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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่ างก่ อสร้ าง

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

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

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

ไม่ น้อยกว่า 22 หน่ วยกิต

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

ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต

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

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

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

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

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

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

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

รวมกันไม่น้อยกว่า 2

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

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

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

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไม่ น้อยกว่า 71 หน่ วยกิต

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

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

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

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

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

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

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

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

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

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต)
สาขางานก่อสร้ าง
ให้เรี ยนรายวิชาลาดับที่ 1-6 และเลือกเรี ยนรายวิชาที่เหลือ รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2106-2101
ปฏิบตั ิงานส่ วนประกอบของอาคาร
2106-2102
งานปูนตกแต่งผิว
2106-2103
งานระบบท่อและสุ ขภัณฑ์
2106-2104
เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
2106-2105
เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
2106-2106
คอมพิวเตอร์ เพื่องานก่อสร้าง
2106-2107
งานอลูมิเนียมและประมาณราคา
2106-2108
ไฟฟ้ าในอาคาร
2106-2109
อุปกรณ์อาคาร
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2106-2110
งานเชื่อมเบื้องต้น
2106-2111
กลศาสตร์โครงสร้าง 2
2106-2112
การคานวณและเขียนแผนที่
2106-2113
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์สาหรับช่างก่อสร้าง
2106-2114
การซ่อมบารุ งรักษาอาคาร
2106-2115
เทคนิคคอนกรี ต
2106-2116
ภาพร่ างงานก่อสร้าง
2106-2117
ปฏิบตั ิวชิ าชีพช่างก่อสร้าง
2106*2101 ถึง 2106*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2106-5101
2106-5102
2106-5103
2106-5104
2106-5105
2106-5106

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

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

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

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

ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

22
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2106-8501 โครงการ หรื อ 2106-8502 โครงการ 1 และ 2106-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท - ป-น
2106-8501
โครงการ
*-*-4
2106-8502
2106-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต

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

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

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด
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สาขาวิชาช่ างก่อสร้ าง
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
2106-1001
พื้นฐานงานไม้
2106-1002
พื้นฐานงานปูน
2106-1003
วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทางาน
2106-1004
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
2106-1005
การสารวจงานก่อสร้าง 1
2106-1006
กลศาสตร์โครงสร้าง 1

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

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

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

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

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

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

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

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

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

1-3-2

คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษา และปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับหลักการ การใช้และบ ารุ งรั กษาเครื่ องมื องานเชื่ อม ลักษณะการต่ อรอยเชื่ อม
แบบต่าง ๆ ความปลอดภัยในงานเชื่อม
2106-2111
กลศาสตร์ โครงสร้ าง 2
2 -0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจ ชนิดของแรง สมดุลของแรง น้ าหนัก ชนิดของฐานรองรับ
2. สามารถคานวณหาแรงปฏิกิริยาของโครงสร้าง โมเมนต์ดดั แรงเฉื อน แรงภายในโครงข้อหมุน
3. มีความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับแรงหรื อน้ าหนักบรรทุ กที่ มีต่ อ โครงสร้ า งของอาคาร ชนิ ด ของแรง น้ า หนัก
ชนิดของฐานรองรับ
2. คานวณหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉื อน โมเมนต์ดดั แรงภายในชิ้นส่ วนของโครงถัก
3. เขียนไดอะแกรมของแรงเฉื อนและโมเมนต์ดดั ของคาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับพฤติ กรรมของแรง หรื อ น้ า หนักบรรทุ กที่ มีต่ อโครงสร้ า งอาคาร ชนิ ด ของแรง สมดุ ล
ของแรง น้ าหนัก ชนิ ดของฐานรองรับ การหาแรงปฏิกิริยาของโครงสร้าง โมเมนต์ดดั แรงเฉื อน แรงภายในโครง
ข้อหมุน
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2106-2112
การคานวณและเขียนแผนที่
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจในหลักการคานวณและเขียนแผนที่เพื่อนาไปใช้ในการเขียนแผนที่
2. มีทกั ษะการคานวณ และการเขียนแผนที่
3. มีเจตคติ ความละเอียดรอบคอบและมีจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ การคานวณและเขียนแผนที่เพื่อนาไปใช้ในการเขียนแผนที่
2. เตรี ยมความพร้อมของวัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์การคานวณและเขียนแผนที่
3. คานวณและเขียนแผนที่
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการคานวณแผนที่ คานวณพื้นที่ ของรู ปเหลี่ ยม ปริ มาตร การเขี ยนแผนที่
การใช้เ ครื่ องมื อเขี ย นแผนที่ การเขี ย น การวางตัวอักษร การใช้มาตราส่ ว น การใช้สัญ ลักษณ์ สี การย่อ -ขยาย
จาลองแผนที่โดยวิธีต่าง ๆ การเขียนส่ วนประกอบต่าง ๆ ของแผนที่ การเขียนเส้นชั้นความสูง
2106-2113
คณิตศาสตร์ ประยุกต์ สาหรับช่ างก่ อสร้ าง
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจ หลักการการบวก ลบ คูณ หารเลขเศษส่ วน คานวณพื้นที่ ปริ มาตร รู ปทรงต่าง ๆ มาตราส่ วน
ร้อยละ การแก้สมการอย่างง่าย พื้นฐานตรี โกณมิติ การแปลงหน่วยน้ าหนัก ปริ มาตร ระยะ พื้นที่ในงาน
ก่อสร้าง
2. มีทกั ษะการบวก ลบ คูณ หารเลขเศษส่ วน คานวณพื้นที่ ปริ มาตร รู ปทรงต่าง ๆ มาตราส่ วน ร้อยละ
การแก้ส มการอย่างง่ า ย พื้ นฐานตรี โ กณมิ ติ การแปลงหน่ ว ยน้ า หนัก ปริ มาตร ระยะ พื้ นที่ ใ นงาน
ก่อสร้าง
3. มีเจตคติ ความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้หลักการทางคณิ ตศาสตร์สาหรับงานก่อสร้าง
2. คานวณ พื้นที่ ปริ มาตร ระยะ มาตราส่ วน ร้อยละ แปลงหน่วยน้ าหนัก แก้สมการในงานก่อสร้าง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ การบวก ลบ คูณ หารเลขเศษส่ วน คานวณพื้นที่ ปริ มาตร รู ปทรงต่าง ๆ มาตราส่ วน
ร้อยละ การแก้สมการอย่างง่าย พื้นฐานตรี โกณมิติ การแปลงหน่วยน้ าหนัก ปริ มาตร ระยะ พื้นที่ในงานก่อสร้าง
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2106-2114
การซ่ อมบารุ งรักษาอาคาร
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจ หลักการซ่อมบารุ งโครงสร้างอาคาร ส่ วนประกอบอาคาร ไฟฟ้ า สุ ขาภิบาล หลังคา
2. มีทกั ษะการซ่อมบารุ งโครงสร้างอาคาร ส่ วนประกอบอาคาร ไฟฟ้ า สุ ขาภิบาล หลังคา
3. มีความตระหนัก ความรับผิดชอบ ต่องานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการซ่อมบารุ งโครงสร้างอาคาร หลังคา ส่ วนประกอบอาคาร ไฟฟ้ า สุ ขาภิบาล
2. เตรี ยมความพร้อมของวัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานซ่อมบารุ งอาคาร
3. ซ่ อมบารุ งโครงสร้างอาคาร หลังคา ส่ วนประกอบอาคาร ผิวพื้นและผนัง งานสี และเคลือบผิว ระบบ
ไฟฟ้ า สุ ขาภิบาล
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการซ่ อมบารุ งโครงสร้ างอาคาร หลังคา ส่ วนประกอบอาคาร ผิวพื้นและผนัง งานสี และ
เคลือบผิว ระบบไฟฟ้ า สุ ขาภิบาล
2106-2115
เทคนิคคอนกรีต
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจสมบัติของคอนกรี ตและส่ วนผสมการคัดเลือกส่ วนผสมอัตราส่ วนผสมการทดสอบการยุบตัว
ของคอนกรี ต การเก็บตัวอย่างคอนกรี ต การลาเลียง การเทคอนกรี ตลงในแบบการทาคอนกรี ตให้แน่น
การบ่มคอนกรี ต
2. มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณที่ดีในงานวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสมบัติของคอนกรี ตและส่ วนผสม
2. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ การคัด เลื อ กส่ ว นผสมอัต ราส่ ว นผสมการทดสอบการยุ บ ตัว ของคอนกรี ต
การเก็บตัวอย่างคอนกรี ต
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการผลิตชิ้นงานคอนกรี ต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการจาแนก ชนิดสมบัติของคอนกรี ตและส่ วนผสมการคัดเลือกส่ วนผสมอัตราส่ วนผสมการ
ทดสอบการยุบตัวของคอนกรี ต การเก็บตัวอย่างคอนกรี ต การลาเลียง การตรวจสอบแบบหล่อ การเทคอนกรี ตลง
ในแบบหล่อการทาคอนกรี ตให้แน่นการบ่มคอนกรี ต

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

141
2106-2116
ภาพร่ างงานก่ อสร้ าง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ เทคนิ คการเขี ยนภาพร่ างด้วยมือ ภาพร่ างหุ่ นนิ่ งอาคาร และส่ วนประกอบของอาคาร
ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ภาพร่ างแบบขยาย (Shop Drawing) เขียนภาพ 2 มิติ 3 มิติ
2. สามารถเขี ย นภาพร่ างด้ว ยมื อ ภาพร่ างหุ่ น นิ่ ง อาคารและส่ ว นประกอบของอาคารทั้ง ภายใน
และภายนอกอาคาร ภาพร่ างแบบขยาย (Shop Drawing) เขียนภาพ 2 มิติ 3 มิติ
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วย ความประณี ตเรี ยบร้อย ซื่ อสัตย์ ตรงตามกาหนดเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนภาพร่ างด้วยมือ
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการเขียนภาพร่ าง
3. เขียนภาพร่ างหุ่นนิ่งอาคาร และส่ วนประกอบของอาคาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษา และปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การ เทคนิ ค การเขี ย นภาพร่ างด้ว ยมื อ ภาพร่ า งหุ่ น นิ่ ง อาคารและ
ส่ วนประกอบของอาคารทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ภาพร่ างแบบขยาย (Shop Drawing) เขียนภาพ 2 มิติ 3 มิติ
2106-2117
ปฏิบัตงิ านช่ างก่ อสร้ าง
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจในการปฏิบตั ิการก่อสร้าง
2. มีทกั ษะในการก่อสร้างงานโยธา ก่อสร้างอาคารและงานตกแต่ง
3. มีเจตคติมีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง
3. ปฏิบตั ิงานก่อสร้างอาคาร งานตกแต่งและงานสุ ขาภิบาล
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคาร งานตกแต่ง งานโครงสร้างไม้ เหล็ก คอนกรี ตเสริ มเหล็ก และชิ้นส่ วน
สาเร็ จรู ป งานสี งานสุ ขาภิบาล
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