษณะของอาคารประโยชนใชสอย การใชโครงสราง
การระบายอากาศโดยธรรมชาติการจัดวางผังบริเวณ ออกแบบและออกแบบราง ตกแตงแบบ เขียนทัศนียภาพ 
วิจารณและเสนอแนะความคิดรวบยอด

3108-2003 การออกแบบสถาปตยกรรม  3 3 (6)
(Architectural Design 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบอาคารสาธารณะหรืออาคารทางธุรกิจท่ีมีขนาดใหญสูงกวา 

4 ชั้น
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบอาคารสาธารณะหรืออาคารทางธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ สูงกวา 4 ชั้น
3. เ พ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพทาง
สถาปตยกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบงานสถาปตยกรรมอาคารสาธารณะหรืออาคารทางธุรกิจขนาดใหญสูงกวา 

4 ชั้น
2. พิจารณาเลิอกใชระบบโครงสรางอาคารที่ซับซอนใหเหมาะสมกับการออกแบบอาคารสาธารณะ
3. พิจารณาความเหมาะสมประเภทของระบบปรับอากาศ  และอุปกรณอาคารท่ีจําเปนมาใชกับการ
ออกแบบอาคารสาธารณะ

4. รออกแบบรางและออกแบบอาคารสาธารณะโดยเนนถึงลักษณะกลุมอาคารท่ีมีหนาท่ีใชสอยหลาย
หนาท่ี  พรอมการจัดผังบริเวณ

5. สรุปผลการออกแบบ  การตกแตงแบบ เขียนทัศนียภาพและนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบงานสถาปตยกรรมอาคารสาธารณะ หรืออาคารทางธุรกิจที่
มีขนาดใหญและสูงกวา 4 ชั้น โดยเนนถึงลักษณะของอาคารประโยชนใชสอยการใชโครงสราง การปรับ
อากาศและอุปกรณอาคารที่จําเปน  การจัดวางผังบริเวณ ออกแบบและออกแบบรางการตกแตงแบบ เขียนทัศ
นียภาพ วิจารณและเสนอแนะความคิดรวบยอด

3108-2004 การออกแบบสถาปตยกรรม  4 3 (6)
(Architectural Design 4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบอาคารสาธารณะหรืออาคารทางธุรกิจท่ีมีขนาดใหญสูงกวา 

4 ชั้น
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2. เพื่อใหสามารถออกแบบอาคารสาธารณะหรืออาคารทางธุรกิจที่มีขนาดใหญสูงกวา 4 ชั้น
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ละเอียดรอบคอบ ตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบงานสถาปตยกรรมอาคารสาธารณะหรืออาคารทางธุรกิจขนาดใหญสูง
กวา 4 ชั้น

2. เลือกใชระบบโครงสรางอาคารท่ีซับซอนใหเหมาะสมกับการออกแบบอาคารสาธารณะ
3. เลือกประเภทของระบบปรับอากาศและอุปกรณอาคารท่ีจําเปนมาใชกับการออกแบบอาคาร
สาธารณะ

4. ออกแบบราง และออกแบบอาคารสาธารณะเนนลักษณะกลุมอาคารท่ีมีหนาท่ีใชสอยหลายหนาท่ี  
พรอมการจัดผังบริเวณ

5. สรุปผลการออกแบบ  การตกแตงแบบ เขียนทัศนียภาพและนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบงานสถาปตยกรรมอาคารสาธารณะ หรืออาคารทางธุรกิจ
ขนาดใหญและสูงกวา 4 ชั้น โดยเนนถึงลักษณะกลุมอาคารท่ีมีหนาท่ีใชสอยหลายหนาท่ี มีการใชโครงสราง
อาคารท่ีซับซอนรวมท้ังระบบปรับอากาศและอุปกรณอาคารท่ีจําเปน  การจัดผังบริเวณ

3108-2005 การเขียนแบบกอสราง  1 3 (6)
(Construction Drawing 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขยีนแบบกอสรางอาคารพักอาศยัและอาคารพาณิชย
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความประณีตและรอบคอบ ตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบกอสรางอาคารพักอาศยัและอาคารพาณิชย
2. เขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชยพรอมรายการประกอบแบบกอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบสถาปตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสราง แบบราย

ละเอียดที่จําเปนของอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชย แบบระบบไฟฟา  สุขาภิบาลและเขยีนรายการประกอบ
แบบกอสราง

3108-2006 การเขียนแบบกอสราง  2 3 (6)
(Construction Drawing 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางอาคารสาธารณะขนาดเล็ก
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2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบกอสรางอาคารสาธารณะขนาดเล็ก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  มีความประณีตและรอบคอบ ตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบกอสรางอาคารสาธารณะขนาดเล็ก
2. เขียนแบบกอสรางอาคารสาธารณะขนาดเล็กพรอมรายการประกอบแบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบสถาปตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสราง แบบราย

ละเอียดที่จําเปนของอาคารสาธารณะขนาดเล็ก แบบระบบไฟฟา  สุขาภิบาล ระบบเครื่องกลในอาคาร รายการ
ประกอบแบบ

3108-2007 การเขียนแบบกอสราง  3 3 (6)
(Construction Drawing 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขยีนแบบกอสรางอาคารท่ีมีลักษณะโครงสรางซับซอน
2. เพ่ือใหสามารถในการเขียนแบบกอสรางดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความประณีตและรอบคอบ ตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบกอสรางอาคารท่ีมีลักษณะโครงสรางซับซอน
2. เขียนแบบสถาปตยกรรม แบบวิศวกรรมและการเขียนแบบรายการประกอบแบบดวยคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบสถาปตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสราง แบบไฟฟา 

สุขาภิบาล และรายละเอียดท่ีจําเปนของอาคารท่ีมีโครงสรางซับซอน  ดวยคอมพิวเตอร

3108-2008 ทฤษฎีโครงสราง 2 (2)
(Theory of Structure)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเก่ียวกับวิธีการหาแรงในโครงสราง
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนตดัด เสนอิทธิพลการโกงตัวของคาน 
แรงในช้ินสวนของโครงขอหมุน และคานตอเน่ือง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความรอบคอบและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการเก่ียวกับวิธีการหาแรงในโครงสราง
2. คํานวณหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัดในช้ินสวนของโครงขอหมุน
3. คํานวณหาเสนอิทธิพล คํานวณการโกงตัวของคาน
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4. คํานวณคานตอเน่ือง โดยวิธีสมการสามโมเมนต
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับหลักการคํานวณหาแรงในโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัด แรงภาย
ในช้ินสวนของโครงขอหมุน เสนอิทธิพลในคานและโครงขอหมุน การโกงตัวของคาน โดยวิธีพ้ืนท่ีโมเมนต
และคานเสมือน การวิเคราะหคานตอเนื่อง โดยวิธีสมการสามโมเมนต

3108-2009 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 2 (2)
(Timber and steel Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการการออกแบบโครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณ ออกแบบคาน เสา โครงขอหมุน และรอยตอของโครงสรางไมและเหล็ก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบมีความรับผิดชอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบโครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก
2. คํานวณ ออกแบบคาน เสา และโครงขอหมุนไม
3. คํานวณออกแบบช้ินสวนรับแรงดึง คาน เสา และโครงขอหมุนเหล็ก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการออกแบบโครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก คุณสมบัติของไม อุปกรณสําหรับ

ยึดรอยตอไม ออกแบบคาน เสา โครงขอหมุนไม คุณสมบัติเหล็กรูปพรรณ ออกแบบช้ินสวนรับแรงดึงคาน เสา
โครงขอหมุน ออกแบบรอยตอแบบเช่ือม หมุดยํ้า และสลักเกลียว

3108-2010 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 (2)
(Reinforced Concrete Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีอิลาสติก
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณ ออกแบบคาน เสา พื้น บันได และฐานราก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและมีความรับผิดชอบมาตรฐานรายวิชา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีอิลาสติก
2. คํานวณหานํ้าหนักท่ีกระทําตอช้ินสวนของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
3. คํานวณ ออกแบบคาน เสา พื้น บันได และฐานราก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก นํ้าหนักท่ีกระทําตอชิ้นสวนของโครงสราง

คอนกรีตเสริมเหล็ก คํานวณ ออกแบบคาน เสา พื้น บันได และฐานรากโดยวิธีอีลาสติก
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3108-2011 วัสดุและวิธีการกอสราง  1 2 (2)
(Material and Construction 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกหนาท่ี วิธีการกอสราง ฐานราก โครงสรางสวนบนของอาคาร
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกลักษณะการรับนํ้าหนักของฐานราก โครงสรางสวนบนของอาคาร
3. เพ่ือใหสามารถจําแนกชนิดของวัสดุกอสราง  ที่นํามาใชทําโครงสรางได
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยรักการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกหนาท่ี วิธีการกอสราง ฐานราก โครงสรางสวนบนของอาคาร
2. เลือกฐานรากไดถูกตองตามลักษณะโครงสรางอาคาร
3. เลือกใชวัสดุกอสราง โครงสรางสวนบนของอาคารไดสอดคลองกับลักษณะโครงสราง
4. จําแนกประเภทของรอยตออาคารได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการจําแนกประเภทของฐานรากและการรับนํ้าหนักโครงสรางของอาคาร คานพื้น โครง

หลังคา  รวมท้ังวัสดุและวิธีการกอสราง  การทํารอยตอของอาคารเพื่อการขยายตัวขณะกอสราง

3108-2012 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 2 (2)
(History of Architecture)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจประวัติ อารยธรรมสมัยตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดงานสถาปตยกรรม
2. เพ่ือใหมีความเขาใจแหลงกําเนิดและวิวัฒนาการงานสถาปตยกรรมต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจประวัติของงานสถาปตยกรรมในอดีต คติความเชื่อ ประเพณ ี วัฒนธรรมของมนุษยในยุค
ตางๆ

2. จําแนกอิทธิพลของสถาปตยกรรมสมัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอสถาปตยกรรมไทย
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันตกของอียีปต กรกี โรมัน ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวัน
ตกอินเดีย จีน อารยธรรมรวมสมัยตางๆ และประวัติศาสตรสถาปตยกรรมไทยสมัยตางๆ

3108-2013 สภาวะแวดลอม 1 2 (2)
(Environmental  Condition)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาวะแวดลอมกับสถาปตยกรรม
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2. เพ่ือใหมีความเขาใจในการนําสภาวะแวดลอมมาใชในการออกแบบสถาปตยกรรม เพ่ือตอบ
สนองการดํารงชีพของมนุษย

3. เพ่ือใหสามารถแกปญหาในการออกแบบสถาปตยกรรมอันเกิดจากสภาวะแวดลอม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาวะแวดลอม
2. นําสภาวะแวดลอมมาประยุกตใชในการออกแบบสถาปตยกรรมเพ่ือตอบสนองการดํารงชีพของ
มนุษย

3. แกปญหาสภาวะแวดลอมท่ีเก่ียวกับงานสถาปตยกรรม
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาวะแวดลอมและสภาวะแวดลอมกับสถาปตยกรรม ธรรม
ชาติของมนุษยในการปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอม หลักการแกปญหาสภาวะแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการออก
แบบสถาปตยกรรม อุณหภูมิในอากาศ รังสีความรอนจากดวงอาทิตย ความชื้น กระแสลมและการระบาย
อากาศ แสงสวางและการมองเห็นและการวางผังอาคารใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอม

3108-2014 ผังเมือง 2 (2)
(Urban Planning)

จุดประสงครายวิชา
1 เพ่ือใหมีความเขาใจวิวัฒนาการของเมือง ประวัติผังเมือง ทฤษฎีองคประกอบการวางผังเมือง
2 เพ่ือใหสามารถจัดระบบจราจรและเสนอแนะแนวของการพัฒนาชุมชนขนาดเล็ก
3 เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานและหาความรูเพ่ิมเติม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ ทฤษฎีองคประกอบการวางผังเมือง
2. จัดระบบจราจรและเสนอแนวทางการพัฒนาชมุชนขนาดเล็ก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของเมืองและประวัติการผังเมือง องคประกอบของเมืองทฤษฎีสําคญัทางผัง

เมือง องคประกอบท่ีสําคัญของการวางผังเมืองในอนาคต ระบบและการจัดการจราจร การคนควาและรวบรวม
ขอมูลในสวนประกอบตางๆ ของเมือง เสนอโครงการพัฒนาและแนวทางแกไขปญหาสภาพแวดลอมของชุม
ชนขนาดเล็ก  สัมมนาปญหาองคประกอบของเมือง
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3108-2015 อุปกรณอาคาร  1 2 (2)
(Building Equipment 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการติดต้ังลิฟท เคร่ืองปรับอากาศ ประตูเล่ือนอัตโนมัติ ระบบดับเพลิง 
ระบบปองกันเพลิงไหม ระบบปองกันไฟฟา

2. เพ่ือใหสามารถออกแบบจัดวาง ติดต้ังลิฟท เคร่ืองปรับอากาศ ประตูเล่ือนอัตโนมัติ ระบบดับ
เพลิง ระบบปองกันเพลิงไหม ระบบปองกันไฟฟาในอาคาร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยรักการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมมีความละเอียดรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานและติดต้ังลิฟท เครื่องปรับอากาศ ประตูเล่ือนอัตโนมัติ ระบบดับเพลิง 
ระบบปองกันเพลิงไหม ระบบปองกันไฟฟา

2. ออกแบบจัดวางลิฟท บันไดเล่ือนใหเหมาะกับการใชงานในอาคาร
3. ออกแบบจัดวางระบบปรับอากาศใหเหมาะกับการใชงานในอาคาร
4. ออกแบบจัดวางระบบเตือนภัยเพ่ือปองกันเพลิงไหมใหเหมาะกับการใชงานในอาคาร
5. ออกแบบจัดวางกําหนดระบบปองกันฟาผาใหเหมาะกับการใชงานในอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานระบบการติดต้ัง ลิฟท บันไดเล่ือน เครื่องปรับอากาศ ประตูเล่ือนอัตโนมัติ 

ระบบความปลอดภัยในอาคาร ระบบดับเพลิงและระบบปองกันฟาผา  เพ่ือประกอบงานสถาปตยกรรม

3108-2101 วัสดุและวิธีการกอสราง  2 2 (2)
(Materials and Construction 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะหแรงกระทําโครงสรางชวงกวางและวัสดุกอสรางท่ีใช
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกวัสดุกอสรางท่ีใชกับโครงสรางชวงกวาง
3. เพ่ือใหสามารถจําแนกข้ันตอนการกอสรางอาคารขนาดใหญ
4. เพื่อใหสามารถจําแนกงานระบบอาคารสัมพันธกับงานกอสราง
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยรักการอานการคนควาเพ่ิมเติมตอไป

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหแรงกระทําโครงสรางชวงกวางและวัสดุกอสรางท่ีใช
2. เลือกใชโครงสรางชวงกวาง
3. จําแนกวัสดุกอสรางท่ีใชทําโครงสรางชวงกวางได
4. อธิบายความสัมพันธระหวางงานระบบอาคารกับงานกอสรางอาคารได
5. จําแนกความแตกตางระหวางวิธีการผลิตคอนกรีตท่ัวไปกับคอนกรีตอัดแรงได
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการวิเคราะหแรงกระทําโครงสรางอาคารชวงกวาง วัสดุและวิธีการกอสราง งานระบบ

ตางๆ ของอาคาร  งานคอนกรตีอันแรง

3108-2102 อุปกรณอาคาร  2 2 (2)
(Building Equipment 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเบ้ืองตนของระบบไฟฟา การผลิต การสงจายกําลังไฟฟาไปยัง
อาคาร

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจัดกําลังไฟฟา (BALANCE LOAD) (SINGLE LINE DIAGRAM) 
ของกระแสไฟฟา

3. เพ่ือใหสามารถนําหลักการใหแสงสวางภายในอาคารมาจัดวางอุปกรณแสงสวาง
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนของระบบไฟฟา การผลิต การสงจายกําลังไฟฟาไปยังอาคาร
2. อธิบายหลักการจัดกําลังไฟฟา (BALANCE LOAD) (SINGLE LINE DIAGRAM)ของกระแส
ไฟฟา

3. จัดวางอุปกรณแสงสวางภายในอาคาร
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการผลิตกําลังไฟฟาเบ้ืองตน การสงจายกําลังไฟฟาไปยังอาคาร หลักการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาการใหแสงสวางการจัดแสงสวางภายในอาคาร

3108-2103 ปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปตยกรรม  1 5 (10)
(Architectural Practice 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการปฏิบัติวิชาชพีสถาปตยกรรมในสภาพแวดลอมจริง
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบกอสราง เขียนแบบทัศนียภาพ  ประมาณราคา  ควบคุมงานกอสราง
3. เพ่ือใหมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ ประณีต รอบคอบ ตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปฏิบัติวิชาชพีสถาปตยกรรมในสภาพแวดลอมจริง
2. เขียนแบบกอสราง ทัศนียภาพ ประมาณราคากอสราง
3. จําแนกหลักการ วิธีการควบคุม และสภาพปญหาในงานกอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมในสํานักงานที่ประกอบวิชาชีพ

ทางงานกอสรางและงานสถาปตยกรรม
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3108-2104 ปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปตยกรรม  2 4 (8)
(Architectural Practice 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการปฏิบัติวิชาชพีสถาปตยกรรมในสภาพแวดลอมจริง
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบกอสราง เขียนแบบทัศนียภาพ  ประมาณราคา  ควบคุมงานกอสราง
3. เพ่ือใหมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ ประณีต รอบคอบ ตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปฏิบัติวิชาชพีสถาปตยกรรมในสภาพแวดลอมจริง
2. เขียนแบบกอสราง ทัศนียภาพ ประมาณราคากอสราง
3. จําแนกหลักการ วิธีการควบคุม และสภาพปญหาในงานกอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมในสํานักงานที่ประกอบวิชาชีพ

ทางงานกอสรางและงานสถาปตยกรรม

3108-2105 สถาปตยกรรมไทย  2 2 (2)
(Thai Architecture 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจรปูแบบลักษณะของสถาปตยกรรมไทยสมัยตางๆ
2. เพื่อใหสามารถจําแนกลักษณะและองคประกอบของมุข ซุม ศาลาไทย สถูปเจดีย
3. เพ่ือใหมีความซาบซึ้งในความงาม เห็นคุณคาและความสําคัญของงานสถาปตยกรรมไทยมีความ
ภาคภูมิใจในสถาปตยกรรมไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจรูปแบบลักษณะของสถาปตยกรรมไทยสมัยตางๆ
2. จําแนกลักษณะและองคประกอบของมุข  ซุม  ศาลาไทย สถูปเจดีย
3. ประยุกตรูปแบบ ลักษณะสถาปตยกรรมไทยใชในงานออกแบบสถาปตยกรรมในปจจุบัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบ ลักษณะและลวดลายท่ีใชประกอบในงานสถาปตยกรรมไทย มุข ซุม ศาลาไทยแบบ

ตางๆ  ลักษณะของสถูป เจดีย สมัยตางๆ สถาปตยกรรมไทยในทองถ่ิน
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3108-2106 สภาวะแวดลอม 2 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ เจตนารมณของกฎหมายท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและการแกปญหาอัน
เกิดจาสภาวะแวดลอม

2. เพ่ือใหสามารถนําหลักการของกฎหมาย พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดลอมมาใชในการออก
แบบสถาปตยกรรม

3. เพ่ือใหสามารถแกปญหาในการออกแบบสถาปตยกรรมอันเกิดจากสภาวะแวดลอม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ เจตนารมณของกฎหมายท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและการแกปญหาอันเกิดจาสภาวะ
แวดลอม

2. นําหลักการของกฎหมาย  พระราชบัญญัติท่ีเ ก่ียวกับสิ่งแวดลอมมาใชในการออกแบบ
สถาปตยกรรม

3. แกปญหาในการออกแบบสถาปตยกรรมอันเกิดจากสภาวะแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการออกแบบโดยใชธรรมชาติชวย การใชเคร่ืองปองกันแดดชนิดตางๆ การระบายอากาศ 
ธรรมชาติของเสียงและหลักการเบ้ืองตนในการควบคุมเสียง การระบายนํ้าฝนจากอาคาร การกําจัดนํ้าท้ิงนํ้าเสีย 
พระราชบัญญัติโรงงาน ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวกับโรงงานอุตสาห
กรรม เทคนิคในการควบคุมและกําจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม

3108-2107 การบริหารและการจัดการงานกอสราง 2 (2)
(Construction Management)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจัดองคกรการกอสราง การบริหารและการจัดการงานบุคล
2. เพื่อใหสามารถวางแผนงานกอสรางดวยระบบ  BAR  CHART, CPM และ PERT
3. เพ่ือใหมีความภาคภูมิใจในตนเองและวิชาชีพ มีความเชื่อม่ันในตนเองและวิชาชีพมีกิจนิสัยรัก
การอาน  การคนควาตอไป

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดองคกรการกอสราง การบริหารและการจัดการงานบุคล
2. วางแผนการควบคุมงานกอสรางดวยระบบ BAR  CHART, CPM และ PERT
3. จัดทําระบบเอกสารท่ีใชประกอบการควบคุมงานกอสราง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการบริหารและการจัดการท่ัวไป การจัดองคกรงานกอสราง ประเภทของงานกอสราง หลัก

การวางแผนงานกอสราง การวางแผนงานกอสรางดวยระบบ BAR  CHART, CPM และ PERT การจัดการเก่ียว
กับเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ และแรงงาน การควบคุม และการติดตามความกาวหนาของงานกอสราง

3108-2108 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปตยกรรม  1 2 (4)
(Landscape Architectural Drawing and Design 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบสวนบริเวณบาน
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปตยกรรมในบริเวณบาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบสวนบริเวณบาน
2. ออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปตยกรรมในบริเวณบานขนาดตางๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ ขอบเขตของงานภูมิสถาปตยกรรม องคประกอบในการจัดสวน รูปแบบการจัดสวน

บริเวณบาน ออกแบบเขียนแบบการจัดสวนบริเวณบาน

3108-2109 การออกแบบเขียนแบบสถาปตยกรรมภายใน  1 2 (4)
(Interior Architectural Drawing and Design 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบตกแตงภายใน
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบ เขียนแบบตกแตงภายในอาคารขนาดกลาง
3. เพ่ือใหสามารถทําหุนจําลองแสดงการจัดวางเคร่ืองเรือน ตกแตงภายในอาคาร
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบตกแตงภายใน
2. ออกแบบ เขยีนแบบตกแตงภายในอาคารขนาดกลาง
3. ทําหุนจําลอง  แสดงการจัดวางเคร่ืองเรือน ตกแตงภายในอาคาร
4. เลือกใชวัสดุตกแตงและอุปกรณใหเหมาะสมกับงานแตละชนิด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมภายใน เก่ียวกับการใชพ้ืนท่ี แบบอยางการตก

แตงรูปทรงเคร่ืองเรือน การกําหนดโครงสี การเลือกวัสดุตกแตงบาน ผนัง เพดานและสวนของอาคารใหสอด
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คลองกับระบบอุปกรณอาคาร สําหรับอาคารพักอาศัยสํานักงาน รานคา อาคารพาณชิย ออกแบบรางแบบเขียน
แบบสถาปตยกรรมภายในอาคารพักอาศัยนําเสนอ  ผลงานออกแบบพรอมหุนจําลอง

3108-2110 การเขียนแบบภูมิสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร 1 2 (4)
(Computer Aided Architectural Drawing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเขียนภาพ 3 มิติ
2. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขียนแบบสถาปตยกรรมภาพ 3 มิตินําเสนอผลงาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเขยีนภาพ 3 มิติ
2. เขียนแบบสถาปตยกรรมภาพ 3 มิตินําเสนอผลงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขียนแบบ คําสั่งการเขียนภาพ 3 มิติ  คําสัง่แสดงมุมมองภาพ 

3 มิติการเขยีนภาพ 3 มิติ แสดงทัศนียภาพภายนอก ภายใน การใหสีและแสงเงา

3108-2111 การถายภาพ 2 (3)
(Photography)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการใชกลองถายรูปชนิดใชฟลม กลองดิจิตอลและอุปกรณตางๆ 
ในการถายภาพ

2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือ อุปกรณและการถายภาพในงานสถาปตยกรรม
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยรักการถายภาพ และมีความคิดสรางสรรคในการถายภาพงานสถาปตยกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการใชกลองถายรูปชนิดใชฟลม กลองดิจิตอลและอุปกรณตางๆ ในการถายภาพ
2. ถายภาพงานทางสถาปตยกรรม ท้ังภายในและภายนอกอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการถายภาพทางสถาปตยกรรม ระบบ คุณสมบัต ิสวนประกอบ วิธีการ

ใชกลองถายรูปชนิดใชฟลม กลองดิจิตอลและอุปกรณตางๆ หลักการถายภาพ การจัดองคประกอบของภาพ 
การถายภาพสี สไลดและไฟลภาพดิจิตอล การถายภาพงานสถาปตยกรรมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร
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3108-2112 การวิบัติของอาคาร 2 (2)
(Butting Derivation)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ สาเหตุและปญหาการวิบัติของโครงสรางอาคารสวนประกอบอาคาร
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกวิธีการปองกันและแกไข ซอมแซมอาคารท่ีวิบัติ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี รอบคอบ ชางสังเกต รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจ สาเหตุและปญหาการวิบัติของโครงสรางอาคารสวนประกอบอาคาร
2. จําแนกวิธีการปองกันและแกไขอาคารท่ีวิบัติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาสาเหตุและปญหาการเกิดวิบัติของโครงสราง อาคาร การปองกัน แกไขโครงสรางอาคารและ

สวนประกอบท่ีวิบัติ การซอมแซมและศึกษากรณีตัวอยางท่ีทําใหเกิดการวิบัติ

3108-2113 การสํารวจ 2 (4)
(Survey)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสํารวจเพ่ือการออกแบบสถาปตยกรรมเบ้ืองตน
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือสํารวจเพ่ือการออกแบบสถาปตยกรรมเบ้ืองตน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสํารวจเพ่ือการออกแบบสถาปตยกรรมเบ้ืองตน
2. วัดระยะดวยเทปหรือโซพรอมอุปกรณ วัดมุมราบ – มุมด่ิง  ดวยกลองวัดมุม
3. สํารวจทําวงรอบปด กําหนดระดับในงานกอสราง
4. สํารวจหาภาพตัดตามแนวยาวและแนวขวาง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวัดระยะดวยเทปและโซ การแกอุปสรรคในการวัดระยะ การสํารวจดวย

โซหรือเทป (Chain Survey) การวัดมุมราบ มุมด่ิงดวยกลองวัดมุม (Theodolite)  การหาความสูงของวัตถุดวย
กลองวัดมุม  การสํารวจทําวงรอบ การทําระดับดวยกลองระดับและอุปกรณ การสรางหมุดหลักฐานการระดับ 
การสํารวจหาคาระดับและการกําหนดคาระดับการกอสราง การสํารวจหาคาระดับตามแนวยาว (Profile) และ
ตามแนวขวาง (Cross section)
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3108-2114 วัสดุและอุปกรณตกแตงภายใน 2 (2)
(Material and Interior Decorative Equipment)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเลือกและประกอบติดต้ังวัสดุตกแตงภายใน
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติและเทคนิคการประกอบติดต้ังบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณเพ่ือเลือก
นําไปใชตกแตงภายใน

3. เพ่ือใหสามารถสรุปและรายงานผลการวิเคราะหรวบรวมและจัดหมวดหมูวัสดุ อุปกรณตัวอยางนํา
เสนอเปนแนวความคิดในรูปแบบของภาพและหุนจําลอง

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี รอบคอบ ชางสังเกต รักษาสภาพแวดลอม
มาตรฐานวิชาชีพ

1. เขาใจหลักการเลือกและประกอบติดต้ังวัสดุตกแตงภายใน
2. เลือกใชวัสดุ อุปกรณตกแตงภายในตามคุณสมบัติและเทคนิคการติดต้ัง
3. สรุปและรายงานผลการวิเคราะหและนําเสนอเปนแนวความคิดในรูปแบบของภาพและหุน
จําลอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเลือกและประกอบติดต้ังวัสดุตกแตงภายใน คุณสมบัติเฉพาะ ความแข็งแรง ความคง

ทนและความสวยงาม เทคนิคการประกอบการบํารุงรักษา ราคาวัสดุอุปกรณตกแตงภายใน การจัดทํารายงาน
ประกอบภาพหุนจําลอง รวบรวมและจัดหมวดหมูวัสดุ อุปกรณตัวอยาง วิเคราะหและเสนอแนวคิดในการนํา
ไปใช

3108-2115 วัสดุและอุปกรณตกแตงสวน 2 (2)
(Material and Landscape Gardening Equipments)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเลือกและใชงานวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือตกแตงสวน
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติ การใช บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือตกแตงสวน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี รอบคอบ ชางสังเกต รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานวิชาชีพ
1. เขาใจหลักการเลือกใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือตกแตงสวน
2. เลือกใชวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือตกแตงสวนไดอยางเหมาะสม

คําอธิบายรายวิชา
 ศึกษาหลักการเลือกใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือตกแตงสวน และวิธีการใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ
เคร่ืองมือตกแตงสวน
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3108-2116 การเสนอโครงการงานสถาปตยกรรม 2 (2)
(Architectural Project Proposal)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการในการเสนอโครงการงานสถาปตยกรรม
2. เพ่ือใหสามารถนําเสนอแนวความคิดท่ีเก่ียวของกับงานออกแบบและปญหาสืบเน่ืองของโครงการ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความละเอียด รอบคอบ ตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการในการเสนอโครงการงานสถาปตยกรรม
2. นําเสนอแนวความคิดท่ีเก่ียวของกับงานออกแบบสถาปตยกรรมในรูปแบบโครงการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ และวิธีการการเสนอโครงการงานออกแบบสถาปตยกรรม รวมถึงการนําเสนอแนว

ความคิดท่ีเก่ียวของกับการออกแบบและปญหาท่ีสืบเน่ืองของโครงการ จัดทําเปนโครงการในรูปแบบตางๆ

3108-2117 โครงการงานสถาปตยกรรม 3 (*)
(Architectural Project Proposal)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการในการเสนอโครงการงานสถาปตยกรรม
2. เพ่ือใหสามารถนําเสนอแนวความคิดท่ีเก่ียวของกับงานออกแบบและปญหาสืบเน่ืองของโครงการ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการนําเสนอโครงการงานสถาปตยกรรม
2. นําเสนอแนวความคิดท่ีเก่ียวของกับงานออกแบบและปญหาสืบเน่ืองของโครงการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและวิธีการนําเสนอโครงการ งานออกแบบสถาปตยกรรมรวมถึงการนําเสนอแนว

ความคิดท่ีเก่ียวของกับการออกแบบและปญหาท่ีสืบเน่ืองของโครงการ

3108-2118 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปตยกรรม  2 2 (4)
(Landscape Architectural Drawing and Design 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบสวนสาธารณะ
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบเขียนแบบสวนสาธารณะในพ้ืนท่ีขนาดใหญ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความละเอียด รอบคอบ ตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบสวนสาธารณะ
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2. ออกแบบ เขียนแบบสวนสาธารณะในพ้ืนท่ีขนาดใหญ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมในระดับชุมชน สวนสาธารณะ สวนใน
อาคารสาธารณะ สวนประกอบท่ีนํามาใชในการจัดสวนสาธารณะ นํ้าพุ ลําธาร หิน รูปปน มาน่ังหองสุขา

3108-2119 การออกแบบเขียนแบบสถาปตยกรรมภายใน 2 2 (4)
(Interior Architectural Drawing and Design 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัยและอาคาร          
สาธารณะขนาดใหญ

2. เพ่ือใหสามารถออกแบบ เขียนแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัยและอาคารสาธารณะขนาดใหญ
3. เพ่ือใหสามารถทําหุนจําลองแสดงการจัดวางเคร่ืองเรือน ตกแตงภายในอาคาร
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัยและอาคาร สาธารณะขนาดใหญ
2. เลือกใชวัสดุตกแตงและอุปกรณใหเหมาะสมกับงานแตละชนิด
3. ออกแบบ เขียนแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัยและอาคาร สาธารณะขนาดใหญ
4. ทําหุนจําลอง  แสดงการจัดวางเคร่ืองเรือน ตกแตงภายในอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบโครงสรางสําหรับงานตอเติม ตกแตงบานพักอาศัย หอง

โถงโรงแรม โรงพยาบาล หอประชุม ศูนยการคาใหสอดคลองกับระบบอุปกรณอาคารท่ีซับซอน การกําหนด
บรรยากาศของการตกแตง รูปแบบเคร่ืองเรือน โครงสราง ส ี วัสดุตกแตง และศิลปวัตถุท่ีใชตกแตงประกอบ 
การออกแบบ รางแบบ เขียนแบบ นําเสนอผลงานออกแบบตามกระบวนการพรอมหุนจําลอง

3108-2120 การเขียนแบบภูมิสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร 2 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบสวนสาธารณะขนาดใหญดวยคอมพิวเตอร
2. เพื่อใหสามารถออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปตยกรรมสวนสาธารณะขนาดใหญดวยคอมพิวเตอร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบสวนสาธารณะขนาดใหญดวยคอมพิวเตอร
2. ประกอบ ติดต้ังเคร่ืองมืออุปกรณ โปรแกรมออกแบบ เขียนแบบทางสถปตยกรรม
3. ออกแบบ เขียนแบบภูมิสถาปตยกรรมสวนสาธารณะขนาดใหญดวยคอมพิวเตอร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมในระดับชุมชน การประกอบ ติดต้ัง

เคร่ืองมืออุปกรณ โปรแกรมออกแบบ เขียนแบบทางสถปตยกรรม  การออกแบบ เขียนแบบสวนสาธารณะ 
สวนในอาคารสาธารณะขนาดใหญโดยใชองคประกอบท่ีมีความหลากหลาย นํ้าพุ ลําธาร หิน รูปปน มาน่ัง 
หองสุขา

3108-4101 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปตยกรรม  1 4 (*)
(Architecture Technique Practice 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบสถาปตยกรรม วิศวกรรม โครงสรางและราย
ละเอียด

2. เพ่ือใหมีประสบการณและสามารถเขียนแบบสถาปตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสราง แบบราย
ละเอียดโครงสรางท่ีสลับซับซอน แบบระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาล ระบบเคร่ืองกลในอาคาร 
การเขียนรายการประกอบแบบโครงการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตอองคการสถานท่ีทํางาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบสถาปตยกรรม วิศวกรรม โครงสรางและรายละเอียด
2. ออกแบบ เขียนแบบสถาปตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสราง แบบรายละเอียดโครงสรางที่สลับ
ซับซอน แบบระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาล ระบบเครื่องกลในอาคาร การเขียนรายการประกอบ
แบบโครงการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบสถาปตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสรางแบบรายละเอียด

โครงสรางท่ีสลับซับซอน แบบระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาล ระบบเคร่ืองกลในอาคาร การเขียนแบบการ
ประกอบแบบโดยการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ

3108-4102 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปตยกรรม  2 4 (*)
(Architecture Technique  Practice 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบรางอาคารสาธารณะหรืออาคารธุรกิจขนาดใหญ
ท่ีมีความสูงมากกวา 4 ชั้น

2. เพ่ือใหมีประสบการณและสามารถเขียนแบบสถาปตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสราง แบบราย
ละเอียดโครงสรางท่ีสลับซับซอน แบบระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาล ระบบเครื่องกลในอาคาร 
การเขียนรายการประกอบแบบโครงการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตอองคการสถานท่ีทํางาน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบสถาปตยกรรม วิศวกรรม โครงสรางและรายละเอียด
2. ออกแบบ เขียนแบบรางอาคารสาธารณะหรืออาคารธุรกิจขนาดใหญท่ีมีความสูงมากกวา 4 ชั้น 
การเลือกใชโครงสราง การจัดระบบการปรับอากาศ อุปกรณอาคารที่จําเปน การจัดผังบริเวณ การ
ตกแตงแบบ การเขียนทัศนียภาพ การวิจารณและการเสนอแนะความคิดรวบยอด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบและการเขียนแบบรางอาคารสาธารณะ หรืออาคารธุรกิจ

ขนาดใหญท่ีมีความสูงกวา 4 ชั้น โดยเนนลักษณะอาคารประโยชนใชสอย การเลือกใชโครงสราง การจัดระบบ
การปรับอากาศอุปกรณหองอาคารท่ีจําเปน การจัดผังบริเวณ การตกแตงแบบ การเขียนแบบทัศนียภาพ การ
วิจารณและการเสนอแนะความคิดรวบยอด

3108-4103 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปตยกรรม  3 4 (*)
(Architecture Technique Practice 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบรางอาคารสาธารณะหรืออาคารธุรกิจขนาดใหญ
ท่ีมีความสูงมากกวา 4 ชั้นเปนลักษณะกลุมอาคาร โครงสรางท่ีสลับซับซอน

2. เพ่ือใหมีประสบการณและสามารถออกแบบ เขียนแบบรางอาคารสาธารณะหรืออาคารธุรกิจ
ขนาดใหญท่ีมีความสูงมากกวา 4 ชั้น การเลือกใชโครงสราง การจัดระบบการปรับอากาศ 
อุปกรณอาคารที่จําเปน การจัดผังบริเวณ การตกแตงแบบ การเขียนทัศนียภาพ การวิจารณและ
การเสนอแนะความคิดรวบยอด

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตอองคการสถานท่ีทํางาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบรางอาคารสาธารณะหรืออาคารธุรกิจขนาดใหญท่ีมีความสูง
มากกวา 4 ชั้นเปนลักษณะกลุมอาคาร โครงสรางท่ีสลับซับซอน

2. ออกแบบ เขียนแบบรางอาคารสาธารณะหรืออาคารธุรกิจขนาดใหญท่ีมีความสูงมากกวา 4 ชั้น 
การเลือกใชโครงสราง การจัดระบบการปรับอากาศ อุปกรณอาคารที่จําเปน การจัดผังบริเวณ การ
ตกแตงแบบ การเขียนทัศนียภาพ การวิจารณและการเสนอแนะความคิดรวบยอด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบเขียนแบบรางงานสถาปตยกรรม อาคารสาธารณะหรือ

อาคารธุรกิจขนาดใหญท่ีมีความสูง 4 ช้ันข้ึนไป โดยเนนถึงลักษณะกลุมอาคารท่ีมีหนาท่ีใชสอย การใชโครง
สรางอาคารท่ีสลับซับซอน รวมท้ังระบบการปรับอากาศและอุปกรณอาคารท่ีจําเปน การจัดผังบริเวณและการ
นําเสนอขัน้ตอนการออกแบบ
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3108-4104 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปตยกรรม  4 4 (*)
(Architecture Technique  Practice  4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเสนอโครงการออกแบบสถาปตยกรรมเก่ียวกับอาคารขนาดใหญ
2. เพ่ือใหมีประสบการณและสามารถเสนอโครงการงานออกแบบเร่ิมต้ังแตการวางแผน การหาขอ
มูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอแนวความคิดท่ีเก่ียวของกับการออกแบบและปญหาสืบเน่ือง
ของโครงการ การใหคําแนะนําของท่ีปรึกษา สถาปนิกหรือนักวิชาการและผูรับผิดชอบโครงการ 
การดําเนินการออกแบบสถาปตยกรรมเก่ียวกับอาคารขนาดใหญ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตอองคการสถานท่ีทํางาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการเสนอโครงการงานออกแบบสถาปตยกรรมเก่ียวกับอาคารขนาดใหญ
2. เสนอโครงการงานออกแบบสถาปตยกรรมเก่ียวกับอาคารขนาดใหญ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเสนอโครงการออกแบบสถาปตยกรรม โดยเริ่มตั้งแตการวางแผน 

การหาขอมูล การวิเคราะหขอมูล การดําเนินการออกแบบสถาปตยกรรมเก่ียวกับอาคารขนาดใหญ การนําเสนอ
แนวความคิดท่ีเก่ียวของกับการออกแบบและปญหาสืบเน่ืองของโครงการ ภายใตคําแนะนําของท่ีปรึกษา 
สถาปนิกหรือนักวิชาการอ่ืนๆ และผูรับผิดชอบโครงการ

3108-6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงงาน
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอโครง

งาน ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จในเวลา
ท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการ
ประเมินผล



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสํารวจ

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  ประเภทวิชาอุต
สาหกรรม  สาขาวิชาสํารวจ สามารถปฏิบัติงานในระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูชวยวิศวกรและ
ประกอบอาชีพสวนตัว ซึ่งมีความรู ความสามารถ เจตคติ และประสบการณในดานตาง ๆ ดังน้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ    ภาษา    สังคม   มนุษยศาสตร   คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเอง และวิชาชีพสาขาวิชาสํารวจ ใหเกิด
ความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหความรูและทักษะในหลักการ และกระบวนการทํางานพื้นฐาน ของชางเทคนิคที่
เกีย่วกบัการบริหารจัดการและวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญ
กาวหนาทางเทคโนโลย ี   นํามาพัฒนางานอาชีพสาขาวิชาสํารวจ  ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
สํารวจ

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี   มีความรับผิดชอบตอตนเอง    ครอบครัวและสังคม     มีคุณธรรม
จริยธรรม และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม สรางสรรค หรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาสํารวจ
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มาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. ทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม
7. วิเคราะหและออกแบบโครงสรางเบ้ืองตน
8. วางแผนงานสํารวจในงานวิศวกรรม
9. ควบคุมและตรวจสอบงานสํารวจ
10. สํารวจทําแผนที่และจัดการดานการใชที่ดิน
11. สํารวจขอมูลระยะไกลดวยภาพถายและขอมูลจากดาวเทียม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาชางสํารวจ

_________________________

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาสํารวจ  ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกจิกรรมเสริม
หลักสูตร รวมไมนอยกวา  94  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 64 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 12  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 31  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 17 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 94 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาการกอสราง  สาขางานสํารวจ    สาขาวิชาชางกอสราง  สาขาวิชา
ชางสํารวจ
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี

รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3109-0001 การสํารวจ 3 (5)
3109-0002 การระดับ 3 (5)
3109-0003 การคํานวณแผนท่ี 2 (3)
3109-0004 เขียนแบบสํารวจ 3 (5)
3109-0005 ตรีโกณมิติทรงกลม 2 (2)
3109-0006 การสาํรวจเสนทาง 3 (5)
3109-0007 การสาํรวจดวยภาพถาย 2 (2)

รวม   18 (27)
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1.  หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3)
3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 64 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 12 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่1 - 2 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3 (3)
3100-0107 ความแข็งแรงวัสดุ 3 (3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 31 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3109-2001 การวางแผนงานสํารวจ 2 (2)
3109-2002 การจราจรและผังเมือง 2 (3)
3109-2003 การประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย 2 (2)
3109-2004 ดาราศาสตรปฏิบัติ 3 (4)
3109-2005 การสํารวจชั้นสูง 3 (4)
3109-2006 เคร่ืองมือสํารวจ 2 (2)
3109-2007 การสํารวจดวยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 3 (4)
3109-2008 การสํารวจเพ่ือการกอสราง 3 (4)
3109-2009 การสาํรวจเสนทาง 3 (4)
3109-2010 การสาํรวจดวยภาพถาย 3 (4)
3109-2011 การเขียนแบบสาํรวจดวยคอมพิวเตอร 3 (4)
3109-2012 การอานแบบงานสํารวจ 2 (3)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 17 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3109-2101 วิศวกรรมการทาง 2 (2)
3109-2102 การจัดการธุรกิจท่ีดิน 2 (2)
3109-2103 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3 (4)
3109-2104 การสํารวจดวยระบบสัญญาณดาวเทียม 2 (3)
3109-2105 การสาํรวจเหมืองแรและธรณีวิทยา 2 (2)
3109-2106 ปฏิบัติงานสํารวจและทําแผนที่ภูมิประเทศ 3 (6)
3109-2107 ปฏิบัติงานสํารวจเสนทาง 3 (6)
3109-2108 ปฏิบัติงานสํารวจชลประทาน 3 (6)
3109-2109 ปฏิบัติงานสํารวจเพื่อการกอสราง 3 (6)
3109-2110 ปฏิบัติงานผังเมือง 3 (6)
3109-2111 ปฏิบัติงานรังวัดที่ดิน 3 (6)
3106-2005 การเขียนแบบกอสราง 1 3 (6)
3106-2006 การประมาณราคากอสราง 1 2 (3)
3121-2001 การทดสอบวัสดุ 2 (3)
3121-2002 ทฤษฎีโครงสราง 3 (3)
3121-2003 คอนกรีตเทคโนโลยี 2 (3)
3121-2004 ปฐพีกลศาสตร 3 (4)
3121-2009 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 (3)
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3121-2010 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 3 (3)
3121-2013 ชลศาสตร 3 (4)
3109-4101 ปฏิบัติงานสํารวจ 1 5 (*)
3109-4102 ปฏิบัติงานสํารวจ 2 5 (*)
3109-4103 ปฏิบัติงานสํารวจ 3 4 (*)
3109-4104 ปฏิบัติงานสํารวจ 4 4 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3109-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3109-0001 การสํารวจ 3 (5)
(Surveying)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสํารวจ มาตราสวนแผนท่ี และการนําไปใชประโยชน
2. เพ่ือใหสามารถวัดระยะ และใชเคร่ืองมือวัดระยะ รังวัด ดวยโซ เทป การเก็บรายละเอียดและการ
ลงท่ีหมาย ใชกลองวัดมุมแบบตาง ๆ ทําวงรอบและเก็บรายละเอียด

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอย รอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการสํารวจ สรางมาตราสวนแผนท่ีและการนําไปใชประโยชน
2. วัดระยะดวยโซ-เทปและเคร่ืองมือชนิดตาง ๆ รังวัดและทําแผนท่ีดวยโซ-เทป ใชกลองวัดมุม
ประเภทตาง ๆ ทําวงรอบปด-เปดและลงท่ีหมาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการสํารวจ มาตราสวนแผนท่ี การวัดระยะดวยโซ เทปและเคร่ืองมือชนิดตางๆ

การปรับแกระยะ การรังวัด และเก็บรายละเอียดดวยโซ เทป การลงท่ีหมายแผนท่ี การใชกลองวัดมุมการทําวง
รอบและการเก็บรายละเอียด

3109-0002 การระดับ 3 (5)
(Leveling)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการของการระดับและการใชกลองระดบั
2. เพ่ือใหสามารถทําระดับและแกปญหาอุปสรรค ทําระดับตามยาว-ตามขวาง หาเสนช้ันความสูง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอย รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําระดับ การใชกลองระดบัประเภทตาง ๆ
2. ทําระดับและแกปญหา ทําระดับตามยาว ตามขวาง ทําระดับเพ่ือเขียนเสนช้ันความสูง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการของการระดับ การใชกลองระดบัประเภทตาง ๆ และอุปกรณ การทําระดับ

โดยตรง  โดยออม   แบบตาง ๆ  การแกปญหาอุปสรรคในงานระดบั มูลเหตุของความผิด และคลาดเคล่ือนใน
งานระดับ การทําระดับตามยาว การทําระดับตามขวาง เสนช้ันความสูง
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3109-0003 การคํานวณแผนท่ี 2 (3)
(Surveying  Computation)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถนําหลักคณิตศาสตรมาประยุกตใชในงานสํารวจ
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณผลจากงานสํารวจ ตรวจสอบผลการคํานวณงานสํารวจ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีละเอียดรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณงานสํารวจโดยใช กฎของ Sine Cosine และ Tangent
2. คํานวณเน้ือท่ีจากรูปแผนท่ี
3. คํานวณพิกัดวงรอบปด และวงรอบเปด
4. คํานวณเน้ือท่ีโดยใชวิธี คาพิกัดฉาก D.M.D. และ D.P.D.
5. คํานวณแบงแยกแปลงท่ีดิน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การคํานวณเน้ือท่ีของรูปเหล่ียมตาง ๆ การนํากฎ ของ Sine Cosine และ Tangent  มา

ประยุกตในงานคํานวณพ้ืนท่ี การคาํนวณปริมาตร การคํานวณเน้ือท่ีจากแผนท่ีโดยการแบงเปนรูปเหล่ียมหรือ
ใชเคร่ืองมืออ่ืนชวยในการหาเน้ือท่ี การคํานวณพิกัดของวงรอบ การคาํนวณหมุด Side short การคาํนวณหาเน้ือ
ท่ี โดยวิธีใชคาพิกัดฉาก  Double Meridian Distance (D.M.D.)  และ วิธี Double  Parallel Distance (D.P.D.)
การคํานวณการแบงแยกแปลงท่ีดิน

3109-0004 เขียนแบบสํารวจ 3 (5)
(Survey  Drawing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบสํารวจ องคประกอบของแผนท่ีและการจัดรูปแผนท่ี
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือเขียนแบบและเขียนแผนท่ี
3. เพ่ือใหสามารถลงท่ีหมาย และการใชสัญลักษณตาง ๆ เขียนรูปตัดความยาว-ตามขวาง เสนช้ัน
ความสูง

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีเรียบรอยและละเอียดรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. ลงท่ีหมายวงรอบจากขอมูลสํารวจ ลงท่ีหมาย รายละเอียดแผนที่โดยใชสัญลักษณตาง ๆ  เขียน
เสนช้ันความสูง

2. เขียนรูปตัดความยาว (Profile) เขียนรูปตัดความขวาง (Cross-Section)
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ องคประกอบของแผนท่ี     การวางตัวอักษร    สัญลักษณ การใชมาตราสวนการลงท่ี
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หมายแผนท่ี การใชเคร่ืองหมายแทนความสูงของภูมิประเทศ การเขียนรูปตัดตามยาว (Profile) และ รูปตัดตาม
ขวาง (Cross-Section)

3109-0005 ตรีโกณมิติทรงกลม 2 (2)
(Spherical  Trigonometry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของระบบสามเหล่ียมทรงกลม
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณสามเหล่ียมทรงกลม
2. แกปญหาสามเหล่ียมทรงกลมมุมฉาก  ดานฉาก
3. คํานวณกฎของเนเปยร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา นิยามเก่ียวกับทรงกลม สามเหล่ียมทรงกลม รูปหลายเหล่ียมทรงกลม สามเหล่ียมข้ัวทรงกลม

โลก สามเหล่ียมทรงกลมมุมฉาก สามเหล่ียมทรงกลมดานฉาก สูตรสําหรับแกปญหาสามเหล่ียมทรงกลมมุม
ฉาก และสามเหล่ียมทรงกลมดานฉาก กฎของงานเนเปยร การแกปญหาสามเหล่ียมทรงกลมมุมฉากและ
สามเหล่ียมทรงกลมดานฉาก

3109-0006 การสํารวจเสนทาง 3 (5)
(Route  Survey)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและขัน้ตอนในการสํารวจและกอสรางเสนทาง
2. เพ่ือใหสามารถสํารวจเพ่ือการออกแบบเสนทาง
3. เพ่ือใหสามารถกําหนดตําแหนงและระดับงานกอสรางทาง
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและขัน้ตอนในการสํารวจและกอสรางเสนทาง
2. วางแนวศูนยกลางทาง ทําระดับตามแนวยาวและตามขวาง เก็บรายละเอียดตามแนวเขตทาง
3. วางโคงทางราบชนิดธรรมดา วางโคงทางด่ิง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรูท่ัวไปของระบบการขนสงและทางหลวง ข้ันตอนการพิจารณาจัดต้ัง

โครงการสํารวจและกอสรางทาง การพิจารณาเลือกแนวศูนยกลางถนน การวางแนวทาง การทําระดับตามแนว
ยาว และทําระดับตามแนวขวาง การเก็บรายละเอียด การวางโคงทางราบชนิดธรรมดา (Simple Curve)   ดวยวิธี
การตางๆ การคาํนวณและกําหนดระดับกอสรางทาง (Grade Line) การคํานวณโคงดิ่ง (Vertical Curve)
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3109-0007 การสํารวจดวยภาพถาย 2 (2)
(Photogrammetry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการสํารวจดวยภาพถาย
2. เพ่ือใหสามารถอานและแปลความหมายจากภาพถาย
3. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานอาชีพ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด  รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสํารวจดวยภาพถาย
2. อานและการแปลความหมายจากภาพถาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการสํารวจดวยภาพถาย กลองถายภาพทางอากาศ ภาพถายดิ่ง

หมุดหลักฐานทางพ้ืนดินสําหรับการสํารวจดวยภาพถาย การมองเห็นภาพทรวดทรง ภาพเหล่ือมและการจัด
ภาพเหล่ือม การอานและแปลความหมายจากภาพถาย

3109-2001 การวางแผนงานสํารวจ 2 (2)
(Survey Planning)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักเบ้ืองตนการวางแผนและบริหารงานสํารวจ
2. เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการงานสํารวจ
3. เพื่อใหสามารถประมาณการคาใชจายและกําหนดเวลางานสํารวจ
4. เพ่ือใหสามารถประเมินผลงานและตรวจสอบงานสํารวจ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักเบ้ืองตนในการวางแผนและบริหารงานสํารวจ
2. วางแผนงานสํารวจในงานกอสราง
3. วางแผนงานสํารวจในงานทาง
4. วางแผนงานสํารวจทําแผนท่ีภูมิประเทศ
5. วางแผนงานสํารวจสรางหมุดควบคุม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักเบ้ืองตนของการบริหารงาน การวางแผนงานแบบตาง ๆ การอานแผนงานระบบ C.P.M.

หลักการวางแผนโดยใชระบบ Bar Chart การแบงหนวยงานยอยในงานสํารวจ การประมาณเวลาและคาใชจาย
ของงานสํารวจประเภทตาง ๆ การประเมินผลงานสํารวจ และตรวจสอบงาน
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3109-2002 การจราจรและผังเมือง 2 (3)
(City Planning and Traffic)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจประวัติการเกิดของเมือง องคประกอบของผังเมือง ลักษณะเมือง
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจัดจราจรขัน้พ้ืนฐาน การจัดการสุขาภิบาลเบ้ืองตน
3. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางผังเมือง การจัดสรรที่ดิน ปญหาสิง่แวดลอมเมืองและแนวทาง
การแกไข

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมและปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจโครงสรางผังเมือง การเกิดเมืองและลักษณะเมือง
2. จัดการจราจรเบ้ืองตน จําแนกการใชท่ีดิน
3. วางผังชุมชนเมือง
4. วางแผนการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติ  และโครงสรางผังเมือง  การเกิดของเมือง และลักษณะเมืองท่ีดี พระ

ราชบัญญัติการผังเมืองและกฎหมายท่ีเก่ียวของ การจราจรเบ้ืองตน การจําแนกและการใชท่ีดินในการสํารวจผัง
เมือง การวางผัง Neighborhood และ Community องคประกอบ และแนวโนมของเมืองในอนาคต  แนวทางการ
แกไขปญหาสภาพส่ิงแวดลอมของชุมชนเมือง  สัมมนาปญหาองคประกอบของเมือง

3109-2003 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย
2. เพ่ือใหสามารถสืบคนขอมูล อสังหาริมทรัพย
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ
4. เพ่ือใหสามารถประเมินมูลคาของท่ีดินและทรัพยสิน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีรอบคอบ และซ่ือสัตย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการประเมินมูลคาทรัพยสิน
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ดวยวิธีตนทุน ดวยวิธีรายได
3. เขียนรายงานการประเมินมูลคา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย เศรษฐศาสตรเก่ียวกับท่ีดิน กระบวนการประเมินราคา

การประเมินราคาดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด วิธีตนทุนและวิธีรายได การคาํนวณคาเงินและดอกเบ้ีย
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กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการประเมินราคาท่ีดิน และทรัพยท่ีเปนสวนควบ การวิเคราะหราย
งานและกําหนดคาราคาประเมิน

3109-2004 ดาราศาสตรปฏิบัติ 3 (4)
(Practical Astronomy)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจความสัมพันธของดาราศาสตรกับงานสํารวจ
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกและสังเกตดาว คํานวณเก่ียวกับเวลาและการใชแผนท่ีดาว
3. เพ่ือใหสามารถรังวัดโดยใชดาวและดวงอาทิตย และการคํานวณแกคาตางๆ
4. เพ่ือใหสามารถคํานวณหาคา Azimuth Latitude และ Longitude
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและความสัมพันธระหวางงานดาราศาสตรกับงานสํารวจ
2. วิเคราะหระบบเวลาในงานดาราศาสตร และแผนท่ีดาว
3. คํานวณคาแก จากการรังวัดดวงอาทิตย และดาว
4. รังวัดดวงอาทิตยและดาว
5. คํานวณหาคา Azimuth Latitude และ Longitude

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ ความสัมพันธของงานดาราศาสตรกับงานสํารวจ การคํานวณเกี่ยว

กับเวลา การใชปฏิทินดาวและแผนท่ีดาว คาแกตาง ๆ ในการรังวัด การรังวัดเพ่ือหา Azimuth  Latitude และ
Longitude จากการรังวัดดวงอาทิตยและดาว

3109-2005 การสํารวจช้ันสูง 3 (4)
(Advanced Surveying)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสํารวจชัน้ความสูง
2. เพ่ือใหสามารถปรับแกความคลาดเคล่ือนในงานสํารวจ
3. เพ่ือใหสามารถทําระดับพิเศษการทําวงรอบช้ันท่ี 1 และทําโครงขายสามเหลี่ยม
4. เพ่ือใหสามารถคํานวณระบบ UTM. และพิกัดทางยีออเดซี
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสํารวจชัน้ความสูง
2. ปรับแกความคลาดเคล่ือนในงานสํารวจ
3. ทําระดับพิเศษ
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4. คํานวณระบบ UTM.
5. คํานวณวงรอบช้ันท่ี 1
6. การทําโครงขายสามเหลี่ยม
7. คํานวณพิกัดทางยีออเดซี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการสํารวจช้ันความสูง ทฤษฎีความคลาดเคล่ือน ทฤษฎีอนุจัตุรัส (Least Square) การทํา

ระดับพิเศษ การทําวงรอบช้ันท่ี 1. การทําโครงขายสามเหลี่ยม การคาํนวณระบบ UTM. และพิกัดทางยีออเดซี

3109-2006 เคร่ืองมือสํารวจ 2 (2)
(Surveying Instrument)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวิธีการตรวจสอบเครือ่งมือสํารวจ
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบปรับแกเคร่ืองมือสํารวจเบ้ืองตน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีละเอียดรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองมือสํารวจชนิดตาง ๆ
2. ตรวจสอบและปรับแกกลองระดับเบ้ืองตน
3. ตรวจสอบและปรับแกกลองวัดมุมเบ้ืองตน
4. ตรวจสอบกลองวัดมุมชนิด Total Station เบ้ืองตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของเคร่ืองมือสํารวจ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดมุม การตรวจสอบและปรับ

แกกลองระดับ กลองวัดมุม หลักการทํางานและวิธีการตรวจสอบ เคร่ืองวัดระยะอิเล็กทรอนิกส กลอง Total
Station และเคร่ืองรับสัญญาณจากดาวเทียม (G.P.S.) และศึกษาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับเคร่ืองมือสํารวจ

3109-2007 การสํารวจดวยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 3 (4)
(Electronic Surveying)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสรางและการทํางานของเคร่ืองมือสํารวจอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือสํารวจทางอิเล็กทรอนิกส และนําขอมูลมาประมวลผลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการการทํางานและโครงสรางของเครือ่งมือสํารวจอิเล็กทรอนิกส
2. ใชเคร่ืองมือวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกส  (EDM) และกลองระบบ
3. ประยุกตระบบ Total Station  ในการสํารวจทําแผนท่ี
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4. ทําแผนท่ีจากการประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนของเคร่ืองมือสํารวจทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการทําแผนท่ี เครื่องมือวัดระยะทาง
อิเล็กทรอนิกสระบบตางๆ การตรวจสอบความคลาดเคล่ือน การใชเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส การสํารวจดวย
กลองสํารวจ  ระบบ Total station  การประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

3109-2008 การสํารวจเพ่ือการกอสราง 3 (4)
(Construction Surveying)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสํารวจเพ่ือการกอสราง
2. เพื่อใหสามารถสํารวจเพื่อการกอสรางอาคาร สะพาน ทอ คลองสงนํ้า
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสํารวจเพ่ือการกอสรางอาคาร สะพาน ทอ คลองสงนํ้า และอ่ืน ๆ
2. กําหนดตําแหนงและระดับงานอาคาร
3. ตรวจสอบการทรุดตัวและเคล่ือนตัวของอาคาร
4. สํารวจเพ่ืองานดานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติ งานสํารวจเพื่อการกอสรางอาคาร สะพาน ทอ คลองสงนํ้า และอ่ืน ๆ  การ

ตรวจสอบการทรุดตัวและเคล่ือนตัวของอาคาร การสํารวจเพ่ืองานดานอุตสาหกรรม

3109-2009 การสํารวจเสนทาง 3 (4)
(Route Survey)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสํารวจเสนทาง
2. เพ่ือใหสามารถสํารวจเพ่ือการออกแบบสรางทาง ตําแหนงและระดับการกอสราง คํานวณหางาน
ดินและการเคล่ือนยายดิน

3. เพื่อใหสามารถตรวจสอบการกอสรางทาง
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบทางและความปลอดภัยของทาง
2. สํารวจเพ่ือนํามาออกแบบทาง กําหนดตําแหนงและระดับการกอสรางทาง คํานวณงานดินและ
การเคลื่อนยายดิน

3. ตรวจสอบงานกอสรางทาง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการการออกแบบทางเบ้ืองตนและความปลอดภัยของทาง (Element of

Highway Safety & Design) การสํารวจเพ่ือการออกแบบ การกําหนดตําแหนงและระดับ การกอสรางทาง การ
วางโคง โคงผสม (Compound Curves) โคงผสมยอนกลับ (Reverse Curves) โคงเปล่ียนแนว (Transition
Curves) โคงดิ่ง (Vertical Curves) การคาํนวณงานดิน การเคล่ือนยายมวลดิน การตรวจสอบงานกอสรางทาง

3109-2010 การสํารวจดวยภาพถาย 3 (4)
(Photogram metry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการวางแผนการบินถายภาพ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจการทําแผนท่ีภาพถายตอ
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการทําแผนท่ีโดยใชเคร่ืองมือประมาณและเคร่ืองเขียนภาพทรวดทรง
4. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการขยายหมุดบังคับภาพถายโดยวิธีตาง ๆ
5. เพื่อใหมีความสามารถแปลงคาพิกัดภาพถายและการยายแกน
6. เพื่อใหมีความสามารถถายภาพภาคพื้นดิน และการใชประโยชน
7. เพ่ือใหมีความมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางแผนการบินถายภาพ
2. ทําแผนท่ีภาพถายตอ
3. ทําแผนท่ีโดยใชเคร่ืองมือประมาณ และเคร่ืองถายภาพทรวดทรง
4. ขยายหมุดบังคับภาพโดยวิธีตาง ๆ
5. แปลงคาพิกัดภาพถายและยายแกน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การวางแผนการบินถายภาพ การทําภาพถายออรโตโฟโต การทําแผนที่ภาพถายตอ

การทําแผนท่ีโดยใชเคร่ืองมือประมาณ การทําแผนที่โดยใชเครื่องเขียนภาพทรวดทรง การขยายหมุดบังคับภาพ
ถายทางอากาศเบ้ืองตน การถายภาพภาคพื้นดิน และการใชประโยชน การแปลงคาพิกัดภาพถาย และการยาย
แกน

3109-2011 การเขียนแบบสํารวจดวยคอมพิวเตอร 3 (4)
(Computer Aided Survey)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตคอมพิวเตอรกับงานสํารวจ
2. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมชวยเขียนแผนท่ี
3. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมชวยเขียนแบบดานวิศวกรรม
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4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขียนแผนท่ี สองมิติ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
2. เขียนแผนท่ี สามมิติ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
3. เขียนแบบรูปตัดตามยาวและตามขวางดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
4. เขียนแบบงานทางดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
5. เขียนแบบงานชลประทานดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ งานเขียนแผนท่ีสองมิติ, เขียนเสนช้ันความสูงจากขอมูลสํารวจดวยโปรแกรมสําเร็จ

รูป เขียนรูปตัดตามยาวและตามขวาง เขียนแบบงานดานวิศวกรรมดวยโปรแกรม Computer Aided Design.
(CAD)

3109-2012 การอานแบบงานสํารวจ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถแปลความหมายจากแผนท่ี
2. เพ่ือใหสามารถนําแผนท่ีและแบบสํารวจไปใชในการทํางาน
3. เพ่ือใหสามารถอานแบบดานวิศวกรรม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ

มาตรฐานรายวิชา
1. อานแบบและแปลความหมายจากแผนท่ี
2. วิเคราะหและวางแผนการทํางาน
3. คํานวณปริมาณงาน
4. อานแบบงานกอสรางและงานโยธา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การอานแผนท่ีและการอานแบบ การแปลความหมายจากแผนที ่ การหาระยะทาง

และทิศทางจากแผนท่ี  การคาํนวณปริมาณงานจากแบบ การอานแบบงานกอสรางอาคาร การอานแบบงาน
โยธา
3109-2101 วิศวกรรมการทาง 2 (2)

(Highway Engineering)
จุดประสงครายวิชา

1. เพ่ือใหมีความเขาใจพ้ืนฐานวิศวกรรมการทาง
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการกอสรางทาง การซอมบํารุงเสนทาง ผิวทางและวิศวกรรมจราจร
3. เพ่ือใหสามารถคํานวณออกแบบทางดานเรขาคณิต ถนน และการระบายนํ้า
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4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการกอสรางทาง การซอมบํารุงเสนทาง ผิวทาง และวิศวกรรมจราจร
2. คํานวณออกแบบทางดานเรขาคณิต ถนน และการระบายนํ้า

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ความรูท่ัวไปเก่ียวกับถนนและทางหลวง  มาตรฐานทางหลวงในประเทศไทย  การวางแผนทาง

หลวง การเงิน และเศรษฐศาสตร การสํารวจ และการออกแบบทางดานเรขาคณิต  ลักษณะโครงสรางทางและ
วัสดุท่ีใชกอสรางทาง หลักการออกแบบถนน การระบายนํ้า การกอสรางทาง การซอมบํารุงเสนทางและผิวทาง 
และวิศวกรรมจราจร

3109-2102 การจัดการธุรกิจท่ีดิน 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูดานการสํารวจกับงานธุรกิจท่ีดิน
2. เพ่ือใหสามารถดําเนินงานธุรกิจเก่ียวกับท่ีดิน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการดําเนินงานธุรกิจท่ีดินอยางซ่ือสัตย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจ กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวกับจัดการธุรกิจท่ีดิน
2. จัดผังแปลงท่ีดิน
3. ประมาณคาใชจาย ในการดําเนินงานธุรกิจท่ีดิน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักเศรษฐศาสตรที่ดิน กฎหมายเก่ียวกับการกอสรางและควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติการจัด

สรรที่ดิน กฎหมายท่ีเก่ียวกับนิติกรรม สัญญาซื้อขายเชาซื้อ ขายฝาก ตัวแทนนายหนา การค้ําประกันและการ
จํานอง การจัดการธุรกิจท่ีดิน การประมาณคาใชจายการทําธุรกิจที่ดิน การย่ืนแบบขออนุญาตจัดสรรท่ีดิน

3109-2103 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3 (4)
(Geographic Information System)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการระบบการทํางาน ของ GIS.
2. เพ่ือใหสามารถสํารวจขอมูลเบ้ืองตน
3. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการวิเคราะหและแสดงผล
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการระบบการทํางาน ของ GIS
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2. วางแผนการจัดการขอมูล GIS.
3. สํารวจจัดเก็บ นําเขาและแสดงผลขอมูล
4. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System) 

การจัดการขอมูล GIS.การสํารวจขอมูล การนําเขาขอมูลและแผนท่ี การแสดงผลและกระบวนการวิเคราะหขอ
มูล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

3109-2104 การสํารวจดวยระบบสัญญาณดาวเทียม 2 (3)
(Global Positioning System)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ระบบการทํางานของดาวเทียม
2. เพื่อใหสามารถรังวัดคาตาง ๆ จากดาวเทียม
3. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือรับสัญญาณจากดาวเทียม
4. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชกับงานอ่ืน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ ระบบการทํางานของดาวเทียม
2. วางแผนการปฏิบัติงาน รังวัดคาแบบสถิต (Static) รังวัดคาแบบสถิตอยางรวดเร็ว  (Rapid Static)
รังวัดคาแบบ จลน  (Real-Time Kinetic) ประมวลผลการรังวัด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของระบบของดาวเทียม การรังวัดคาแบบสถิต (STATIC) แบบสถิต

อยางรวดเร็ว (RAPID  STATIC) และแบบจลน (REALTIME  KINETIC) การประมวลผลการรังวัดดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป
3109-2105 การสํารวจเหมืองแรและธรณีวิทยา 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ข้ันตอนในการสํารวจเหมืองแร
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกชนิดและคุณสมบัติของแรตางๆ คํานวณหาคาตาง ๆ ในการสํารวจเหมือง
แร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ขยัน อดทน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการ ข้ันตอนในการสํารวจเหมืองแร
2. จําแนกชนิดและคุณสมบัติของแร
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3. แปลความหมายของแผนท่ีธรณีวิทยา  คํานวณคาพิกัดและคาภาคของทิศ สํารวจแปลงกรรมสิทธ์ิ
เหมืองแร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความรูพ้ืนฐานในการสํารวจแร วิธีการสํารวจเหมืองแรท้ังผิวดินและใตดิน

การคํานวณหาคาตางๆ ในงานสํารวจเหมืองแรใตดิน  การสํารวจแปลงกรรมสิทธ์ิ กฎหมายเหมืองแรท่ีเก่ียวกับ
งานสํารวจ ความหมายและสาขาของธรณีวิทยา ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยา แรและคุณสมบัติของแรชนิด
ตางๆ แผนท่ีธรณีวิทยา ธรณีวิทยาภูมิประเทศ (Geomorphology)

3109-2106 ปฏิบัติงานสํารวจและทําแผนท่ีภูมิประเทศ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจข้ันตอนในการสํารวจทําแผนท่ีภูมิประเทศ
2. เพ่ือใหเกิดทักษะในการปฏิบัติงานสนาม
3. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการปฏิบัติงาน
4. เพ่ือฝกความอดทนและการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน

มาตรฐานรายวิชา
1. สํารวจทําวงรอบและสรางหมุดควบคุม
2. สํารวจเก็บรายละเอียด
3. สํารวจคาระดับและสรางหมุดระดับ
4. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการสํารวจทําวงรอบ   การเก็บรายละเอียดแผนท่ี   การสํารวจหาคาระดับพื้นที่

การคาํนวณปรับแกขอมูลสํารวจ   การเขียนแผนท่ี การเขียนเสนช้ันความสูง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยใน
การเขียนแผนท่ี   การวางแผนงานสํารวจและตรวจสอบงาน
3109-2107 ปฏิบัติงานสํารวจเสนทาง 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจข้ันตอนในการสํารวจเสนทาง
2. เพ่ือใหเกิดทักษะในการปฏิบัติงานสนาม
3. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการปฏิบัติงาน
4. เพ่ือฝกความอดทนและการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน

มาตรฐานรายวิชา
1. สํารวจวางแนวศูนยกลางทาง
2. สํารวจทําระดับตามแนวยาวและแนวขวาง



สาขาวิชาสํารวจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

163

3. สํารวจเก็บรายละเอียดในเขตทาง
4. กําหนดตําแหนงและระดับการกอสรางทาง
5. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการสํารวจเพ่ือการออกแบบเสนทาง  การวางแนวศนูยกลางทาง การทําระดับตาม

แนวยาว การทําระดับตามแนวขวาง การสํารวจเพ่ือเก็บรายละเอียด การเขียนแบบในงานทาง การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปชวยในการทํางาน     การสํารวจเพื่อการกอสรางทาง การวางแผนงานสํารวจเสนทาง

3109-2108 ปฏิบัติงานสํารวจชลประทาน 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจข้ันตอนในการสํารวจชลประทาน
2. เพ่ือใหเกิดทักษะในการปฏิบัติงานสนาม
3. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการปฏิบัติงาน
4. เพ่ือฝกความอดทนและการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน

มาตรฐานรายวิชา
1. สํารวจวางแนวศูนยกลางคลองสงนํ้า
2. สํารวจทําระดับตามแนวยาวและแนวขวาง
3. สํารวจเก็บรายละเอียดในงานชลประทาน
4. กําหนดตําแหนงและระดับการกอสรางอาคารชลประทาน
5. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการสํารวจเพ่ือการชลประทาน การวางแนวคลองสงนํ้า การสํารวจเพ่ือการออกแบบ

แนวคลองสงนํ้า   การควบคุมงานกอสรางแนวคลอง เขื่อน  ฝาย อาคารชลประทาน การคํานวณปริมาณน้ํา การ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการทํางาน การวางแผนงานสํารวจชลประทาน

3109-2109 ปฏิบัติงานสํารวจเพ่ือการกอสราง 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจข้ันตอนในการสํารวจเพ่ือการกอสราง
2. เพ่ือใหเกิดทักษะในการปฏิบัติงานสนาม
3. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการปฏิบัติงาน
4. เพ่ือฝกความอดทนและการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน
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มาตรฐานรายวิชา
1. สํารวจวางผังอาคาร
2. ควบคุมการตอกเสาเข็ม
3. สํารวจระดับในการกอสราง
4. ควบคมุงานเหล็กและงานเทคอนกรตี
5. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการสํารวจเพ่ือการกอสราง    การสํารวจบริเวณหนางาน   การตีผัง  งานกอสรางการ

ควบคุมการตอกเสาเข็ม การใหระดับฐานรากอาคาร การใหระดับการกอสรางชั้นตาง ๆ ควบคุมแนวอาคาร
ควบคมุงานเหล็กและงานคอนกรตี การเก็บตัวอยางวัสดุเพ่ือการทดสอบ การวางแผนงานสํารวจเพ่ือการกอ
สราง

3109-2110 ปฏิบัติงานผังเมือง 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจข้ันตอนในการสํารวจผังเมือง
2. เพ่ือใหเกิดทักษะในการปฏิบัติงานสนาม
3. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการปฏิบัติงาน
4. เพ่ือฝกความอดทนและการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน

มาตรฐานรายวิชา
1. สํารวจแนวถนน
2. สํารวจระบบสุขาภิบาล
3. สํารวจปริมาณจราจร
4. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการสํารวจผังเมือง การทําแผนท่ีเมือง สํารวจแนวถนน ระบบสุขาภิบาล การ

สํารวจปริมาณจราจร การแบงเขตเมือง กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ

3109-2111 ปฏิบัติงานรังวัดท่ีดิน 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจข้ันตอนในการสํารวจรังวัดท่ีดิน
2. เพ่ือใหเกิดทักษะในการรังวัดและแบงแปลงท่ีดิน
3. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการปฏิบัติงาน
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4. เพ่ือฝกความอดทนและการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน
มาตรฐานรายวิชา

1. รังวัดแปลงท่ีดิน
2. รังวัดแบงแยกแปลงท่ีดิน
3. คํานวณและลงระวางแปลงที่ดิน
4. ใชแบบฟอรมมาตรฐานชนิดตาง ๆ
5. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการสํารวจรังวัดแปลงท่ีดิน การคํานวณแบงแยกแปลงท่ีดิน การลงท่ีหมายท่ีดิน  การ

ลงระวางท่ีดิน กฎหมาย    และระเบียบท่ีเก่ียวของกับงานรังวัดท่ีดิน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการ
ทํางาน

3109-4101 ปฏิบัติงานสํารวจ 1 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับการสํารวจ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง แบบสํารวจ  การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตน
ในการสํารวจท่ัวไป

3. เพ่ือใหสามารถอานแบบ เขียนแบบกอสราง แบบสํารวจ  การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนในการสํารวจ
ท่ัวไป

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานสํารวจในสถานประกอบการโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง แบบสํารวจ  การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนในการสํารวจ
ท่ัวไป

3. อานแบบ เขียนแบบกอสราง แบบสํารวจ  การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนในการสํารวจท่ัวไป
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง แบบสํารวจ  การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตน
ในการสํารวจท่ัวไป การซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือเบ้ืองตน ความความปลอดภัยในการทํางาน
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3109-4102 ปฏิบัติงานสํารวจ 2 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับการสํารวจ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบสํารวจ การอานแผนท่ี การแปลความหมายจาก
แผนท่ี การคาํนวณปริมาณงานจากแบบ  การใชเคร่ืองมือสํารวจเพ่ือการกอสราง

3. เพ่ือใหสามารถอานแบบ เขียนแบบสํารวจ การอานแผนท่ี การแปลความหมายจากแผนท่ี การ
คํานวณปริมาณงานจากแบบ  การใชเคร่ืองมือสํารวจเพ่ือการกอสราง

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานสํารวจในสถานประกอบการโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบสํารวจ การอานแผนท่ี การแปลความหมายจากแผนท่ี การ
คํานวณปริมาณงานจากแบบ  การใชเคร่ืองมือสํารวจเพ่ือการกอสราง

3. อานแบบ เขียนแบบสํารวจ การอานแผนท่ี การแปลความหมายจากแผนท่ี การคาํนวณปริมาณ
งานจากแบบ  การใชเคร่ืองมือสํารวจเพ่ือการกอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอานแบบ เขียนแบบสํารวจ การอานแผนท่ี การแปลความหมายจาก

แผนท่ี การคาํนวณปริมาณงานจากแบบ  การใชเคร่ืองมือสํารวจเพ่ือการกอสราง การซอมและบํารุงรักษา
เคร่ืองมือเบ้ืองตน ความความปลอดภัยในการทํางาน

3109-4103 ปฏิบัติงานสํารวจ 3 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับการสํารวจ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสํารวจเฉพาะงาน สํารวจเสนทาง สํารวจเหมืองแร หรือรังวัดท่ีดิน
3. เพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรชวยในการสํารวจเฉพาะงาน สํารวจเสนทาง สํารวจเหมืองแร
หรือรังวัดท่ีดิน

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานสํารวจในสถานประกอบการโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. เขาใจหลักการสํารวจเฉพาะงาน สํารวจเสนทาง สํารวจเหมืองแร หรือรังวัดท่ีดิน
3. ใชคอมพิวเตอรชวยในการสํารวจเฉพาะงาน สํารวจเสนทาง สํารวจเหมืองแร หรือรังวัดท่ีดิน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสํารวจเฉพาะงาน สํารวจเสนทาง สํารวจเหมืองแร หรือรังวัดท่ีดิน

การใชคอมพิวเตอรชวยในการสํารวจ การบํารุงรักษาเคร่ืองมือสํารวจเบ้ืองตน ความความปลอดภัยในการ
ทํางาน

3109-4104 ปฏิบัติงานสํารวจ 4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับการสํารวจ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผน การจัดการหนวยงานในสถานประกอบการ สํารวจเฉพาะ
งาน สํารวจเสนทาง สํารวจเหมืองแร หรือรังวัดท่ีดิน

3. เพ่ือใหสามารถวางแผน การจัดการหนวยงานในสถานประกอบการ ใชคอมพิวเตอรชวยในการ
สํารวจเฉพาะงาน สํารวจเสนทาง สํารวจเหมืองแร หรือรังวัดท่ีดิน

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานสํารวจในสถานประกอบการโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. เขาใจหลักการวางแผน การจัดการหนวยงานในสถานประกอบการ สํารวจเฉพาะงาน สํารวจเสน
ทาง สํารวจเหมืองแร หรือรังวัดท่ีดิน

3. วางแผน การจัดการหนวยงานในสถานประกอบการ ใชคอมพิวเตอรชวยในการสํารวจเฉพาะ
งาน สํารวจเสนทาง สํารวจเหมืองแร หรือรังวัดท่ีดิน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการวางแผน การจัดการหนวยงานในสถานประกอบการ การใช

คอมพิวเตอรชวยในการสํารวจเฉพาะงาน สํารวจเสนทาง สํารวจเหมืองแร หรือรังวัดท่ีดิน การบํารุงรักษา
เคร่ืองมือสํารวจเบ้ืองตน ความความปลอดภัยในการทํางาน

3109–6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเร่ิมการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี
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มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงงาน
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอโครง

งาน ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จในเวลา
ท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการ
ประเมินผล



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาโยธา

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาโยธา สามารถปฏิบัติงานในระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูชวยวิศวกร 
หรือประกอบอาชีพสวนตัว มีความรู ความสามารถ เจตคติ และประสบการณ ในดานตาง ๆ ดังน้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยา
ศาสตร นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพใหเกิดความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานกอสรางและสามารถติดตามความเจริญ
กาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพโยธาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะหแกปญหา  สรางสรรค  และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาการ 
กอสรางงานโยธา

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรม
จริยธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบ การงานกอสราง หรือสรางสรรค    หรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชา  โยธา
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มาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. สํารวจในงานวิศวกรรม
7. คํานวณออกแบบโครงสราง
8. เขียนแบบงานโยธาและกอสราง
9. สํารวจปริมาณงานและประมาณราคา
10. วางแผน จัดการ และควบคุมงานโยธา
11. ทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา



สาขาวิชาโยธา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

171

โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาโยธา

------------------------
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท

วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาโยธา  ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ    และเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร   รวมไมนอยกวา  92  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 62 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 12  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 31  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 15 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 92 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา ใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการกอสราง สาขางานกอสราง สาขางานโยธา และสาขางานสํารวจ
สาขาวิชาชางกอสราง
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือสาขา
วิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้

รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3106-0001 กลศาสตรโครงสราง 2 (2)
3106-0002 วัสดุกอสราง 2 (2)
3106-0003 เทคนิคกอสราง 2 (2)
3106-0005 ปฏิบัติงานกอสราง 2 (4)
3106-0006 ประมาณราคากอสราง 2 (3)
3106-0007 เขียนแบบกอสราง 2 (4)
3106-0008 การสาํรวจ 2 (3)

รวม 14 (20)
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1.  หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3)
3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 62 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 12 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่1 - 2 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3 (3)
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 (3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 31 หนวยกิต
        ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-11  และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3121-2001 การทดสอบวัสดุ 2 (3)
3121-2002 ทฤษฎีโครงสราง 3 (3)
3121-2003 คอนกรีตเทคโนโลยี 2 (3)
3121-2004 ปฐพีกลศาสตร 3 (4)
3121-2005 การสาํรวจเสนทาง 3 (4)
3121-2006 วิศวกรรมการทาง 3 (3)
3121-2007 เทคนิคกอสรางงานโยธา 3 (3)
3121-2008 การประมาณราคางานโยธา 2 (3)
3121-2009 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 (3)
3121-2010 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 3 (3)
3121-2011 การเขียนแบบโยธาดวยคอมพิวเตอร 2 (3)
3121-2012 การบริหารและการจัดการงานกอสราง 3 (3)
3121-2013 ชลศาสตร 3 (4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3121-2101 งานโยธา 3 (6)
3121-2102 การเขียนแบบโยธา 3 (6)
3121-2103 ความปลอดภัยในงานกอสราง 2 (2)
3121-2104 เคร่ืองจักรกลงานกอสราง 2 (2)
3121-2105 กฎหมายกอสราง 2 (2)
3121-2106 การทดสอบวัสดุงานทาง 2 (3)
3121-2107 การวิบัติของอาคาร 2 (2)
3121-2108 การควบคุมงานและการตรวจงาน 2 (2)
3121-2109 ระบบสุขาภิบาล 2 (2)
3121-2110 การวิเคราะหโครงสราง 3 (3)
3121-2111 วิศวกรรมฐานราก 3 (3)
3121-2112 วิศวกรรมจราจร 2 (2)
3121-2113 การชลประทาน 3 (3)
3121-2114 การสํารวจเพ่ือการกอสราง 2 (3)
3121-4101 ปฏิบัติงานโยธา 1 4 (*)
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3121-4102 ปฏิบัติงานโยธา 2 4 (*)
3121-4103 ปฏิบัติงานโยธา 3 4 (*)
3121-4104 ปฏิบัติงานโยธา 4 4 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3121-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3121-2001 การทดสอบวัสดุ 2 (3)
(Materials Testing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการทดสอบวัสดุ ขอกําหนดและมาตรฐาน
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห ตรวจสอบ หาคุณสมบัติของวัสดุในงานกอสราง
3. เพ่ือใหสามารถทดสอบการรับแรง สรุปผล และการเขียนรายงานผลการทดสอบวัสดุ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ รับผิดชอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการทดสอบวัสดุ ขอกําหนดและมาตรฐาน
2. วิเคราะห ตรวจสอบ หาคุณสมบัติของวัสดุในงานกอสราง
3. ทดสอบการรับแรง สรุปผล และการเขียนรายงานผลการทดสอบวัสดุ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการตรวจสอบ ทดสอบคุณสมบัติ การรับแรงดึง แรงอัด แรงดัด แรง

เฉือน แรงบิด แรงกระแทก และความแข็งของวัสดุท่ีใชในงานกอสราง โดยวิธีการทดสอบแบบทําลาย แบบไม
ทําลาย และสรุปผล เขียนรายงานผลการทดสอบ

3121-2002 ทฤษฎีโครงสราง 3 (3)
(Theory of Structures)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิธีการหาแรงในโครงสราง
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนตดัด เสนอิทธิพล การโกงตัวของคาน 
แรงในช้ินสวนของโครงขอหมุน และคานตอเน่ือง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความรอบคอบและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. คํานวณหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัด
2. คํานวณแรงในช้ินสวนของโครงขอหมุน
3. คํานวณหาเสนอิทธิพล
4. คํานวณการโกงตัวของคาน
5. คํานวณคานตอเน่ือง โดยวิธีสมการสามโมเมนต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ความรูเบ้ืองตนท่ีเก่ียวกับโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัด แรงภายในชิ้น

สวนของโครงขอหมุน เสนอิทธิพลในคานและโครงขอหมุน การโกงตัวของคาน โดยวิธีพ้ืนท่ีโมเมนตและคาน
เสมือน การวิเคราะหคานตอเนื่อง โดยวิธีสมการสามโมเมนต

3121-2003 คอนกรีตเทคโนโลยี 2 (3)
(Concrete Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจคุณสมบัติของวัสดุท่ีใชผสมคอนกรีต ซิเมนตเพสท มอรตา  คอนกรตี
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการลําเลียง การเท การทําใหแนน และการบมคอนกรตี
3. เพ่ือใหสามารถออกแบบสวนผสมคอนกรีต ปฏิบัติงาน ทดสอบ วิเคราะหวัสดุคอนกรีตและ
ทดสอบซิเมนตเพสท มอรตา  สรุปผลและเขียนรายงานผลการทดสอบ

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ รับผิดชอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. ทดสอบและวิเคราะหวัสดุท่ีใชผสมคอนกรีต
2. ออกแบบสวนผสมคอนกรีต ทดสอบคุณสมบัติของซิเมนตเพสท มอรตา และคอนกรีต
3. สรุปผลและเขียนรายงานผลการทดสอบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ คุณสมบัติของวัสดุท่ีใชผสมคอนกรีต คุณสมบัติของคอนกรีตสด คุณสมบัติของ

คอนกรตี การออกแบบสวนผสม การลําเลียง การเท การทําใหแนน และการบมคอนกรีตทดสอบวัสดุท่ีใชผสม
คอนกรตี  คอนกรตีสด  คอนกรีตท่ีแข็งตัว สรุปผล และเขียนรายงานผลการทดสอบ

3121-2004 ปฐพีกลศาสตร 3 (4)
(Soil Mechanics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจคุณสมบัติ และสวนประกอบของดินทางฟสิกส
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณคุณสมบัติและกําลังดานทานของดิน
3. เพ่ือใหสามารถทดสอบดิน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ รับผิดชอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณคุณสมบัติและกําลังตานทานของดิน
2. ทดสอบดิน
3. สรุปผลและรายงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ คุณสมบัติและสวนประกอบของดินทางฟสิกส การจําแนกประเภทของดิน การซมึ

ผานของนํ้าในดิน การยุบอัดตัวของดิน การบดอัดดิน กําลังตานทานตอแรงเฉือนของดิน ปฏิบัติการเจาะสํารวจ
ดิน และทดสอบหาปริมาณนํ้าในดิน ขีดจํากัดความขนเหลวของดิน ความถวงจําเพาะของเม็ดดิน ขนาดของเม็ด
ดิน ความหนาแนนของดิน คา C.B.R. คาความซึมนํ้าของดิน คากําลังตานทานแรงเฉือนแบบ Unconfined 
Compression

3121-2005 การสํารวจเสนทาง 3 (4)
(Route Surveying)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักเบ้ืองตนของการออกแบบทาง
2. เพื่อใหสามารถสํารวจและวางโคงที่ปลอดภัยตอการใชทาง
3. เพ่ือใหสามารถคํานวณหางานดินและการเคล่ือนยายงานดินและตรวจสอบผลงานกอสรางทาง
ดานเรขาคณิต

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ รับผิดชอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. คํานวณและปฏิบัติการวางโคงผสม โคงผสมยอนกลับ โคงเปล่ียนแนวและโคงด่ิง
2. คํานวณงานดิน และวางแผนการเคล่ือนยายมวลดิน
3. ตรวจสอบผลงานกอสรางทาง ดานเรขาคณิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการเบ้ืองตนของการออกแบบทางและความปลอดภัยของทาง (Element of 

Highway. Safety &Design)  การวางโคง โคงผสม (Compound Curves) โคงผสมยอนกลับ (Reverse Curves) 
โคงเปล่ียนแนว (Transition Curves) โคงดิ่ง (Vertical Curves) การคาํนวณงานดิน การเคล่ือนยายมวลดิน การ
ตรวจสอบผลงานกอสรางทาง

3121-2006 วิศวกรรมการทาง 3 (3)
Highway Engineering

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับวิศวกรรมการทาง
2. เพื่อใหเขาใจหลักการกอสรางทาง การซอมบํารุงเสนทาง ผิวทาง และวิศวกรรมจราจร
3. เพื่อใหสามารถคํานวณออกแบบทางดานเรขาคณิต ถนน และการระบายนํ้า
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ และรับผิดชอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการกอสรางทาง การซอมบํารุงเสนทาง ผิวทาง และวิศวกรรมจราจร
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2. คํานวณออกแบบทางดานเรขาคณิต ถนน และการระบายนํ้า
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา ความรูท่ัวไปเก่ียวกับถนนและทางหลวง  มาตรฐานทางหลวงในประเทศไทย  การวางแผนทาง
หลวง การเงิน และเศรษฐศาสตร การสํารวจ และการออกแบบทางดานเรขาคณิต  ลักษณะโครงสรางทางและ
วัสดุท่ีใชกอสรางทาง หลักการออกแบบถนน การระบายนํ้า การกอสรางทาง การซอมบํารุงเสนทางและผิวทาง  
และวิศวกรรมจราจร

3121-2007 เทคนิคกอสรางงานโยธา 3 (3)
(Civic Construction Techniques)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการขนยายเครื่องจักรงานกอสราง และการขนถายวัสดุ
2. เพื่อใหเขาใจหลักการกอสรางฝาย ทํานบก้ันนํ้า เขื่อน คลองสงนํ้า ถังเก็บนํ้า ถนน สะพาน อุโมงค 
และสนามบิน

3. เพ่ือใหสามารถวางแผน ควบคุม ตรวจสอบงานโยธา
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ และรับผิดชอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการกอสรางฝาย ทํานบก้ันนํ้า เขื่อน คลองสงนํ้า ถังเก็บนํ้า ถนน สะพาน อุโมงค และ
สนามบิน

2. วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานโยธา
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา เทคนิคการขนยายเคร่ืองจักรงานกอสราง การขนถายวัสดุ การสรางฝาย ทํานบก้ันนํ้า เขื่อน  
คลองสงนํ้า ถังเก็บนํ้า ถนน สะพาน อุโมงค และสนามบิน  การควบคุมและตรวจสอบงานโยธา

3121-2008 การประมาณราคางานโยธา 2 (3)
(Civil Construction Cost Estimation)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการจัดการสํารวจปริมาณ แยกประเภทของการกอสราง งานโยธา
2. เพ่ือใหสามารถแยกรายละเอียดวัสดุ วิเคราะหแรงงาน จากระบบและรายการกอสราง
3. เพ่ือใหสามารถจัดการเก่ียวกับสัญญา เอกสารประกอบสัญญาตาง ๆ  เพื่อจัดทําการประมาณการ
งานกอสรางงานโยธา

4. เพื่อใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในงานประมาณราคาโยธา
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการ ประเภทของการกอสราง งานโยธา
2. คํานวณแยกรายละเอียดวัสด ุวิเคราะหงานจากแบบและรายการกอสรางงานโยธา
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3. จัดทําเอกสาร สัญญาตาง ๆ การลงรายการ ประมาณการงานกอสรางงานโยธา เพ่ือการประกวด
ราคา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ สํารวจปริมาณและแยกวัสดุของงานโยธาจากแบบและรายการ ประมาณราคาคากอ

สรางท้ังหมดเพ่ือการประกวดราคา เสนอราคา สัญญา และเอกสารประกอบสัญญาท่ี เก่ียวของกับงานโยธา

3121-2009 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 (3)
(Reinforced Concrete Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีอีลาสติก
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณ ออกแบบคาน เสา พื้น บันได และฐานราก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ความรับผิดชอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณหานํ้าหนักท่ีกระทําตอช้ินสวนของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. คํานวณออกแบบคาน เสา พื้น บันได และฐานราก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กนํ้าหนักท่ีกระทําตอชิ้นสวนของโครงสราง

คอนกรีตเสริมเหล็ก คํานวณออกแบบคาน เสา พื้น บันได และฐานราก โดยวิธีอีลาสติก

3121-2010 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 3 (3)
(Timber and Steel Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการออกแบบโครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณออกแบบคาน เสา โครงขอหมุน และรอยตอของโครงสรางไมและเหล็ก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ รับผิดชอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณออกแบบคาน เสา และโครงขอหมุนไม
2. คํานวณออกแบบช้ินสวนรับแรงดึง คาน เสา และโครงขอหมุนเหล็ก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คุณสมบัติของไม อุปกรณสําหรับยึดรอยตอไม ออกแบบคาน เสา โครงขอหมุน และคุณสมบัติ

เหล็กรูปพรรณ ออกแบบช้ินสวนรับแรงดึงคาน เสา โครงขอหมุน ออกแบบรอยตอแบบเช่ือม หมุดยํ้า และสลัก
เกลียว
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3121-2011 การเขียนแบบโยธาดวยคอมพิวเตอร 2 (3)
(Computer Aided Drawing for Civil Construction)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการใชคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรมเขียนแบบ
3. เพ่ือใหสามารถในการเขียนแบบโยธาดวยคอมพิวเตอร
4. เพ่ือใหสามารถพิมพ/พลอตแบบดวยคอมพิวเตอร
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ รับผิดชอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการใชโปรแกรมเขียนแบบ
2. เขียนแบบถนน สะพาน ทอลอด อุโมงค คลองสง คลองระบายน้ํา เขื่อน ฝาย และประตูนํ้าโดยใช
โปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอรชวย

3. พิมพ/พลอตแบบโดยใชโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอรชวย
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการและปฏิบัต ิ การใชคอมพิวเตอร และปฏิบัติงานการใชโปรแกรมเขียนแบบ เพื่อเขียน
แบบถนน สะพาน ทอลอด อุโมงค คลองสง คลองระบาย เขื่อน ฝาย ประตูนํ้า และการพิมพ พลอตแบบ

3121-2012 การบริหารและการจัดการงานกอสราง 3 (3)
(Administration and Management of Construction)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการจัดการและการจัดองคการ
2. เพ่ือใหสามารถดําเนินการประสานงานเก่ียวกับการกอสราง
3. เพื่อใหสามารถวางแผนงานดวยวิธีตาง ๆ
4. เพ่ือใหสามารถดําเนินการกอสรางและควบคุมโครงการ
5. เพ่ือใหสามารถรายงานการติดตามความกาวหนาของงาน
6. เพื่อใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการงานกอสราง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริหารและการจัดองคกร
2. ประสานงานและควบคุมการกอสรางตามโครงการ
3. เขียนแผนงานกอสราง ระบบ ซ.ีพี.เอ็ม และบารชารต
4. เขียนรายงานการติดตามความกาวหนาของงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการจัดการ การจัดองคกร การประสานงานระหวางผูท่ีเก่ียวของในงานกอสราง การวาง

แผนงานกอสรางดวย ระบบ ซ.ีพี.เอ็ม (C.P.M.)  บารชารต (Bar Chart)  การดําเนินการกอสราง การควบคุมและ
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ติดตามความกาวหนาของงาน  การควบคุมคาใชจายของโครงการ  การจัดหาวัสดุเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล และ
แรงงาน

3121-2013 ชลศาสตร 3 (4)
(Hydraulics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจประวัติ ความเปนมาของชลศาสตร และคุณสมบัติของของไหล
2. เพื่อใหสามารถคํานวณทางชลศาสตร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ รับผิดชอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณหาคาทางชลศาสตรเขาใจคุณสมบัติของของไหล การไหลและพลังงานการไหล
2. ทดลองคุณสมบัติของของไหล การไหลในทอ และในรางน้ําเปด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ประวัติและความเปนมาของชลศาสตรของไหลประเภทตาง ๆ คุณสมบัติของไหล สถิตศาสตร

ของของไหล การไหลและพลังงานการไหล สมการเบอรนูลลี การไหลในทอ การไหลในทางนํ้าเปด การวัด
การไหล กําลังงานของเคร่ืองสูบนํ้า ทดลองคุณสมบัติของของไหล  เสถียรภาพของวัตถุที่ลอยในของไหล แรง
ท่ีกระทําตอวัตถุท่ีจบ  การวัดการไหลในทอและในรางนํ้าเปด การทดลองสมการเบอรนูลลี แรงเสียดทานภาย
ในทอ การทดสอบประสิทธิภาพ การทํางานของเคร่ืองสูบนํ้า

3121-2101 งานโยธา 3 (6)
(Civil Construction Practice)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผน การควบคุม และการตรวจสอบการกอสรางงานโยธา
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานกอสราง งานโยธา กอสราง งานอาคาร งานทดสอบ และงานตกแตง
3. เพ่ือใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานโยธา

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการกอสรางงานโยธา
2. ปฏิบัติงานโยธา งานอาคาร งานทดสอบ และงานตกแตง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ งานโยธา งานอาคาร งานทดสอบและงานตกแตง งานถนน สะพาน อุโมงค คลองสง

นํ้า เขื่อน ฝาย อางเก็บนํ้า โครงไม เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก และชิ้นสวนสําเร็จรูป การทดสอบคุณภาพวัสดุ 
และโครงสรางสําเร็จรูป การตกแตงผิวงานดวยสีนํ้ามัน และวัสดุสําเร็จรูป
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3121-2102 การเขียนแบบโยธา 3 (6)
(Civil Construction Drawing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการเขียนแบบและสรางหุนจําลองงานโยธา
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบสะพาน ถนน เขื่อน ฝาย ทอ และคลองสงนํ้า
3. เพื่อใหสามารถทําหุนจําลองสะพาน ถนน เขื่อน ฝาย ทอ และคลองสงนํ้า
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแบบงานโยธาประเภทสะพาน ถนน เขื่อน ฝาย ทอ และคลองสงนํ้า
2. สรางหุนจําลองของสะพาน ถนน เขื่อน ฝาย ทอ และคลองสงนํ้า

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การเขียนแบบโยธาประเภทสะพาน ถนน เขื่อน ฝาย ทอ คลองสงนํ้า  การเขียนแบบ

รายละเอียดของโครงสรางทางสถาปตยกรรม  โครงสรางทางวิศวกรรมของงานโยธา และการสรางหุนจําลอง

3121-2103 ความปลอดภัยในงานกอสราง 2 (2)
(Construction Safety)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจมาตรฐานความปลอดภัยในงานกอสราง
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานกอสราง การทําลาย การขนยาย และการจัดเก็บอุปกรณการกอสรางได
ปลอดภัยและถูกตองตามหลักความปลอดภัย

3. มีกิจนิสัยในการรักษาระเบียบ วินัย และขอบังคับในเร่ืองความปลอดภัยในงานกอสราง
มาตรฐานรายวิชา

1. ปฏิบัติงานกอสรางตามมาตรฐานความปลอดภัยในงานกอสราง
2. ปฏิบัติงานกอสราง  การทําลาย  การขนยาย  และการจัดเก็บอุปกรณการกอสราง ตามหลักความ
ปลอดภัย

3. วางแผนปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยในงานกอสราง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา ขอกําหนด มาตรฐานความปลอดภัยในงานกอสราง วิธีการปฏิบัติงานกอสรางท่ัวไป การรื้อ
ถอน การทําลาย การขนยาย และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณกอสราง
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3121-2104 เคร่ืองจักรกลงานกอสราง 2 (2)
(Construction Machinery)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจ หลักการ ประเภท ชนิด และสมรรถนะในการทํางานของเคร่ืองจักรกล การบํารุง
รักษา และวางแผนการใช

2. เพื่อใหสามารถพิจารณาเลือกใชเครื่องจักรกลไดอยางเหมาะสม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจประเภท ชนิด สมรรถนะในการทํางานของเครื่องจักรกลงานกอสราง
2. วางแผนการใช การบํารุงรักษา เคร่ืองจักรกลงานกอสรางอยางประหยัด และปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ประเภท ชนิด สมรรถนะในการทํางาน การเลือกใช การบํารุงรักษา ความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักรกลในงานกอสรางเก่ียวกับงานยกและขนถายวัสดุ งานดิน งานถนน งานคอนกรตี งาน
ฐานราก และงานขุดเจาะ

3121-2105 กฎหมายกอสราง 2 (2)
(Construction Law)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจกฎหมายท่ีเก่ียวกับงานกอสราง
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานกอสราง
3. เพ่ือใหสามารถรางและการเขียนสัญญา เอกสารประกอบสัญญา  และขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ
งานกอสราง

4. เพื่อใหคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจกฎหมายในระดับตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานกอสราง
2. วิเคราะหกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานกอสราง
3. รางและเขียนสัญญา  เอกสารประกอบสัญญา และขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานกอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา พระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎระเบียบตาง ๆ กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแพง ขอบัญญัติความปลอดภัย สัญญา เอกสารประกอบสัญญา การรางและเขียนสัญญา รวมท้ังขอ
กําหนดตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานกอสราง
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3121-2106 การทดสอบวัสดุงานทาง 2 (3)
(Highway Materials Testing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจคุณสมบัติของวัสดุงานทาง
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณคาคุณสมบัติและกําลังตานทานของวัสดุงานทาง
3. เพ่ือใหสามารถทดสอบคุณสมบัติของแอลฟลท
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ รับผิดชอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณคาคุณสมบัติและกําลังตานทานของวัสดุงานทาง
2. ทดสอบคุณสมบัติของแอลฟลท
3. สรุปและรายงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วัสดุการทางคุณสมบัติของดินและการจําแนกประเภทของดิน  คุณสมบัติของมวลรวม  การ

ผลิตและการใชแอสฟลท  การบดอัดดิน  การปรับปรุงคุณภาพของดิน  การออกแบบสวนผสมคอนกรีต  การ
ออกแบบสวนผสมแอสฟลทติกคอนกรีต  และปฏิบัติการทดสอบหาความถวงจําเพาะ การทะลวง  การยืดตัว  
การหาจุดวาบไฟและติดไฟ  การหาคาความขนเหลวโดยใชจานลอย  การกล่ันผลิตภัณฑแอสฟลท  การหา
เสถียรภาพของแอสฟลทโดยวิธีมารแชลล

3121-2107 การวิบัติของอาคาร 2 (2)
(Disaster of Building)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจ สาเหตุ และปญหา การปองกัน แกไข และซอมแซม การวิบัติของอาคาร
2. เพ่ือใหสามารถปองกัน แกไข และซอมแซมสวนท่ีวิบัติของอาคาร
3. เพ่ือใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณสมบัติท่ีพึงประสงค

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสาเหตุและปญหา การวิบัติของโครงสรางและกรณีตัวอยาง
2. วิเคราะหสาเหตุและปญหา วิธีปองกัน การแกไขและซอมแซมอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา สาเหตุและปญหา  การวิบัติของโครงสรางและสวนประกอบของโครงสราง การปองกัน แกไข

และวิธีการซอมแซมสวนท่ีวิบัติ ศึกษากรณีตัวอยางท่ีทําใหเกิดการวิบัติ
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3121-2108 การควบคุมงานและการตรวจงาน 2 (2)
(Civil Construction Control and Inspection)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหนาท่ี คุณสมบัติของผูควบคุมงานกอสรางและหลักการควบคุมงานโครงสราง
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ควบคุมงาน บันทึก และเขียนรายงาน
3. เพ่ือใหสามารถควบคุมงานและตรวจงาน
4. เพ่ือใหมีคุณธรรมและจริยธรรมของการควบคุม และการตรวจงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและควบคุมการกอสรางงานโยธา
2. บันทึกและเขียนรายงานการกอสรางงานโยธา
3. ตรวจสอบการกอสรางงานโยธาตามรูปแบบและรายการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา บทบาทและคุณสมบัติของผูควบคุมงานและผูตรวจงาน  การควบคุมงานและการตรวจงานกอ

สรางอาคารเกี่ยวกับงานโครงสราง งานระบบ  งานตกแตง ความปลอดภัยในการกอสราง การประสานงาน
ระหวางองคกร การบันทึกและการเขียนรายงาน

3121-2109 ระบบสุขาภิบาล 2 (2)
(Water Supply and Sewage System)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการสุขาภิบาล ระบบน้ําใช-นํ้าท้ิง ระบบนํ้าประปา ระบบดับเพลิงดวยนํ้า ทอ
ระบายอากาศ ระบบบําบัดนํ้าเสีย และวิธีปรับปรุงคุณภาพนํ้า

2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหระบบสุขาภิบาล บอเกรอะ-บอซึม และการบําบัดปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ รับผิดชอบตอสังคมส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหระบบสุขาภิบาล ระบบน้ําใช-นํ้าท้ิง ประกอบการระบบนํ้าประปา ระบบดับเพลิงดวยนํ้า 
การระบายน้ําทิ้ง ทอระบายอากาศ ระบบบําบัดนํ้าเสีย และวิธีปรับปรุงคุณภาพนํ้า โดยจําแนก
วัสดุอุปกรณ

2. จัดทําแผนภาพ หรือแบบรูปรายการระบบสุขาภิบาล
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา หลักการสุขาภิบาลนํ้าใช-นํ้าท้ิง ประกอบการระบบนํ้าประปา ระบบดับเพลิงดวยนํ้า การระบาย
นํ้าท้ิง ทอระบายอากาศ ระบบกําจัดนํ้าเสีย และวิธีปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสีย
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3121-2110 การวิเคราะหโครงสราง 3 (3)
(Structural Analysis)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ และวิธีการคํานวณโครงสรางประเทภอินดีเทอรมิเนท
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณโครงสรางประเภทอินดีเทอรมิเนท
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและมีความรับผิดชอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกประเภทของโครงสราง
2. คํานวณโครงสรางอินดีเทอรมิเนท

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการและวิธีการวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนท  โดยวิธีการเปล่ียนรูปสอดคลอง วิธีสม

การสามโมเมนต วิธีงานนอยท่ีสุด วิธีความชัน และความโกง  วิธีการกระจายโมเมนต

3121-2111 วิศวกรรมฐานราก 3 (3)
(Foundation Engineering)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการประยุกตใชปฐพีในการออกแบบฐานราก
2. เพ่ือใหมีทักษะในการคํานวณออกแบบฐานรากแผและฐานรากเสาเข็ม

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหขอมูลในการออกแบบฐานราก
2. คํานวณออกแบบฐานรากแผและฐานรากเสาเข็ม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการประยุกตใชปฐพีกลศาสตรในการออกแบบฐานราก  การวิเคราะหขอมูลดิน แรง

ระหวางดินกับฐานราก  การกระจายความเคนในดิน  ฐานรากต้ืน ฐานรากลึก  การทรุดตัวของฐานราก  เสถียร
ภาพความลาด  แรงดันดานขางของดิน เข็มพืดและกําแพงกันดิน  ขอกําหนดในการออกแบบฐานราก คํานวณ
ออกแบบฐานรากแผและฐานรากเสาเข็ม

3121-2112 วิศวกรรมจราจร 2 (2)
(Traffic Engineering)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจปญหาของการจราจร การควบคุมการจราจร และการออกแบบทางแยก ที่จอดรถ ไฟ
สัญญาณ  ปายและเครื่องหมายการจราจร

2. เพ่ือใหสามารถออกแบบทางแยก ที่จอดรถ ไฟสัญญาณ ปายและเครื่องหมายการจราจร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจปญหาของการจราจร การควบคุมการจราจร และการออกแบบทางแยก ท่ีจอดรถ ไฟ
สัญญาณ ปายและเครื่องหมายการจราจร

2. ออกแบบทางแยก ที่จอดรถ ไฟสัญญาณ ปายและเครื่องหมายการจราจร
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา ลักษณะคนขับและยวดยาน จุดเร่ิมตนและปลายทางของการเดินทาง ปริมาณการจราจร การ
ออกแบบทางแยก การกําหนดไฟสัญญาณ ปายสัญญาณและเคร่ืองหมาย การควบคุมการจราจร การออกแบบท่ี
จอดรถ ความสัมพันธของการจราจรและปรับปรุงทางหลวง การสองสวางบนทางหลวง

3121-2113 การชลประทาน 3 (3)
(Irrigation)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจระบบชลประทานและความสัมพันธระหวางดิน นํ้า และพืช
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณความตองการใชนํ้าและตรวจวัดนํ้าของระบบชลประทาน
3. เพ่ือใหสามารถคํานวณออกแบบระบบและอาคารชลประทานโครงการขนาดเล็ก
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณความตองการใชนํ้าและตรวจวัดนํ้าของระบบชลประทานได
2. คํานวณออกแบบระบบและอาคารชลประทานขนาดเล็ก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ความรูท่ัวไปเก่ียวกับระบบชลประทาน ความสัมพันธระหวางดิน นํ้าและพืช ความตองการใช

นํ้าชลประทาน การวัดนํ้าชลประทานและตรวจสอบสถิติปริมาณนํ้าฝน ปริมาณนํ้าทา ระบบระบายน้ําและ
ระบบการสงนํ้าชลประทาน หลักในการพิจารณาโครงการชลประทานขนาดเล็กและหลักการออกแบบระบบ
ชลประทานในแปลงเพาะปลูก การออกแบบและวางแผนอาคารชลประทานขนาดเล็ก

3121-2114 การสํารวจเพ่ือการกอสราง 2 (3)
(Construction Surveying)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการสํารวจเพื่อการกอสรางอาคาร ทอระบายนํ้า และคลองสงนํ้า
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือสํารวจ และปฏิบัติงานสํารวจ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการเพ่ือการกอสรางอาคาร ทอระบายนํ้า และคลองสงนํ้า
2. ใชเครื่องมือและปฏิบัติการสํารวจเพื่อการกอสรางอาคาร ทอระบายนํ้า และคลองสงนํ้า
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การสํารวจและการทําวงรอบ การหาพื้นที ่การปริมาณงานดิน การวางผังอาคาร การ

กําหนดหมุดควบคุมงาน การกําหนดระดับกอสรางอาคารชั้นตาง ๆ การตรวจสอบแนวรอบ-ดิ่งของอาคาร 
ตรวจสอบการทรุดตัวและเคล่ือนตัวของอาคาร การวางแนวกอสราง การคาํนวณความลาดเอียง การกําหนด
ระดับทอระบายนํ้า คลองสงนํ้า

3121-4101 ปฏิบัติงานโยธา 1 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับเหมากอสราง
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง แบบงานโยธา การเลือกวัสดุอุปกรณ
งานกอสราง การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกลในการผลิตช้ินสวนอาคารไม

3. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบกอสราง แบบงานโยธา ผลิตช้ินสวนอาคารไมดวยเคร่ืองมือเบ้ืองตน
และเคร่ืองมือกล ตามแบบท่ีกําหนดและวัดตรวจสอบช้ินสวนตามมาตรฐาน

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานกอสรางและงานโยธาโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง แบบงานโยธา การเลือกวัสดุอุปกรณงานกอสราง
การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกลในการผลิตช้ินสวนอาคาร

3. เขียนแบบกอสราง แบบงานโยธา ผลิตช้ินสวนอาคารดวยเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกล
ตามแบบท่ีกําหนดและวัดตรวจสอบช้ินสวนตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง แบบโยธา การเลือกวัสดุอุปกรณงาน

กอสราง การใชเคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกลในการผลิตช้ินสวนอาคาร การซอมและบํารุงรักษาเคร่ือง
มือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกล ความความปลอดภัยในการทํางาน

3121-4102 ปฏิบัติงานโยธา 2 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับเหมากอสราง
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง แบบงานโยธา การเลือกวัสดุอุปกรณ
งานกอสรางในสวนของงานโยธา งานสุขาภิบาล งานโครงสราง งานตกแตงอาคาร
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3. เพ่ือใหสามารถอานแบบ เขียนแบบกอสราง แบบงานโยธา การเลือกวัสดุอุปกรณงานกอสรางใน
สวนของงานโยธา งานสุขาภิบาล งานโครงสราง งานตกแตงอาคาร

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานกอสรางและงานโยธาโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง แบบงานโยธา การเลือกวัสดุอุปกรณงานกอสรางใน
สวนของงานโยธา งานสุขาภิบาล งานโครงสราง งานตกแตงอาคาร

3. อานแบบ เขียนแบบกอสราง แบบงานโยธา การเลือกวัสดุอุปกรณงานกอสรางในสวนของงาน
โยธา งานสุขาภิบาล งานโครงสราง งานตกแตงอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง แบบโยธา การเลือกวัสดุอุปกรณงาน

กอสรางในสวนของงานโยธา งานสุขาภิบาล งานโครงสราง งานตกแตงอาคาร การซอมและบํารุงรักษาเคร่ือง
มือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกล ความความปลอดภัยในการทํางาน

3121-4103 ปฏิบัติงานโยธา 3 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับเหมากอสราง
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ แยกแบบงานโยธาเพ่ือกําหนดวัสดุอุปกรณ การควบคุม
งานกอสรางในสวนของงานโยธา งานสุขาภิบาล งานโครงสราง งานตกแตงอาคาร

3. เพ่ือใหสามารถอานแบบ แยกแบบงานโยธาเพ่ือกําหนดวัสดุอุปกรณ ควบคุมงานกอสรางในสวน
ของงานโยธา งานสุขาภิบาล งานโครงสราง งานตกแตงอาคาร

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานกอสรางและงานโยธาโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. เขาใจหลักการอานแบบ แยกแบบงานโยธาเพ่ือกําหนดวัสดุอุปกรณ การควบคมุงานกอสรางใน
สวนของงานโยธา งานสุขาภิบาล งานโครงสราง งานตกแตงอาคาร

3. อานแบบ แยกแบบงานโยธาเพ่ือกําหนดวัสดุอุปกรณ ควบคุมงานกอสรางในสวนของงานโยธา
งานสุขาภิบาล งานโครงสราง งานตกแตงอาคาร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอานแบบ แยกแบบงานโยธาเพ่ือกําหนดวัสดุอุปกรณ การควบคุม

งานกอสรางในสวนของงานโยธา งานสุขาภิบาล งานโครงสราง งานตกแตงอาคาร การซอมและบํารุงรักษา
เคร่ืองมือเบ้ืองตนและเคร่ืองมือกล ความความปลอดภัยในการทํางาน

3121-4104 ปฏิบัติงานโยธา 4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับเหมากอสราง
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผน จัดการ ควบคุมงานกอสรางในสวนของงานโยธา ถนน
สะพาน อุโมงค คลองสงนํ้า เขื่อน ฝาย อางเก็บนํ้า โครงสรางไม เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก

3. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดการ ควบคุมงานกอสรางในสวนของงานโยธา ถนน สะพาน อุโมงค
คลองสงนํ้า เขื่อน ฝาย อางเก็บนํ้า โครงสรางไม เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานกอสรางและงานโยธาโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. เขาใจหลักการวางแผน จัดการ ควบคุมงานกอสรางในสวนของงานโยธา ถนน สะพาน อุโมงค
คลองสงนํ้า เขื่อน ฝาย อางเก็บนํ้า โครงสรางไม เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก

3. วางแผน จัดการ ควบคุมงานกอสรางในสวนของงานโยธา ถนน สะพาน อุโมงค คลองสงนํ้า
เขื่อน ฝาย อางเก็บนํ้า โครงสรางไม เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการวางแผน จัดการ ควบคุมงานกอสรางในสวนของงานโยธา งาน

อาคาร งานทดสอบและงานตกแตง งานถนน สะพาน อุโมงค คลองสงนํ้า เขื่อน ฝาย อางเก็บนํ้า โครงสรางไม
โครงสรางเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก และชิ้นสวนสําเร็จรูป การทดสอบคุณภาพวัสดุ และโครงสรางสําเร็จรูป
การตกแตงผิวงานดวยสีนํ้ามัน และวัสดุสําเร็จรูป ความปลอดภัยในการทํางาน

3121-6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี
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มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงงาน
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอโครง

งาน ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จในเวลา
ท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการ
ประเมินผล
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หมวดวิชาสามัญ

1 วิชาสามัญท่ัวไป (13 หนวยกิต)
1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
1.1.1  ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี

3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3)
3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3)
3000-1103 ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3)
3000-1104 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3)
1.1.2  ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)

3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)

1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1301  จํานวน 1 หนวยกิต และเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน 3 หนวยกิต

3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-1302 ภูมิปญญาทองถ่ิน 2 (2)
3000-1303 ภูมิฐานถ่ินไทย 2 (2)
3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 (2)
3000-1305 ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนา 2 (2)
3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2)
3000-1307 ชีวิตกับส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2)
3000-1308 มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2)
3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2)

1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1601  จํานวน 1 หนวยกิต  และเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3 หนวยกิต

3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-1602 นันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2)
3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2)
3000-1604 ทักษะชีวิต 2 (2)
3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ เพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2)
3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2)
3000-1607 สุขภาพชุมชน 2 (2)
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3000-1608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2)
3000-1609 จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2)

2 วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
2.1 กลุมวิชาภาษา
วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี

3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2)
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2)
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2)
3000-1223 การเขียนตามรปูแบบ 1 (2)
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2)
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2)
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2)
3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2)
3000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2)
3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 (2)
3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1 (2)
3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2)
3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2)
3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2)
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2)
3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2)
3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2)
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2)
3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2)
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2)
3000-1241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 1 1 (2)
3000-1242 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 2 1 (2)
3000-1243 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2)
3000-1244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2)
3000-1245 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2)
3000-1246 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2)
3000-1247 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1 (2)
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3000-1248 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2)
3000-1249 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2)
3000-1250 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2)
3000-1251 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัด 1 3 (6)
3000-1252 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัด 2 2 (4)
3000-1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 3 (6)
3000-1254 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2 2 (4)
3000-1255 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3 2 (4)
3000-1256 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4 2 (4)
3000-1257 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5 2 (4)

2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
2.2.1  วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี

3000-1420 วิทยาศาสตร 1 (เกษตรกรรม-ประมง) 3 (4)
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 (เกษตรกรรม-ประมง) 3 (4)
3000-1422 วิทยาศาสตร 3 (ศิลปกรรม) 3 (4)
3000-1423 วิทยาศาสตร 4 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม) 3 (4)
3000-1424 วิทยาศาสตร 5 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม) 3 (4)
3000-1425 วิทยาศาสตร 6 (อุตสาหกรรม) 3 (4)
3000-1426 วิทยาศาสตร 7 (อุตสาหกรรม) 3 (4)
3000-1427 วิทยาศาสตร 8 (อุตสาหกรรม) 3 (4)
3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*)

2.2.2  วิชาคณติศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี
3000-1520 คณิตศาสตร 1 (บริหารธุรกิจ) 3 (3)
3000-1521 คณิตศาสตร 2 (อุตสาหกรรม) 3 (3)
3000-1522 คณิตศาสตร 3 (คหกรรม-ศิลปกรรม) 3 (3)
3000-1523 คณิตศาสตร 4 (เกษตรกรรม) 3 (3)
3000-1524 สถิติ 3 (3)
3000-1525 แคลคูลัส 1 3 (3)
3000-1526 แคลคูลัส 2 3 (3)
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3000-1101 ทกัษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 (3)
(Thai for the Workplace)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยท่ีถูกตอง
2. เพ่ือใหสามารถนําภาษาไทยไปใชเปนเครื่องมือสื่อสารงานอาชีพและการดําเนินชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย
มาตรฐานรายวิชา

1. เลือกใชภาษาไทยอยางมีศิลปะ  ถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส
2. วิเคราะหและประเมินคาสารที่ไดจาการฟง  การด ู การอาน  และนําเสนอขอมูลอยางมีระบบ
3. ใชกระบวนการเขียน  การพูด  รูปแบบตาง ๆ  ส่ือสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ
มีคุณธรรม

4. แยกแยะเนื้อหาสาระ  คต ิ คุณธรรม  คานิยม  ที่ไดจากการศึกษาวรรณกรรม  และภูมิปญญาทอง
ถ่ิน  และนํามาประยุกตใชในงานอาชีพและการดําเนินชีวิตได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทย ส่ือสารอยางมีศิลปะ ถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ

บุคคล  และโอกาส  วิเคราะห  ประเมินคาสารจากการฟง  การด ู  การอาน  การนําเสนอขอมูลในเชิงให
ความรู  ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  และวิจารณอยางมีเหตุผล  การพูดที่ใชงานอาชีพ  และในโอกาสตาง ๆ ของ
สังคม การเขียนจดหมายท่ีจําเปนตองานอาชีพ การใชภาษาไทยในการเขียนประชาสมัพันธ และเขียนโฆษณา
เขียนรายงาน เขียนโครงการ และบทรอยกรองเพ่ืองานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญา ทองถ่ินท่ีเก่ียว
ของและเกิดประโยชนในงานอาชีพและการดําเนินชีวิต

3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3)
(Practical Thai)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาไทยเปนเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือพัฒนาอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณ
ธรรม

3. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย
มาตรฐานรายวิชา

1. เลือกใชภาษาไทยส่ือสารในงานอาชีพไดถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส
2. สรุปสาระสําคัญในการอาน  เพ่ือสืบคนขอมูลและนํามาใชในงานอาชีพได
3. ใชกระบวนการเขียนทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
4. บูรณาการสื่อสาร  โดยการฟง  การด ู การพูดในทางธุรกิจไดอยางมีศิลปะ
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5. เลือกอานวรรณกรรมท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของ
ชาติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทยในการติดตอส่ือสารทางธุรกิจ  และในชีวิตประจําวัน  การ

อานจับใจความ  ตีความ  วิเคราะห  เพ่ือสืบคนขอมูลในการพัฒนาความรูและงานอาชีพ  การเขียนจดหมาย
บันทึก รายงาน โครงการ และบทรอยกรองเพ่ืองานอาชีพ การใชภาษาไทยในการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ
ฝกการฟง  การด ู  และการพูดในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับอาชีพ  และในโอกาสตาง ๆ ของสังคม  ศึกษา
วรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของชาติ

3000-1103 การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3)
(Creative Thai at Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคอยางถูกตอง
2. เพื่อใหสามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกสรรถอยคําสํานวนโวหารในการส่ือสารอยางมีศิลปะ  เกิดสุนทรียภาพ  ถูกตองตามหลัก
เกณฑ  กาลเทศะ   บุคคลและโอกาส

2. สรุปสาระสําคัญในการอาน  การฟง  การดใูนโอกาสตางๆ  และนํามาพัฒนางานอาชีพได
3. ใชกระบวนการเขียน  การพูดรูปแบบตาง ๆ  ในเชิงสรางสรรค  เผยแพรกิจการงานอาชีพและ
สรางเสริมคุณธรรม

4. วิเคราะหเนื้อหาสาระ  คต ิ คุณธรรม  ประเพณ ี วัฒนธรรมท่ีไดจากการศึกษาวรรคดี
วรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน  และนํามาพัฒนางานอาชีพได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทยในการส่ือสารอยางมีศิลปะ ท้ังในงานอาชีพและในชีวิต

ประจําวัน  การเลือกใชถอยคํา  สํานวนโวหาร  ใหเหมาะสมในการเขียนบทความ  สารคดี  เร่ืองส้ัน  บทรอย
กรองและการโฆษณาประชาสัมพันธท่ีเก่ียวกับงานอาชีพ  การฟง  การด ู  และการพูดในงานอาชีพ  และใน
สังคม  ศึกษาวรรคดี  วรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางงานอาชีพ
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3000-1104 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3)
(Thai for Career and Social Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการใชภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม
2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาไทยเปนเคร่ืองมือส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
3. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชภาษาไทยถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส
2. ศึกษาคนควาเพิ่มเติมโดยการอาน  การฟง  การดูและบูรณาการความรูมาพัฒนางานอาชีพและ
เสริมสรางคุณธรรม

3. พูดและเขียน  เพ่ือส่ือสารในงานอาชีพและสังคม  ไดอยางมีประสิทธิภาพและเสริมสรางบุคลิก
ภาพที่ดี

4. วิเคราะหวรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ือพัฒนางานอาชีพและสังคม
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับประโยค  การเรียบเรียงถอยคํา  สํานวนโวหารเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
และในสังคม  การสืบคนขอมูลโดยการอาน  การด ู  การฟงสารรูปแบบตาง ๆ  เพ่ือนําขอมูลมาประยุกตใชใน
งานอาชีพและพัฒนาสังคม  การพูดที่ใชในงานอาชีพและในโอกาสตาง ๆ ของสังคม        การเขียนจดหมายท่ี
จําเปนตองานอาชพี  การเขียนโครงการและประเมินโครงการ  เขยีนบทความ  สารคดี  การใชภาษาไทยในการ
ประชาสัมพันธในงานอาชีพ  ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพและสง
เสริมคุณธรรม  คานิยมท่ีดีงามในสังคม

3000-1201 ทกัษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
(Developing Skills for English Communication 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพ่ือการส่ือสารในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน 
และ การทํางาน

2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบทท่ีพบ
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ  การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียน
เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบเร่ืองราวในชีวิตประจําวัน และการทํางาน ในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะ
สมตามวัฒนธรรมสังคม

2. เลือกใชสํานวนทางภาษา ไดเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
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3. ใชกลยุทธในการฟง และอานเพ่ือความเขาใจ   บอกใจความสําคัญ รายละเอียด  ถายโอนขอมูล
จากเร่ืองท่ีฟง และอาน

4. เขียนบรรยาย  เขยีนบันทึก  เขียนจดหมาย    กรอกขอมูล  แบบฟอรม       โดยใชโครงสรางทาง
ภาษาท่ีถูกตอง

5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู  การประเมินผลความกาวหนาของตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทกัษะทางดานการฟง พูด อาน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน    เพ่ิม

พูนการใชคํา และสํานวนในสถานการณตาง ๆ   โดยเฉพาะในงานท่ีเก่ียวของกับสาขาอาชีพ  และการปฏิบัติ
งาน เขาใจความเหมือนความแตกตางระหวางวัฒนธรรม  ตามมารยาทสังคม ประเพณ ี และของเจาของ
ภาษา  ฝกการสนทนาในรูปแบบตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมุติ  สถานการณจําลอง  เปนตน

3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
(Developing Skills for English Communication 2)
เรียนทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1  มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพ่ือการส่ือสารในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน
และ การทํางาน

2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบทท่ีพบ
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ  การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียน
เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ  ในชีวิตจริง และการทํางานในอาชีพตาง ๆ  ไดถูกตอง
เหมาะสมตามวัฒนธรรมสังคม

2. สรุปใจความสําคัญจากการ ฟง  อาน  ตามสาขางานในอาชีพตาง ๆ
3. กรอกแบบฟอรม  เขียนบรรยาย  ถายโอนขอมูลจากภาพประกอบ เชน แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ   และ
บันทึกส้ัน ๆ เก่ียวกับการทํางาน

4. ใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือปรับปรุงใชในการแกปญหา วิเคราะห และตัดสินใจ ตามสาขางานใน
อาชีพตาง ๆ

5. บรูณาการเรียนในช้ันเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ      ท้ังในและนอก
ชั้นเรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาตอเน่ืองจากรหัสวิชา 3000-1201 เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือใชใน

สถานการณจริง ตามสาขางานอาชีพที่เกี่ยวของ และฝกทักษะการวิเคราะห แกปญหาและตัดสินใจ ในสถาน
การณจริงในชีวิตประจําวัน และการทํางาน

3000-1220 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (2)
(Fundamental English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความรู   ความเขาใจโครงสรางประโยค
2. เพื่อศึกษาคําศัพท   สํานวนท่ีเปนพ้ืนฐานของสาขาอาชีพ
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนประโยคและขอความไดถูกตองตามโครงสรางภาษา  และ เคร่ืองหมายวรรคตอน
2. ฟง และ พูดโตตอบโดยใชคําศัพท  สํานวนท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ
3. อานประกาศ ปาย สัญลักษณท่ีพบเห็นในท่ีทํางานตาง ๆ และถายโอนเปนคํา  หรือขอความ
4. บรณูาการเรียนในช้ันเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกช้ัน
เรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ โครงสรางทางภาษาที่ใช บรรยายเหตุการณในปจจุบัน (Present Simple, Present

Continuous, Present Perfect) ในอดีต (Past Simple Tense) ในอนาคต (Future Tense) ประโยค Active &
Passive Voice ประโยคเง่ือนไข (Conditional Sentences) Modals การเปรียบเทียบ (Comparison) การใชเครื่อง
หมายวรรคตอน (Punctuation Marks) คําบุพบท (Preposition) ฝกการอานขอความท่ัวไป ประกาศ การเขียน
บันทึกส้ัน ๆ ศึกษาความหมายของศัพทภาษาอังกฤษเบื้องตนที่จําเปนในงานอาชีพ

3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2)
(English for Specific Purposes)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการฟง  พูด อาน เขียน  ภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตกับสาขางาน
อาชีพ

2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ   แสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางภาษา

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมายของศัพท สํานวน ท่ีใชในงานอาชีพของตนในสถานการณตาง ๆ
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2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชโครงสรางประโยค ศัพท สํานวนตามความจําเปนท่ีจะตองใชในสถาน
การณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

3. ใชกลยุทธในการอาน เพ่ือความเขาใจ  และถายโอนขอมูลท่ีสําคัญจากการอานเน้ือหาท่ีเก่ียวกับ
งานอาชพีของตน และเร่ืองท่ัวไป

4. นําเสนอขอมูลไดท้ังในรูปแบบของการสนทนาและการบรรยาย การอภิปราย
5. บรณูาการเรียนในช้ันเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกช้ัน
เรียน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายของคําศพัท สํานวน ที่ใชในงานอาชีพ และในสถานการณตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการ

สนทนาโตตอบโดยใชโครงสรางประโยคพ้ืนฐานไดอยางเหมาะสม อานและฟงเร่ืองราวเน้ือหาทาง    วิชาชีพ
สรุปความในรูปแบบของบันทึกยอ นําเสนอขอมูลท้ังในรูปแบบของการเขียน การพูดแบบตาง ๆ อยางถูกตอง
ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา

3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2)
(Reading English for General Purposes)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจกลยุทธการอาน เพ่ือความเขาใจ
2. เพ่ือใหนํากลยุทธในการอานไปใชในบทอานประเภทตาง ๆ  ในเร่ืองเชิงวิชาชีพ และการอานเพ่ือ
ความเพลิดเพลิน

3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการอาน และรูจักแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากการอานในเวลาและนอก
เวลาเรียน

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชกลยุทธในการอาน   เทคนิคการเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท การอานจับใจความ
สําคัญ  การอานหาขอมูลเฉพาะ

2. วิเคราะหสวนตาง ๆ  ของ  คํา  ไดแก รากศัพท prefix และ suffix และสวนตาง ๆ ของประโยคที่
จําเปนตอความเขาใจ

3. บอกใจความสําคัญ รายละเอียด  สรุป จากสื่อสิ่งพิมพท่ีเปนเอกสารจริง   หรือจาก            
อินเตอรเน็ต

4. เลือกภาพ  วาดภาพ  เขียนสัญลักษณตรงตามความหมายของประโยค หรือขอความส้ัน ๆ จาก
เร่ืองท่ีอาน

5. บรรยายภาพ  หรือสัญลักษณดวยประโยค หรือขอความส้ัน ๆ
6. บันทึกหลังการอาน  จุดเดน จุดดอย  ประเมินผลพัฒนาการอานของตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ การใชเทคนิคการอานเพื่อความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ จากส่ือประเภทตาง ๆ ท้ังจากเน้ือ

หาทางวิชาชีพ สารคดี เร่ืองราวบันเทิง จากแหลงสือ่ท่ีหลากหลาย เชน อินเตอรเน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ
เร่ืองส้ัน เร่ืองราวบทความ เอกสาร คูมือ ปายประกาศ ฉลาก และภาพประกอบ โดยใชกลยุทธในการอานท่ี
เหมาะสมกับเน้ือหา ศึกษา รากศัพท Prefix และ Suffix วิเคราะหโครงสรางของประโยคเพื่อความเขาใจความ
หมายของคําและขอความท่ีอาน

3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2)
(Controlled Writing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษสําหรับการเขียนในรูปแบบตาง ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนรายงานสั้น ๆ     บันทึกขอความทางโทรศัพท   บันทึกประจําวัน
2. เขียนจดหมาย และบัตรอวยพรในโอกาสตาง ๆ
3. กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ
4. รวบรวมสํานวนทางภาษาอังกฤษท่ีใชสําหรับการเขียนในโอกาสตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงและการทํางาน ไดแก การเขียนรายงานสั้น ๆ

การบันทึกขอความทางโทรศัพท การเขียนจดหมายเน่ืองในโอกาสตาง ๆ เชน จดหมายเชญิ จดหมายเชิญ การ
ตอบรับ ตอบปฏิเสธคําเชิญ จดหมายลา จดหมายสมัครงาน ฯลฯ กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ การสง e-
mails, e-cards

3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรยีนภาษาอังกฤษ 1 (2)
(Access Multimedia in English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ และอินเตอรเน็ต ในการเรียนภาษา
อังกฤษ

2. เห็นประโยชนของการใชส่ือและเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะทางภาษา
มาตรฐานรายวิชา

1. นํา  ซีดีรอม   โปรแกรมสําเร็จรูป    ทีวีผานดาวเทียม  วิดีโอ  และอินเตอรเน็ต ไปใชในการพัฒนา
ทักษะทางการ ฟง พูด อาน เขียน

2. กําหนด วางแผน การเรียนรูโดยใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ
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3. รวบรวมและนําเสนอโดยการเขียน และหรือการพูด ในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลทางวิชาชีพท่ีได
จากการสบืคนจากซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวีผานดาวเทียม    วีดีโอ และอินเตอรเน็ต

4. ประเมินผลความกาวหนาของตนเอง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา ปฏิบัติ การใชสื่อผสม เชน ซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวีผานดาวเทียม วีดีโอ และ
อินเตอรเน็ต เพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน และคนควาเรื่องราวที่สนับสนุนการเรียนวิชาชีพ    รวบ
รวมหลักฐานการศึกษา  โดยการนําเสนอในรูปแบบการพูด หรือการเขียน

3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2)
(English Project Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการทําโครงงานภาษาอังกฤษ
2. เพ่ือใหรูจักการแสวงหาความรูโดยเลือกใชส่ือและเทคโนโลยีทีเหมาะสม

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกหัวขอการทําโครงงาน
2. กําหนดเปาหมาย   จัดเตรียม   วางแผน การศึกษาคนควาจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย
3. รวบรวม เรียบเรียง  ผลงาน
4. นําเสนอโครงงานท่ีจัดทําท้ังท่ีเปนรายบุคคลและ/หรือรายกลุม ในรูปแบบท่ีหลากหลาย
5. สรุป  อภิปราย  ประเมินผลการทําโครงงานของตนเอง และของเพ่ือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติทําโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองหัวขอท่ีสนใจเปนรายบุคคลและรายกลุม โดยใช

ทักษะทางภาษาตาง ๆ วางแผนการทําโครงงาน กําหนดจุดประสงค คนควาและรวบรวมขอมูล แสดงและนํา
เสนอผลงานโดยใชวิธีการและใชส่ือท่ีหลากหลายใหสอดคลองกับผลงานท่ีนําเสนอ และประเมินผลงานของ
ตนเองและของเพ่ือน

3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2)
(English for the Workplace)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในสถานประกอบการ
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู การเขาสูสังคมและอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. อานประกาศ  ปาย  สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย  เอกสารประเภทตาง ๆ ในสถานประกอบการ
2. ตอนรับ  ถาม - ใหขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีทํางาน
3. กรอกขอมูล  เอกสารประเภทตาง ๆ  ของสถานประกอบการ
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4.  รวบรวมคําศพัท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ในท่ีทํางาน และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ
5. สรุปหลักฐานการเรียนรู ประเมินความกาวหนาของตนเอง
6. รวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ ภาษาอังกฤษที่จําเปนในการทํางาน การอานประกาศ  ปาย  สัญลักษณ เคร่ืองหมาย  ชื่อ

เคร่ืองมือ  อุปกรณ  ท่ีพบในท่ีทํางาน การตอนรบั การสอบถาม และใหขอมูล การเขียนรายงานตามแบบฟอรม
การกรอกแบบฟอรม ประเภทตาง ๆ สรุป รวมรวม  นําเสนอ  อภิปราย ผลงานในรูปแบบตาง ๆ จากเรียนรู
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2)
(Internet English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะทางเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ในการสืบคนขาวสารท่ัวไป   ขอมูลทางวิชาชีพจาก    
อินเตอรเน็ตสําหรับการเรียนรูภาษาอังกฤษ

2. เพื่อใหเห็นคุณคา  ในการแสวงหาความรูดานภาษาอังกฤษจากเว็บไซตตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา

1. ใช   Internet Browser - Internet Explorer หรือ Netscape
2. ปฏิบัติตามรายการ   คําสั่ง  , search engines  ตาง ๆ เชน  Google
3. สืบคนเรื่องราว  ขาวสาร ท่ัวไป และขอมูลทางวิชาชีพจาก Websites ตาง ๆ
4. อานและสรุปความจากเร่ืองท่ีสืบคนมาท้ังเร่ืองทางวิชาชีพ และเร่ืองท่ีสนใจ
5. สง e-mails,  e-cards
6. สรุป  รวบรวมหลักฐานการฝกทักษะ การฟง อาน เขียน ท่ีไดจากเว็บไซตตาง ๆ
7. นําเสนอผลการฝกฝนทักษะทางภาษาจากอินเตอรเน็ต
8. แนะนําเว็บไซตท่ีมีประโยชนดานการฝกภาษาแกเพ่ือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ วิธีการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  โดยใช Browser Software, Search engines  และ

Keywords ในการสบืคนขอมูล  เลือก Websites ท่ีฝกทักษะทางภาษา และสืบคนขอมูลในหัวขอท่ีสนใจ เชน
News Online, Famous People, Electronic Mail, Web Cards เรื่องทางสาขาอาชีพ

3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2)
(Business English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือมีความรูเก่ียวกับคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในวงการธุรกิจ
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการอานและเขียนจดหมาย และเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง  ๆ
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3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา

1. อาน  สรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลทางธุรกิจ
2. เขียนจดหมายธุรกิจ และกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจประเภทตาง ๆ
3. เขียนขอมูลเก่ียวกับบุคคล สินคา  และบริการ  สัญลักษณ   ตัวยอ
4. สนทนาโตตอบทางธุรกิจตามสถานการณตาง ๆ
5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเอง  สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากแหลงสือ่ ตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา   คําศัพท สํานวนภาษา ที่ใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ    ฝกการอานเอกสาร

ทางธุรกิจ  โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ  กําหนดการ สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากส่ือตาง ๆ การเขียนโตตอบ
ทางธุรกิจ  การเขียนบันทึกขอความ การบันทึกโทรศัพท  การเขียนจดหมายแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ
การเขียนบัตรอวยพรในเทศกาลตาง ๆ  การติดตอธุรกิจผานทางอินเตอรเน็ต e-commerce

3000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2)
(English for Fashion Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองราวเก่ียวของกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอวิชาชีพการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ ท่ีใชในวงการแฟช่ันปจจุบัน
2. บอกช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวของกับวงการออกแบบและแฟช่ัน
3. สนทนาโตตอบ การใหบริการลูกคา โดยใชใชโครงสรางประโยค สํานวนทางภาษาท่ีเก่ียวกับการ
ตัดเย็บและแฟช่ันไดเหมาะสมบุคคลและกาลเทศะ

4. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับการออกแบบและแฟชั่นในรูปแบบ
ของการจดบันทึก   กรอกขอมูล

5. สืบคน   นําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา ในรูปแบบของการพูดและการ
เขียน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ โครงสรางประโยคพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือ

ผา วงการแฟช่ัน บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา การถาม และใหขอมูล สินคา และบริการ
การแสดงความคิดเห็น การใหคําแนะนํา การอานหรือฟงเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา นํา
เสนอ เขียนบรรยายเสื้อผาแบบตาง ๆ
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3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 (2)
(English for Textile Technology)

จุดประสงคท่ัวไป
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีส่ิงทอ
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพดานสิ่งทอ ท่ีเก่ียวของกับการใช
เทคโนโลยีดานตาง  ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค  ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีส่ิงทอ
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพ้ืนฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับสินคา และ
บริการ การแสดงความคิดเห็น   การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง

3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ท่ีเก่ียวของกับงานเทคโนโลยีส่ิงทอในรูปแบบของ
การจดบันทึกส้ัน ๆ  กรอกขอมูล

4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสิ่งทอในรูปแบบของการพูดสาธิต และการ
เขียนข้ันตอน   การบรรยาย   การอภิปราย

5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราว ท่ีเก่ียวกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีส่ิงทอ จากแหลงการเรียนรูท่ี
หลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิคโดยอานเร่ืองทีเก่ียวกับดานเทคโนโลยีส่ิงทอ เชน การออกแบบ ตกแตง ผลิต

ภัณฑผา การยอม การใช คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต การอานคูมือ ข้ันตอนการทํางาน
ความปลอดภัย สัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตาราง ภาพประกอบ ขอแนะนํา ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานท่ีใช
ในการสนทนาท้ังในหัวขอท่ัว ๆ ไป และการทํางาน  การเขียนข้ันตอน  อธิบาย เสนอ อภิปรายขอมูลที่เกี่ยว
ของกับเทคโนโลยีส่ิงทอ  ท้ังในรูปแบบของการพูดสาธิต  และเขียนบรรยาย

3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1 (2)
(English for Home Economics Business)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษดานธุรกิจคหกรรม
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอการทําธุรกิจดานคหกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคท่ีใชในงานธุรกิจคหกรรม
2. ใชโครงสรางประโยค  สํานวนทางภาษาพ้ืนฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับสิน
คา และบริการ การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง

3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ที่เก่ียวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการจด
บันทึก
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4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียนขั้น
ตอน  การบรรยาย  การอภิปราย

5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราว ท่ีเก่ียวกับการทธุรกิจดานคหกรรม จากแหลงการเรียนรูท่ีหลาก
หลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ศัพท สํานวนตาง ๆ ท่ีใชในงานธุรกิจคหกรรม และบอกชื่อของวัสดุตาง ๆ ที่ใชในงานคหกรรม

สมัยใหมได ศึกษาโครงสรางประโยคพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใชในการสนทนาท้ังในหัวขอท่ัว ๆ ไป และหัวขอท่ี
เก่ียวของกับงานคหกรรม  อานและฟงเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรม สัญลักษณ เคร่ืองหมาย  ตาราง ภาพ
ประกอบ  การเขียนข้ันตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรมไดท้ังในรูปแบบของ
การพูดสาธิต  และเขียนบรรยาย

3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2)
(English for Restaurant and Hotel Food)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
2. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกช่ืออาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณและเครื่องปรุงอาหาร
2. ใหคําแนะนําเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม
3. สนทนาในงานบริการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
4. รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ท่ีใชในการใหบริการดานอาหารโรงแรมและ
ภัตตาคาร และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ

5. บรูณาการเรียนในชั้นเรียน กับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกช้ัน
เรียน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาที่ใชในการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร ช่ือและ

ประเภทของอาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณและเคร่ืองปรุงอาหาร ฝกปฏิบัติการฟง พูด การตอนรบัลูกคา การใหคํา
แนะนําเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม การสนทนาในงานบริการท่ีเก่ียวของ การอานและเขยีนรายการอาหาร

3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2)
(English for Food Technology)

จุดประสงคท่ัวไป
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาหาร
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2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษ ท่ีใชในงานอาชีพดานอาหารท่ีเก่ียวของกับการใช
เทคโนโลยีดานตาง  ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค   ท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีอาหาร
2. ใชโครงสรางประโยค  สํานวนพื้นฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับสินคา และ
บริการ  การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง

3. สรุปเร่ืองราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ท่ีเก่ียวของกับงานเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของ
การจดบันทึก

4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของการพูดสาธิต และการ
เขียนข้ันตอน  การบรรยาย การอภิปราย

5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีอาหาร จากแหลงการเรียนรูท่ี
หลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติการอาน ฟง เน้ือหาเก่ียวกับดานเทคโนโลยีอาหาร เชน สุขอนามัยดานอาหาร และ

โภชนาการ กระบวนการผลิตอาหารประเภทตาง ๆ ศึกษา คําศัพท สัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตาราง ภาพประกอบ
ฉลากอาหาร อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาในการประกอบอาหาร ความปลอดภัย ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานท่ี
ใชในการสนทนาท้ังในหัวขอท่ัว ๆ ไป และการทํางาน การเขียนข้ันตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลท่ี
เก่ียวของกับเทคโนโลยีอาหาร ท้ังในรูปแบบของการพูดสาธิต และเขียนบรรยาย

3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2)
(English for Arts and Crafts)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานศิลปะและหัตถกรรม
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพศิลปะและหัตถกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค ชื่อของวัสดุตาง ๆ ประเภทของงานศลิปะ และหัตกรรม
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพื้นฐานในการสนทนา การขอและใหขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะ 
และหัตถกรรม  การใหบรกิาร  การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง

3. สรุปเร่ืองราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ในรูปแบบ
ของการจดบันทึก  กรอกขอมูล

4. ถายทอดนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต    
และการเขียนข้ันตอน   การบรรยาย   การอภิปราย

5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมจากแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย
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6. รวบรวมคําศพัท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ท่ีใชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมและนําเสนอใน
รูปแบบตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาท่ีใชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ชื่อและ

ประเภทของ งาน อุปกรณ เคร่ืองมือในการผลิตงานศิลปะ และหัตถกรรม บอกช่ือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวง
การศลิปะ ฝกปฏิบัติการฟง พูด การตอนรับลูกคา การใหคําแนะนํา การสนทนาในงานบริการท่ีเก่ียวของงาน
ศิลปะ การอานคูมือ คําแนะนํา ข้ันตอนการปฏิบัติงาน นําเสนอผลงาน เขียนบรรยายผลิตภัณฑ งานศิลปะท่ี
เก่ียวของ

3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2)
(Job-Application English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพท สํานวนท่ีเก่ียวของกับการสมัครงาน
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการสมัครและสัมภาษณงาน
3. เพ่ือใหรูจักการแสวงหาขอมูลเพ่ือการหางาน    จากแหลงส่ือความรูภาษาอังกฤษตาง ๆ
4. เพื่อใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษสมัครและสัมภาษณงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. อาน  สรุปสาระสําคัญ และรายละเอียดของประกาศรับสมัครงานตําแหนงตาง  ๆ
2. วิเคราะหเลือกตําแหนงงานท่ีตรงกับคุณสมบัติของตน
3. เขียนจดหมายสมัครงาน   ประวัติยอ   และกรอกใบสมัคร
4. พูดโตตอบในการสัมภาษณงาน โดยใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมกับตําแหนงงาน
5. สืบคนขอมูล การหางานทําจากแหลงความรูที่หลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการสมัครงาน คุณสมบัติผูสมัคร ขอมูลสวนตัว ขอ

มูลการศึกษา ประสบการณทํางาน ผูรับรองผูสมัคร อานและสรุปใจความสําคัญประการรับสมัครงาน เขียนจด
หมายสมัครงาน ประวัติยอ  หนังสือรับรองการทํางาน ประวัติสวนตัว กรอกแบบฟอรมใบสมัครประเภทตาง ๆ
ฝกปฏิบัติโตตอบการสัมภาษณงาน สืบคนและนําเสนอขอมูลหางานทําจากแหลงความรู ตาง ๆ เชน
อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ ฯลฯ

3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2)
(English for Computing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ศัพทเทคนิค และสาํนวนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานคอมพิวเตอร
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยีกับการเรียนภาษาอังกฤษ



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

ก - 18

มาตรฐานรายวิชา
1. ฟงและสรุปใจความเร่ืองท่ีฟง
2. อานตัวยอ  สัญลักษณ  คําสั่ง คูมือ การใชงานตาง  ๆ
3. ปฏิบัติตามคําส่ังท่ีปรากฏในโปรแกรม computer software ตาง ๆ
4. ใช  Word Processing พัฒนาทักษะการเขียน  โดยใช  spell and grammar checkers
5. เขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
6. รวบรวมการใช   คําสั่ง   ตัวชวย   การแกปญหา ท่ีปรากฏในโปรแกรมสําเร็จรูป  ตาง ๆ  เพ่ือการ
ใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ การฟง อาน เรื่องราว เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร ศึกษาคําศัพท สํานวน โครง

สรางภาษาท่ีเก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร ฝกอาน ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบัติตามข้ันตอน   สาเหตุ
และการแกปญหาตาง ๆ ท่ีพบในโปรแกรมคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของ     ขอมูลท่ีได
จากทางอินเตอรเน็ต  การฝกเขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)

3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2)
(English for Information Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ ท่ีใชในเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการแสวงหาความรู โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนประโยชนตอ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ

มาตรฐานรายวิชา
1. สืบคนและแลกเปล่ียนขอมูลทางเทคนิคท่ีไดจากอินเตอรเนตและแหลงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
2. ประยุกตใช ศัพท สํานวนทางภาษา เพ่ือการปฏิบัติโปรแกรมสําเร็จรูป สื่อประสม และ
อินเตอรเน็ต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ การฟง อานคําสั่ง คําแนะนํา เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสาร

สนเทศ ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ
สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการเรียนภาษาอังกฤษ อินเตอรเน็ต ระบบการส่ือสารและขอมูล
การเขียนบรรยาย  ลําดับข้ันตอน

3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2)
(Agricultural Business English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชใน ธุรกิจเกษตร
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2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตออาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร
มาตรฐานรายวิชา

1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริหารทางดานการเกษตร
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ
3. แสวงหาความรูทางดานการเกษตร โดยผานส่ือท่ีหลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การใหและขอขอมูล  การบรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการทาง

การเกษตร ศึกษาขอมูลในการแนะนําตัวเองและผูอ่ืน การตอนรบัลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การโต
ตอบทางโทรศัพท กรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หาขอ
มูลท่ีเก่ียวกับการนําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการเกษตร ผานส่ือท่ีหลากหลาย  การ
ติดตอธุรกิจ E-Commerce

3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2)
(Fishery Business English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชใน ธุรกิจประมง
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตออาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร

มาตรฐานรายวิชา
1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริการทางดานการประมง
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ
3. แสวงหาความรูทางดานการประมง โดยผานสื่อที่หลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การขอและใหขอมูล บรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการทางการ

ประมง การแนะนําตัวเองและผูอ่ืน การตอนรับลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การโตตอบทางโทรศัพท
การกรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หาขอมูลท่ีเก่ียวกับ
การนําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการประมง ผานสื่อที่หลากหลาย    การติดตอธุรกิจ
E-Commerce

3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2)
(Independent  Study  in  English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาทักษะทางภาษา
ของตน  โดยมีผูสอนภาษาอังกฤษเปนท่ีปรึกษา แนะนํา
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2. เพ่ือใหตระหนักรู เห็นคุณคาของการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยีและแหลงส่ือท่ีหลาก
หลาย

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห  ปญหา  ความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะทาง การ ฟง พูด อาน เขียน
2. วางแผนการ  กําหนดเปาหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือ ความสน
ใจ

3. เลือกใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของตน  วิเคราะห  แกไขปญหา
4. เขียนบันทึก  ประเมินความกาวหนา จุดเดน จุดดอยในการฝกทักษะทางภาษาของตน
5. รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ  อภิปราย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ วางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือความสนใจ โดยใช

กระบวนการฝกหัดผูเรียนใหรูจักวิธีการแสวงหาความรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง เลือกใชส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวิธีการเรียนรูของตนท่ีมีในศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง หรือจากแหลงสือ่ท่ีหลากหลาย เขียน
บันทึก วิเคราะหจุดเดน จุดดอยของตน ประมินความกาวหนา รวบรวมหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตน
เอง และนําเสนอในรูปแบบของการสรุปผล หรืออภิปราย

3000-1241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 1 1 (2)
(Maritime English 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารในเรือ
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในเรือ
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย
3. เขียนบันทึก กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ
4. รวบรวม คําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานเรือและนําไปใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ  พัฒนาทักษะดานการฟง   พูด อาน เขียน  เพ่ือการติดตอส่ือสารในเรือ   การอานคําสั่ง

คําแนะนํา  คําเตือนดานความปลอดภัย   แผนท่ี   ปายประกาศ สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย   ตาราง   พยากรณ
อากาศ   และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา   คูมือการใชเคร่ืองมืออุปกรณ  ส่ิงพิมพเก่ียวกับเรือ และการเดินเรือ  การ
ใชภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอส่ือสารทางเรือตามมาตรฐานขององคการทางทะเลระหวางประเทศ  (IMO
Standard Marine Communication Phrase)
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3000-1242 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ  2 1 (2)
(Maritime English 2)
ผานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ  1  มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารในเรือ
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในเรือ
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย
3. เขียนบันทึก รายงาน กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ
4. รวบรวมคําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานเรือและนําไปใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาตอเน่ืองจาก ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ  1 ปฏิบัติ พัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน 

เขียน  เพ่ือการติดตอส่ือสารในเรือ   การอานคําสั่ง  คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย   แผนท่ี   ปาย
ประกาศ สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย  ตาราง พยากรณอากาศ  และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา  คูมือการใชเคร่ืองมือ
อุปกรณ ส่ิงพิมพเก่ียวกับเรือ และการเดินเรือ การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอส่ือสารทางเรือตามมาตรฐาน
ขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO Standard Marine Communication Phrase)

3000-1243 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2)
(Basic Chinese)

จุดประสงครายวิชา
เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ การฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนเบ้ืองตน ที่ใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาจีนเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน

ข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียน
ตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ
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3000-1244 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 (2)
(Chinese for Communication)
ผานการเรียนวิชาภาษาจีนเบ้ืองตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ภาษาจีนในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับทิศ

ทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุปสาระ
สําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ

3000-1245 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2)
(Basic Japanese)

จุดประสงครายวิชา
เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาญ่ีปุนในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. เขียน/ อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน

ข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียน
ตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ

3000-1246 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 1 (2)
(Japanese for Communication)
ผานการเรียนวิชาภาษาญ่ีปุนเบือ้งตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาญี่ปุนในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล
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2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญ่ีปุนตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับทิศ

ทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุปสาระ
สําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ

3000-1247 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 1 (2)
(Basic French)

จุดประสงครายวิชา
เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาฝรั่งเศสในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิต

ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา

1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษา

จีนข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียน
ตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ

3000-1248 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 (2)
(French for Communication)
ผานการเรียนวิชาภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาฝรั่งเศสในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาฝร่ังเศสตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเกี่ยว

กับทิศทาง เวลา สถานที ่บุคคล สิ่งของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและ
สรุปสาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ
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3000-1249 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2)
(Basic German)

จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาเยอรมันเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษา

จีนข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียน
ตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ

3000-1250 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 1 (2)
(German for Communication)
ผานการเรียนวิชาเยอรมันเบ้ืองตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับ

ทิศทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ

3000-1251 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1 3 (6)
(English for Industrial  Instrumentation 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษไดถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา
2. เพ่ือศึกษาคําศัพทและสํานวนท่ีเปนพ้ืนฐานของสาขาอาชีพ
3. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาไดเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
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4. เพื่อใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษเพื่อนําไปบูรณาการกับการเรียนวิชาชีพสาขา
มาตรฐานรายวิชา

1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา
2. บอกความหมายของศัพทเทคนิคใช  และ รวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ
3. อานเร่ือง และสรุปใจความสําคัญจากเร่ืองท่ีอานและ ถายโอนส่ือความหมายเปนขอความ
4. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ โครงสรางภาษาเกี่ยวกับ การใชคํานําหนานาม  (articles และ determiners) คํานามท่ีนับ

ไดและนับไมได (countable & uncountable nouns) บุรุษสรรพนาม  คุณศัพทแสดงความเปนเจาของ 
(possessive adjective) การเปรียบเทียบ (comparisons) Relative clauses รูปแบบและการใชคํากริยาวิเศษณ 
(formation & use of adverbs) คําบุพบทแสดงเวลาและสถานท่ี (prepositions of time & location) การสราง
ประโยคบอกเลาและปฏิเสธ การใช Tense และการใชกริยาชวย (modal auxiliaries)  passive voice, adverbial 
clauses of time และ ประโยคเง่ือนไข( conditional sentences) ฝกปฏิบัติการอานเร่ืองท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับดาน
เทคโนโลยีปโตรเลียมเบ้ืองตน การสนทนาโตตอบในชีวิตประจําวันท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ

3000-1252 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัด 2 2 4)
(English for Industrial  Instrumentation 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางประโยค
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาในชีวิตประจําวัน
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปบูรณาการกับการเรียนวิชาชีพสาขา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา
2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชศัพทสํานวนท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพในสถานการณตาง ๆ
3. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางทางภาษาเก่ียวกับการใช present simple, past simple, present perfect, past perfect 

และ past perfect continuous, passive constructions การใช  phrasal verbs, word formation, word families และ  
verb form after other verbs and adjectives ฟง และพูดโตตอบโดยใชโครงสรางทางภาษาที่ศึกษาในสถาน
การณตาง ๆ  การเขียนรายงานสั้น ๆ
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3000-1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 3 (6)
(English for Petroleum Technology 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานปโตรเลียม
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานคูมืออุปกรณและเอกสารดานเทคโนโลยีปโตรเลียม
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. อานและสรุปใจความสําคัญจากการอานคูมืออุปกรณ และเอกสารดานเทคโนโลยี
2. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคและสํานวนตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาอาชีพ
3. อธิบาย  บรรยาย ขอเท็จจริงและเหตุการณตาง ๆ       ในสถานการณการทํางาน โดยการเขียน
และการพูดใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมตามมารยาทสังคม

4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติ ฝกอานขอความ อานคูมืออุปกรณเคร่ืองมือ และเอกสารภาษาอังกฤษทางดานเทคโนโลยี

ในงานปโตรเลียม ศึกษาความหมายและการใชคําศัพทเทคนิค ฝกการใชโครงสรางทางภาษาในเรื่อง 
conditional sentences, reduced clause, reported speech, modal auxiliaries with perfect infinitive, expressing 
scientific truths and physical phenomena, properties of materials, expressing composition of substances and 
description of technical processes, expressing warnings, reporting manufacturing defects and types of 
damage, expressing different types of units of measurement สนทนาโตตอบตามเหตุการณของสถานการณใน
ท่ีทํางาน

3000-1254 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2 2 (4)
(English for Petroleum Technology 2)

จุดประสงครายวิชา
เพ่ือใหมีทักษะในการส่ือสารดวยการฟง พูด อาน และเขียนไดถูกตองตามสถานการณตาง ๆ

ในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา

1. สนทนาโตตอบเรื่องราวในชีวิตประจําวัน โดยใชสํานวนภาษาเหมาะสมและถูกตองตามสถาน
การณ

2. ใชภาษาในการใหคําแนะนํา   แสดงความตองการ    ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และสื่อสารได
อยางเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ

3. อานและ ตีความ สัญลักษณ  แผนภูมิ ตาราง โดยถายโอนสื่อความหมายโดยการพูด หรือเขียน
บรรยายเปน คํา หรือขอความ
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4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะการพูดเก่ียวกับตนเอง กลาวคําตอนรับและทักทาย การพูดติดตอกับบุคคล

อ่ืน สนทนาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน การบอกเวลา บอกท่ีต้ัง ทิศทาง การใหคําแนะนํา การขอรอง การเสนอ
ใหความชวยเหลือ  การบรรยายลักษณะบุคคล การใหขอมูลทางตัวเลข การขอคําอธิบายเกี่ยวกับโครงการ  
ความต้ังใจ  การเลาเรื่อง  การกลาวคําขอโทษและขอบคุณ

3000-1255 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3 2 (4)
(English for Petroleum Technology 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการอานขอความเก่ียวกับเทคโนโลยีปโตรเลียมไดตามระดับท่ีเรียน
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชพจนานุกรมเปนเคร่ืองมือในการเพ่ิมพูนความรูดานคําศัพทได
3. เพ่ือใหมีทักษะในการฟงและพูดต้ังคําถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีอานและฟงได
4. เพ่ือใหเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในงานปโตรเลียม

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชกลยุทธในการอานเพ่ือความเขาใจและถายโอนขอมูลเน้ือหาท่ีอาน
2. นําเสนอขอมูลรายงานขัน้ตอนการทํางานได
3. นําเสนอผลงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  แสดงความคิดเห็นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะ
สมกับวัฒนธรรมสังคม

4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา โครงสรางทางภาษา ท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ฝกการอานขอความเก่ียวกับเอกสารเทคโนโลยี

ปโตรเลียมโดยใชกลยุทธในการอานเพ่ือความเขาใจ   การเดาความหมาย    การใชพจนานุกรม    ฝกการฟงและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําส่ัง   คําอธิบาย   การต้ังคําถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีไดอานและไดฟง หรือขอคําแนะนํา   
การพูดรายงานข้ันตอนการทํางานและเสนอผลงาน      การแสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวย    การกลาวคํา
แสดงความเสียใจ ความปรารถนา (wishes) การใหสัญญาการใหรายละเอียดสวนบุคคล  และการเลาเหตุการณ
ในอดีต และการลําดับเหตุการณ

3000-1256 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4 2 (4)
(English for Petroleum Technology 4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานคูมือคําแนะนําการใชอุปกรณตางๆ
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2. เพ่ือใหมีทักษะในการฟงและจดบันทึกสรุปคําบรรยายได
3. เพ่ือใหเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในงานปโตรเลียม

มาตรฐานรายวิชา
1. อานสรุปใจความ  และบันทึกขอความสําคัญจากเร่ืองท่ีฟงหรืออานได
2. โตตอบเก่ียวกับหัวขอท่ีไดอานหรือฟง
3. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับ การเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการอานเอกสารทางเทคนิค  คูมือคําแนะนําเก่ียวกับการใชอุปกรณและเคร่ืองมือฝก

การต้ังคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ไดอานหรือฟงคําบรรยาย  จดบันทึกคําบรรยายและฝกการยอหรือ
สรุปเร่ืองท่ีไดอานหรือฟง

3000-1257 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5 2 (4)
(English for Petroleum Technology 5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการอานเอกสารเก่ียวกับคูมือการใชอุปกรณ และขอความเก่ียวกับอุตสาห-
กรรมแกซ และนํ้ามัน

2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารโดยทางวิทยุมือถือได
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีปโตรเลียม

มาตรฐานรายวิชา
1. อานสรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลดานวิชาชีพที่เกี่ยวของ
2. พูดโตตอบตามสถานการณตางๆโดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร
3. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกอานเอกสาร อานคูมืออุปกรณ  และขอความท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมกาซและนํ้ามัน  ฝกการ

ฟงและปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําอธิบายทางเทคนิคหรือคําสั่งตาง ๆ  ทําบทฝกท่ีเลียนแบบสถานการณจริง
ในการปฏิบัติงานการขุดเจาะนํ้ามัน  ฝกการพูดทางวิทยุมือถือ  โดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร
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3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
(Thai  Life and  Culture)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจลักษณะของเอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาและสืบทอดวัฒน
ธรรมไทย

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณการใชหลักธรรมของศาสนาในการดํารงชีวิต
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสรางจิตสาธาณะรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักธรรมและศาสนพิธีในการดําเนินชีวิตประจําวัน
2. ทําประโยชนตอสวนรวมเพ่ืออยูรวมกันดวยจิตสาธารณะ
3. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพื่อการดํารงชาติและมีความภาคภูมิใจ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  เอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย   การวิเคราะหและประเมินสถาน

การณเพ่ือสรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมตามหลักธรรมของศาสนา การรักษาเสถียรภาพของสังคม
วัฒนธรรมของชาต ิ และวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีสําคัญ

3000-1302 ภูมิปญญาทองถ่ิน 2 (2)
(Local Wisdom)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจลักษณะท่ัวไปของภูมิปญญา  คานิยม และประวัติความเปนมาของทองถ่ิน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหโครงสราง วิวัฒนาการของระบบสังคมแบบด้ังเดิม ในการประกอบ
อาชีพ และหัตถกรรมทองถ่ิน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการสนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหประวัติศาสตรและเหตุการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับความเปนชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาไทย

2. วิเคราะหความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจ และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจใน
สังคมโลก

3. บรหิารจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบริโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับ ความสัมพันธของสังคมกับคานิยม  ประวัติศาสตรและความเจริญเติบโตของทองถ่ิน
อิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติท่ีปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน ท่ีสงเสริมและสนับสนุนการประกอบ
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อาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  การบริหารจัดการทรัพยากรในผลิตและการบริโภคตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

3000-1303 ภูมิฐานถ่ินไทย 2 (2)
(Geographical and History Study of Thailand)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจภูมิศาสตรและประวัติศาสตรทองถ่ิน
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหอิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ตอการสรางสรรควัฒนธรรม
เอกลักษณการดํารงชาติไทย และการทองเท่ียว

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการสืบสานวัฒนธรรมและการทองเท่ียว
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ ทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปญญาไทย  การดํารงชาติไทย  การทองเท่ียวและการพัฒนาอยางย่ังยืน

2. วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรควัฒน
ธรรมและมีจิตสํานึกตอการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

3. ใชขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียวและการพัฒนา
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   อิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตรตอการสรางสรรควัฒนธรรม เอก
ลักษณการดํารงชาติไทย  ภูมิปญญาทองถ่ินกับการสืบสานวัฒนธรรม การทองเท่ียวและการพัฒนาอยางย่ังยืน

3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 (2)
(Thai Politics and Administration)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ  สิทธิ
มนุษยชน  การบริหารราชการแผนดิน  และการปกครองทองถ่ิน

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวม  และติดตามขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาประเทศและทองถ่ิน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ สิทธิ-มนุษย
ชน  การบริหารราชการแผนดิน   และการปกครองทองถ่ิน

2. มีสวนรวมในการเมืองการปกครอง
3. ใชขอมูลทางการเมืองการปกครองเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย  พรรคการเมือง  องคกรอิสระตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ  การเลือกต้ัง  นโยบายในการพัฒนาประเทศ  สิทธิมนุษยชน  การบริหารราชการแผนดิน   และ
การปกครองทองถ่ิน

3000-1305 ระบบภูมิสารสนเทศเพือ่การวางแผนและพฒันา 2 (2)
(Geographical Information System for Planning and Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหประโยชนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร วางแผนและพัฒนาโดยอาศัย
ขอมูลทางภูมิศาสตร

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการวางแผนและพัฒนาดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
มาตรฐานรายวิชา

1. ใชแผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูลภูมิสารสนเทศ
2. วิเคราะหภูมิศาสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต
3. ใชระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย ความสําคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical Information

System) และสัมผัสระยะไกล (Remote Sensing) ประโยชนของดาวเทียมสํารวจทรัพยากร  องคประกอบของ
ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความสัมพันธระหวางบุคลากรหรือองคกรกับระบบสาร
สนเทศภูมิศาสตร

3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2)
(Sufficiency Economy)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค และหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. เพ่ือใหสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและการ
บริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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มาตรฐานรายวิชา
1. บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

2. เผยแพรแนวคิดการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการทรัพยากรในการผลิต
และบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา    และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหเกิดดุลยภาพในการดํารงชีวิต
อยางมีความสุขและภาคภูมิใจ

3000-1307 ชีวิตกับส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2)
(Environment, Technology and  Life)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศ
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิง่แวดลอมและระบบนิเวศ  และความสัมพันธระหวาง
เทคโนโลยี  ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาประเทศ

2. บริหารจัดการส่ิงแวดลอมโดยอาศัยเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ิน
3. ใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ ส่ิงแวด-ลอม

และระบบนิเวศ เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และการพัฒนาประเทศ  การประยุกตใชเทคโนโลยีรวมกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน  และสถานการณส่ิงแวดลอมในปจจุบัน

3000-1308 มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2)
(Human and Environmental Arrangement)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอมในชุมชน หลักการอนุรักษส่ิงแวด
ลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชแกไขปญหามลภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน
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3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ในทองถ่ิน
อยางย่ังยืน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอม
2. เสนอแนะแนวทางแกไขปญหามลภาวะ
3. รวมอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความสัมพันธของมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอมท่ีดีในชุมชน ปญหาตางๆ อัน

อาจเกิดข้ึนในชุมชน  มลภาวะ  การสรางความเขาใจระหวางบุคคลและกลุมคนในชุมชน  การเสริมสรางแรง
กระตุนใหเกิดความรวมมือท่ีจะเรียนรูรวมกันในชุมชน และการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ินอยางย่ังยืน

3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2)
(Quality of Life and Clean Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดและการประหยัดพลังงาน
2. เพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษส่ิงแวดลอม ตรวจ ประเมิน และเขียน รายงาน
เทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษส่ิงแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษส่ิงแวดลอม และการประหยัดพลังงาน
2. ตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน
3. กําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย
4. นําทรัพยากรกลับมาใชใหม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การใชเทคโนโลยีสะอาด ความสําคัญของการลดมลพิษส่ิงแวดลอม เทคนิค

การตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน การกําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย  การนํา
ทรัพยากรกลับมาใชใหม   การประหยัดพลังงาน  และการจัดหาพลังงานทดแทน
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3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
(Library and Information Literacy)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญของหองสมุด แหลงเรียนรู ขอมูลสารสนเทศ และหลักในการ        คน
ควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศ

2. เพ่ือใหสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศโดยใชเคร่ืองมือชวยคนในรูปแบบตาง ๆ
3. เพ่ือใหสามารถเลือก รวบรวม และนําเสนอขอมูลสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ความคิด
สรางสรรค สนใจใฝรู ซ่ือสัตย และมีวินัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคนควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศจากหองสมุดและแหลงเรียนรูตาง ๆ
2. เลือก/ใชเคร่ืองมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระความรู  อ่ืน ๆ
และเรียนรูอยางไรพรมแดน

3. เลือก/บันทึกขอมูลสารสนเทศไดตรงตามความตองการ
4. นําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบตาง ๆ อยางเปนระบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ   ความสําคัญของหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ  ประเภทของขอมูลสารสนเทศรูป

แบบตาง ๆ  เคร่ืองมือและวิธีการใชเคร่ืองมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การเลือกใชและรวบรวมขอมูล
สารสนเทศ  และการนําเสนอผลการศึกษาคนควา

3000-1602 นันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2)
(Recreation for Quality of Life Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ และหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ
2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลือก จัดและทํากิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมกับอาชีพของตน
3. เพ่ือใหสามารถปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชเสริมสรางสุขภาพในชีวิต
ประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการตามธรรมชาติของมนุษย
2. จัด/ทํากิจกรรมนันทนาการตามความตองการและความถนัด เพื่อสรางเสริมสุขภาพสมรรถ-ภาพ
ในการปองกันโรค และความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว

3. ปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   ความหมาย   ขอบขาย  ความสําคญัและประเภทของนันทนาการ    ลักษณะ

และบทบาทของผูนํานันทนาการ   ธรรมชาติและความตองการดานนันทนาการของมนุษย   หลักการจัดกิจ
กรรมนันทนาการในรปูแบบตาง ๆ เพื่อสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ   โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ

3000-1603 กีฬาเพือ่พัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2)
(Sports for Health and Personality Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจกฎ กติกา มารยาทในการเปนผูชมและผูเลนกีฬาประเภทตาง ๆ
2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลือกชนิดกีฬามาประยุกตใชในการออกกําลังกาย
3. เพ่ือใหสามารถนํากีฬามาใชพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ  มีมรรยาทและวินัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกฎ กติกา มารยาท และหลักการเลนกีฬาท่ีตนเลือก
2. เลนกีฬาท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของตน โดยคาํนึงถึงหลักปฏิบัติในการเลน กฎ กติกา มารยาท
ประโยชนและความปลอดภัย

3. พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะการเปนผูนําดวยทักษะดานกีฬา
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  กฎ กติกา มารยาท  รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภท  ตาง ๆ
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล  ขอควรคํานึงถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดกับ
การเลนกีฬาแตละประเภท หลักปฏิบัติในการเลนกีฬาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม
การนําทักษะดานกีฬามาพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา

3000-1604 ทักษะชีวิต 2 (2)
(Life Skill)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญและหลักการพัฒนาทักษะชีวิต
2. เพ่ือใหมีทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ
มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทในงานอาชีพ

3. เพ่ือใหสามารถนําหลักของทักษะตาง ๆ ไปใชในการปฏิบัติตนใหเปนคนดี มีคุณคา และปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางมีความสุข
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4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาทักษะชีวิต มีความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ
และสัมพันธภาพท่ีดีตอผูอ่ืน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพัฒนาทักษะชีวิต
2. เลือก/ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตดวยความตระหนักรูในจุดดี-จุดดอยของตน
3. สรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร การตัดสินใจ และแกไขปญหาชีวิต ตามหลักการพัฒนาทักษะชีวิต
4. พัฒนาบุคลิกภาพและอารมณเหมาะสมกับสถานภาพ เพศ และวัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ   ความสําคัญ  องคประกอบของทักษะชีวิต  ทักษะเก่ียวกับการวิเคราะห  การประเมิน

สถานการณ  ความคิดสรางสรรค  ความตระหนักรูในตน ความเห็นใจผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอสังคม    การ
สรางสัมพันธภาพ  การสื่อสาร  การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน   การจัดการกับอารมณและ
ความเครียด   และการเลือกกิจกรรมเพ่ือผอนคลายความตึงเครียด

3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพือ่สุขภาพและสังคม 2 (2)
(Physical Education, Health Education and Recreation for Health and Society)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ
2. เพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ ท่ีสอดคลองกับสภาพแวด-ลอม
ทางสังคมและวัฒนธรรม  เพื่อสงเสริมสุขภาพ การสมาคม และสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว
เพ่ือน  และสังคม

3. เพ่ือใหสามารถนําหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และกระบวน
การทางประชาสังคมไปใชในการปองกันปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบัติภัย

4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาสุขภาพและสังคมดวยพลศึกษา สุขศึกษา และ
นันทนาการ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการของพลศกึษา สุขศึกษา และนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม
2. ปฏิบัติกิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคมตามหลักการและ
กระบวนการ สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย

3. ประพฤติปฏิบัติตนตามกระบวนการทางประชาสงัคม เพื่อปองกันปญหาดานสุขภาพ สาร-เสพย
ติด สารพิษ และอุบัติภัย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ หลัก

การเลือกกิจกรรมตาง ๆ  การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพื่อน สังคมและสอด
คลองกับสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม  กระบวนการทางประชาสงัคมเพ่ือกําหนดบทบาทการมีสวน
รวมเกี่ยวกับเรื่องปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบัติภัย

3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2)
(Human  Relations  at  Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักมนุษยสัมพันธและธรรมชาติของมนุษย
2. เพ่ือใหสามารถพัฒนาตนและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาตนและชุมชน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหบทบาทและสถานภาพของมนุษยในสังคม
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมและกระบวนการทางจิตวิทยา
3. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ  ธรรมชาติของมนุษย

กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสรางสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน  การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาในชีวิต
และการทํางาน  การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

3000-1607 สุขภาพชุมชน 2 (2)
(Community Health)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ
2. เพ่ือใหสามารถควบคุมโรคติดตอ ปฐมพยาบาล และแกปญหาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวมพัฒนาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญหาสุขภาพพลานามัยสวนบุคคลและชุมชน
2. ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพสมบูรณ
3. เสนอแนะแนวทางการแกปญหาสุขภาพตนเองและชุมชน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ  สุขภาวะของรางกาย จิตใจ สังคมและจิต

วิญญาณ  การควบคุมโรคติดตอ  การปฐมพยาบาล  โภชนาการ  การแกปญหาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน

3000-1608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2)
(Buddhist Methods of Career Planning)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผนชีวิตและอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ
2. เพ่ือใหสามารถสํารวจตนเองและวางแผนอาชีพโดยใชหลักพุทธธรรมะ
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสรางความสําเร็จในชีวิตตามหลักพุทธธรรมะ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักพุทธธรรมะตามแนวทางโยนิโสมนสิการ
2. สํารวจตนเองเพ่ือการตัดสินใจเลือกอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ
3. วางแผนชีวิตและอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ  การวางแผนอาชีพโดยอาศัยวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมะ  ความสําคัญและความหมาย

ของโยนิโสมนสิการ 10 วิธี  การสํารวจตนเองดานความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความ
ตองการ คานิยมและแรงจูงใจ     และการตัดสินใจวางแผนชีวิตเพ่ือความสําเร็จตามเปาหมาย

3000-1609 จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2)
(Human Psychology and Business Ethics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจพฤติกรรมมนุษย ปรัชญา และอุดมการณ ในการพัฒนาบุคคลและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน

2. เพ่ือใหสามารถทํางานธุรกิจดวยหลักจิตวิทยาและจริยธรรม
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  มีจริยธรรมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหพฤติกรรมมนุษยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการทํางาน
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาและอุดมการณในการทํางาน
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาตนเองและบุคคลในการทํางานธุรกิจ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมมนุษย ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาบุคคล ความสัมพันธระหวาง

กลุมบุคคลในองคกรธุรกิจ ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับกระบวนการทาง
ธุรกิจ
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3000-1420 วิทยาศาสตร  1 3 (4)
(Science 1) (เกษตรกรรม-ประมง)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับชีววิทยาพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียว
ของกับชีววิทยาพ้ืนฐาน

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหนวยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของ
ส่ิงมีชีวิต

2. เขาใจหลักเกณฑในการจัดจําแนกส่ิงมีชีวิตและลําดบัการจัดหมวดหมูส่ิงมีชีวิต
3. เขาใจกระบวนการ และความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใชเทคโนโลยีชีว
ภาพท่ีมีผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม

4. เขาใจความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ใน
ระบบนิเวศ  ความหลากหลายทางชีวภาพ

5. เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น ประเทศ หรือโลก
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
7. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับเซลลและเน้ือเย่ือ  การสืบพันธุ  การเจริญเติบโต  ระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต  การจําแนก

ส่ิงมีชีวิต  พันธุกรรม  ส่ิงมีชีวิตและสภาวะแวดลอม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3000-1421 วิทยาศาสตร  2 3 (4)
(Science 2) (เกษตรกรรม-ประมง)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเคมีพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีที่
เก่ียวของกับเคมีพ้ืนฐาน

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู และนําความรูไปประยุกต
ใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการจําแนกสาร  สมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและ
แรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค
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2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร  การเกิดสารประกอบการเกิดสาร
ละลาย  การเกิดปฏิกิริยาเคมี

3. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสารและการจําแนกสาร  อะตอม  ตารางธาต ุ  พันธะเคมีเบ้ืองตน  ปฏิกิริยาเคมีและสม

ดุลเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  อินดิเคเตอร  สารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ

3000-1422 วิทยาศาสตร  3 3 (4)
(Science 3) (ศิลปกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในงานดาน
ศิลปกรรม

2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ี
เก่ียวของกับงานดานศิลปกรรม

3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
4. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูในงานดานศิลปกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการสกัดสาร สมบัติของธาตุ  สารประกอบ สารอินทรีย  สารอนินทรีย กรด เบส เกลือ
2. เขาใจสมบัติของสารเคมีท่ีนํามาใชในงานศิลปะ  ผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษยและส่ิง
แวดลอม

3. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู แกปญหา   
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู การสกัดแยกสาร     ธาตุ

สารประกอบ  สารอินทรีย  สารอนินทรีย   กรด  เบส  เกลือ  สารเคมีท่ีใชในงานศิลปะ  สียอม สีทา  สารฟอก
หนัง   กาว  กระดาษ  สารทําความสะอาด ผลิตภัณฑเทียมตาง ๆ   และผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษย
และส่ิงแวดลอม

3000-1423 วิทยาศาสตร  4 3 (4)
(Science 4) (บริหารธุรกิจ - คหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับพลังงานไฟฟา อุปกรณไฟฟา จุลินทรียในอาหาร การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตร  และสารเคมีใกลตัว
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2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีที่
เก่ียวของกับในการศึกษา ทกลอง

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู และนําความรูไปประยุกต
ใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. ความเขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน
2. เขาใจความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต
3. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใชเทคโนโลยีชีว
ภาพท่ีมีผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม

4. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของจุลินทรียท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหาร  การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

5. เขาใจสมบัติของสารเคมีท่ีนําใชในงานแตละสาขาอาชีพ
6. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง
7. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร
8. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับแหลงพลังงานไฟฟา การผลิตพลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา  หลัก

การทํางานของเคร่ืองใชไฟฟาในบานประเภทใหความรอน   แสงสวาง และพลังงานกล เครื่องใชไฟฟาใน
สํานักงาน พลังงานในการดาํรงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ  ในรางกายมนุษย พันธุกรรม จุลินทรีย
ท่ีเก่ียวของกับอาหาร การเปนพิษของอาหาร การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรม การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยการใชความรอน ความเย็น สารเคม ี รังสี การชะลอการสุกของ
ผลไม การยืดอายุของดอกไม  บรรจุภัณฑเพ่ือการเก็บรักษาและการขนสง  สารเคมีท่ีใชในชีวิตประจําวันและ
ในสํานักงาน

3000-1424 วิทยาศาสตร  5 3 (4)
(Science 5) (บริหารธุรกิจ - คหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ เก่ียวกับเคมีและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียว
ของกับเคมีและเทคโนโลยี

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิต
ประจําวัน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง และแรงยึดเหน่ียว
ระหวางอนุภาค

2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร  การเกิดปฏิกิริยาเคมี
3. เขาใจผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษยและส่ิงแวดลอม
4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร
6. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับอะตอม  ธาตุและตารางธาต ุ สูตรโมเลกุล  พันธะเคมี   กฎทรงมวลแหงสาร       สมการ

เคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ  พอลิเมอร เสนใยสังเคราะห  พลาสติก  กระดาษ
ส ี กาว  หนังเทียม  เซรามิกส  ไฟเบอรกลาส  เครื่องสําอาง  สารทําความสะอาด  สารฆาเชือ้  สารท่ีกออันตราย
ตอส่ิงแวดลอมโลก

3000-1425 วิทยาศาสตร  6 3 (4)
(Science 6)  (อุตสาหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี สมบัติของสาร ความรอน
การถายโอนความรอน  แสง เสียง หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ การ   สมดุล
สมการเคล่ือนท่ี  จุดศนูยถวง โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน พลังงานนิวเคลียร

2. เพื่อใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงแมเหล็กไฟฟา และนิวเคลียร
3. เขาใจความสัมพันธ ระหวางพลังงานกับการดํารงชวิีต การเปล่ียนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ
ระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม

4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองโมล  สูตรและสมการเคมี สมบัติของของแข็ง ของเหลว ความรอน การถายโอน

ความรอน  แสง  เสียง  หนวยและการวัด เวกเตอร   แรง  แรงในตางระนาบ  สมดุล สมการการเคล่ือนท่ี  จุด
ศูนยถวง  โมเมนตัมเชิงเสน  โมเมนตัมเชิงมุม    งาน  พลังงาน   กําลัง   พลังงานนิวเคลียร

3000-1426 วิทยาศาสตร  7 3 (4)
(Science 7)   (อุตสาหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี สารประกอบ-
ไฮโดรคารบอน  วัสดุสังเคราะห   สมบัติของสาร ความรอน การขยายตัวของวัตถุ  หนวยและการ
วัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ การสมดุล จุดศนูยถวง สมการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัมเชิงเสน
โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน

2. เพื่อใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงแมเหล็กไฟฟา  แรงนิวเคลียร  ลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆของ
วัตถุในธรรมชาติ

3. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงาน กับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ
ระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและส่ิงแวดลอม

4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับโมล สูตรและสมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน วัสดุสังเคราะห

สมบัติของของแข็ง สมบัติของของเหลว สมบัติของกาซ ความรอน การถายโอนความรอน การขยายตัวของ
วัตถุ หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ  การสมดุล จุดศนูยถวง สมการการเคล่ือนท่ี โมเมนตัม
เชิงเสน   โมเมนตัมเชิงมุม  พลังงาน กําลัง   พลังงานนิวเคลียร

3000-1427 วิทยาศาสตร  8 3 (4)
(Science 8)   (อุตสาหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ
ปฏิกิริยาเคมี หนวยและการวัด  เวกเตอร  แรง  แรงในตางระนาบ  สมการการเคล่ือนท่ี  โมเมน
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ตัมเชิงเสน   คล่ืน  แมเหล็กไฟฟา  แสง  เสียง  พลังงาน  มีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร  สามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันและอาชีพได

2. เพื่อใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและธรรมชาติ  การกเดสารประกอบ  ปฏิกิริยาเคมี
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงไฟฟา  แรงนิวเคลียร
3. เขาใจสมการการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัม
4. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ
ระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม

5. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร
7. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับโมล  สูตรและสมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  หนวยและการวัด

เวกเตอร  แรง  แรงในตางระนาบ  สมการการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัมเชิงเสน  คุณสมบัติของคล่ืน  สนามไฟฟา
แรงระหวางประจุไฟฟา  สนามแมเหล็ก  แสง  เสียง  พลังงานนิวเคลียร

3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*)
(Science Project)
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ขึ้นอยูกับศักยภาพของผูเรียนแตละคน

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถบูรณาการความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปประยุกตใชในการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร

2. เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรดวยการทํางานเปนทีม วางแผนออก
แบบ เขียนรายงาน และเสนอผลงานอยางเปนระบบในเชิงวิจัยทางวิทยาศาสตร

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการทําโครงงานวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนํา
ความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. บูรณาการความรู ทางดานวิทยาศาสตรกับวิชาชีพในการทําโครงงานวิทยาศาสตร
2. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูแกปญหา
3. นําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตรตอสาธารณชน
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ประเภท และขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร วางแผน และดําเนินการจัดทํา

โครงงานวิทยาศาสตร เขียนรายงาน   จัดแสดงนิทรรศการ และนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร

3000-1520 คณติศาสตร  1 3 (3)
(Mathematics 1) (บริหารธุรกิจ)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน พ้ืนท่ีใตโคงปกติ การสุมตัวอยาง
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน  พ้ืนท่ีใตโคงปกติ การสุมตัวอยางไป
ใชประกอบในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน  พ้ืนท่ีใตโคง
ปกติ การสุมตัวอยาง

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับตรรกศาสตรและนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได
2. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความนาจะเปน  และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได
3. คํานวณพ้ืนท่ีใตโคงปกติและนําไปคํานวณความนาจะเปนของตัวแปรท่ีตอเน่ืองได
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับการสุมตัวอยาง  และการแจกแจงคาเฉล่ียท่ีไดจากตัวอยางประชาได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเซต  ประพจน  การเช่ือมและคาความจริงของประพจน   ตาราง

คาความจริง ประพจนท่ีสมมูลกัน ประโยคเปด และตัวแปรปริมาณตัวเดียว การอางเหตุผล   กฎเกณฑเบ้ืองตน
เก่ียวกับการนับ  แฟกทอเรียล  วิธีเรียงสับเปล่ียน  วิธีจัดหมู   การทดลองสุม  และ     แซมเปลสเปช เหตุการณ
และความนาจะเปนของเหตุการณ ความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไข และเหตุการณท่ีเปนอิสระตอกันพ้ืนท่ีภายใต
โคงปกติ  การสุมตัวอยาง  วิธีและข้ันตอนของการสุมตัวอยาง  คาพารามิเตอรและคาสถิต ิ การแจกแจงคาเฉล่ีย
ท่ีไดจากตัวอยางประชากร

3000-1521 คณิตศาสตร  2 3 (3)
(Mathematics 2) (อุตสาหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท  และเรขาคณิต
วิเคราะห

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิต
วิเคราะห ไปใชประกอบในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซ และดีเทอร-มิ
นันท  และเรขาคณิตวิเคราะห
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มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับฟงกช่ันแบบตาง ๆ และนําไปใชในการแกปญหา
2. มีความรูความเขาใจทฤษฎีบททวินามและเศษสวนยอย และนําไปใชในการแกปญหา
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเมตริกซและดีเทอรมินันท และนําไปใชในการแกปญหา
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห และนําไปใชในการแกปญหา
5. สามารถนําความรูเก่ียวกับฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห
ไปใชเปนพ้ืนฐานประกอบในวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับฟงกช่ันเอกซโปเนนเชียล  และลอกริทึม  ฟงช่ันตรีโกนมิติ  และอินเวอรส ฟงกชั่นตรี

โกนมิติ  กฎของไซนและกฎของโคไซน  ทฤษฏีบททวินาม  เศษสวนยอย  ชนิดของ  เมทริกซ  การบวกและลบ
เมตริกซ   การคูณเมตริกซดวยจํานวนจริง  การคูณเมตริกซดวยเมตริกซ  ดีเทอรมินันท  อินเวอรสการคูณเมท
ริกซ   การแกสมการเชิงเสนดวยเมทริกซและดีเทอรมินันท  ระยะทางระหวางจุดสองจุด  จุดก่ึงกลางระหวาง
จุดสองจุด  ความชัน  รูปแบบของสมการเสนตรง  ระยะทางระหวางจุดกับเสนตรง ระยะทางระหวางเสนตรง
กับเสนตรง ภาคตัดกรวยท่ีมีจุดศูนยกลางหรือจุดยอดอยูท่ีจุดใด ๆ ในระนาบ

3000-1522 คณติศาสตร  3 3 (3)
(Mathematics 3) (คหกรรม-ศิลปกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน ไปใชประกอบใน
วิชาชีพ และชีวิตประจําวัน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร         ความ
นาจะเปน

มาตรฐานรายวิชา
1. นําวิธีการทางสถิติไปใชในการวิเคราะหขอมูลได
2. มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเซต  การดําเนินการของเซต  และการแกปญหาโดยใชเซต
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตรรกศาสตร  และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความนาจะเปน  และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได
5. นําความรูเก่ียวกับความนาจะเปน ชวยในการตัดสินใจ  และแกปญหาได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับคากลาง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิของการแปรผัน เซต การดําเนินการของ

เซต การแกโจทยปญหาโดยใชเซต ประพจน การเช่ือมและการหาคาความจริงของประพจน ตารางแสดงคา
ความจริง ประพจนท่ีสมมูลกัน ประโยคเปด การอางเหตุผล กฎเกณฑเบ้ืองตนเก่ียวกับการนับ  แฟคทอเรียล
วิธีเร่ืองสับเปล่ียน  วิธีจัดหมู  การทดลองสุม  แซมเปลสเปช  เหตุการณ  และความนาจะเปนของเหตุการณ
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3000-1523 คณติศาสตร  4 3 (3)
(Mathematics 4) (เกษตรกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง เมทริกซ  ตรรกศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการคํานวณภาษี
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง เมทริกซ  ตรรกศาสตร  กําหนดการเชิงเสน  และการคํานวณภาษี
ไปใชประกอบในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ เมทริกซ ตรรกศาสตร กําหนดการ     เชิงเสน
และการคํานวณภาษี

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเมตริกซ และดีเทอมินันท  และนําไปใชในวิชาชีพได
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตรรกศาสตร  และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกําหนดการเชิงเสน  และนําไปใชในวิชาชีพได
4. สามารถคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีมูลคาเพ่ิมอยางถูกตอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเซต ประพจน การเชื่อมประพจน และคาความจริงของประพจน 

ตารางคาความจริง  การอางเหตุผล ความหมายของเมตริกซ  การบวกและลบเมตริกซ  การคูณเมตริกซ การ
ดําเนินการเปล่ียนแถวเชิงมูลฐาน เมตริกซลดรูปเปนข้ันแบบแถว การหาคาํตอบของสมการเชิงเสนโดยวิธีเกาส  
เมตริกซผกผัน  การหาคําตอบโดยใชเมตริกซผกผัน  ดีเทอรมินันท  กฎของคราเมอร  ความหมายของกําหนด
การเชิงเสน การคาดหมายโดยใช กําหนดการเชิงเสนดวยวิธีการใชกราฟ และวิธีการคํานวณแบบงาย  ภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาและภาษีมูลคาเพิ่ม

3000-1524 สถิติ 3 (3)
(Statistics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง ความหมายของสถิต ิ  และวิธีการคํานวณทางสถิติไปใชในการ
วิเคราะหเบ้ืองตน

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ความหมายของสถิต ิ  และวิธีการคํานวณทางสถิติไปใชในการ
วิเคราะหเบ้ืองตน ไปใชในงานอาชีพ และชีวิตประจําวัน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ความหมายของสถิต ิ และวิธีการคํานวณทาง
สถิติไปใชในการวิเคราะหเบ้ืองตน

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสถิติ  นําไปใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวันได
2. สามารถแปลความหมายจากคาสถิติท่ีคาํนวณได
3. นําสถิติไปวิเคราะหขอมูล และสรุปผล  ในงานอาชีพและชีวิตประจําวันได
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความหมายและขอบขายของสถิติ  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  การวัดการกระจาย

ของขอมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณคาเฉล่ียประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบเก่ียว
กับคาเฉล่ียของประชากร และสัดสวนของประชากร การทดสอบ ไคสแควร การวิเคราะหถดถอย และสห
สัมพันธ

3000-1525 แคลคูลัส 1 3 (3)
(Calculus 1)  ผานการเรียนวิชาคณิตศาสตร 2 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัล
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัลไปใช
ประกอบในวิชาชพี

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกต
อนุพันธและอินทิกรัล

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ  ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  และบทประยุกต และนําไปใชในการแก
ปญหา

2. สามารถนําความรูเรื่อง  ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  และบทประยุกต  ไปใชในวิชาชีพได
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมายของลิมิต  การหาคาลิมิตของฟงกช่ัน  ความตอเน่ืองของฟงกช่ัน  กฎ สี่ขั้น
ของอนุพันธ  อนุพันธฟงกชั่นพืชคณิต  อนุพันธฟงกช่ันตรีโกณมิติ  และอินเวอรฟงกช่ันตรีโกณมิติ  อนุพันธ
ฟงกช่ันเอกซโปเนนเชียลและลอการิธึม  อนุพันธอันดับสูง  กฎของลูกโซ  การหาอนุพันธโดยปรยิาย(Implicit 
differentiation) การประยุกตของอนุพันธ  ความเร็วและความเรง  คาสูงสุดและคาต่ําสุด คาเชิงอนุพันธ 
(Differential) อินทิกรัลฟงกช่ันพืชคณิต ฟงกช่ันตรีโกณมิติ และอินเวอรฟงกช่ันตรีโกณมิติ  ฟงกช่ันเอกซโป
เนนเชียลและลอการิธึม  เทคนิคการ อินทิเกรต  อินทิกรัลจํากัดเขต และการประยุกต

3000-1526 แคลคูลัส 2 3 (3)
(Calculus 1) ผานการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง ฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก  การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกช่ัน  ไฮ
เพอรโบลิก  และการหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation)

2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน  อันดับ
และอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต
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3. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกช่ัน       ไฮ
เพอรโบลิก  และการหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) ไปใชใน  วิชา
ชีพ

4. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน อันดบั
และอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต  ไปใชในวิชาชีพ

5. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิชาแคลคลูลัส
มาตรฐานรายวิชา

1. มีความรูความเขาใจในเร่ือง แคลคลูลัส และนําไปใชในการแกปญหา
2. สามารถนําความรูเร่ืองแคลคลูลัสไปประยุกตใชในวิชาชีพได
3. สามารถนําความรูในเร่ืองแคลคลูลัส ไปใชในการศึกษาตอข้ันสูงได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก  การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก อินทิกรัลไม

ตรงแบบ  การหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน
อันดับและอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต
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วิชาเรียนรวม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2546 

 
รายวิชากลุมปรับพ้ืนฐานรวม 
3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 3 (5) 
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4) 
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
3100-0004 วัสดุชาง 2 (2) 
3100-0005 งานวัดละเอียด 2 (3) 
3100-0006 งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป 2 (4) 
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผน 2 (4) 
 
รายวิชากลุมบรหิารงานคุณภาพ และกลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 

3000–0201 โปรแกรมสําเรจ็รูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000–0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000–0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000–0204 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน 3 (4) 
3000–0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000-0206 การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 
รายวิชาเรียนรวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 3 (3) 
3100-0103 กลศาสตรของไหล 3 (3) 
3100-0105 กลศาสตรเครื่องจักรกล 3 (3) 
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4) 
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสด ุ 3 (3) 
3100-0108 ช้ินสวนเครื่องกล 3 (3) 
3100-0109 การสงถายกําลงั 3 (3) 
3100-0110 การสงถายความรอน 2 (3) 
3100-0111 เทอรโมไดนามกิส 3 (3) 
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3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม 2 (3) 
3100-0113 โลหะวิทยา 3 (3) 
3100-0114 การทดสอบวัสดุ 2 (3) 
3100-0115 กรรมวิธีการผลติ 2 (3) 
3100-0116 การขนถายวัสดุ 2 (3) 
3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 (3) 
3100-0118 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 (3) 
 

3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 2 (3) 
3100-0151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 (3) 
3100-0152 การบริหารงานอุตสาหกรรม 2 (2) 
3100-0153 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 2 (2) 
3100-0154 การศึกษางาน 2 (2) 
3100-0157 การวางแผนและควบคุมการผลิต 2 (2) 
3100-0158 การจัดการความปลอดภัย 2 (3) 
 
วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
3100-0221 เคมีสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน 3 (3) 
3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3 (5) 
3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 (3) 
3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 2 (3) 
3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย 2 (4) 
3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค 2 (3) 
 
รายวิชาเรียนรวมคณะวิชาเคมี 
3100-0601 เคมีท่ัวไป 4 (5) 
3100-0602 เคมีอินทรียท่ัวไป 4 (5) 
3100-0603 เคมีฟสิกสท่ัวไป 4 (5) 
3100-0604 เคมีวิเคราะหท่ัวไป 4 (5) 
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รายวิชากลุมปรับพื้นฐานรวม 
 
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือ การแปรรูปช้ินงานโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถปรับแตง ปรับตั้งและลับคมตัดเครื่องมือกลและแปรรูปช้ินงานโลหะในงาน

เทคนิคพื้นฐานชางเครื่องกล 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือท่ัวไปและงานเทคนิคพื้นฐานชางเครื่องกล 
2. เลือก ปรับแตง ปรับตั้งและลับคมตัดเครื่องมือกลในงานเทคนิคพื้นฐานชางเครื่องกล 
3. รางแบบบนชิ้นงาน แปรรูป ข้ึนรูป ประกอบและปรับชิ้นงานโลหะดวยเครือ่งมือ (Handtool) 

และเครื่องมือกลเบื้องตนตามแบบสั่งงาน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการใชงาน การบํารุงรักษา เครื่องมือท่ัวไป (Hand tools) เครื่องมือ
วัด เครื่องมือกล เครื่องมืองานโลหะแผน การรางแบบ (Lay out) งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับ
คมตัด งานทําเกลียว งานควานฝงหัวสกรู งานย้ําหมุด งานปรับและประกอบ งานเคาะขึ้นรูป งานเชื่อมไฟฟา 
เชื่อมแกสรอยตอแบบตางๆ งานวัดและตรวจสอบชิ้นงาน 
 
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบทางเทคนิค การใชเครื่องมือเขียนแบบ 
2. เพื่อใหสามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติท่ี

ซับซอนและแบบสั่งงาน 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเขียนแบบทางเทคนิค การใชเครื่องมือเขียนแบบ 
2. เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ กระดาษและเขียนตัวอักษร รูปทรงเรขาคณิต 
3. เขียนภาพสองมิติภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติท่ีซับซอน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เสน 
ตัวเลข ตัวอักษร มาตรสวน องคประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใชอุปกรณเขียนแบบ
เบื้องตน การเขียนเสน มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณงานชางอุตสาหกรรม การใชมาตรสวน การบอกขนาด
มิติ การสรางรูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมท่ี 
1 และมุมท่ี 3 ภาพพิกทอเรียล (Pictorial) ภาพตัด ภาพชวย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติท่ีซับซอนและ
แบบสั่งงาน การอานสัญลักษณเบื้องตนในงานชางอุตสาหกรรม 
 
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณและวงจรไฟฟา-

อิเล็กทรอนิกส 
3. เพื่อใหสามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
4. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา 
2. เขาใจหลักการใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณและวงจรไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส 
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน มาตรการเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความตานทาน ตัวนํา ฉนวน แหลงกําเนิดไฟฟา หนวยวัดไฟฟา การ
ใชเครื่องมือวัดไฟฟาเบื้องตน สัญลักษณและอุปกรณติดตั้งไฟฟา สายไฟฟา อุปกรณปองกันและการตอสายดิน 
การทํางานของเครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก โครงสราง สัญลักษณ คุณสมบัติ และวงจรใชงานของตัวตานทาน      
คาปาซิเตอร อินดักเตอร ไดโอด ทรานซิสเตอร เอสซีอาร วัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หมอแปลงไฟฟา สวิตช 
ข้ัวตอสาย ปลั๊ก แจค รีเลย ลําโพง ไมโครโฟน  เครื่องมือกล  หัวแรงบัดกรี คีม ไขควง  การใชเครื่องมือวัด
พื้นฐานที่จําเปนในทางอิเล็กทรอนิกส  มัลติมิเตอร เครื่องจายกําลังงานไฟฟา เครื่องกําเนิดสัญญาณ และ
ออสซิลโลสโคป การประกอบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
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3100-0004 วัสดุชาง 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจําแนกชนิด การแบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน คุณสมบัติการใชงาน
ของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 

2. เพื่อใหสามารถจําแนก เลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด การแบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน คุณสมบัติการใชงานของวัสดุในงาน

อุตสาหกรรม 
2. จําแนก เลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
3. จัดระบบการตรวจสอบ ปองกันการกัดกรอนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชงาน การกัดกรอนและการปองกันวัสดุชนิด
ตางๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุตาง ๆ ท่ีมีตอโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิง 
และสารหลอลื่น วัสดุไฟฟา วัสดุอิเล็กทรอนิกส วัสดุกอสราง และวัสดุสังเคราะห  การตรวจสอบวัสดุเบื้องตน 
 
3100-0005 งานวัดละเอียด 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของงานวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบกับงาน
ช้ินสวนเครื่องกล 

2. เพื่อใหสามารถเลือกใช บํารุงรักษา เครื่องมือวัดและตรวจสอบในงานอุตสาหกรรมตรวจสอบ
ช้ินงานตามมาตรฐาน 

3. เพื่อใหมีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบตอการทํางานและความปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการของงานวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบกับงานชิ้นสวนเครื่องกล 
2. เลือกใช บํารุงรักษา เครื่องมือวดัและตรวจสอบในงานอุตสาหกรรมทําการตรวจสอบชิ้นงานตาม

มาตรฐาน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของงานวัดละเอียด ชนิด หนาท่ี การใชงาน และบํารุงรักษา 
เครื่องมือวัดละเอียดแบบมีสเกล บรรทัดเหล็ก สายวัด ระดับน้ํา เครื่องมือวัดละเอียดแบบเลื่อนไดมีสเกล เวอร
เนียร-ดาลิปเปอร ไมโครมิเตอร นาฬิกาวัด ใบวัดมุม เครื่องมือวัดละเอียดแบบถายขนาดวงเวียนเหล็ก เกจสปริง
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วัดนอก วัดใน เกจวัดความโตรู เครื่องมือวัดละเอียดแบบคาคงที่ เกจกามปู เกจทรงกระบอก เกจบลอก เกจวัด
เกลียว  บรรทัดตรวจสอบความเรียบ เกจวัดความเรียบผิว 
 
3100-0006 งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้งเครื่องยนต เครื่องมือกล 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนปฏิบัติการถอดประกอบ ติดตั้งและปรับตั้งช้ินสวนยึดประสาน ช้ินสวน

ท่ัวไปและชิ้นสวนสงกําลัง เครือ่งยนต เครื่องมือกล 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้งเครื่องยนต เครือ่งมือกล 
2. วางแผน เตรียมงาน ตรวจวิเคราะหการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ช้ินสวนยึดประสาน ช้ินสวน

ท่ัวไปและชิ้นสวนสงกําลัง เครือ่งยนต เครื่องมือกล 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือและอุปกรณชวยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบใน
งานสวม การถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยท่ัวไป การวางแผนปฏิบัติการ การถอด
ประกอบชิ้นสวนยึดประสานและชิ้นสวนทั่วไป สลัก สกรู โบลตและนัต หมุดย้ํา สปริง กลไก การถอด
ประกอบชิ้นสวนสงกําลัง เพลา ลิ่ม สไปลน รองลื่น ตลับลูกปน เฟอง สายพานและพุลเลย ลูกเบี้ยว คลัตช คัป
ปลิง เบรก ความปลอดภัยเฉพาะงาน 
 
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเบื้องตนในงานเชื่อมและโลหะแผน 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเครื่องมอือุปกรณ ข้ึนรูป ประกอบงานโลหะแผน 
3. เพื่อใหสามารถเตรียมช้ินงาน เครื่องมืองานเชื่อมและเชื่อมแกส อารกลวดหุมฟลักซ และแลน

ประสานแผนเหล็กกลา รอยตอชนและตัวตัวที 
4. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเบื้องตนในงานเชื่อมและโลหะแผน 
2. เขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเครื่องมอือุปกรณ ข้ึนรูป ประกอบงานโลหะแผน 
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3. เตรียมช้ินงาน เครื่องมืองานเชื่อมและเชื่อมแกส อารกลวดหุมฟลักซ และแลนประสานแผน
เหล็กกลา รอยตอชน ตัวตัวทีและตอหนาแปลน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเชื่อมแกสและเชื่อมไฟฟาเบื้องตน การแลนประสาน การเชื่อมแผน
เหล็กกลาในตําแหนงทาเชื่อมตางๆ  รอยตอชน ตัวตัวทีและตอหนาแปลน งานโลหะแผนเบื้องตน การเขียน
แผนคลี่อยางงาย การข้ึนรูป การประกอบชิ้นงานโลหะแผน 
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รายวิชากลุมบริหารงานคณุภาพ และกลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
 (Work Development with Quality Management System and Productivity) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาตน และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิตในการทํางาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
2. จัดระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ 
3. เลือกใชกิจกรรมการเพิ่มผลผลติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
4. วางแผนพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญของระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  หลักการบริหารงานคุณภาพ  

และเพิ่มผลผลติ  กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต 
การประยุกตใชระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อวางแผนและพัฒนางาน 
 
3000-0102 การเพิ่มประสทิธิภาพในองคกร 3 (3) 
 (Organization Efficiency) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 
2. เพื่อใหสามารถพัฒนาตนและองคกรดวยกลยทุธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองคกร 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาตนและมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 
2. สํารวจตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทํางานตามหลักการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในองคกร 
3. วางแผนพัฒนาองคกรดวยหลกัการและกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมาย  ปรัชญาและอุดมการณในการเพิ่มประสิทธิภาพองคกร  การจัด

องคกร   วัฒนธรรมและพฤติกรรมการทํางาน  การพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ   กลยุทธการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการทํางานในองคกรดวยการสรางบรรยากาศในการทํางาน  การสื่อสาร  การสั่งการ  การ
ฝกอบรม  การสาธิตวิธี-ทํางาน   การสอนแนะ  และการกํากับงาน  
 
3000–0201 โปรแกรมสําเรจ็รูปในงานอาชีพ 3 (4) 
  (Computer Package at Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางและการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรปูสําหรับงานอาชีพ 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูดานการจัดทําเอกสาร การจดัการฐานขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงานและการผลิตสื่อ ในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูดานการจัดการเอกสาร 
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูในการจัดการฐานขอมูลเบื้องตน 
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูเพื่อการวิเคราะหขอมูล 
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูเพื่อการผลิตสื่อและการนําเสนอผลงาน 
5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลเพื่อพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานอาชีพ การจัดการ

เอกสาร การจดัการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูล  การนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอรสื่อผสมและการใช
คอมพิวเตอรเพือ่การผลิตสือ่ประเภทตางๆ   การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 

 
3000–0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 (Computer Programming) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนผังโครงสราง ผังงาน เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ 
3. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี  ผังโครงสราง ผังงาน การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาเชิงโครงสรางหรอืภาษาเชิงวัตถุ (เชน ภาษา C++, JAVA หรืออื่น ๆ   Data 
Type, Operators, Input / Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & Subroutine และ 
File Handling)  การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
3000–0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4)  
 (Introduction to Information Technology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
2. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
3. ประยุกตใชระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ระบบคอมพิวเตอร   ฮารดแวรและ

ซอฟตแวร รูปแบบขอมูล อุปกรณรับ-สงขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การสืบคนและการจัดการขอมูล โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตใชงาน ระบบเครือขายและอินเทอรเนต็ การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อ
พัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 

 
3000–0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 (Introduction to Database System) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูล 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูจัดการระบบฐานขอมูล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ 
2. วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล 
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูเพื่อการจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ 
4. จัดทําเอกสารและคูมือการใชงานและพัฒนาโปรแกรม 
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5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ระบบและแบบจําลองสารสนเทศ (Information Models and System)  
ระบบฐานขอมูล (Database System)  แบบจําลองขอมูล (Data Modeling) ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational 
Database System) ภาษาสอบถามฐานขอมูล (Database Query Language)  การออกแบบฐานขอมูล การทําให
เปนบรรทัดฐาน (Normalization)  การใชโปรแกรมสําเร็จรูประบบฐานขอมูล   การสืบคนขอมูล สารสนเทศ
เพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
3000–0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
 (Computer Graphics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟกส ซอฟตแวรกราฟกส และระบบสื่อสารกราฟกส 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูกราฟกส 
3. เพื่อใหมิกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและเลือกใชโปรแกรมกราฟกส 
2. ติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟกส 
3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกสในงานอาชีพ 
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคนิคพื้นฐานของกราฟกส โครงสรางซอฟตแวรกราฟกส การใชตัว

ประสานโปรแกรมประยุกตกราฟกส (Graphic Application Programming Interface)     แบบจําลองสี (Color 
Model), ระบบพิกัด (Co-ordinate), การยอ-ขยาย (Scaling), การหมุน (Rotation), Translation, Viewing 
Transformation, Clipping, ระบบกราฟกส,  Raster  and  Vector Graphic Systems,  การสื่อสารกราฟกส 
(Graphic Communications), แบบจําลองเชิงเรขาคณิต (Geometric Modeling)  เทคนิคการใหแสงและเงา 
(Rendering)  พื้นฐานการทําภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพวิเตอร (Computer Animation) การสรางภาพนามธรรม 
(Visualization) ภาพเสมือนจรงิ  (Virtual Reality),  Computer  Vision   และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟกส 
การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
3000-0206 การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 (Computer Assistance in Designs) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ 
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3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ติดตั้ง ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของโปรแกรมการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
2. ประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ 
3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมชวยในการออกแบบและเขียนแบบ การใชชุดคําสั่งในการสราง

ภาพ 2 มิติ  (เชน การสรางเสน วงกลม สวนโคง เสนตอเนื่อง เสนกระดูกงู (Spline)  การใชคําสั่งในการแกไข
ปรับปรุง การแปลง (Transform)  การจัดการภาพ  การกําหนดขนาดและสัญลักษณ  การจัดการไฟล การพิมพ 
(ตัวอยางโปรแกรมที่ใช  เชน  AutoCAD,  CADKEY,  MASTERCAM เปนตน)    การสืบคนขอมูล สารสนเทศ
เพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
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รายวิชาเรียนรวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักสถิตศาสตร  การใชเวกเตอรชวยในการคํานวณแรงในโครงสรางและ
เครื่องจักรกล 

2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหแรงในโครงสรางและเครื่องจักรกล  หาคุณสมบัติของรูปทรงเรขาคณิตท่ี
เกี่ยวกับสถิตศาสตร  และสามารถแกปญหาสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา  มี
ความละเอียดรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. คํานวณแรงและโมเมนตบนระนาบและปริภูมิโดยใชเวกเตอรและเครื่องคํานวณชวย 
2. วิเคราะหแรงในชิ้นสวนโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องกล 
3. คํานวณเกี่ยวกับแรงกระจายและสถิตศาสตรของไหล 
4. หาจุดศูนยถวงและเซนทรอยด และคาโมเมนตความเฉื่อยของรูปทรงเรขาคณิต 
5. คํานวณเกี่ยวกับแรงเสียดทานในเครื่องจักรกล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาวิธีการแกปญหาโจทยทางวิศวกรรมโดยใชหลักสถิตศาสตรและเวกเตอรชวยเกี่ยวกับ  ระบบ
ของแรง  ชนิดของแรง  โมเมนตและแรงคูควบ  สมดุล  แผนภาพวัตถุอิสระ  โครงสรางและหลักการวิเคราะห
เบื้องตน  แรงกระจาย  สถิตศาสตรของไหล  จุดศูนยถวงและเซนทรอยด  โมเมนตความเฉื่อย  และความเสียด
ทาน    การแกปญหาโจทยสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ 
 
3100-0103 กลศาสตรของไหล 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักสถิตศาสตรและหลักของพลังงานของไหล 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชหลักของพลังงานของไหลในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลของกลศาสตรในการแกปญหาเกี่ยวกับ       

ของไหล    มีความตระหนักถงึประสิทธิภาพในการใชพลังงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักสถิตศาสตรของไหลและการเคลื่อนที่ของของไหล 
2. คํานวณเกี่ยวกับสถิตศาสตรของไหล 
3. คํานวณเกี่ยวกับแรงและพลังงานการไหลโดยใชสมการการไหล 
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4. คํานวณปริมาณและอัตราการไหลในทอตรง ทอโคง และรอยตอ 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาคุณสมบัติของของไหล  ความหนืด  การสมดุลของของไหลที่อยูนิ่ง  การหาแรงกระทํากับวัตถุท่ี
จม  แรงพยุง และแรงลอยตัว  สมการโมเมนตัมและพลังงาน  สมการการไหลตอเนื่อง  สมการการไหล
สม่ําเสมอ  การไหลในทอ  การไหลในทอโคง   การวัดอัตราการไหล 
 
3100-0105 กลศาสตรเคร่ืองจักรกล 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของกลไก  การหาความเร็วและความเรงของกลไก
เครื่องจักรกล 

2. เพื่อใหสามารถหาการเคลื่อนที่ ความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและ
การคํานวณ 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับการทํางานของกลไกและใชเหตุผลของกล
ศาสตรในการแกปญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรกล   มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของกลไกเครื่องจักรกล 
2. คํานวณเกี่ยวกับระบบสงกําลังเชิงกล 
3. หาระยะการเคลื่อนที่ของกลไกในเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและวิธีคํานวณ 
4. หาความเร็วของกลไกในเครื่องจักรกลโดยวิธกีราฟกและวิธีคํานวณ 
5. หาความเรงของกลไกในเครื่องจักรกลโดยวิธกีราฟกและวิธีคํานวณ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการทํางานของกลไกเครื่องจักรกล การคํานวณเกี่ยวกับระบบสงกําลังเชิงกล เชน สายพาน 
เชือก สลิง โซ เฟอง ฯลฯ  การเคลื่อนที่ของจุดและเสน  การเคลื่อนที่ของชิ้นสวนหรอืกลไกเครื่องจักรกล  การ
หาความเร็วและความเรงในเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและวิธีคํานวณ 
 
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติก ระบบไฮดรอลิก และระบบควบคุม 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบนิวเมติกและระบบไฮดรอลิกทั้งแบบเชิงกล

และแบบไฟฟา 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับการทํางานของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก 

และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติกและระบบควบคุม 
2. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบนิวเมติกแบบเชิงกล 
3. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบนิวเมติกแบบไฟฟา 
4. เขาใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิกและระบบควบคุม 
5. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกแบบเชิงกล 
6. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกแบบไฟฟา 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบนิวเมติก หลักการทํางานเบื้องตนของระบบนิวเมติก 

อุปกรณในระบบนิวเมติก เชน ปมลม วาลว อุปกรณทํางานรวมทั้งระบบสุญญากาศ ฯลฯ การเขียนผังวงจรนิว
เมติกและการแสดงการเคลื่อนที่ การออกแบบและเขียนวงจรนิวเมติกแบบทํางานตอเนื่อง อุปกรณไฟฟาและ
โซลินอยดวาลว  การออกแบบและเขียนวงจรนิวเมติกควบคุมการทํางานดวยรีเลยไฟฟาและโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร (พีแอลซี) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบนิวเมติก 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบไฮครอลิก หลักการทํางานเบื้องตนของระบบไฮดรอลิก 
อุปกรณในระบบไฮครอลิก เชน น้ํามันไฮดรอลิก  ชุดตนกําลัง วาลว และ อุปกรณทํางาน ฯลฯ  การเขียนผัง
วงจรไฮดรอลิก การออกแบบและเขียนวงจรไฮดรอลิกควบคุมดวยรีเลยไฟฟาและโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร (พีแอลซี) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบไฮดรอลิก 
 
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสด ุ 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และคุณสมบัติดานความแข็งแรงของ
วัสด ุ

2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชหลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจ
ช้ินสวนโครงสรางและเครื่องจกัรกล 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชหลักเหตุผลของกลศาสตรของแข็งในการ
แกปญหา มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุมคาของวัสด ุ

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และคุณสมบัติดานความแข็งแรงของวัสด ุ
2. คํานวณความแข็งแรงของชิ้นสวนเนื่องจากอณุหภูมิและการตอกันโดยใชแนวเชื่อมและหมุดย้ํา 
3. คํานวณความแข็งแรงของภาชนะความดัน 
4. คํานวณความแข็งแรงของเพลารับแรงและทอรก 
5. คํานวณความแข็งแรงของคานรับแรงและโมเมนตดัด 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาแนวคิดและองคประกอบของความเคนและความเครียด  ความสัมพันธระหวางความเคนและ

ความเครียดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุนของฮกุ  มอดุลัสความยืดหยุน  ความเคนเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง  
ความเคนในวัสดุซึ่งตอกันโดยการเชื่อมและโดยการใชหมุดย้ํา  ความเคนในภาชนะความดัน  การบิดของเพลา  
ทฤษฎีของคาน  แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด  ความเคนดัดและความเคนเฉือนในคาน  การหาระยะแอน
ตัวของคานโดยวิธีโมเมนต-พื้นที่  พื้นฐานการรวมความเคน  การประยุกตความรูในงานอาชีพ 
 
3100-0108 ชิ้นสวนเครื่องกล 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจชนิด  หนาท่ี  มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและเลือกใชช้ินสวนเครื่องกลในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุง 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล และมีความ

ตระหนักถึงประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการใชช้ินสวนเครื่องกล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจชนิด หนาท่ี และมาตรฐานของชิ้นสวนเครื่องกล 
2. คํานวณและเลือกใชช้ินสวนตอยึดเชิงกลที่ใชหลักการของลิม่ 
3. คํานวณและเลือกใชเกลียว 
4. คํานวณและเลือกใชช้ินสวนสงกําลัง 
5. คํานวณและเลือกใชตลับลูกปนและการหลอลื่น 
6. คํานวณและเลือกใชระบบงานสวมระบบไอเอสโอ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาชนิด  หนาท่ี  มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล รวมท้ังการคาํนวณและ

เลือกใชในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุงทางเครื่องกล  เกี่ยวกับ  ช้ินสวนตอยึดท่ีใชหลักการของลิ่ม 
เชน  สลัก  ตัวเรียว ลิ่ม  สไปลน ฯลฯ  ช้ินสวนยึดประสานดวยเกลียว  ช้ินสวนสงกําลงั เชน  สปริง  เฟอง  
คลัตซ  สายพาน โซกําลัง  เพลา  รองลื่น ฯลฯ  ตลับลูกปนและการหลอลื่น  การคํานวณงานสวมระบบ
ไอเอสโอ 
 
3100-0109 การสงถายกําลงั 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของชิ้นสวนสงกําลัง
เชิงกล 

2. เพื่อใหสามารถคํานวณและทดสอบการทํางานของระบบสงถายกําลังเชิงกล 
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3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับกลไกการทํางานของระบบสงถายกําลัง และมี
กิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของชิ้นสวนสงถายกําลังเชิงกล 
2. คํานวณและทดสอบขบวนเฟอง เฟองและโซ และสายพาน 
3. คํานวณและทดสอบลูกเบี้ยว 
4. คํานวณและทดสอบคัปปลิง 
5. คํานวณและทดสอบระบบสงถายกําลังเชิงกลเฉพาะงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการทดสอบรวมทั้งการคํานวณเกี่ยวกับ  การเคลื่อนที่  ความเร็ว  และความเรง ของ

ระบบสงถายกําลังเชิงกล ประกอบดวย  ขบวนเฟอง  เฟองและโซ  สายพาน  ลูกเบี้ยว  คัปปลิง  และระบบสง
ถายกําลังเชิงกลเฉพาะงานอาชีพ 
 
3100-0110 การสงถายความรอน 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังส ี
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและทดสอบการถายเทความรอนของวัสดุและอุปกรณแลกเปลี่ยนความ

รอน 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับปรากฏการณของความรอน ตระหนกัถึงการ

ประหยัดพลังงาน มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังส ี
2. คํานวณและทดสอบการนําความรอนของวัสด ุ
3. คํานวณและทดสอบการพาความรอนของวัสด ุ
4. คํานวณและทดสอบการแผรังสีของวัสด ุ

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการสงถายความรอนโดยการนําความรอน  การพาความรอน  การแผรังสีความรอน  การนํา

ความรอนเมื่อสภาวะตางๆ คงที่ แบบหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ  การพาความรอนแบบอิสระ  การพาความ
รอนแบบบังคับ  การแผรังสคีวามรอน  การดูดกลืน และการแผกระจายความรอนของวัตถุดํา  อุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอน 
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3100-0111 เทอรโมไดนามกิส 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหกระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร และตระหนักถึง

ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ 
2. วิเคราะหกระบวนการทางอุณหพลศาสตร 
3. วิเคราะหวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร  คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์  สถานะแกสอุดมคติ  

กฎของอุณหพลศาสตร  สเกลอุณหภูมิ  พลงังาน  ระบบควบคุม  เอนทัลป (enthalpy)  เอนโทรป (entropy)  
กระบวนการ  วัฎจักรและวัฎจกัรทวน  วัฎจักรกําลังเบื้องตน  วัฎจักรเครือ่งอดัอากาศ 
 
3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแบงกลุม คุณสมบัติ และการใชงานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับประเภทของงาน 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับวัสดุศาสตร และตระหนักถึงประสิทธิภาพ

และความประหยัด มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อานและเขียนรหัสวัสดุตามมาตรฐาน ISO, JIS, DIN, BS, AISI, และ มอก. 
2. วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับประเภทของงาน 
3. ปรับปรุงคุณสมบัติและการใชงานของโลหะ รวมท้ังการปองกันการกัดกรอนของโลหะ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการแบงกลุม คุณสมบัติ และการใชงานของวัสดอุุตสาหกรรม คุณสมบัติทางกายภาพ  ทาง

กล และทางเคมีของโลหะ  การปรับปรุงคุณสมบัติและการใชงานของโลหะ  การกัดกรอนในโลหะและการ
ปองกัน   คุณสมบัติของอโลหะซึ่งใชในงานอุตสาหกรรม  วัสดุสังเคราะห  ระบบและสัญลักษณของวัสดุตาม
มาตรฐานนิยม เชน ISO, JIS, DIN, BS, AISI,  มอก. ฯลฯ 
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3100-0113 โลหะวิทยา 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจคุณสมบัติทางโครงสรางจุลภาคและมหภาคของโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนกระบวนการงานหลอและชุบแข็ง  การปรับปรุงโครงสรางของโลหะ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางโลหะวิทยาในการแกปญหา มีกิจ

นิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจคุณสมบัติทางโครงสรางจุลภาคและมหภาคของโลหะ 
2. จัดเตรียมช้ินทดสอบความแข็ง 
3. ตรวจสอบโครงสรางจุลภาคของโลหะ 
4. ตรวจสอบโครงสรางมหัพภาคของโลหะ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ  ทางเคมี และทางกลของโลหะ  ความสัมพันธระหวางความเคนและ

ความเครียด  อะตอมของอนุภาค  โครงสรางโมเลกุล  โครงสรางอสัณฐาน  โครงสรางผลกึ   ระบบโครงสราง
ผลึก  ดัชนีมิลเลอร  ทิศทางและระนาบในผลึก  ขอบกพรองในผลึก  การเปลี่ยนรูปของโลหะ  การคืนตัวการ
เกิดผลึกใหม  การเติบโต (grain growth) โลหะผสม  กระบวนการแข็งตัวของโลหะ  โครงสรางจากการแข็งตัว
ของงานหลอ  เฟสและแผนภาพสมดุล ของหนึ่งธาตุ  สองธาตุ และสามธาตุ  การปรับปรุงพัฒนา และควบคุม
โครงสรางของโลหะชนิดตางๆ เหล็กหลอ  โลหะที่ไมใชเหล็ก   และโลหะผสม    ปฏิบัติการเตรียมช้ินทดสอบ
ความแข็ง   การตรวจสอบโครงสรางจุลภาค และมหัพาค 
 
3100-0114 การทดสอบวัสดุ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและไมทําลาย 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการและสรุปผลการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุเกี่ยวกบั ความเคน การบิด  

การดัด การรับแรงกระแทก และการทดสอบแบบไมทําลาย 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางวัสดุศาสตร มีกิจนิสัยในการทํางาน

ดวยความรอบคอบและปลอดภัยและมีจริยธรรมในการบันทึกและรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและแบบไมทําลาย 
2. ทดสอบคุณสมบัติการรับความเคนของวัสดุ ประกอบดวย  การดึง  การอัด และการเฉือน 
3. ทดสอบคุณสมบัติการบิดและการดัดของวัสดุ 
4. ทดสอบคุณสมบัติการรับแรงกระแทกของวัสดุ 
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5. ทดสอบแบบไมทําลายโดยรังสีเอ็กซและอัลทราโซนิกส 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติและพฤติกรรมทางกลของวัสดุ จากการดึง  การอัด  การเฉือน  
การบิด  การดัด  การกระแทก  การทดสอบความแข็ง  การทดสอบแบบทําลาย และการทดสอบแบบไมทําลาย 
 
3100-0115 กรรมวิธีการผลติ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการผลิตและการแปรรูปวัสด ุ
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชกรรมวธิีการผลิตและปรับปรุงลักษณะชิ้นงานไดอยางเหมาะสม 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต มีกิจนิสัยในการทํางาน

ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจกระบวนการผลิตและการแปรรูปวัสด ุ
2. เลือกใชกรรมวธิีการผลิตไดเหมาะสมกับชิ้นงาน 
3. ปรับปรุงลักษณะของชิ้นงานใหเหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษากระบวนการผลิตและแปรรูปวัสดุ เชน กระบวนการหลอ, mechanical working, electrical 

machining, chemical machining, และ metal cutting โดยเนนถึงหลักการทาํงานของเครื่องจักร ท่ีใชในการผลิต
แตละกรรมวิธี  ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแตละกรรมวิธ ี
 
3100-0116  การขนถายวัสดุ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการขนถายวัสด ุ
2. เพื่อใหสามารถวางผัง ออกแบบ และเลือกใชระบบขนถายในกระบวนการผลิตของแตละสาขา

อาชีพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและจัดระบบงานใชมีประสิทธิภาพ มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการขนถายวัสดุและนํากฎเกณฑไปใชกับระบบขนถายวัสด ุ
2. วางผังและออกแบบระบบขนถายวัสดุตามกระบวนการผลิต  
3. เลือกใชระบบขนถายวัสดุไดเหมาะสมกับกระบวนการผลิต 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและเลือกใชระบบขนถายวัสดุโดยพิจารณาความสําคัญ ความหมาย  

องคประกอบ  ประโยชน และกฎเกณฑ   การนํากฎเกณฑไปใชกับระบบการขนถายวัสดุ เชน ระบบการขนถาย
วัสดุแบบตอเนื่อง  ระบบสายพาน  สกรูขนถาย  ระบบขนถายดวยน้ําหนกัตัวเอง  ระบบขนถายดวยแรงเขยา  
ระบบขนถายดวยนิวเมติกส  ระบบขนถายวัสดุท่ีไมใชรางอุปกรณชวยขนสง  โกดัง และสโตร 
 
3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวัดและการสอบเทียบปริมาณและเครื่องมือวัดเชิงมิติและเชิงกล 
2. เพื่อใหสามารถวัดและสอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงมิติและเชิงกล  ใชและบํารุงรักษาเครื่องมอืวัด

และอุปกรณ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มคีวามตระหนักถึง

คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักเบื้องตนในการวัดและสอบเทียบในงานมาตรวิทยา 
2. หาคาสถิติในงานมาตรวิทยาเบื้องตน 
3. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครื่องมือวัดเชิงมิติ 
4. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครื่องมือวัดเชิงกล 
5. เขาใจหลักเบื้องตนในการสอบเทียบเครื่องมอืวัดเชิงมิต ิ
6. สอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงมิติท่ัวไปในงานงานวิศวกรรม 
7. เขาใจหลักเบื้องตนในการสอบเทียบเครื่องมอืวัดเชิงกล 
8. สอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงกลทั่วไปในงานงานวิศวกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวดัและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยาวิศวกรรม   บทบาทและ

ความสําคัญของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชั่งตวงวัดของประเทศไทย และมาตรฐาน ISO 9000 
ISO 14000  และ HACCP     หลักการวัด   มาตรฐาน   ระบบของการวัด   ปริมาณและหนวย   นิยามศัพทมาตร
วิทยา   วิธีการวัด   คาความผิดพลาดในการวัด  การใชสถิติในการวัดและตรวจสอบ  การหาคาความไมแนนอน 
(uncertainty)  มาตรฐาน ISO/IEC 17025 สําหรับหองปฏิบัติการ  การรักษาสภาพแวดลอมของหองปฏิบัติการ  
การใชและบํารุงรักษาเครื่องมอืวัดเชิงมิติ เชน  แทนระดับ  เวอรเนียร   ไมโครมิเตอร   เกจหนาปด  เกจ บล็อก   
เครื่องมือวัดมุม   เปนตน    เครื่องมือวัดเชิงกล เชน  เครื่องช่ัง  เครื่องวัดแรงและทอรก มาตรความดัน  มาตรอัตรา
การไหล เปนตน   สอบเทียบตามขั้นตอนการสอบเทียบ (Calibrate Procedures) สอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงมิติและ
เครื่องมือวัดเชิงกลซึ่งใชท่ัวไปในงานวิศวกรรม    การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ 
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3100-0118 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเครื่องจักรกล 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและออกแบบเครื่องจักรกล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและประหยัด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลและเลือกใชวัสดุ 
2. คํานวณและออกแบบชิ้นสวนซึ่งมีความเคนผสมและใชทฤษฎีความเสียหาย 
3. คํานวณและออกแบบชิ้นสวนภายใตภาระความลา 
4. คํานวณและออกแบบรอยตอดวยหมุดย้ําและสลักเกลียว 
5. คํานวณและออกแบบลิ่ม สลัก  ตัวเรียว  เพลา  สปริง  และสกรูสงกําลัง 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการออกแบบเครื่องจักรกลโดยพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุ     ทฤษฎีความเสียหาย    และ

ความลา   การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย  รอยตอดวยหมุดย้าํและสลักเกลียว  ลิ่ม สลัก ตัวเรียว 
เพลา สปริง และสกรูสงกําลัง  การทําโครงงานออกแบบเครื่องจักรกล 
 
3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักสถิติและการเก็บขอมูลจากการผลิต 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชและสรางแผนภูมคิวบคุม การชักตัวอยางเพือ่การยอมรับสินคา และ

ระบบคุณภาพอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สรางแบบหรือฟอรมในการเกบ็ขอมูลของกระบวนการผลิตตามหลักสถิติ 
2. เลือกใชแผนภมูิควบคุมเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต 
3. วางแผนการชักตัวอยางแบบแปรผันและแบบตามลักษณะของผลผลิต 
4. จัดตั้งกลุมบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ การวิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพ  สถิติเบื้องตนซึ่ง

เกี่ยวของกับการควบคุมคุณภาพ  ขอมูลจากงานผลิต  การควบคุมกระบวนการดวยแผนภูมิควบคุม   การ
วางแผนการชักตัวอยางเพือ่การยอมรับ   ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000  การวางแผน 
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และนโยบายในการบริหารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ  การพัฒนาและแนวคิดของการควบคุมคุณภาพ
เบ็ดเสร็จ (TQC)  
 
3100-0151  ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดสภาพแวดลอมและการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถกําหนดเทคนิควิธีการควบคุมและกําจัดมลพิษในงานอุตสาหกรรม ตาม

พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการจัดความปลอดภัยและควบคุมมลพิษตามมาตรฐานและขอกําหนดของกฎหมาย 
2. ระบุสาเหตุและดําเนินการปองกันโรคจากการทํางานอาชีพ 
3. ดําเนินการปองกันอันตรายและปรับปรุงสภาพแวดลอมในงานอาชีพ 
4. จัดอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  สาเหตุและมาตรการ  ปองกัน

โรคจากการประกอบอาชีพ  สาเหตุและมาตรการปองกันอบัุติเหตุในการปฏิบัติงานอาชีพ  อันตรายและการ
ปองกันสภาพแวดลอมในงานอาชีพ เกี่ยวกับ การสั่นสะเทือน  เสียง  แสงสวาง  การแผรงัสี  อุณหภูมิ  ไฟฟา 
และสารเคมี  นโยบายความปลอดภัย  เทคนิคการจัดการความปลอดภัย  การฝกอบรมคนงานใหม  เครื่อง
ปองกันอันตราย    การเคลื่อนยายวัสดุและอุปกรณตางๆ  การเตรียมการระวังลวงหนาเกี่ยวกับอัคคีภัย  การจัด
อนามัยสิ่งแวดลอมในโรงงาน  สุขาภิบาล  สุขอนามัย  การตรวจรางกาย   การปฐมพยาบาล   หลักการทั่วไปใน
การชวยเหลอืผูประสบเหตุ   พระราชบัญญัติโรงงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย  พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมท่ี
เกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม   เทคนิควิธีในการควบคุมและกําจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
3100-0153 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเศรษฐศาสตรท่ีสัมพันธตอการลงทนุและการดําเนินการในทาง
อุตสาหกรรม    

2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการจัดทําโครงการลงทุน
อุตสาหกรรม 

3. เพื่อใหมีความตระหนักถึงความประหยัด ความคุมคา และประสิทธิผลของการใชเศรษฐทรัพย
และทรัพยากร 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักเศรษฐศาสตรท่ีสัมพันธตอการลงทุนและการดําเนินการทางอุตสาหกรรม 
2. วิเคราะหปญหาทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับปจจัยการผลิต กระบวนการผลติ และการตลาด 
3. กําหนดแนวทางการศึกษาปญหาและการจัดทําโครงการลงทุนอุตสาหกรรม 
4. ระบุแนวทางแกไขปญหาเพื่อการจัดทําโครงการลงทุนอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความสัมพันธของวิชาเศรษฐศาสตรท่ีมีตออุตสาหกรรม   การขยายตัวของภาคอตุสาหกรรม   

นโยบายเกี่ยวกบัการพัฒนาอุตสาหกรรม     มาตรการสงเสริมการลงทุน       แหลงเงินทุน  ความตองการและ
เศรษฐทรัพยการผลิต  ปจจัยการผลิต รายได  ดอกเบี้ย  ระบบเศรษฐกิจ  การคิดตนทุนการผลิต  กฎหมาย
แรงงาน  การวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจ    อุตสาหกรรม 
 
3100-0154 การศึกษางาน 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการครองชีพ 
2. เพื่อใหสามารถศึกษางานและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหไดมาตรฐาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักเบื้องตนในการเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการทํางาน 
2. ศึกษางานและหาเวลามาตรฐานเพื่อปรับปรุงการทํางาน 
3. วัดผลงานและประเมินงานในการปฏิบัติงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการทํางาน   การลดสวนของ

งานและเวลาที่ไรประสิทธิภาพ   การศึกษาการทํางาน   สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดลอมของการทํางาน  การ
เคลื่อนไหว และแผนภูมิความสัมพันธระหวางเครื่องจักร-เครื่องมอื กับผูปฏิบัติการ  วิธีการเคลื่อนที่ของคนงาน 
ณ บริเวณที่ปฏิบัติงาน  การวัดผลงาน   การศึกษางาน  เวลามาตรฐานของการทํางานบนเครื่องจักร  การใชเวลา
มาตรฐานเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม 
 
3100-0157 การวางแผนและควบคุมการผลิต 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและควบคุมการผลิต 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. กําหนดปริมาณการผลิตและวางแผนระบบการผลิตสินคา 
2. ตัดสินใจ  พยากรณ  วางแผนการผลิต  และใชทรัพยากรซึ่งเปนปจจัยการผลิต 
3. วางผังโรงงานและกระบวนการผลิต   วางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชเพิรต/ซีพีเอ็ม 
4. วางแผนความตองการวัสดุ  ควบคุมตนทุนการผลิต  และบริหารสินคาคงเหลือ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชหลกัการกําหนดปริมาณการผลิต การ

วางแผนระบบผลิตสินคา   การตัดสินใจ   การพยากรณ   การวางแผนกําลังการผลิต   การวางแผนการผลติรวม   
การใชทรัพยากรซึ่งเปนปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ   การวางผังโรงงาน   การวางแผนผังกระบวนการ
ผลิต   การวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชเพิรด/ซีพีเอม็   การวางแผนความตองการวัสดุ   การควบคุม
ตนทุนการผลิต  และการบริหารสินคาคงเหลือ 
 
3100-0158 การจัดการความปลอดภัย 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย 
2. เพื่อใหมีความสามารถจัดการความปลอดภัยในงานอาชีพ  ในโรงงาน หรือสถานประกอบการ ให

ไดมาตรฐาน และพัฒนาความปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย 
3. เพื่อใหมีความตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม มีกจินิสัยในการทํางานดวยความ

รอบคอบและปลอดภยั 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการจัดการความปลอดภัยในการทํางานตามขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐาน 
2. จัดทําแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทํางานอาชีพในโรงงานหรือสถานประกอบการ 
3. พัฒนาสภาพการทํางานในสถานีงานใหมั่นใจวาปลอดภัยดวยหลักการยศาสตร 
4. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกบัเครื่องจักรใหมั่นใจวาปลอดภัย 
5. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกบัไฟฟาใหมั่นใจวาปลอดภยั 
6. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกบัสารเคมีและสิ่งแวดลอมใหมัน่ใจวาปลอดภยั 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยในการทํางานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการ 
ตามหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม  มาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน  เกี่ยวกับ  เครื่องจักร  
ไฟฟา  ภาวะแวดลอม     สารเคมี    และสิ่งท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย    บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
เจาหนาท่ีความปลอดภัย นักการยศาสตร (Ergonomics) และผูเกี่ยวของ  หลักการพัฒนาสภาพการทํางานใน
สถานที่ทํางานที่อาจประสบอันตราย   การสํารวจเพือ่คนหาอันตรายโดยอาจใชเครื่องมือวดั เชน เครื่องวดัแสง
สวาง เครื่องวัดระดับเสียง เปนตน  การประเมินอันตรายจากการสํารวจทีพ่บหรืออาจเกดิข้ึน  การดําเนินการ
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ควบคุมปองกันและปรับปรุงดวยหลักการยศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมความปลอดภยั และเทคนิคไวส 
(WISE Technique; Work Improvement in Small Enterprises)  โดยจดักิจกรรมดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน ณ สถานีงานและในโรงงาน ประกอบดวย การจัดทําแผนงานและโครงการความปลอดภยัในการทํางาน  
การปรับปรุงสภาพการทํางานในสถานนีงานที่มั่นใจวาปลอดภัยดวยหลักการยศาสตร    การสํารวจ  การ
ประเมินอันตราย และการปรับปรุงสภาพการทํางานเกี่ยวกับ เครื่องจักร  ไฟฟา  สารเคมี  และสิ่งแวดลอม ท่ี
มั่นใจวาปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย 
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วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
 
3100-0221 เคมีสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3) 
  (Fundamental of Environmental Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเคมีวิเคราะหของน้ําและกระบวนการบําบัดน้ําเพื่อการบริโภค 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติเตรียมการ เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา และดําเนินการบําบัดน้ําเพื่อการ

บริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาต ิ
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับเคมีสิ่งแวดลอมและใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร

มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดเตรียมสารเคมีและอุปกรณสําหรับการเก็บตัวอยางน้ํา 
2. เก็บตัวอยางน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติและเก็บรักษาตัวอยางน้าํกอนการวิเคราะห 
3. ปฏิบัติการวิเคราะหน้ําทางกายภาพและทางเคมีและรายงานผล 
4. ดําเนินกระบวนการบําบัดน้ําเพื่อการบริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาติโดยวิธทีางกายภาพและทาง

เคมี 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเคมีวิเคราะหของน้ํา  การเตรียมเครื่องมือ  สารเคมีและสารละลาย  การเก็บ
ตัวอยางน้ํา  การเก็บรักษา  และวิเคราะห   หลักการวิเคราะห การวิเคราะหสารโดยวิธีการตกตะกอน การกรอง 
และการทําใหแหง   การวิเคราะหโดยน้ําหนัก โดยปรมิาตร และโดยการเปรียบเทียบสี  การตรวจสอบ
คาพารามิเตอรทางกายภาพของน้ํา (เชน อุณหภูมิ ความขุน สี กลิ่น รส ความนําไฟฟาของน้ํา ฯลฯ) การ
ตรวจสอบคาพารามิเตอรทางเคมีของน้ํา (เชน พีเอช สภาพกรดสภาพดาง บีโอดี ซีโอดี ปริมาณสารปนเปอนใน
น้ํา ฯลฯ)  กระบวนการบําบัดน้ําทางกายภาพและทางเคมีเพื่อการบริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาติ  เชน การเติม
อากาศ การแยกอนุภาคของแข็ง การจมตัวของตะกอน การสรางตะกอนหรือการจับกอน การกรอง การแกน้ํา
กระดาง การฆาเชื้อโรค การขจดัของแข็งละลายน้ํา เปนตน 
 
3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3) 
  (Fundamental of Environmental Microbiology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจบทบาทของจุลินทรยีและการใชประโยชนในการบําบัดน้ําเสียและฟนฟูวัสด ุ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการควบคุมและใชประโยชนของจุลินทรียในการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับจุลชีววทิยาสิ่งแวดลอมและใชเหตุผลทาง

วิทยาศาสตร มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ศึกษาพฤติกรรมและควบคุมจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
2. ศึกษาจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับดิน อาหารและอตุสาหกรรม 
3. ดําเนินการบําบัดน้ําเสียโดยใชจุลินทรีย 
4. ควบคุมการฟนฟูวัสดุกากของเสียโดยวิธีชีวภาพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับพฤติกรรมของจลุินทรีย   การศึกษาดวยกลองจลุทรรศน   การเพาะเลี้ยงจุลิ

นทรียและอาหารเลี้ยงเชื้อ   การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย   การจัดจําแนกชนิดและกลุมของจุลินทรีย เชน 
แบคทีเรีย  รา  สาหราย  โพรโทซัว  สัตวขนาดเล็กในน้ํา ฯลฯ   การควบคุมจุลินทรีย  ทางกายภาพ ทางเคมี และ
ทางชีวภาพ   จุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับดิน อาหาร อุตสาหกรรม และแหลงน้ํา   การตรวจวัดคุณภาพน้าํดาน
สุขาภิบาล   การบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ 
 
3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบ้ืองตน 3 (3) 
  (Basic Fluid Mechanics and Thermodynamics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตรและการเคลื่อนที่ของของไหล  
2. เพื่อใหสามารถหาปริมาณและอัตราการไหลในทอน้ําท้ิง หาขนาดทอและปมสําหรับระบบน้ําเสีย 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับกลศาสตรของไหลและใชเหตุผลทาง

วิทยาศาสตรในการแกปญหา 
4. เพื่อใหมีความเขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ 
5. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและแกไขปญหาทางอุณหพลศาสตรเกี่ยวกับสมรรถนะของเครื่องยนต

และมลพิษจากการเผาไหม 
6. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับอุณหพลศาสตรและใชเหตุผลทาง

วิทยาศาสตร 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักกลศาสตรของไหลซึ่งเกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําเสีย 
2. คํานวณปริมาณน้ําท้ิงและอัตราการไหลของน้ําท้ิงในทอและในรางเปด 
3. คํานวณหาขนาดทอและปมสําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย 
4. เขาใจหลักอุณหพลศาสตรซึ่งเกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศ 
5. ตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากกระบวนการเผาไหม 

คําอธิบายรายวชิา 
กลศาสตรของไหล ศึกษาและปฏิบัติการสถิตศาสตรของไหลเกี่ยวกับ สมบัติของของไหลและหลักสถิต

ศาสตรของไหล  ความดันและเฮด  แรงสถิตบนผิวและการลอยตัว  การเคลื่อนที่ของของไหล  ประเภทของการ
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ไหลและสมการความตอเนื่อง  พลังงานในการไหล  แรงและโมเมนตัมในการไหล  การไหลในทอและในราง
เปด 

อุณหพลศาสตร ศึกษาและปฏิบัติการอุณหพลศาสตรเกียวกบั  รูปแบบของพลังงาน  การสมดุลพลังงาน  
สมบัติทางอุณหพลวัตและกระบวนการ  วัฏจักรของแก็ส  เอนโทรป กฎขอท่ีสองของอุณหพลศาสตร  วัฏจักร
กําลังของแก็สและวัฏจักรผันกลับ  การผสมของแกส  ปฏิกิรยิาเคมีและการเผาไหม  สมรรถนะของเครื่องยนต  
และการแกปญหามลพิษเนื่องจากการเผาไหม  
 
3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3 (5) 
  (Wastewater Treatment and Control Techniques) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะหน้ําท้ิงและกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวัดปริมาณน้ําท้ิง เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา ควบคุมระบบและ
กระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและ
สิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วัดปริมาณและเก็บตัวอยางน้ําท้ิงจากอุตสาหกรรม 
2. ปฏิบัติการวิเคราะหน้ําท้ิงจากอุตสาหกรรม 
3. ควบคุมกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
4. ดําเนินการบําบัดและกําจัดสลัดจในระบบน้ําเสีย  
5. บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียตามแผนงานบํารุงรักษา 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวดัปริมาณน้ํา  การเก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ําท้ิงจากโรงงาน

อุตสาหกรรม  การตรวจสอบคาพารามิเตอรของน้ําท้ิงทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของน้ําท้ิงตาม
ขอกําหนดของมาตรฐาน  เทคนิคการควบคุมระบบและกระบวนการบําบัดน้ําเสีย ตั้งแตระบบขั้นตนถึงระบบ
ข้ันสุดทาย  การกําจัดสลัดจและน้ําซึ่งผานการบําบัด  การนํากลับมาใชประโยชน  การบํารุงรักษาระบบบําบัด
น้ําเสีย 

 
3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 (3) 
  (Air Pollution Control Techniques) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ 
2. เพื่อใหสามารถตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนตและอุตสาหกรรม 
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3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและ
สิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานยนตตามมาตรฐานกําหนด 
2. ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานกําหนด 
3. ควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนตตามขอกําหนดของมาตรฐาน 
4. ควบคุมมลพิษทางอากาศโรงงานอุตสาหกรรมตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ  แหลงกําเนิดและผลกระทบของมลพิษ  

แผนการเก็บตัวอยางและตรวจวัด  ขอกําหนดของมาตรฐานคุณภาพอากาศ  จุดตรวจวัดและชักตัวอยาง  
เครื่องมือและอปุกรณตรวจวัดฝุนหนัก  อนภุาคแขวนลอย  กาซและฝนกรด  การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจาก
ยานยนต  เครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดควันดําและอนุภาคจากทอไอเสีย  การควบคุมมลพิษท่ีแหลงกําเนิดจาก
เครื่องยนตและน้ํามันเชื้อเพลิง  การควบคุมไอเสียเครื่องยนตดวยแคทาลิติกคอนเวอรเตอร  การเก็บตัวอยางและ
ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม ดวยอปุกรณตรวจสอบอนุภาคและกาซจากปลองโรงงาน  
การควบคุมมลพิษท่ีแหลงกําเนิดอนุภาคมลพษิ โดยใชไซโคลน เครื่องเกบ็แบบเปยก และการตกตะกอนดวย
ไฟฟาสถิต  การควบคุมกาซมลพิษโดยใชอปุกรณดูดซึมและอุปกรณดูดซับ  การเผากําจัดกาซหรือสารมลพิษ
ทางอากาศจากอุตสาหกรรม 
 
3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทอืน 2 (3) 
  (Noise and Vibration Control Techniques) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแกไขปญหามลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 
2. เพื่อใหสามารถตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากแหลงกําเนิด 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือนตามขอกําหนดของมาตรฐาน 
2. ดําเนินการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากยานยนต 
3. ดําเนินการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากอุตสาหกรรม 
4. ดําเนินการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากการกอสราง 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน แหลงกําเนิดและ

ผลกระทบของมลพิษ เทคนิคการตรวจวัดและการใชเครื่องมือวัดมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน  
มาตรฐานคุณภาพเสียงและความสั่นสะเทือน เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากยาน
ยนต อุตสาหกรรม และการกอสราง  
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3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสยี 2 (4) 
  (Hazardous Waste Management) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดการแกไขปญหามลพิษจากสารอันตรายและกากของเสีย 
2. เพื่อใหสามารถจัดการกากของเสียและสารอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม และใช

ประโยชนจากกากของเสีย 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบุปญหาและแนวทางแกไขมลพิษจากสารอันตรายและกากของเสีย 
2. ควบคุมการจัดการสารอันตรายที่มั่นใจวาปลอดภัย 
3. ควบคุมการจัดการกากของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม 
4. ควบคุมการฟนฟูวัสดุกากและพลังงานจากกากของเสียเพื่อนาํกลับมาใชประโยชน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจดัการสารอันตรายและกากของเสีย  ปญหามลพิษ  ชนิดและแหลงกําเนิด  

ผลกระทบที่เกิดและแนวทางการแกไข  ความเสี่ยงจากสารอันตรายและเทคนิคในการจัดการกากของเสียจาก
ชุมชนและอุตสาหกรรม  ภาระงานของการจัดการ  กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ  การกําเนิดกากของเสยี  
การขนถาย  การจัดถังรองรับและกรรมวิธี  การถายโอนและการขนสงกากของเสีย  การกําจัดกากของเสียจนถึง
ข้ันสุดทาย   เทคนิคการฟนฟูวัสดุกากและพลังงานจากกากของเสียเพือ่นํากลับมาใชประโยชน 

 
3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค 2 (3) 
  (Clean Technology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบริการ 
2. เพื่อใหสามารถจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรและพลังงานในองคืการโดยหลักเทคโนโลยีสะอาดได

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถงึคุณภาพ การอนุรักษ

พลังงาน และสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วางแผนและจัดตั้งคณะทํางานเทคโนโลยีสะอาดในองคการ 
2. ประเมินโอกาสเทคโนโลยีสะอาดในองคการ 
3. ศึกษาความเปนไปไดของแตละทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาด 
4. ดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการสําหรับการผลิตและการบริการ 
5. ประเมินผลและดํารงรักษาการดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการ 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสะอาด  บทบาทและความสําคัญในการจัดการทรัพยากรและการลด

มลพิษ  การนําทรัพยากรกลบัมาใชใหม  การดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการและกิจกรรมมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม  หลักการตรวจประเมินเทคโนโลยสีะอาดทั้งเบื้องตนและโดยละเอียด  การศึกษาความ
เปนไปไดของแตละทางเลือกของเทคโนโลยสีะอาด  เทคโนโลยีสะอาดกบัแหลงพลังงาน เชน พลังงานจาก
ฟอสซิล พลังงานรังสีอาทิตยทางตรงและทางออม พลังงานใหม ฯลฯ  หลักการประหยัดพลังงาน   การ
ดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตและการบริการ  เทคนิคการประเมินผลและดํารงรักษาการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสะอาดในองคการใหตอเนื่องและยัง่ยืน 
 

รายวิชาเรียนรวมคณะวิชาเคมี 
 
3100-0601 เคมีทั่วไป 4 (5) 

(General Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหทฤษฎี ปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะ
เคมี ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด-เบส 

2. เพื่อใหสามารถทดสอบหาองคประกอบของสสาร หาน้ําหนักโมเลกุลโดยใชคุณสมบัติคอลิเกตีพ  
การไทเทรตกรด-เบส  และการคํานวณปริมาณสารสัมพันธ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานอยางมีระบบ  ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจทฤษฎีปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุ 
สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด-เบส 

2. คํานวณการเตรียมสารและเตรียมสาร 
3. เลือกใชอุปกรณในการปฏิบัติการ 
4. ทดสอบหาองคประกอบของสารในของผสมและสารละลาย 
5. ทดสอบหาน้ําหนักโมเลกุลของสารโดยใชสมบัติคอลิเกตีพ 
6. ทดสอบและคํานวณสารดวยเทคนิคการไทเทรต 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการและทฤษฎีปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตาราง

ธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย  กรด-เบส ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหาองคประกอบของ
สารในสารผสมและสารละลาย สมบัติของสารผสม การหาน้ําหนักโมเลกลุโดยใชสมบัติคอลิเกตีพ เทคนิคการ
ไทเทรต การสะเทินระหวางกรด-เบส 
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3100-0602 เคมีอินทรยีทั่วไป 4 (5) 
(General Organic Chemistry) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหสามารถเขียนโครงสราง เรียกชื่อ บอกชนิดของไอโซเมอร ของสารอนิทรียได 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะหกลไก ทํานายปฏิกิริยาเคมีอินทรีย และบอกสมบัติของ

สารอินทรียท่ีสาํคัญ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของปฏิกิริยา การสังเคราะหและคุณสมบัติท่ีสําคัญของสารอินทรีย 
2. สกัดสารอินทรยีดวยตัวทําละลายอินทรีย ใชเทคนิคการรีฟลกัซ และการกลั่น 
3. แยกสารอินทรยี ดวยวิธโีครมาโตรกราฟได 
4. ทําสารอินทรียใหบริสุทธิ์ ดวยเทคนิคการตกผลึก และการกลั่น 
5. ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารอินทรียโดยวธิีการหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว และโครมาโตกราฟ 
6. ทดสอบปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน และอนุพันธ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พันธะเคมี ไฮบริไดเซชั่น การเขียนสูตรโครงสราง การเรียกชื่อ สเตอริโอเคมี 
สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะหของสารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ การหาจุด
หลอมเหลว จดุเดือด การตกผลึกสาร การกลั่น การสกัดสาร การแยกสารดวยเทคนิคโครมาโตกราฟ ทดสอบ
ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน และอนุพันธท่ีสําคัญ 
 
3100-0603 เคมีฟสิกสทั่วไป 4 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติในเชิงทฤษฎีจลนของกาซ และของเหลว หลักอุณหพลศาสตร
ทางเคมี จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค  สารละลาย แมคโครโมเลกลุ และเคมีเชิงไฟฟา 

2. เพื่อใหสามารถทดสอบคุณสมบัติในเชิงทฤษฎีจลนโมเลกลุของกาซและของเหลว อุณหพล
ศาสตรทางเคมี จลนศาสตรเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกลุ เคมีเชิงไฟฟา 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและทฤษฎีอุณหพลศาสตร จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค  สารละลาย แมคโคร
โมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา 

2. ทดสอบคุณสมบัติสารตามทฏษฎีจลนโมเลกลุของกาซและของเหลว 
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3. ทดสอบคุณสมบัติสารตามทฏษฎีอุณหพลศาสตรทางเคมี 
4. ทดสอบกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารตามทฤษฎีจลนศาสตรทางเคมี 
5. สรางแผนผังวฏัภาคของสารองคประกอบเดียว สององคประกอบ และสามองคประกอบ 
6. ทดสอบคุณสมบัติของสารเชิงเคมีไฟฟา 
7. ทดสอบคุณสมบัติของสารแมคโครโมเลกุล 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติ สมบัติในเชิงทฤษฎีจลนโมเลกุลของกาซและของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทางเคมี

จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค  สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา การทดสอบสมบัติของสาร
ตามทฤษฎีจลนโมเลกุลของกาซและของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทางเคมีจลนศาสตรทางเคมี  สมดุลวฏัภาค  
สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา 
 
3100-0604 เคมีวิเคราะหทั่วไป 4 (5) 

(Analytical Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถเลือกใชเทคนิคและวิธีการวิเคราะหคุณสมบัติของสาร 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหทางเคมีท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยน้ําหนักและโดยปริมาตร 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการวิเคราะหทางเคมีท้ังทางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
2 วิเคราะหทางเคมีเชิงคุณภาพแบบเซมิไมโครในสารเคมีอนินทรียตัวอยาง 
3 วิเคราะหเชิงปริมาณโดยน้ําหนักและโดยปริมาตรทางเคมีในสารตัวอยาง 
4 วิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณโดยใชเครื่องมือวิเคราะหช้ันสูง 
5 จัดการขอมูลและประมวลผล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการและปฏิบัติ การวิเคราะหเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบเซมิไมโครและการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ การวิเคราะหโดยน้ําหนัก และโดยปริมาตร การไทเตรท สมดุลเคมี การวิเคราะหดวย
เครื่องมือวิเคราะหทางเคมีช้ันสูง การวางแผนงาน การสุมตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง การเลือกใชวิธีการ
วิเคราะห การจัดการขอมูล วิเคราะห ประมวลผลขอมูลทางสถิติ 
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