หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่ างก่ อสร้ าง

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่ อ ให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ แ ละทัก ษะด้า นภาษาและการสื่ อสาร ทัก ษะการคิ ด และ
การแก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลัก การงานอาชี พ ที่ สั มพันธ์ เกี่ ยวข้องกับ การพัฒ นาวิชาชี พ ช่ างก่ อสร้ างให้ทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่ อให้ มี ค วามเข้าใจในหลัก การและกระบวนการท างานในกลุ่ ม งานพื้ น ฐานด้านการอ่ านแบบ
การเขียนแบบ ประมาณราคา เทคนิคก่อสร้าง สารวจ ฯลฯ ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับช่างก่อสร้าง
4. เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิงานช่ างก่อสร้ าง ได้เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถของตน พร้ อมทั้ง
เลือกใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพช่างก่อสร้าง ได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิงานช่ างก่ อสร้ าง ในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิ สระ รวมทั้ง
การใช้ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานและดารงชีวติ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ใช้พ ลัง งานและทรั พ ยากรอย่า งคุ ้ม ค่ า ค านึ งถึ ง ความปลอดภัย ต่ อ ตนเอง ผู อ้ ื่ น และการอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อม
7. เพื่ อ ให้ มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ งานอาชี พ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ซื่ อ สั ต ย์สุ จริ ต มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ประพฤติปฏิ บตั ิ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ
และจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.2 ด้า นคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ได้ แ ก่ ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรั ก สามัค คี
มี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ความเชื่ อ มั่น ในตนเอง สนใจใฝ่ รู ้ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน
พึ่ ง ตนเองต่ อ ต้า นความรุ น แรงและการทุ จ ริ ต ปฏิ บ ัติ ต นและปฏิ บ ัติ ง านโดยค านึ ง ถึ ง หลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. ด้ านสมรรถนะแกนกลาง
2.1 ด้านความรู ้ ได้แก่
2.1.1 หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร
2.1.2 หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
2.1.3 หลักการดารงตนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
2.1.4 หลักการปรับตัวและดาเนินชีวติ ในสังคมสมัยใหม่
2.2 ด้านทักษะ ได้แก่
2.2.1 ทักษะการสื่ อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์
2.2.3 ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือง
และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัย
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2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
2.3.1 สื่ อ สารโดยใช้ ภ าษาไทย ภาษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิ ต
ประจาวันและในงานอาชีพ
2.3.2 แก้ไ ขปั ญ หาในงานอาชี พ โดยใช้ห ลัก การและกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2.3.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ
หน้าที่พลเมือง
2.3.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 ด้านความรู ้ ได้แก่
3.1.1 หลักการทัว่ ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบื้องต้น
3.1.2 หลักการตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหา
3.1.3 หลักการเลือกใช้เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ
3.1.4 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.5 หลักการจัดการงานอาชีพ
3.2 ด้านทักษะ ได้แก่
3.2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วธิ ี การ เครื่ องมือและวัสดุข้ นั พื้นฐานในการปฏิบตั ิงาน
3.2.2 ทักษะการปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กาหนด
3.2.3 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
3.2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3.2.5 ทักษะด้านสุ ขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
3.3.1 วางแผน ด าเนิ น งานตามหลัก การและกระบวนการ โดยค านึ งถึ งการบริ ห ารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพช่างก่อสร้าง ตามหลักการและกระบวนการ
3.3.3 เลื อ ก ใช้แ ละบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นงานอาชี พ ตามหลัก การและ
กระบวนการ โดยคานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
3.3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
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3.3.5 สารวจเพื่อการก่อสร้าง
3.3.6 อ่านแบบ เขียนแบบในงานก่อสร้าง
3.3.7 ใช้เครื่ องมือและเครื่ องจักรกลไม้
3.3.8 ใช้วสั ดุก่อสร้างและมีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการทางาน
3.3.9 ประมาณราคางานก่อสร้างอาคารพักอาศัย
สาขางานก่อสร้ าง
3.3.10 ตัด สิ นใจ วางแผนและแก้ ไ ขปั ญ หาในงานอาชี พ ช่ า งก่ อ สร้ า ง ที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้
การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.11 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชี พ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานก่อสร้าง
3.3.12 ให้คาแนะนาพื้นฐานที่ตอ้ งใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผรู ้ ่ วมงาน
3.3.13 สร้างและประกอบชิ้นส่ วนผลิตภัณฑ์งานไม้
3.3.14 ปฏิบตั ิงานวางผังบริ เวณอาคารพักอาศัย
3.3.15 ปฏิบตั ิงานโครงสร้างอาคารพักอาศัย
3.3.16 ปฏิบตั ิงานระบบท่อและสุ ขภัณฑ์อาคารพักอาศัย
3.3.17 ปฏิบตั ิงานสถาปัตยกรรมของอาคารพักอาศัย
3.3.18 ปฏิบตั ิวางผังอาคาร ควบคุมงาน อ่านแบบ เทคนิคการก่อสร้าง และการวางแผนงานก่อสร้าง
3.1.19 ปฏิบตั ิวางผังอาคาร ควบคุมงาน อ่านแบบ เทคนิคการก่อสร้าง และการวางแผนงานก่อสร้าง
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่ างก่ อสร้ าง
ผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลัก สู ตรประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศัก ราช 2562 ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 104 หน่วยกิต
และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

3
6
4
4
3
2

ไม่ น้อยกว่า 22 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
(22
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
(24
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 18
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
(4

ไม่ น้อยกว่า 72 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่า
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1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1101 จานวน 2 หน่วยกิต แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาหนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
20000-1103 ภาษาไทยธุ รกิจ
20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ
20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ
20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
20000*1101 ถึง 20000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1201 สาหรับภาคเรี ยนที่ 1 และรายวิชา 20000-1208 สาหรับภาคเรี ยนที่ 6
รวม 2 หน่วยกิต และเลื อกเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาอื่นที่สอดคล้องกับประเภทวิชาที่เรี ยน จนครบ
หน่วยกิตที่กาหนด
1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
20000-1201
20000-1202
20000-1203
20000-1204
20000-1205
20000-1206
20000-1207
20000-1208
20000-1209
20000-1218

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษอินเทอร์ เน็ต
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทางาน
ภาษาอังกฤษสาหรับงานช่างอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษสาหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื่น
สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลื อกรายวิชาต่อไปนี้ ไปจัดการเรี ยนการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรื อในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1222 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1223 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1226 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1227 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1232 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1238 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1239 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่ อสารในงานอาชี พ
0-2-1
20000-1242 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1243 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1244 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
20000-1245 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000*1201 ถึง 20000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
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1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่ า 4 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1301 จานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาหนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
20000-1302 วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
20000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร์
20000*1301 ถึง 20000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
0-2-1
*-*-*

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่ า 4 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1401 จานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาหนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1401 คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานอาชีพ
20000-1402 คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม
20000*1401 ถึง 20000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20000-1501
20000-1502

ชื่ อวิชา
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ท-ป-น
2-0-2
1-0-1

 รายวิชาในกลุ่มวิชาสั งคมศึกษาทีแ่ นะนาเพิม่ เติม
สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบัน สามารถเลื อกรายวิช าต่ อ ไปนี้ ไปจัดการเรี ย นการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
20000-1503
20000-1504
20000-1505
20000-1506

ชื่ อวิชา
ทักษะชีวติ และสังคม
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ไทย
อาเซียนศึกษา
เหตุการณ์ปัจจุบนั

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
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1-0-1
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1507 วัฒนธรรมอาเซียน
20000*1501 ถึง 20000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
1-0-1
*-*-*

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต)
ให้ เลื อ กเรี ย นรายวิ ช าในกลุ่ ม สุ ข ศึ ก ษา และกลุ่ ม พลศึ ก ษา รวมกัน ไม่ น้ อ ยกว่า 2 หน่ ว ยกิ ต
หรื อเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
1.6.1 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
20000-1601
20000-1602

ชื่ อวิชา
ทักษะการดารงชีวติ เพื่อสุ ขภาวะ
เพศวิถีศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
20000-1603
20000-1604

ชื่ อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1605 ทักษะสุ ขภาพ
20000-1606 การพัฒนาคุณภาพชีวติ
20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน ( 22 หน่ วยกิต )
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20001-1001
20001-1002
20001-1003

ชื่ อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
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รหัสวิชา
20001-1007
20001-2001
20106-1001
20106-1002
20106-1003
20106-1004
20106-1005
20106-1006

ชื่ อวิชา
กฎหมายก่อสร้าง
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง
พื้นฐานงานไม้
พื้นฐานงานปูน
วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง
พื้นฐานงานสารวจ
กลศาสตร์โครงสร้าง 1

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

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 24 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20106-2001
20106-2002
20106-2003
20106-2004
20106-2005
20106-2006
20106-2007
20106-2008
20106-2009
20106-2010
20106-2011

ชื่ อวิชา
ปฏิบตั ิงานโครงสร้างอาคาร
เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
เขียนแบบงานโครงสร้าง
ประมาณราคางานโครงสร้าง
ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม
วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปั ตยกรรม
การระดับเพื่องานก่อสร้าง
หุ่นจาลองโครงสร้าง
งานผลิตงานไม้ดว้ ยเครื่ องจักรกล
งานสี เพื่องานก่อสร้าง
อ่านแบบงานก่อสร้าง
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2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาลาดับที่ 20106-2101 ถึง 20106-2105 รวม 14 หน่ วยกิ ต แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาอื่น
ในสาขางานให้ครบจานวนหน่วยกิตที่กาหนด ทั้งนี้ ยกเว้นผูเ้ รี ยนระบบทวิภาคี
2.3.1 สาขางานก่อสร้ าง
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20106-2101 ปฏิบตั ิงานส่ วนประกอบของอาคาร
20106-2102 งานปูนตกแต่งผิว
20106-2103 ติดตั้งท่อและสุ ขภัณฑ์
20106-2104 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
20106-2105 เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
20106-2106 งานอลูมิเนียมและประมาณราคา
20106-2107 ไฟฟ้าในอาคาร
20106-2108 การติดตั้งอุปกรณ์อาคาร
20106-2109 งานเชื่อมเบื้องต้น
20106-2110 คานวณและเขียนแผนที่
20106-2111 คณิ ตศาสตร์ สาหรับช่างก่อสร้าง
20106-2112 ปฏิบตั ิงานอาชีพช่างก่อสร้าง
20106-2113 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
20106-2114 คอมพิวเตอร์ เพื่องานก่อสร้าง
20106-2115 กลศาสตร์โครงสร้าง 2
20106-2116 งานซ่อมบารุ งและรักษาอาคาร
20106-2117 เทคนิคคอนกรี ต
20106-2118 ภาพร่ างงานก่อสร้าง
20106*2101 ถึง 20106*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
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ท-ป-น
0 - 12 - 4
0-6-2
0-6-2
0-6-3
0-6-3
0-6-2
1-3-2
2-0-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
0-6-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
0-6-2
2-0-2
1-3-2
*-*-*
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20106-5101 ปฏิบตั ิงานก่อสร้าง. 1
20106-5102 ปฏิบตั ิงานก่อสร้าง 2
20106-5103 ปฏิบตั ิงานก่อสร้าง 3
20106-5104 ปฏิบตั ิงานก่อสร้าง 4
20106-5105 ปฏิบตั ิงานก่อสร้าง 5
20106-5106 ปฏิบตั ิงานก่อสร้าง 6

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

สาหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่ วยกิ ตนั้น ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วมกันวิเคราะห์ลกั ษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรัฐ เพื่อกาหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา
ทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาอธิ บายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจานวนหน่ วยกิ ต
เพื่อนาไปจัดทาแผนการฝึ กอาชี พ และแนวการวัดและประเมินผลรายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

2.4 ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 20106-8001 จานวน 4 หน่ วยกิต หรื อรายวิชา 20106-8002 และ 20106-8003
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
20106-8001
20106-8002
20106-8003

ชื่ อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 20106-8501 จานวน 4 หน่ วยกิต หรื อรายวิชา 20106-8502 และ 20106-8503
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
20106-8501
20106-8502
20106-8503

ชื่ อวิชา
โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

ให้ เลื อ กเรี ย นตามความถนัด และความสนใจจากรายวิช าในหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ
พุทธศักราช 2562 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
ให้ จ ัด กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ตร รายวิ ช า 20000-2001 และ 20000-2002 และเลื อ กเรี ย นรายวิ ช า
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรอื่นให้ครบทุกภาคเรี ยน
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-2001 กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
20000-2002 กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
20000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
20000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
20000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
20000-2007 กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด
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ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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-หน้ าว่ าง-
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คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพพืน้ ฐำน
20001-1001
20001-1002
20001-1003
20001-1007

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
กฎหมายก่อสร้าง

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

20001-2001

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

1-2-2

20106-1001
20106-1002
20106-1003
20106-1004
20106-1005
20106-1006

พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง
พื้นฐานงานไม้
พื้นฐานงานปูน
วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง
พื้นฐานงานสารวจ
กลศาสตร์โครงสร้าง 1

0-6-2
0-6-2
0-6-2
2-0-2
0-6-2
2-0-2
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กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพพืน้ ฐำน
20001-1001

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

2-0-2

(Occupational Health and Safety)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. สามารถดาเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและป้องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทางาน
3. สามารถปรับปรุ งสภาพการทางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. มีจิตสานึกและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการจัดการ ควบคุ ม ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาด้านอาชี วอนามัยและความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. วางแผนการดาเนินการเบื้องต้นในการควบคุม ป้องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทางาน
3. วางแผนปรับปรุ งสภาพการทางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อ่านและปฏิบตั ิตามเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
5. เลือก ใช้เครื่ องป้องกันอันตรายตามสถานการณ์
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชี พ ปั ญหามลพิษ โรคและอุบตั ิภยั
ที่ เกิ ดจากการทางานและการควบคุ มป้ องกัน การปรั บปรุ งสภาพการทางานตามหลักการยศาสตร์ การจัดการ
อาชี วอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย เครื่ องป้ องกันอันตราย การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20001-1002

พลังงำน ทรัพยำกรและสิ่ งแวดล้อม

2-0-2

(Energy, Resources and Environment Conservation)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการเพื่อป้ องกันแก้ไขปั ญหาและอนุ รักษ์พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักการและวิธีการป้ องกันแก้ไขปั ญหาและ
อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
3. วางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
4. วางแผนการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ย วกับ พลังงาน ทรั พ ยากรและสิ่ งแวดล้อม ประเภทของพลังงาน ทรั พ ยากรและสิ่ งแวดล้อ ม
ความสัมพันธ์ของพลังงาน ทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อมกับการดารงชี วิต การใช้ประโยชน์ของพลังงานพลังงาน
ทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบที่ เกิดจากการใช้พลังงานและทรัพยากร แนวทางป้ องกัน
และแก้ไ ขปั ญ หาพลังงาน ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อ ม หลัก การและวิ ธี ก ารอนุ รั ก ษ์พ ลังงาน ทรั พ ยากรและ
สิ่ งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

20001-1003

ธุรกิจและกำรเป็ นผู้ประกอบกำร

1-2-2

(Business and Entrepreneurs)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลัก การวางแผนเป้ า หมายชี วิ ต ด้ ว ยวงจรควบคุ ม คุ ณ ภาพ ธุ ร กิ จ และการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิ น หลักการบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ มผลผลิ ตเบื้ องต้น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถจัดทาแผนธุ รกิ จอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง และหลักการ
บริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
ประหยัดและอดทน

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการวางแผนเป้ าหมายชี วิตด้วยวงจรควบคุ มคุ ณ ภาพ ธุ ร กิ จและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิ น หลักการบริ หารงานคุณ ภาพและเพิ่ มผลผลิ ตเบื้ องต้น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนธุรกิจอย่างง่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาเนินงาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดาเนินงาน
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ยวกับการวางแผนเป้ าหมายชี วิตด้วยวงจรควบคุ มคุ ณ ภาพ การออมและการลงทุ น
ธุ ร กิ จและการเป็ นผู ป้ ระกอบการ การจัด หาและวางแผนทางการเงิ น กฎหมายที่ เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ รู ปแบบและการจัดทาแผนธุ รกิจ หลักเบื้องต้นในการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ

20001-1007

กฎหมำยก่อสร้ ำง

2-0-2

(Construction Laws)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการของพระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติ เทศบัญ ญัติ กฎกระทรวงและกฎหมายแรงงาน
และสัญญาที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
2. มีความสามารถในการร่ างและเขียนสัญญา เอกสารประกอบสัญญา
3. ข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
4. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพก่อสร้าง

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกฎหมายและสัญญาการก่อสร้าง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเขียนสัญญาการก่อสร้าง

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ยวกับหลักการของพระราชบัญ ญัติ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎกระทรวงและกฎหมายแรงงาน
สัญ ญาก่ อสร้ าง เอกสารประกอบสัญญา การร่ างและเขี ยนสั ญญา ข้อกาหนดต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับงานก่ อสร้ างและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการก่อสร้าง

20001-2001

คอมพิวเตอร์ และสำรสนเทศเพื่องำนอำชีพ

1-2-2

(Computer and Information for Careers)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการใช้ค อมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ องานอาชี พ การใช้
ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมสาเร็ จรู ปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. สามารถใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ปและเทคโนโลยีสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศในงานอาชีพ
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิ วเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิ บตั ิ การ
โปรแกรมสาเร็ จรู ปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
5. สื่ อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชี พ การใช้ระบบปฏิบตั ิการ
(Windows หรื อ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคาเพื่อจัดทาเอกสารในงานอาชี พ การใช้โปรแกรมตาราง
ทาการเพื่อการคานวณในงานอาชี พ การใช้โปรแกรมการนาเสนอผลงาน หรื อการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปอื่น ๆ
ตามลักษณะงานอาชี พ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชี พ ผลกระทบของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในงานอาชีพ

20106-1001

พืน้ ฐำนกำรเขียนแบบเพื่องำนก่อสร้ ำง

0-6-2

(Basic Drawing For Construction Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ ยวกับวิธีการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการเขียนแบบ และดูแลรักษา เครื่ องมืออุปกรณ์ใน
การเขียนแบบ
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการเขียนแบบเส้น รู ปร่ าง รู ปทรง เรขาคณิ ต และอักษรประกอบแบบ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความประณี ตเรี ยบร้ อย เป็ นระเบี ยบ สะอาด ตรงต่ อเวลา
มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการเขียนแบบ และดูแลรักษา เครื่ องมืออุปกรณ์
2. เขียนแบบรู ปทรงเรขาคณิ ต เขียนแบบภาพ 2 มิติ 3 มิติ
3. เขียนแบบขยายส่ วนประกอบอาคารอย่างง่าย

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เกี่ ย วกับ หลัก การเขี ย นแบบเส้ น ลัก ษณะต่ า ง ๆ เครื่ องมื อ และอุ ป กรณ์ ใ นการเขี ย นแบบ
การใช้มาตราส่ วน การบอกขนาด มิติ รู ปทรงเรขาคณิ ต 2 มิติ 3 มิติ และการเขียนแบบขยายส่ วนประกอบอาคารอย่างง่าย
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20106-1002

พืน้ ฐำนงำนไม้

0-6-2

(Basic Wood Working)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการทางาน การลับ ปรับ แต่ง บารุ งรักษา ซ่ อมแซมเครื่ องมืองานไม้ การไส การตัด
การเจาะ การเพลาะ และการประกอบชิ้นงานไม้ได้ถูกต้องปลอดภัย
2. สามารถลับ ปรับ แต่ง บารุ งรักษา ซ่ อมแซมเครื่ องมืองานไม้ ไส ตัด เจาะ เพลาะ ประกอบชิ้ นงานไม้
ได้ถูกต้องปลอดภัย
3. มีกิจนิสยั ในการทางาน มีวินยั มีความคิดสร้างสรรค์ รักษาสิ่ งแวดล้อม

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการลับ ปรับแต่งและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเครื่ องไส ตัด เจาะ เพลาะในงานไม้
และประกอบชิ้นไม้
2. ลับ ปรับแต่งอุปกรณ์เครื่ องมืองานไม้
3. วัดและร่ างแบบ ไส ตัด เจาะ เพลาะ ชิ้นงานด้วยเครื่ องมืองานไม้
4. ประกอบชิ้นงานตามรู ปแบบต่างๆ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การลับ ปรับ แต่ง บารุ งรักษา ซ่ อมแซมเครื่ องมืองานไม้ งานวัดและร่ างแบบลงบนชิ้นงาน
ไส เจาะ เพลาะ ตัด ประกอบและตกแต่งชิ้นงาน

20106-1003

พืน้ ฐำนงำนปูน

0-6-2

(Basic Masonry Working)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการก่ออิฐและฉาบปูนในรู ปแบบต่าง ๆ
2. สามารถก่ออิฐและฉาบปูนในรู ปแบบต่าง ๆ
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีวินยั ประณี ต รอบคอบ ความปลอดภัย รักษาสิ่ งแวดล้อม

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ การใช้เครื่ องมืองานปูน การก่ออิฐ ฉาบปูน
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์
3. ผสมปูน ก่ออิฐและฉาบปูนตามรู ปแบบต่าง ๆ ตามขั้นตอน

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการ ก่อ ฉาบ ผนัง เสา ด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ การใช้ บารุ ง รักษาเครื่ องมืออุปกรณ์และ
ความปลอดภัย การปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน งานก่อผนังรู ปแบบต่าง ๆ งานก่อเสา และงานฉาบปูนผิวเรี ยบ
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20106-1004

วัสดุและวิธีกำรก่ อสร้ ำงงำนโครงสร้ ำง

2-0-2

(Construction Materials and Methods for Structural Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความเข้าใจในหลักการ เทคนิ ค คุณสมบัติของวัสดุ-อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างอาคารงานฐานราก
คาน เสา พื้น โครงหลังคาของอาคารพักอาศัย
2. สามารถนาหลักการเทคนิค และวิธีการก่อสร้างอาคาร คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ มาประยุกต์ใช้ใน
งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย
3. มีเจตคติ มีความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพก่อสร้าง

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ ชนิด ขนาด คุณสมบัติวสั ดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จัดเก็บรักษา และวิธีการก่อสร้าง
อาคาร งานฐานราก คาน เสา พื้น โครงหลังคาของอาคารพักอาศัย
2. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างอาคารโดย ใช้อินเตอร์เน็ท
3. วิเคราะห์ เลือกใช้วสั ดุและอุปกรณ์ก่อสร้างตามหลักการ เทคนิ คและวิธีการก่อสร้าง

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ยวกับคุณ สมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ การก่ อสร้าง งานโครงสร้างไม้ โลหะ คอนกรี ต การนาไปใช้
เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคาร งานฐานราก คาน เสา บันได พื้น หลังคาและโครงหลังคาของอาคารพักอาศัย

20106-1005

พืน้ ฐำนงำนสำรวจ

0-6-2

(Basic Surveying Working)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความเข้าใจการวัดระยะด้วยเครื่ องมือชนิ ดต่ าง ๆ การปรับแก้ระยะ การสารวจด้วยเข็มทิ ศ การเก็บ
รายละเอี ย ดสภาพแวดล้อ มในพื้ นที่ ด ้วยเครื่ องมื อชนิ ด ต่ าง ๆ เพื่ อการทาแผนที่ การใช้กล้องวัด มุ ม
เบื้องต้น การวางแนว การวางผัง การทาวงรอบ และการบารุ งรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ในงานสารวจ
2. สามารถเก็บรายละเอียดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ดว้ ยเครื่ องมือชนิ ดต่าง ๆ เพื่อการทาแผนที่การใช้กล้อง
วัด มุ ม เบื้ อ งต้น การวางแนว การวางผัง การท าวงรอบ และการบ ารุ งรั ก ษาเครื่ องมื อ อุ ป กรณ์
ในงานสารวจ
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีวินยั ความละเอียดรอบคอบ ความปลอดภัย

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานสารวจเบื้องต้นและการใช้เครื่ องมือพื้นฐานในการสารวจ
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานสารวจ
3. ปฏิบตั ิงานสารวจตามขั้นตอน
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษา และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการสารวจเบื้องต้น การวัดระยะด้วยเครื่ องมือชนิ ดต่าง ๆ การปรับแก้ระยะ
การสารวจด้วยเข็มทิศ การเก็บรายละเอียดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ดว้ ยเครื่ องมือชนิ ดต่าง ๆ เพื่อการทาแผนที่ การใช้
กล้อ งวัด มุมเบื้ องต้น การวางแนว การวางผังอาคารขนาดเล็ก หลักการทาวงรอบเบื้ องต้น และการบารุ งรั กษา
เครื่ องมืออุปกรณ์ในงานสารวจ

20106-1006

กลศำสตร์ โครงสร้ ำง 1

2-0-2

(Structural Mechanics 1)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานฟิ สิ กส์เบื้องต้น การสมดุลของแรง
2. สามารถค านวณ แรงโมเมนต์ ก ารหาเซนทรอยด์จุ ด ศู น ย์ถ่ ว ง โมเมนต์ค วามเฉื่ อ ย รั ศ มี ก ารหมุ น
ความเค้นกับความเครี ยดโมดูลสั ยืดหยุน่
3. ความรับผิดชอบและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานฟิ สิ กส์เบื้องต้น
คานวณหาค่าแรง การรวมแรง การหาแรงลัพธ์ โมเมนต์ การสมดุลของแรง
คานวณหาเซนทรอยด์ จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ของความเฉื่ อย
คานวณหาความเค้น ความเครี ยด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครี ยด โมดูลสั ยืดหยุน่

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การพื้ น ฐานฟิ สิ ก ส์ เบื้ อ งต้น การสมดุ ล ของแรง แรงโมเมนต์ การหาเซนทรอยด์
จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ของความเฉื่ อย รัศมีการหมุนความเค้นความเครี ยดโมดูลสั ยืดหยุน่
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คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ
20106-2001
20106-2002
20106-2003
20106-2004
20106-2005
20106-2006
20106-2007
20106-2008
20106-2009
20106-2010
20106-2011

ปฏิบตั ิงานโครงสร้างอาคาร
เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
เขียนแบบงานโครงสร้าง
ประมาณราคางานโครงสร้าง
ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม
วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปั ตยกรรม
การระดับเพื่องานก่อสร้าง
หุ่นจาลองโครงสร้าง
งานผลิตงานไม้ดว้ ยเครื่ องจักรกล
งานสี เพื่องานก่อสร้าง
อ่านแบบงานก่อสร้าง
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20106–2001

ปฏิบัติงำนโครงสร้ ำงอำคำร

0 - 12 - 4

(Working in Building Construction)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ ขั้นตอน เทคนิ ค วิธีการก่อสร้างอาคาร การเลือกใช้เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ปฏิบตั ิ งาน
โครงสร้างอาคาร
2. สามารถปฏิ บัติ งานโครงสร้ า งอาคาร วางผัง งานฐานราก งานโครงสร้ าง และมุ ง หลังคาอาคาร
บ้านพักอาศัย
3. ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับ ความปลอดภัย สุ ขภาพ สิ่ งแวดล้อม มุ่งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
4. กิ จนิ สั ย ในการทางานอย่า งมี ร ะเบี ย บวิ นัย ความประณี ต ความรอบคอบ ความปลอดภัย โดยใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการ วิธีการก่อสร้างอาคาร
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร.
3. ปฏิบตั ิงาน งานวางผัง งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการปฏิ บตั ิ งานโครงสร้ างอาคาร ขั้นตอน เทคนิ ค วิธีการก่อสร้างอาคาร
การเลือกใช้เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์การทางานวางผัง งานฐานราก งานโครงสร้าง และมุงหลังคาอาคารบ้านพักอาศัย

20106-2002

เขียนแบบงำนสถำปัตยกรรม

0-6-2

(Architectural Drawing)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจหลัก การ ขั้น ตอน กระบวนการ วิ ธี ก ารเขี ย นแบบสถาปั ต ยกรรม ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
รู 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. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความประณี ตเรี ยบร้อย เป็ นระเบี ยบ สะอาด ตรงต่ อเวลา
มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย
2. เขียนรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
3. เขียนแบบ แผนที่สงั เขป ผังบริ เวณ แปลน รู ปด้าน รู ปตัด แบบขยายส่ วนประกอบของอาคาร
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ การเขียนแบบสถาปั ตยกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างแปลน
รู ปตัด รู ป ด้าน แบบขยายส่ วนประกอบของอาคาร แผนที่ สังเขป ผังบริ เวณ และรายการประกอบแบบก่ อสร้าง
อาคารที่พกั อาศัยตามเทศบัญญัติและมาตรฐานการออกแบบ
.

20106-2003

เขียนแบบงำนโครงสร้ ำง

0-6-2

(Structural Drawing)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ ขั้น ตอน กระบวนการ การเขี ยนแบบโครงสร้ าง แบบขยายโครงสร้ าง แบบไฟฟ้ า
แบบสุ ขาภิบาล
2. สามารถเขี ยนแบบโครงสร้าง แบบขยายโครงสร้าง แบบไฟฟ้ า แบบสุ ขาภิ บาล และรายงานประกอบ
แบบก่อสร้างของอาคารพักอาศัย
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความประณี ตเรี ยบร้อย เป็ นระเบี ยบ สะอาด ตรงต่ อเวลา
มีความซื่ อสัตย์ ความรับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย
2. เขียนรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
3. เขียนแบบ แผนที่สงั เขป ผังบริ เวณ แปลน รู ปด้าน รู ปตัด แบบขยายส่ วนประกอบของอาคาร

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ หลัก การ เขี ย นแบบโครงสร้ า ง แบบขยายโครงสร้ า ง ขั้น ตอน และวิ ธี ก ารเขี ย นแบบ
แบบขยายโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบสุ ขาภิบาล และรายการประกอบแบบก่อสร้างของอาคารพักอาศัย

20106-2004

ประมำณรำคำงำนโครงสร้ ำง

1-2-2

(Structure Cost Estimate)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการค านวณหาพื้ นที่ ปริ มาตร การส ารวจหาปริ มาณ การแยก
รายการวัสดุงานก่อสร้าง
2. สามารถคานวณหาพื้นที่ ปริ มาตร สารวจหาปริ มาณ แยกรายการวัสดุงานก่อสร้าง ประมาณราคาจาก
ข้อมูล สถิติ งานฐานราก เสา คาน พื้น บันได หลังคา
3. สามารถสรุ ปรายการประมาณราคาโครงสร้างอาคารพักอาศัย
4. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

26
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับทาการประมาณราคา การหาปริ มาณวัสดุอุปกรณ์ จากงานดิน แบบหล่อคอนกรี ต
เหล็กเสริ มคอนกรี ต การทาบัญชีรายการวัสดุของอาคารพักอาศัย
2. คานวณหาปริ มาณวัสดุอุปกรณ์จากงานดิน แบบหล่อ คอนกรี ต เหล็กเสริ มคอนกรี ต อาคารพักอาศัย
3. ทาบัญชี รายการวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง ค่าดาเนิ นการ กาไร ภาษีและสถิติต่าง ๆ เอกสารเสนอราคางาน
ก่อสร้างอาคารพักอาศัย

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการ วิธีการ การคานวณหาพื้นที่ ปริ มาตร การสารวจหาปริ มาณ แยกรายการ
วัสดุงานก่อสร้าง ประมาณราคาจากข้อมูลสถิติ ราคาวัสดุ ค่าแรงของงานฐานราก เสา คาน พื้นบันได หลังคา บันทึก
สรุ ปรายการประมาณราคาโครงสร้างอาคารพักอาศัย

20106-2005

ประมำณรำคำงำนสถำปัตยกรรม

1-2-2

(Architecture Cost Estimate)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้ า ใจหลั ก การ วิ ธี การ และขั้ นตอนการค านวณ หาพื้ นที่ ปริ มาตร การส ารวจหาปริ มาณ
แยกรายการวัสดุงานก่อสร้าง
2. สามารถคานวณหาพื้นที่ ปริ มาตร สารวจหาปริ มาณ แยกรายการวัสดุงานก่อสร้าง ประมาณราคาจาก
ข้อมูลสถิติ งานผนัง พื้นผิว งานสี และตกแต่งผิว ประตู-หน้าต่าง ไฟฟ้า สุ ขาภิบาล
3. สามารถสรุ ปรายการประมาณราคางานสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัย
4. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ขั้ นตอนการประมาณ ราคาการหาพื้ นที่ ปริ มาตร ส ารวจหาปริ มาณ
แยกรายการวัสดุงานสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัย
2. ค านวณหาปริ มาณวัส ดุ อุ ป กรณ์ จากงานผนั ง พื้ นผิ ว งานสี และตกแต่ ง ผิ ว ประตู -หน้ า ต่ า ง
ไฟฟ้าสุ ขาภิบาล
3. ทาบัญชี รายการวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง ค่าดาเนิ นการ กาไร ภาษีและสถิติต่าง ๆ เอกสารเสนอราคางาน
ก่อสร้างอาคารพักอาศัย

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการ วิธีการ ขั้นตอนประมาณราคา ข้อมูลสถิติ คานวณหาพื้ นที่ ปริ มาตร
แยกรายการวัสดุ ราคาวัสดุ ค่าแรง งานผนัง พื้นผิว งานสี และตกแต่งผิว ประตู-หน้าต่าง ไฟฟ้ า สุ ขาภิบาล ตามแบบ
รู ปรายการ บันทึกสรุ ปรายการประมาณราคางานสถาปั ตยกรรมอาคารพักอาศัย
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20106-2006

วัสดุและวิธีกำรก่ อสร้ ำงงำนสถำปัตยกรรม

2-0-2

(Construction Materials and Methods for Architectural Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มี ค วามเข้า ใจในหลัก การ เทคนิ ค คุ ณ สมบัติ ข องวัส ดุ -อุ ป กรณ์ วิ ธี ก ารการประกอบ ติ ด ตั้ง ตกแต่ ง
ส่ วนประกอบของอาคาร ฝ้ าเพดาน พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง บันได ลูกกรง บัวเชิ งผนัง ห้องน้ าบ่อบาบัด
บ่อดักไขมัน ระบบสุ ขาภิบาล และวัสดุประกอบตกแต่งอาคารพักอาศัย
2. สามารถนาหลักการเทคนิค วิธีการส่ วนประกอบของอาคารพักอาศัย
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีวินยั ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ คุณสมบัติวสั ดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จัดเก็บรักษา และวิธีการประกอบ ติดตั้ง ตกแต่ง
ส่ วนประกอบของอาคาร ฝ้าเพดาน พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง บันได ลูกกรง บัวเชิ งผนัง ห้องน้ า
บ่อบาบัด บ่อดักไขมัน ระบบสุ ขาภิบาล และวัสดุประกอบตกแต่งอาคารพักอาศัย
2. สื บค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ วัส ดุ ก่ อ สร้ า ง เทคนิ คการก่ อ สร้ า งส่ วนประกอบอาคาร
โดยใช้อินเตอร์เน็ต
3. วิเคราะห์ เลื อกใช้วสั ดุ แ ละอุปกรณ์ วสั ดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างตามหลักการ เทคนิ ค และวิธีการก่ อสร้าง
อาคารพักอาศัย

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ยวกับคุ ณ สมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ การก่ อสร้าง การประกอบ ติ ดตั้ง ตกแต่ ง ส่ วนประกอบของ
อาคาร ฝ้ าเพดาน พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง บันได ลูกกรง บัวเชิ งผนัง ห้องน้ าบ่อบาบัด บ่อดักไขมัน ระบบ
สุ ขาภิบาล และวัสดุประกอบตกแต่งอาคารพักอาศัย

20106-2007

กำรระดับเพื่องำนก่อสร้ ำง

1-3-2

(Leveling For Construction)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของกล้องระดับ เครื่ องมือที่ใช้ในการทาระดับ การทาระดับแบบต่าง ๆ การเขียน
รู ปตัดตามยาว ตามขวาง เส้นชั้นความสู ง การคานวณดินตัดดินถม การกาหนดระดับก่อสร้าง การบารุ ง
และรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ในการสารวจ
2. สามารถทาระดับแบบต่าง ๆ การเขี ยนรู ปตัดตามยาว ตามขวาง เส้นชั้นความสู ง คานวณดินตัดดินถม
กาหนดระดับก่อสร้าง
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีวินยั ความละเอียดรอบคอบ ความปลอดภัย
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ หลักการทางานของกล้องระดับ เครื่ องมือที่ใช้ในการทาระดับ การทาระดับแบบต่าง ๆ
การเขี ยนรู ปตัดตามยาว ตามขวาง เส้นชั้นความสู ง การคานวณดิ น ตัดดิ นถม การกาหนดระดับก่ อสร้าง
การบารุ ง และรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ในการสารวจ
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการสารวจ
3. ทาระดับแบบต่าง ๆ เขียนรู ปตัดตามยาว ตามขวาง เส้นชั้นความสู ง
4. คานวณดินตัดดินถม กาหนดระดับก่อสร้าง

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางานของกล้องระดับ การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ทาระดับ การทาระดับแบบต่าง ๆ
การเขียนรู ปตัดตามยาว ตามขวาง เส้นชั้นความสู ง การคานวณดินตัดดินถม การกาหนดระดับก่อสร้าง การบารุ ง
และรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ในการสารวจ

20106-2008

หุ่นจำลองโครงสร้ ำง

1-3-2

(Structural Model)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความเข้าใจ วิธีการใช้และดูแลรักษา เครื่ องมืออุปกรณ์ในการทาหุ่นจาลอง
2. สามารถทาหุ่นจาลองงานโครงสร้างอาคารบ้านพักอาศัยด้วยวัสดุต่างๆ
3. มีความตระหนักในการทางานมีความประณี ตเรี ยบร้อย มีความละเอียดเรี ยบร้อย ตรงต่อเวลา

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ การใช้และดูแลรักษา เครื่ องมืออุปกรณ์ในการทาหุ่นจาลอง
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการทาหุ่นจาลอง
3. ทาหุ่นจาลองงานโครงสร้าง ฐานราก เสา คาน พื้น บันได โครงหลังคาอาคารบ้านพักอาศัยด้วยวัสดุต่าง ๆ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษา และปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การทาหุ่ นจาลองงานโครงสร้ าง ฐานราก เสา คาน พื้ น บันได โครงหลังคา
รู ปแบบต่าง ๆ ตามแบบก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย

20106-2009

งำนผลิตงำนไม้ ด้วยเครื่ องจักรกล

0-6-2

(Product Wooding Machine)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มี ความเข้าใจหลักการ เทคนิ ค วิธีการปฏิ บตั ิ งานไม้ดว้ ยเครื่ องจักรกล การบารุ งรั กษาเครื่ องจักรกล
แต่ละประเภท
2. สามารถปฏิบตั ิ งานตัด ไส เจาะ เพลาะ กลึง ด้วยเครื่ องจักรกลงานไม้ ประกอบ และตกแต่งผลิตภัณฑ์งานไม้
3. มีความตระหนักในการดูแล บารุ งรักษาเครื่ องจักรกล และทางานด้วยความปลอดภัย
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สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับ เทคนิค วิธีการปฏิบตั ิงานไม้ดว้ ยเครื่ องจักรกล การบารุ งรักษาเครื่ องจักรกลแต่ละประเภท
เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย เครื่ องจักรกล เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้
บารุ งรักษาเครื่ องจักรกลตามคู่มือการใช้งาน
ตัด ไส เจาะ เพลาะ กลึง ด้วยเครื่ องจักรกลงานไม้
ประกอบ และตกแต่งผลิตภัณฑ์งานไม้

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ ขั้น ตอน เทคนิ ค วิธีการปฏิ บัติงานไม้ด ้วยเครื่ องจักรกล งานตัด ไส เจาะ เพลาะ กลึ ง
ประกอบ ตกแต่งผลิตภัณฑ์งานไม้ การบารุ ง รักษาเครื่ องจักรกล และความปลอดภัยในการทางาน

20106-2010

งำนสี เพื่องำนก่อสร้ ำง

0-6-2

(Painting For construction)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลัก การงานสี เทคนิ ค การใช้เครื่ อ งมื อ -อุ ป กรณ์ วัส ดุ การบ ารุ งรั ก ษา และความปลอดภัย
ในงานสี
2. สามารถเตรี ย มเครื่ องมื อ -อุปกรณ์ วัส ดุ พื้ นผิ วชิ้ นงาน และปฏิ บัติงานทาสี พ่ น สี เคลื อบผิ ว ย้อมสี
ประกอบ และรื้ อถอนนัง่ ร้าน
3. มีความรับผิดชอบ ในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์โดยไม่ส่งผลกระทบกับสิ่ งแวดล้อม

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับงานสี เทคนิคการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ วัสดุ การบารุ งรักษา และความปลอดภัยในงานสี
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย พื้นผิวชิ้นงาน วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์งานสี
3. ทาสี พ่นสี เคลือบผิว ย้อมสี ประกอบ และรื้ อถอนนัง่ ร้าน

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ หลัก การ ขั้น ตอน วิ ธี ก ารใช้เครื่ อ งมื อ การบ ารุ ง รั ก ษา และความปลอดภัย ในงานสี
การเตรี ยมวัสดุ และพื้ นผิ วชิ้ นงานในงานทาสี พ่นสี โดยใช้สี พ ลาสติ ก สี น้ ามัน สี ยอ้ ม น้ ามันเคลื อบผิวและ
ตกแต่งผิว งานประกอบและรื้ อถอนนัง่ ร้าน
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20106-2011

อ่ำนแบบงำนก่อสร้ ำง

2-0-2

(Reading Construction Drawing)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ การอ่านแบบทางด้านสถาปั ต ยกรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
รู ปแปลน รู ปตัด รู ปด้าน แบบขยายทางสถาปัตยกรรม
2. เข้า ใจหลัก การ ขั้น ตอน กระบวนการ การอ่ า นแบบทางด้า นโครงสร้ า ง แบบขยายโครงสร้ า ง
แบบไฟฟ้า แบบสุ ขาภิบาล

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการอ่านแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย
2. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ การอ่านแบบสถาปั ตยกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างแปลน
รู ปตัด รู ปด้าน แบบขยายส่ วนประกอบของอาคาร แผนที่สังเขป ผังบริ เวณ รายการประกอบแบบก่อสร้าง และการ
อ่านแบบโครงสร้าง ขั้นตอนและวิธีการอ่านแบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้ า แบบสุ ขาภิบาล และรายงานประกอบแบบ
ก่อสร้างของอาคารพักอาศัย
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คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเลือก
20106-2101
20106-2102
20106-2103
20106-2104
20106-2105
20106-2106
20106-2107
20106-2108
20106-2109
20106-2110
20106-2111
20106-2112
20106-2113
20106-2114
20106-2115
20106-2116
20106-2117
20106-2118

ปฏิบตั ิงานส่ วนประกอบของอาคาร
งานปูนตกแต่งผิว
ติดตั้งท่อและสุ ขภัณฑ์
เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
งานอลูมิเนียมและประมาณราคา
ไฟฟ้าในอาคาร
การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคาร
งานเชื่อมเบื้องต้น
การคานวณและเขียนแผนที่
คณิ ตศาสตร์ สาหรับช่างก่อสร้าง
ปฏิบตั ิงานอาชีพช่างก่อสร้าง
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
คอมพิวเตอร์ เพื่องานก่อสร้าง
กลศาสตร์โครงสร้าง 2
การซ่อมบารุ งรักษาอาคาร
เทคนิคคอนกรี ต
ภาพร่ างงานก่อสร้าง

0 - 12 - 4
0-6-2
0-6-2
0-6-3
0-6-3
0-6-2
1-3-2
2-0-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
0-6-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
0-6-2
2-0-2
1-3-2

รำยวิชำทวิภำคี
20106-51..

ปฏิบตั ิงานก่อสร้าง...

*-*-*
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สำขำงำนก่อสร้ ำง
(Building Construction)
20106-2101

ปฏิบัติงำนส่ วนประกอบของอำคำร

0 - 12 - 4

(Working in Function of Construction)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้ า ใจหลั ก การ ขั้ นตอน เท คนิ ค วิ ธี การก่ อ ส ร้ า งอาคาร การใช้ ว ั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ
ในการปฏิบตั ิงานส่ วนประกอบของอาคาร
2. สามารถปฏิบตั ิงานส่ วนประกอบของอาคาร วงกบ ประตู - หน้าต่าง การติดบานประตู - หน้าต่างและอุปกรณ์
บันได ผนัง ฝ้าเพดาน งานตกแต่งพื้นไม้ และวัสดุสาเร็ จรู ปประเภทต่าง ๆ ของอาคารบ้านพักอาศัย
3. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับ ความปลอดภัย สุ ขภาพ สิ่ งแวดล้อม มุ่งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ ขั้น ตอน เทคนิ ค วิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งอาคาร การใช้ว ัส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
ในการปฏิบตั ิงานส่ วนประกอบของอาคาร
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานส่ วนประกอบของอาคาร
3. ประกอบ ติ ดตั้ง วงกบ บานประตู - หน้าต่างและอุปกรณ์ บันได ผนัง ฝ้ าเพดาน ตกแต่งพื้นไม้และ
วัสดุสาเร็ จรู ปประเภทต่าง ๆ ของอาคารบ้านพักอาศัย

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการปฏิ บตั ิ งานส่ วนประกอบของอาคาร ขั้นตอน เทคนิ ค วิธีการติ ดตั้งวงกบ ประตู
หน้าต่ าง การติ ดบานประตู - หน้าต่ างและอุปกรณ์ บันได ผนัง ฝ้ าเพดาน งานตกแต่ งพื้ นไม้ และวัสดุ ส าเร็ จรู ป
ประเภทต่าง ๆ ของอาคารบ้านพักอาศัย.

20106-2102

งำนปูนตกแต่ งผิว

0-6-2

(Masonry Finishing)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการ ตกแต่งผิวงานปูน การใช้เครื่ องมือ การบารุ งรักษา
2. สามารถปฏิบตั ิงานก่ออิฐ เซาะร่ อง โชว์แนว งานฉาบตกแต่งผิวปูนลักษณะต่าง ๆ งานบัว งานหิ นล้าง
หิ นขัด งานปูพ้ืน บุผนัง ด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ
3. มีกิจนิสยั ในการทางาน มีวินยั ความประณี ต ความรอบคอบ ความปลอดภัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิธีการเทคนิคการก่ออิฐประดับ งานฉาบตกแต่งผิวปูน งานบัว งานหิ นล้างหิ นขัด
งานปูพ้ืน งานบุผนัง ด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานปูนตกแต่งผิว
3. ก่ออิฐประดับเซาะร่ องโชว์แนวก่อโค้งทาบัวสลัดเม็ดสลัดดอกและแตะดึง
4. ทาหิ นล้างหิ นขัดบุผนังและปูพ้ืนด้วยวัสดุต่าง ๆ
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ หลัก การ วิ ธี ก าร ตกแต่ ง ผิ ว งานปู น การใช้เครื่ อ งมื อ การบ ารุ งรั ก ษา ปฏิ บัติ ง าน ก่ อ อิ ฐ
เซาะร่ อง โชว์แนว งานฉาบตกแต่งผิวปูนลักษณะต่าง ๆ งานบัว งานหิ นล้าง หิ นขัด งานปูพ้ืน บุผนัง ด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ
.

20106-2103

ติดตั้งท่ อและสุ ขภัณฑ์

0-6-2

(Plumping and Sanitary)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการงานระบบท่อ สุ ขภัณฑ์ การใช้ การบารุ งรักษา เครื่ องมือ-อุปกรณ์งานท่อและสุ ขภัณฑ์
2. สามารถประกอบติ ด ตั้ ง ท่ อ น้ าใช้ ท่ อ ระบายน้ าทิ้ ง ท่ อ โสโครก ท่ อ ระบายอากาศ สุ ขภั ณ ฑ์
และการตรวจสอบงานระบบท่อและสุ ขภัณฑ์อาคารพักอาศัย
3. มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพ

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้งาน การบารุ งรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์งานท่อ ระบบสุ ขภัณฑ์
เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานท่อและสุ ขภัณฑ์
ประกอบ ติดตั้งท่อน้ าดี ท่อน้ าทิ้ง ท่อโสโครก ท่อระบายอากาศสุ ขภัณฑ์
ตรวจสอบระบบท่อและสุ ขภัณฑ์

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิธีการใช้ การบารุ งรักษา เครื่ องมือและอุปกรณ์ งานระบบท่อและสุ ขภัณฑ์ ขั้นตอนวิธีการ
ประกอบติดตั้ง ท่อน้ าใช้ ท่อระบายน้ าทิ้ง ท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ สุ ขภัณฑ์ และการตรวจสอบระบบท่อและ
สุ ขภัณฑ์อาคารพักอาศัย

20106-2104

เขียนแบบโครงสร้ ำงด้ วยคอมพิวเตอร์

0-6-3

(Computer Construction Drawing)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์
2. สามารถในการเขียนแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานมีความประณี ตเรี ยบร้อย มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรม เขียนแบบคอมพิวเตอร์
เตรี ยมความพร้อมของ วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
เขียนรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
เขียนแบบ แปลน ฐานราก คาน โครงสร้างหลังคาด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ วิธีการเขียนแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัย ด้วยโปรแกรมเขียนแบบ
คอมพิวเตอร์
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20106-2105

เขียนแบบสถำปัตยกรรมด้ วยคอมพิวเตอร์

0-6-3

(Computer Architectural Drawing)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์
2. สามารถในการเขียนแบบสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานมีความประณี ตเรี ยบร้อย มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ การขั้น ตอนการเขี ย นแบบสถาปั ต ยกรรมอาคารพัก อาศัย ด้ว ยโปรแกรม
เขียนแบบคอมพิวเตอร์
2. เตรี ยมความพร้อมของ วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3. เขียนรายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม ผังบริ เวณก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร
4. เขียนแบบ แปลน รู ปด้าน รู ปตัด อาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับขั้นตอน กระบวนการ วิธีการเขียนแบบสถาปั ตยกรรมอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียน
แบบคอมพิวเตอร์

20106-2106

งำนอลูมิเนียมและประมำณรำคำ

0-6-2

(Aluminum and Cost Estimate)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้บารุ งรักษาเครื่ องมือ-อุปกรณ์ ชนิดของอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด
2. ประกอบโครงสร้างผนัง ผลิตและติ ดตั้งบานประตู หน้าต่างอลูมิเนี ยม ประมาณการหาปริ มาณวัสดุ
ค่าแรง ค่าดาเนินการ กาไร และสรุ ปราคา
3. มีเจตคติมีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพก่อสร้าง

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้บารุ งรักษาเครื่ องมือ-อุปกรณ์ ชนิดของอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด
เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานอลูมิเนียม
คานวณหาปริ มาณวัสดุ ค่าแรง ค่าเนินการ กาไร และสรุ ปราคา
ประกอบโครงสร้างผนัง ผลิตและติดตั้งบานประตู หน้าต่างอลูมิเนียม

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ การใช้ บ ารุ งรั ก ษาเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ชนิ ด ของอลู มิ เนี ย มเส้ น หน้าตัด การประกอบ
โครงสร้างผนัง ผลิตและติดตั้งบานประตู หน้าต่างอลูมิเนี ยม ประมาณการหาปริ มาณวัสดุของโครงสร้างบานประตู
หน้าต่าง และผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ค่าแรง ค่าดาเนินการ กาไร และสรุ ปราคา
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20106-2107

ไฟฟ้ ำในอำคำร

1-3-2

(Building Electrical)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้หลักการความปลอดภัย หน่วยวัดไฟฟ้าวงจรไฟฟ้ าเบื้องต้นไฟฟ้ าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ าในอาคารพัก
อาศัยเครื่ องมือ – อุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ ชนิ ด ขนาดและมาตรฐานของสายไฟฟ้ า การต่อสายไฟฟ้ าชนิ ด
ของดวงโคมส่ องสว่างในอาคารพักอาศัย
2. สามารถเดินสายวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ไฟฟ้าแสงสว่าง
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย ความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ ความปลอดภัย เครื่ องมื อ อุป กรณ์ วัส ดุ ที่ ใช้ ชนิ ด ขนาดและมาตรฐานของ
สายไฟฟ้า การต่อสายไฟฟ้า การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารพักอาศัย
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า
3. ติดตั้งวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น และไฟฟ้าแสงสว่าง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หน่วยวัดไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ าเบื้องต้น และไฟฟ้ าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ าในอาคาร
เครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้ าในอาคาร ชนิ ด ขนาดและมาตรฐานของสายไฟฟ้า การต่อสายชนิ ด
ของหลอดไฟ การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

20106-2108

กำรติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบอำคำร

2-0-2

(Install Building Equipment)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ ประเภท ชนิด ขนาด เลือกใช้ ติดตั้งอุปกรณ์อาคารสาหรับใช้ในอาคารพักอาศัย
2. สามารถเลือกใช้ ติ ดตั้ง บารุ งรักษา เครื่ องสู บน้ า เครื่ องทาความร้อน เครื่ องกรองน้ า ถังเก็บน้ าเครื่ อง
ดับเพลิง เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องระบายอากาศ สาหรับใช้ในอาคารพักอาศัย
3. มีคุณธรรมจริ ยธรรม และเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพ

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ ประเภท ชนิด ขนาด การเลือกใช้ การติดตั้งอุปกรณ์อาคารสาหรับใช้ในอาคารพักอาศัย
2. ประยุกต์ใช้อปุ กรณ์อาคาร สาหรับใช้ในอาคารพักอาศัย

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับประเภท ชนิ ด ขนาด การติดตั้ง บารุ งรักษา เครื่ องสู บน้ า เครื่ องทาความร้อน เครื่ องกรองน้ า
ถังเก็บน้ า เครื่ องดับเพลิง เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องระบายอากาศ สาหรับใช้ในอาคารพักอาศัย
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งำนเชื่ อมเบื้องต้ น

1-3-2

(Basic Welding)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจ หลักความปลอดภัย การใช้และบารุ งรักษาเครื่ องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม
2. มีทกั ษะการเชื่อม ลักษณะการต่อรอยเชื่อมแบบต่าง ๆ
3. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและมีความละเอียดรอบคอบ

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ ความปลอดภัย การใช้และบารุ งรักษาเครื่ องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์งานเชื่อม
3. เชื่อมรอยต่อแบบต่าง ๆ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษา และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการ การใช้และบารุ งรักษาเครื่ องมืองานเชื่อม ลักษณะการต่อรอยเชื่อมแบบ
ต่าง ๆ ความปลอดภัยในงานเชื่ อม

20106-2110

กำรคำนวณและเขียนแผนที่

1-3-2

(Computation Mapping)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจในหลักการคานวณและเขียนแผนที่เพื่อนาไปใช้ในการเขียนแผนที่
2. มีทกั ษะการคานวณ และการเขียนแผนที่
3. มีเจตคติ ความละเอียดรอบคอบและมีจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานอาชีพ

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ การคานวณและเขียนแผนที่เพื่อนาไปใช้ในการเขียนแผนที่
2. เตรี ยมความพร้อมของวัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์การคานวณและเขียนแผนที่
3. คานวณและเขียนแผนที่

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการคานวณแผนที่ คานวณพื้ นที่ ของรู ปเหลี่ ยม ปริ มาตร การเขี ยนแผนที่
การใช้เครื่ องมือเขียนแผนที่ การเขียน การวางตัวอักษร การใช้มาตราส่ วน การใช้สญ
ั ลักษณ์สี การย่อ-ขยาย จาลอง
แผนที่โดยวิธีต่าง ๆ การเขียนส่ วนประกอบต่าง ๆ ของแผนที่ การเขียนเส้นชั้นความสู ง
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คณิตศำสตร์ สำหรับช่ ำงก่อสร้ ำง

2-0-2

(Mathematics for Building)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจ หลักการ บวก ลบ คู ณ หารเลขเศษส่ ว น ค านวณพื้ น ที่ ปริ ม าตร รู ป ทรงต่ า ง ๆ มาตราส่ ว น
ร้ อ ยละ การแก้ ส มการอย่ า งง่ า ย พื้ น ฐานตรี โกณมิ ติ การแปลงหน่ ว ยน้ าหนั ก ปริ มาตร ระยะ
พื้นที่ในงานก่อสร้าง
2. มี ทักษะการบวก ลบ คู ณ หารเลขเศษส่ วน ค านวณพื้ น ที่ ปริ มาตรรู ป ทรงต่ าง ๆ มาตราส่ วน ร้ อยละ
การแก้สมการอย่างง่าย พื้นฐานตรี โกณมิติ การแปลงหน่วยน้ าหนัก ปริ มาตร ระยะพื้นที่ในงานก่อสร้าง

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้หลักการทางคณิ ตศาสตร์สาหรับงานก่อสร้าง
2. คานวณพื้นที่ปริ มาตร ระยะ มาตราส่ วน ร้อยละ แปลงหน่วยน้ าหนัก แก้สมการในงานก่อสร้าง

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ยวกับหลักการ บวก ลบ คูณ หารเลขเศษส่ วน คานวณพื้ นที่ ปริ มาตร รู ปทรงต่ าง ๆ มาตรส่ วน
ร้อยละ การแก้สมการอย่างง่าย พื้นฐานตรี โกณมิติ การแปลงหน่วยน้ าหนัก ปริ มาตร ระยะ พื้นที่ในงานก่อสร้าง

20106-2112

ปฏิบัติงำนอำชี พช่ ำงก่อสร้ ำง

0-6-2

(Construction Training)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจในการปฏิบตั ิการก่อสร้างครอบคลุมทุกประเภทงาน
2. มีทกั ษะในการก่อสร้างร่ วมกีบงานโยธา รวมถึงก่อสร้างอาคารและงานตกแต่ง
3. มีเจตคติมีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ร่ วมกับงานโยธา
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง
3. ปฏิบตั ิงานก่อสร้างอาคาร งานตกแต่งและงานสุ ขาภิบาล และงานโยธา

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคาร งานตกแต่ง งานโครงสร้างไม้ เหล็ก คอนกรี ตเสริ มเหล็กและชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ป
งานสี งานสุ ขาภิบาล รวมถึงงานโยธา ที่ตอ้ งปฏิบตั ิร่วมกัน เช่น งานถนน งานคลอง งานสะพาน งานวางท่อ ฯลฯ
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ควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ ำง

2-0-2

(Safety Construction)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้ า ใจหลั ก การเกี่ ย วกั บ มาตรฐานความปลอดภั ย ในอาชี พ ความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ ไฟฟ้ า
การป้องกัน และระงับอัคคีภยั การปฐมพยาบาล
2. เข้าใจหลักการ การรื้ อถอน การทาลาย การใช้เครื่ องมื อเครื่ องจักร และยานพาหนะ การเคลื่ อนย้าย
เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์
3. เข้าใจหลักการ การจัดอาชีวอนามัยในการทางาน
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดี

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ มาตรฐานความปลอดภัยในอาชี พ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ า การป้ องกัน และ
ระงับอัคคีภยั การปฐมพยาบาล
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ การรื้ อถอน การทาลาย การใช้เครื่ องมือเครื่ องจักร และยานพาหนะ การเคลื่อนย้าย
เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดอาชีวอนามัยในการทางาน

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับ มาตรฐานความปลอดภัยในอาชี พ การรื้ อถอน การทาลาย การใช้เครื่ องมือเครื่ องจักร และ
ยานพาหนะ การเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ า การป้ องกัน และระงับอัคคีภยั
การปฐมพยาบาล การจัดอาชีวอนามัยในการทางาน

20106-2114

คอมพิวเตอร์ เพื่องำนก่อสร้ ำง

1-2-2

(Computer for Building Construction)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจหลัก การประยุก ต์ใช้โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บ การจัด ท าเอกสารเสนอราคา รายงาน
การควบคุมงาน การประมาณราคา การนาเสนอผลงานในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย
2. สามารถใช้โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บ การจัด ทา เอกสารเสนอราคา รายงานการควบคุ ม งาน
การประมาณราคา การนาเสนอผลงานในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย
3. ความจาเป็ นในการทางานด้วยความประณี ตเรี ยบร้อย มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ การประยุกต์ใช้โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บการจัด ทาเอกสารเสนอราคา
รายงานการควบคุมงาน การประมาณราคา การนาเสนอผลงานในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย
2. เตรี ยมความพร้อมของ วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับจัดทาเอกสารเสนอราคา รายงานการควบคุมงาน
4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับประมาณราคา
5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับนาเสนอผลงาน
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บการจัดทาเอกสาร เสนอราคา
รายงานการควบคุมงาน การประมาณราคา การนาเสนอผลงานในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย

20106-2115

กลศำสตร์ โครงสร้ ำง 2

2-0-2

(Structural Mechanics 2)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1 เข้าใจ ชนิดของแรง สมดุลของแรง น้ าหนัก ชนิดของฐานรองรับ
2. สามารถคานวณหาแรงปฏิกิริยาของโครงสร้าง โมเมนต์ดดั แรงเฉื อน แรงภายในโครงข้อหมุน
3. มีความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ แรงหรื อ น้ าหนักบรรทุ ก ที่ มี ต่ อ โครงสร้ างของอาคาร ชนิ ด ของแรงน้ าหนัก
ชนิดของฐานรองรับ
2. คานวณหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉื อน โมเมนต์ดดั แรงภายในชิ้นส่ วนของโครงถัก
3. เขียนไดอะแกรมของแรงเฉื อนและโมเมนต์ดดั ของคาน

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ย วกับ พฤติ กรรมของแรง หรื อน้ า หนักบรรทุ กที่ มีต่ อโครงสร้ างอาคาร ชนิ ด ของแรง สมดุ ล
ของแรง น้ าห นั ก ชนิ ดของฐานรองรั บ การหาแรงป ฏิ กิ ริ ยาของโครงสร้ า ง โมเมนต์ ด ั ด แรงเฉื อน
แรงภายในโครงข้อหมุน

20106-2116

กำรซ่ อมบำรุ งรักษำอำคำร

0-6-2

(Building Maintaining)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจ หลักการซ่อมบารุ งโครงสร้างอาคาร ส่ วนประกอบอาคาร ไฟฟ้า สุ ขาภิบาล หลังคา
2. มีทกั ษะการซ่อมบารุ งโครงสร้างอาคาร ส่ วนประกอบอาคาร ไฟฟ้า สุ ขาภิบาล หลังคา
3. มีความตระหนัก ความรับผิดชอบ ต่องานอาชีพ

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการซ่อมบารุ งโครงสร้างอาคาร หลังคา ส่ วนประกอบอาคาร ไฟฟ้า สุ ขาภิบาล
2. เตรี ยมความพร้อมของวัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานซ่อมบารุ งอาคาร
3. ซ่ อ มบ ารุ งโครงสร้ า งอาคาร หลังคา ส่ ว นประกอบอาคาร ผิ วพื้ น และผนั ง งานสี แ ละเคลื อ บผิ ว
ระบบไฟฟ้า สุ ขาภิบาล

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการซ่ อมบารุ งโครงสร้างอาคาร หลังคา ส่ วนประกอบอาคาร ผิวพื้ นและผนัง งานสี และ
เคลือบผิว ระบบไฟฟ้า สุ ขาภิบาล
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เทคนิคคอนกรีต

2-0-2

(Technical Concrete)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจสมบัติของคอนกรี ตและส่ วนผสมการคัดเลือกส่ วนผสมอัตราส่ วนผสมการทดสอบการยุบตัว
ของคอนกรี ต การเก็บตัวอย่างคอนกรี ต การลาเลียง การเทคอนกรี ตลงในแบบ การทาคอนกรี ตให้แน่น
การบ่มคอนกรี ต
2. มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณที่ดีในงานวิชาชีพ

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสมบัติของคอนกรี ตและส่ วนผสม
2. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ การคัด เลื อ กส่ ว นผสมอัต ราส่ วนผสมการทดสอบการยุ บ ตัว ของคอนกรี ต
การเก็บตัวอย่างคอนกรี ต
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการผลิตชิ้นงานคอนกรี ต

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ยวกับการจาแนก ชนิ ดสมบัติของคอนกรี ตและส่ วนผสมการคัดเลื อกส่ วนผสมอัตราส่ วนผสม
การทดสอบการยุบตัวของคอนกรี ต การเก็บตัวอย่างคอนกรี ต การลาเลียง การตรวจสอบแบบหล่อ การเทคอนกรี ต
ลงในแบบหล่อ การทาคอนกรี ตให้แน่น การบ่มคอนกรี ต

20106-2118

ภำพร่ ำงงำนก่อสร้ ำง

1-3-2

(Building Sketch Up)
จุดประสงค์ รำยวิชำ 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 างด้วยมื อ ภาพร่ างหุ่ น นิ่ งอาคารและส่ วนประกอบของอาคารทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร ภาพร่ างแบบขยาย (Shop Drawing) เขียนภาพ 2 มิติ 3 มิติ
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความประณี ตเรี ยบร้อย ซื่ อสัตย์ ตรงตามกาหนดเวลา

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนภาพร่ างด้วยมือ
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการเขียนภาพร่ าง
3. เขียนภาพร่ างหุ่นนิ่งอาคาร และส่ วนประกอบของอาคาร

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการ เทคนิคการเขียนภาพร่ างด้วยมือ ภาพร่ างหุ่นนิ่งอาคารและส่ วนประกอบ
ของอาคารทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ภาพร่ างแบบขยาย (Shop Drawing) เขียนภาพ 2 มิติ 3 มิติ
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รำยวิชำทวิภำคี
20106-51..

ปฏิบัติงำนก่อสร้ ำง ...

*-*-*

(Building Construction Practice ...)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรื อบริ การทางด้านก่อสร้าง
2. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในการปฏิ บัติ งานผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางด้า น ก่ อ สร้ า ง
ในสถานประกอบการตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่ อสัตย์ อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลัก การปฏิ บัติ ต นและปฏิ บัติ ง านผลิ ต และหรื อบริ ก ารทางด้า นก่ อ สร้ า ง
ในสถานประกอบการ
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การตามข้อกาหนด
3. ปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การทางด้านก่อสร้าง ที่ได้รับมอบหมายตามหลักการและกระบวนการ
4. บันทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การตามหลักการ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับ งานผลิ ต และหรื อบริ การทางด้านก่ อสร้ างระดับ ฝี มื อในสถานประกอบการ
การเตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคล การปฏิ บตั ิ ตนในงานอาชี พ การรับคาสั่ง การวางแผนการทางาน การจัดเตรี ยม
เครื่ องมื อ และวัส ดุ อุปกรณ์ ในการปฏิ บตั ิ งาน การดาเนิ นงานและแก้ไขปั ญหาการทางาน การบันทึ กและสรุ ป
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
(ให้สถานศึ กษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ ลกั ษณะงาน สมรรถนะที่ ตอ้ งการและเวลาที่ ใช้ฝึก
เพื่อวางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กอาชี พ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
วิชาชีพสาขางาน)
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-หน้ ำว่ ำง-
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คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ ฝึ กประสบกำรณ์ สมรรถนะวิชำชีพ
20106-8001
20106-8002
20106-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2
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20106-8001

ฝึ กงำน

*-*-4

(Work Practice)

จุดประสงค์รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับฝี มือ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.

เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกาหนด
พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บตั ิ งานที่ สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิ ดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับฝี มือ โดยผ่านความ
เห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการ
ฝึ กงาน
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20106-8002

ฝึ กงำน 1

*-*-2

(Work Practice 1)

จุดประสงค์รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับฝี มือ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.

เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกาหนด
พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิ ดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับฝี มือ โดยผ่านความ
เห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการ
ฝึ กงาน
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20106-8003

ฝึ กงำน 2

*-*-2

(Work Practice 2)

จุดประสงค์รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับฝี มือ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.

เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกาหนด
พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิ ดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับฝี มือ โดยผ่านความ
เห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการ
ฝึ กงาน
(ผู เ้ รี ย นสามารถปฏิ บัติ งานใหม่ ห รื อ งานที่ ต่ อ เนื่ อ งจากรายวิ ช า 20106-8002 ในสถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรื อแห่งใหม่)
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คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ โครงงำนพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ
20106-8501
20106-8502
20106-8503

โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2
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*-*-2

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

48
20106-8501

โครงงำน

*-*-4

(Project )

จุดประสงค์รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มี วินัย คุณ ธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ หลักการและกระบวนการวางแผน จัด ทาโครงงาน ด าเนิ นงาน แก้ไขปั ญ หา
ประเมินผล จัดทารายงานและนาเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดาเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการจัดทาโครงงาน การวางแผน การดาเนินงาน การแก้ไขปัญหา การ
ประเมินผล การจัดทารายงานและการนาเสนอผลงาน โดยปฏิ บตั ิจดั ทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานที่ใช้
ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดาเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
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20106-8502

โครงงำน 1

*-*-2

(Project 1)

จุดประสงค์รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มี วินัย คุณ ธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ หลักการและกระบวนการวางแผน จัด ทาโครงงาน ด าเนิ นงาน แก้ไขปั ญ หา
ประเมินผล จัดทารายงานและนาเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดาเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บัติเกี่ ยวกับ หลักการจัดทาโครงงาน การวางแผน การดาเนิ นงาน การแก้ไขปั ญ หา การ
ประเมิ นผล การจัดทารายงานและการนาเสนอผลงาน โดยปฏิ บตั ิ จดั ทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานที่ ใช้
ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ ศึกษา ดาเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
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20106-8503

โครงงำน 2

*-*-2

(Project 2)

จุดประสงค์รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการ
วางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการท างานด้ว ยความรั บ ผิ ดชอบ มี วินัย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ความคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ หลักการและกระบวนการวางแผน จัด ทาโครงงาน ด าเนิ นงาน แก้ไขปั ญ หา
ประเมินผล จัดทารายงานและนาเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดาเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การวางแผนจัดทาหรื อพัฒนางานโครงงาน การดาเนิ นงาน การแก้ไขปั ญหา การ
ประเมิ นผล การจัดทารายงานและการนาเสนอผลงาน โดยปฏิ บตั ิ จดั ทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานที่ ใช้
ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ ศึกษา ดาเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทาโครงงานสร้ างและหรื อพัฒ นางานที่ ต่ อเนื่ องจากรายวิชา 20106-8502 หรื อเป็ น
โครงงานใหม่)
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คำอธิบำยรำยวิชำ
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
20000-2001
20000-2002
20000-2003
20000-2004
20000-2005
20000-2006
20000-2007

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
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0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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20000-20..

กิจกรรมลูกเสื อวิสำมัญ ...

0-2-0

(Rover Scout Activity …)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
2. สามารถปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับ คาปฏิญาณและกฏของลูกเสื อวิสามัญ มีทกั ษะทางลูกเสื อและ
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทางานด้วยความรั บผิดชอบต่ อตนเอง ผูอ้ ื่ นและสังคม มี วินัย คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.

ปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั คาปฏิญาณ กฏและระเบียบข้อบังคับของลูกเสื อวิสามัญ
วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ
ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสื อวิสามัญ การปฏิบตั ิตน
ตามคาปฏิญาณ กฏ ระเบียบวินยั ของลูกเสื อวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ การใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมและทาประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
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20000-20…

กิจกรรมองค์ กำรวิชำชีพ …

0-2-0

(Vocational Organization Activity …)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริ มสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทางานในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัย ในการท างานด้ว ยความรั บผิ ด ชอบ มี วินัย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ความคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรำยวิชำ
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบตั ิ กิจกรรมองค์การวิชาชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการทากิจกรรมองค์การวิชาชีพ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ กิ จกรรมองค์การวิชาชี พ กิจกรรมเสริ มสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชี วิต กิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุ มชนและสังคม การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผู ้
ตามตามระบอบประชาธิ ปไตยในกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยแ์ ละกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์
ต่อชุมชนและท้องถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทางาน
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20000-2007

กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

0-2-0

(Moral and Ethical Promotion Activity)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญและหลักในการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนเป็ นคนดี มี คุณ ธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิ บาล
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรม อันดีงามของ
สังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมทาความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น
3. มีจิตสานึ กและกิ จนิ สัยที่ ดีในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มีวินัย ซื่ อสัตย์สุจริ ต
และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรำยวิชำ
1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิในสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. ปฏิ บตั ิ กิจกรรมเพื่ อปลูกจิ ตสานึ กความเป็ นคนดี กิ จกรรมทาความดี ตามรอยพระยุคลบาท กิ จกรรม
ตามหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงและกิ จกรรมเพื่ อประโยชน์ ต่อตนเอง ชุ มชน ท้องถิ่ น และ
ประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ กิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิ บาลตามค่ านิ ยมหลักของคนไทย 12
ประการ กิ จ กรรมปลู ก จิ ต ส านึ ก ความเป็ นคนดี กิ จ กรรมท าความดี ต ามรอยพระยุ ค ลบาท กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์
ศิ ลปวัฒ นธรรม กิ จกรรมตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง และกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบตั ิ บันทึกและประเมินผล

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

