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และวิธีการเรี ยนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน ส่ งเสริ มให้มีการประสาน
ความร่ ว มมื อ เพื่ อ จัด การศึ ก ษาและพัฒ นาหลัก สู ต รร่ ว มกัน ระหว่ า งสถาบัน สถานศึ ก ษา หน่ ว ยงาน
สถานประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
การพัฒนาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563 สาเร็ จลงได้ดว้ ยความร่ วมมือ
อย่างดียิ่งจากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร ศึกษานิ เทศก์ ครู ผสู ้ อน ตลอดจนผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซึ่งได้อุทิศสติปัญญา ความรู ้และประสบการณ์
เพื่อการพัฒนาการอาชี วศึกษาของประเทศชาติ เป็ นสาคัญ ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
จึงขอขอบคุณผูม้ ีส่วนร่ วมในการดาเนินการทุกท่านไว้ ณ ที่น้ ี
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
พุทธศักราช 2563
หลักการของหลักสู ตร
1. เป็ นหลัก สู ตรระดับ ประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ ชั้นสู ง เพื่ อพัฒนาก าลัง คนระดับ เทคนิ ค ให้มี ส มรรถนะ
มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ สามารถประกอบอาชี พได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชี พอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่ งชาติ เป็ นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ
2. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้เลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบตั ิจริ ง
สามารถเลือกวิธีการเรี ยนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถเทียบโอนผลการเรี ยน
สะสมผลการเรี ยน เที ยบโอนความรู ้ และประสบการณ์ จากแหล่ งวิทยาการ สถานประกอบการและ
สถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งเน้นให้ผูส้ าเร็ จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชี พ มีความรู ้ เต็มภูมิ ปฏิ บตั ิได้จริ ง
มีความเป็ นผูน้ าและสามารถทางานเป็ นหมู่คณะได้ดี
3. เป็ นหลักสู ตรที่สนับสนุ นการประสานความร่ วมมือในการจัดการศึกษาร่ วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตร
ให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสู ตร
1. เพื่อให้มีความรู ้ ท างทฤษฎี และเทคนิ ค เชิ งลึ กภายใต้ขอบเขตของงานอาชี พ มีทกั ษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อใช้ในการดารงชี วิตและงานอาชี พ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติ ม หรื อ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีทกั ษะและสมรรถนะในงานอาชี พตามมาตรฐานวิชาชี พ สามารถบูรณาการความรู ้ ทักษะจาก
ศาสตร์ ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีปัญญา มีความคิดสร้ า งสรรค์ มีความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ วางแผน บริ หารจัด การ
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา ประสานงานและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ มี ทกั ษะการเรี ยนรู ้ แสวงหา
ความรู ้และแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชี พและ
การพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชี พ มีความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในงานอาชี พ รักงาน รักหน่วยงาน สามารถทางาน
เป็ นหมู่คณะได้ดี มีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรี ยนวิชาชีพ
5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในอาชีพนั้น ๆ
6. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด ทั้งในการทางาน การอยูร่ ่ วมกัน
มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็ นคุ ณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปั ญหาและความสาคัญของสิ่ งแวดล้อม
7. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิ จของประเทศ โดยเป็ นกาลังสาคัญ
ในด้านการผลิตและให้บริ การ
8. เพื่อให้เห็ นคุ ณค่าและดารงไว้ซ่ ึ งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ปฏิบตั ิตนในฐานะพลเมื องดี
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
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หลักเกณฑ์ การใช้
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรนี้ ผูเ้ รี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ทุกวิธีเรี ยนที่กาหนด และ
นาผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้ สามารถขอเทียบโอนผลการเรี ยน และขอเทียบโอนความรู ้
และประสบการณ์ได้
1.2 การจัดการเรี ยนการสอนเน้นการปฏิบตั ิจริ ง สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้หลากหลายรู ปแบบ
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการและการดาเนิ นงาน มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานตามแบบแผน
และปรับตัวได้ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะทางวิชาการ
ที่ สัมพันธ์ กบั วิชาชี พ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ในการตัดสิ นใจ วางแผน แก้ปัญหาบริ หาร
จัดการ ประสานงานและประเมินผลการดาเนิ นงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่ วมในการวางแผนและพัฒนา
ริ เริ่ มสิ่ งใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ื่นและหมู่คณะ รวมทั้งมีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พ
เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสาหรับผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรื อเที ย บเท่ า ในประเภทวิช าและสาขาวิชาตามที่ หลัก สู ตรก าหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปี การศึ กษา
ส่ วนผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) หรื อเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาหนด ใช้ระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี การศึกษา และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่หลักสู ตรกาหนด
2.2 การจัดเวลาเรี ยนให้ดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 ในปี การศึ ก ษาหนึ่ ง ๆ ให้แบ่ ง ภาคเรี ย นออกเป็ น 2 ภาคเรี ย นปกติ หรื อระบบทวิภาค
ภาคเรี ย นละ 18 สั ป ดาห์ รวมเวลาการวัด ผล โดยมี เ วลาเรี ย นและจ านวนหน่ ว ยกิ ต ตามที่ ก าหนด และ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร
2.2.2 การเรี ยนในระบบชั้นเรี ยน ให้สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันเปิ ดทาการสอนไม่นอ้ ยกว่า
สัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่ โมง โดยกาหนดให้จดั การเรี ยนการสอนคาบละ 60 นาที
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3. การคิดหน่ วยกิต
ให้มีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 83 - 90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดงั นี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาในการบรรยายหรื ออภิปราย 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ 18 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน
รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิ บตั ิที่ใช้เวลาในการทดลองหรื อฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิ บตั ิการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หรื อ 36 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิในโรงฝึ กงานหรื อภาคสนาม 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ
54 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.4 การฝึ กอาชี พในการศึกษาระบบทวิภาคี ที่ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.5 การฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ที่ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน
รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.6 การทาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชี พ ที่ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

4. โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างของหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563 แบ่งเป็ น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
4.1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4.1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า 56 หน่วยกิต
4.2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
4.2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
4.4 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร (2 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
- หน่วยกิต
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หมายเหตุ
1) จานวนหน่ วยกิ ตของแต่ ล ะหมวดวิช าและกลุ่ ม วิช าในหลัก สู ต ร ให้เป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้
ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
2) การพัฒนารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะเป็ นรายวิชาบังคับ
ที่สะท้อนความเป็ นสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชี พ ด้านสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา ซึ่ งยึดโยง
กับมาตรฐานอาชี พ จึงต้องพัฒนากลุ่มรายวิชาให้ครบจานวนหน่วยกิตที่กาหนด และผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนทุกรายวิชา
3) สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถจัดรายวิชาเลือกตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร และ
หรื อพัฒนาเพิ่มตามความต้องการเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรื อตามยุทธศาสตร์ ภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตามเงื่ อนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชี พ
ที่ประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานกาหนด

5. การฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
เป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันกับภาคการผลิต
และหรื อภาคบริ การ หลังจากที่ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ภาคทฤษฎี และการฝึ กหัดหรื อฝึ กปฏิ บ ตั ิ เบื้ องต้นในสถานศึ กษา
อาชี วศึกษาหรื อสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ่ ง ทั้ง นี้ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้ จากประสบการณ์ จ ริ ง
ได้สัมผัสกับการปฏิบตั ิงานอาชีพ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ที่ทนั สมัย และบรรยากาศการทางานร่ วมกัน
ส่ งเสริ มการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนทาได้ คิดเป็ น
ทาเป็ นและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนเกิดความมัน่ ใจและเจตคติที่ดีในการทางานและการประกอบ
อาชีพอิสระ โดยการจัดฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพต้องดาเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีการฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในรู ปของ
การฝึ กงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิ จหรื อหน่ วยงานของรั ฐ ในภาคเรี ยนที่ 3 และหรื อ
ภาคเรี ยนที่ 4 โดยใช้เวลารวมไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต
กรณี ส ถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบันต้องการเพิ่ ม พูนประสบการณ์ ส มรรถนะวิชาชี พ
สามารถนารายวิชาที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั ลักษณะงานไปเรี ยนหรื อฝึ กในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อ
หน่วยงานของรัฐในภาคเรี ยนที่จดั ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพได้ รวมไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
5.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
เป็ นรายวิช าที่ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้ศึ ก ษาค้นคว้า บู รณาการความรู ้ ทัก ษะและประสบการณ์
จากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ลงมือปฏิ บตั ิดว้ ยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลื อกหัวข้อหรื อเรื่ อง
ที่จะศึกษา ทดลอง พัฒนาและหรื อประดิษฐ์คิดค้น โดยการวางแผน กาหนดขั้นตอนกระบวนการ ดาเนินการ
ประเมิ นผล สรุ ป และจัดท ารายงานเพื่ อนาเสนอ ซึ่ ง อาจท าเป็ นรายบุ ค คลหรื อกลุ่ ม ก็ไ ด้ ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่ก ับ
ลักษณะของโครงงานนั้น ๆ โดยการจัดทาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดังกล่าวต้องดาเนิ นการ ดังนี้
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6.1 สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันต้องจัดให้ผู ้เรี ยนจัดท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิ ชาชี พ
ที่สัมพันธ์หรื อสอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรี ยนที่ 3 และหรื อภาคเรี ยนที่ 4 รวมจานวน 4 หน่ วยกิ ต ใช้เวลา
ไม่ น้อยกว่า 216 ชั่วโมง ทั้งนี้ สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มี ชั่วโมงเรี ยน 4 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์
กรณี ที่กาหนดให้เรี ยนรายวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต
หากจัดให้เรี ยนรายวิชาโครงงาน 2 หน่ วยกิ ต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรื อสถาบันจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
6.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

7. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
7.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ทุกภาคเรี ยน เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะแกนกลางและหรื อสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม
ระเบียบวินยั การต่อต้านความรุ นแรง สารเสพติดและการทุจริ ต เสริ มสร้างการเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข ทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังจิตสานึกและจิตอาสาในการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมและทาประโยชน์ต่อชุ มชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ
ประเมินผล และปรับปรุ งการทางาน
สาหรับนักเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่ วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
7.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง

8. การปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
8.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้ผเู ้ ข้าเรี ยนหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า และผู ้เข้าเรี ย นที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า ต่างประเภทวิชา และสาขาวิชาที่กาหนด เรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชี พที่ กาหนดไว้ในหลักสู ตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา เพื่อให้มีความรู ้ และทักษะพื้นฐานที่จาเป็ น
สาหรับการเรี ยนในสาขาวิชานั้น
8.2 การจัดการเรี ยนการสอนและการประเมิ นผลการเรี ยนรายวิชาปรั บพื้นฐานวิชาชี พ ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง
8.3 กรณี ผูเ้ ข้าเรี ยนที่มีความรู ้ และประสบการณ์ ในรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชี พที่หลักสู ตรกาหนด
มาก่อนเข้าเรี ยน สามารถขอเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ได้ โดยปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
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9. การจัดแผนการเรียน
เป็ นการก าหนดรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตรที่ จะดาเนิ นการเรี ยนการสอนในแต่ ละภาคเรี ย น
โดยจัดอัตราส่ วนการเรี ย นรู ้ ภาคทฤษฎี ต่อภาคปฏิ บ ตั ิ ใ นหมวดวิช าสมรรถนะวิชาชี พ ประมาณ 40 : 60
ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะหรื อกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่ งมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
9.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรี ยน โดยคานึ งถึงรายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนตามลาดับก่อน-หลัง ความง่าย-ยาก
ของรายวิชา ความต่อเนื่ องและเชื่ อมโยงสัมพันธ์กนั ของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการจัดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันในลักษณะของงาน โครงงานและหรื อชิ้นงานในแต่ละภาคเรี ยน
9.2 จัดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาบังคับในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ในกลุ่ มสมรรถนะวิชาชี พพื้นฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชี พเฉพาะ และกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรให้ครบ
ตามที่กาหนดในโครงสร้างหลักสู ตร
9.2.1 การจัดรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ควรจัดกระจายทุกภาคเรี ยน
9.2.2 การจัดรายวิชาในกลุ่ มสมรรถนะวิชาชี พพื้นฐาน โดยเฉพาะรายวิชาที่เป็ นพื้นฐานของ
การเรี ยนวิชาชีพควรจัดให้เรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1
9.2.3 การจัดรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ควรจัดให้เรี ยนก่อนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะ
วิชาชีพเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
9.3 จัด ให้ผูเ้ รี ย นได้เ ลื อ กเรี ย นรายวิช าในกลุ่ มสมรรถนะวิชาชี พเลื อ กและหมวดวิช าเลื อ กเสรี
ตามความถนัด ความสนใจ เพื่อสนับสนุ นการประกอบอาชี พหรื อศึกษาต่อ โดยคานึ งถึงความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพด้านสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชาและสาขางาน
9.4 จัดรายวิชาทวิภาคีที่นาไปเรี ยนและฝึ กในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ
โดยประสานงานร่ วมกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณากาหนดภาคเรี ยน
ที่จดั ฝึ กอาชี พ รวมทั้งกาหนดรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่ตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ
หรื อหน่วยงานของรัฐที่นาไปร่ วมฝึ กอาชีพในภาคเรี ยนนั้น ๆ
9.5 จัดรายวิชาฝึ กงานในภาคเรี ยนที่ 3 หรื อ 4 ครั้งเดี ยว จานวน 4 หน่ วยกิ ต 320 ชัว่ โมง (เฉลี่ย 20 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ต่อภาคเรี ยน) หรื อ จัดให้ลงทะเบียนเรี ยนเป็ น 2 ครั้ ง คื อ ภาคเรี ยนที่ 3 จานวน 2 หน่ วยกิ ต และ
ภาคเรี ยนที่ 4 จานวน 2 หน่วยกิต รายวิชาละ 160 ชัว่ โมง (เฉลี่ย 10 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรี ยน) ตามเงื่อนไข
ของหลักสู ตรสาขาวิชานั้น ๆ
ในภาคเรี ยนที่จดั ฝึ กงานนี้ ให้สถานศึกษาพิจารณากาหนดรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่ตรงกับลักษณะงาน
ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนาไปเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิในภาคเรี ยนที่จดั ฝึ กงานด้วย
การจัดฝึ กงานในภาคเรี ยนฤดูร้อนสามารถทาได้โดยต้องพิจารณาระยะเวลาในการฝึ กให้ครบ
ตามที่หลักสู ตรกาหนด
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9.6 จัดรายวิชาโครงงานในภาคเรี ยนที่ 3 หรื อ 4 ครั้งเดียว จานวน 4 หน่วยกิต (12 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ต่อภาคเรี ยน) หรื อ จัดให้ลงทะเบียนเรี ยนเป็ น 2 ครั้ง คือ ภาคเรี ยนที่ 3 และภาคเรี ยนที่ 4 รวม 4 หน่ วยกิ ต
(6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรี ยน) ตามเงื่อนไขของหลักสู ตรสาขาวิชานั้น ๆ
9.7 จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรในแต่ละภาคเรี ยน ภาคเรี ยนละไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
9.8 จัดจานวนหน่วยกิ ตรวมในแต่ละภาคเรี ยน ไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับการเรี ยนแบบเต็มเวลา
และไม่เกิน 12 หน่วยกิต สาหรับการเรี ยนแบบไม่เต็มเวลา ส่ วนภาคเรี ยนฤดูร้อนจัดได้ไม่เกิ น 12 หน่วยกิ ต
ทั้งนี้ เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนปกติและภาคเรี ยนฤดูร้อนโดยเฉลี่ยไม่ควรเกิน 35 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ ส่ วนการเรี ยนแบบไม่เต็มเวลาไม่ควรเกิน 25 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันมีเหตุผลและความจาเป็ นในการจัดหน่วยกิตและเวลา
ในการจัดการเรี ยนการสอนแต่ ละภาคเรี ยนที่ แตกต่ างไปจากเกณฑ์ข ้างต้น อาจท าได้แต่ ต้องไม่ กระทบต่ อ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

10. การศึกษาระบบทวิภาคี
เป็ นรู ปแบบการจัดการศึ กษาที่ เกิ ดจากข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบัน
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้ รี ยนใช้เวลาส่ วนหนึ่ งในสถานศึกษาอาชี วศึกษา
หรื อสถาบัน และเรี ยนภาคปฏิ บ ตั ิ ในสถานประกอบการ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ เพื่ อให้การจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒนากาลังคนตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้และเป็ นไปตามจุดหมายของหลักสู ตร ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องดาเนินการดังนี้
10.1 นารายวิชาทวิภาคี ในกลุ่ มสมรรถนะวิชาชี พเลื อก รวมไม่ น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ต ไปร่ วมก าหนด
รายละเอียดของรายวิชากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาอธิ บายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจานวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชี พของสาขางาน
ทั้งนี้ การกาหนดจานวนหน่ วยกิ ตและจานวนชัว่ โมงที่ใช้ฝึกอาชี พของแต่ละรายวิชาทวิภาคีให้เป็ นไปตามที่
หลักสู ตรกาหนด และให้รายงานการพัฒนารายวิชาดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบด้วย
10.2 ร่ วมจัดทาแผนฝึ กอาชี พ พร้ อมแนวการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชากับสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อนาไปใช้ในการฝึ กอาชี พ และดาเนิ นการ
วัดและประเมินผลเป็ นรายวิชา
10.3 จัดแผนการเรี ยนระบบทวิภาคีตามความพร้อมของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ
ที่ จดั การศึ กษาระบบทวิภาคี ร่วมกัน โดยอาจนารายวิชาอื่ นที่ สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ไปจัดร่ วมด้วยก็ได้

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

9

11. การเข้ าเรียน
ผู ้เข้าเรี ยนต้องส าเร็ จการศึ กษาไม่ ต่ ากว่ าระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่ า หรื อระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พหรื อเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง

12. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมินสภาพจริ ง ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง

13. การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
13.1 ได้รายวิชาและจานวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรี ยนที่สถานศึกษากาหนด
13.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
13.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.4 ได้เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรตามแผนการเรี ยนที่สถานศึกษากาหนด และ “ผ่าน”
ทุกภาคเรี ยน

14. การพัฒนารายวิชาในหลักสู ตร
14.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ในแต่ละกลุ่มวิชา เพื่อเลือกเรี ยนนอกเหนือจากรายวิชาที่กาหนดให้เป็ นวิชาบังคับได้ โดยสามารถพัฒนาเป็ นรายวิชา
หรื อลักษณะบูรณาการ ผสมผสานเนื้ อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่ วนที่เหมาะสม
โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
14.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเพิ่มเติมรายละเอียด
ของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสมรรถนะ
วิชาชีพเลือกได้ ตามความต้องการของสถานประกอบการหรื อยุทธศาสตร์ ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สาขาวิชาและสมรรถนะวิชาชีพสาขางานด้วย
14.3 หมวดวิชาเลื อกเสรี สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้
ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุ มชน ท้องถิ่น หรื อยุทธศาสตร์ ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพื่อการศึกษาต่อ
ทั้งนี้ การกาหนดรหัสวิชา จานวนหน่ วยกิ ตและจานวนชั่วโมงเรี ยนของรายวิชาที่ พ ฒ
ั นาเพิ่ มเติ ม
ให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกาหนด
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15. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมตั ิหลักสู ตร
15.1 การพัฒนาหลักสู ตรหรื อการปรับปรุ งสาระสาคัญของหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ให้เป็ นหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา สถาบันการ
อาชีวศึกษา และสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
15.2 การอนุมตั ิหลักสู ตร ให้เป็ นหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
15.3 การประกาศใช้หลักสู ตร ให้ทาเป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
15.4 การพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถดาเนิ นการได้
โดยต้องรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

16. การประกันคุณภาพของหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้ทุกหลักสู ตรกาหนดระบบประกันคุ ณภาพของหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนไว้ให้ชัดเจน
อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
16.1 หลักสู ตรที่ยดึ โยงกับมาตรฐานอาชีพ
16.2 ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน
16.3 วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล
16.4 ผูส้ าเร็ จการศึกษา
ให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมิน
และรายงานผลการดาเนิ นการหลักสู ตร เพื่อพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรที่อยูใ่ นความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่ อง
อย่างน้อยทุก 5 ปี
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การกาหนดรหัสวิชาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
ท–ป–น

ชือ่ วิชา

1 2 3 4 5 - 6 7 8 9

ลาดับที่วิชา 01 - 99
สาขาวิชา / วิชาเรียนร่วม

กลุ่มวิชา

3 x x 0 0

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

11
12
13
14
15
16
17
20
9X

3 0 0 0 1

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

10 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (การจัดการอาชีพ)
20 กลุม่ วิชาเรียนร่วมหลักสูตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

3 x x 0 0

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

3 x x x x

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิชาเลือกเสรี

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา
10 กลุม่ วิชาเรียนร่วมประเภทวิชา
0X กลุม่ วิชาเรียนร่วมกลุ่ม / สาขาวิชา

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา
10 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน
20 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
51-79 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
80 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
85 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
9X วิชาเลือกเสรี

(-) รายวิชาพัฒนาโดยส่วนกลาง (*) รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา

0 วิชาเรียนร่วม
ประเภทวิชา
01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
02 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
03 ประเภทวิชาศิลปกรรม
04 ประเภทวิชาคหกรรม
05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
06 ประเภทวิชาประมง

07
08
09
10
11

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
ประเภทวิชาพาณิชยนาวี

3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปวส.

หลักสูตร
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-หน้ าว่ าง-
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่ างก่ อสร้ าง

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านภาษาและการสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
และทักษะทางสังคมและการดารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่ อให้มี ค วามเข้า ใจและสามารถประยุกต์ใช้ หลักการบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและหลักการของงานอาชี พที่สัมพันธ์เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชี พช่ างก่อสร้ างให้ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านความแข็งแรงของวัสดุ
พฤติกรรมของโครงสร้างที่เกี่ยวสถิตศาสตร์ และคานวณหาแรงในโครงสร้าง
4. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และเทคโนโลยีดา้ นงานก่อสร้าง ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5. เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิงานวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้ างสรรค์และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน
พร้อมทั้งการตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้าง
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานช่างก่อสร้ าง ในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ รวมทั้งการใช้
ความรู ้และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั เป็ นผูม้ ีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับคุ ณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นสู ง ประเภทวิช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น ประพฤติปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ
และจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.2 ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง สนใจใฝ่ รู ้ มี ความคิดริ เ ริ่ มสร้ างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง
ต่อต้านความรุ นแรงและการทุจริ ต ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานโดยคานึ งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. ด้ านสมรรถนะแกนกลาง
2.1 ด้ านความรู้ ได้แก่
2.1.1 หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร
2.1.2 หลักการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ
2.1.3 หลักการดารงตนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
2.1.4 หลักการปรับตัวและดาเนินชีวติ ในสังคมสมัยใหม่
2.2 ด้ านทักษะ ได้แก่
2.2.1 ทักษะการสื่ อสารและการเรี ยนรู ้โดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ โดยใช้หลักการและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.2.3 ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต ตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือง
และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัย
2.3 ด้ านความสามารถในการประยุกต์ ใช้ และความรับผิดชอบ ได้แก่
2.3.1 สื่ อ สารโดยใช้ภ าษาไทย ภาษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิต
ประจาวันและในงานอาชีพ
2.3.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
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2.3.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ
หน้าที่พลเมือง
2.3.4 พัฒนาบุคลิกภาพ สุ ขอนามัยและคุ ณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิ บตั ิงานอาชี พและ
การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 ด้ านความรู้ ได้แก่
3.1.1 หลักทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ
3.1.2 หลักการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหา
3.1.3 หลักการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและบริ หารจัดการงานอาชีพ
3.1.4 หลักการด้านความปลอดภัยและข้อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงานอาชีพ
3.1.5 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้และพัฒนางานอาชีพ
3.2 ด้ านทักษะ ได้แก่
3.2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วธิ ีการ เครื่ องมือและวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
3.2.2 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
3.2.3 ทัก ษะการวางแผน การบริ หารจัดการ การประสานงานและการประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
3.2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3.2.5 ทักษะด้านสุ ขภาวะและความปลอดภัย ตามระเบี ยบข้อบังคับที่เชื่ อมโยงกันในการ
ปฏิบตั ิงาน
3.3 ด้ านความสามารถในการประยุกต์ ใช้ และความรับผิดชอบ ได้แก่
3.3.1 วางแผน ดาเนิ นงานตามหลัก การและกระบวนการ โดยค านึ งถึ งการบริ หารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ปฏิบตั ิงานอาชี พช่ างก่อสร้ าง ตามหลักการและแบบแผนที่กาหนด โดยใช้/เลือกใช้/
ปรับใช้กระบวนการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม
3.3.3 เลื อ กใช้แ 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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สาขางานก่อสร้ าง
3.3.5 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาที่ไม่คุน้ เคยหรื อซับซ้อนและเป็ นนามธรรมในงาน
อาชีพช่างก่อสร้าง ที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.6 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชี พ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงาน ช่างก่อสร้าง
3.3.7 บริ ห ารจัด การ ประสานงานและประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ช่ า งก่ อ สร้ า ง
ด้วยตนเอง
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่ างก่ อสร้ าง
ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 85 หน่วยกิต
และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ไม่ น้อยกว่า 21 หน่ วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3
6
3
3
3
3

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
(16
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
( 22
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 12
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
(4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
ไม่ น้อยกว่า 58 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
ไม่ น้อยกว่า

6 หน่ วยกิต

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

85 หน่ วยกิต

โครงสร้ า งนี้ ส าหรั บผู ้ส าเร็ จการศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พ (ปวช.) ในประเภทวิ ชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรื อเทียบเท่า
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สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่น
หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเที ยบเท่า ที่ ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชี พ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรั บพื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา
30106-0001
30106-0002
30106-0003
30106-0004
30106-0005
30106-0006
30106-0007

ชื่ อวิชา
พื้นฐานงานไม้
พื้นฐานงานปูน
พื้นฐานงานสารวจ
อ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง
กลศาสตร์ เบื้องต้น
พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้าง
วัสดุและเทคนิคการทางาน

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

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

ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนรายวิชาจากทุ กกลุ่มวิชา ตามเงื่ อนไขและจานวนหน่ วยกิ ตที่กลุ่มวิชากาหนด รวม
ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
30000-1104 ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
30000*1101 ถึง 30000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 30000-1201 จานวน 3 หน่วยกิต แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาที่เรี ยนจนครบหน่วยกิตที่กาหนด
1) กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
30000-1201
30000-1202

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบตั ิงาน
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รหัสวิชา
30000-1203
30000-1204
30000-1205
30000-1206

ชื่ อวิชา
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านสื่ อดิจิทลั
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ท-ป-น
1-2-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3

2) กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื่น
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปจัดการเรี ยนการสอน
เพิม่ เติมในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
30000-1218
30000-1219
30000-1220
30000-1221
30000-1222
30000-1223
30000-1224
30000-1225
30000-1226
30000-1227
30000-1228
30000-1229
30000-1230
30000-1231
30000-1232
30000-1233
30000-1234
30000-1235
30000-1236
30000-1237
30000-1238
30000-1239

ชื่ อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทางาน
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
30000-1240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
2-0-2
30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการทางาน
2-0-2
30000-1242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2-0-2
30000-1243 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทางาน
2-0-2
30000*1201 ถึง 30000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
30000-1302 การวิจยั เบื้องต้น
30000-1303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่ อสาร
30000-1306 วิทยาศาสตร์ งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน
30000*1301 ถึง 30000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
*-*-*

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1401 คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่องานอาชีพ
30000-1402 คณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง
30000-1404 แคลคูลสั 1
30000-1405 แคลคูลสั 2
30000-1406 แคลคูลสั 3
30000-1407 คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม
30000*1401 ถึง 30000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*
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1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
30000-1501 ชีวติ กับสังคมไทย
3-0-3
30000-1502 ศาสตร์พระราชา
3-0-3
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย
3-0-3
30000*1501 ถึง 30000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
30000-1601 การพัฒนาสุ ขภาพ
2-0-2
30000-1602 การคิดอย่างเป็ นระบบ
2-0-2
30000-1603 สุ ขภาวะกายและจิต
2-0-2
30000-1604 คุณภาพชีวติ เพื่อการทางาน
2-0-2
30000-1605 มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
2-0-2
30000-1606 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
2-0-2
30000-1607 จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
2-0-2
30000-1608 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
0-2-1
30000-1609 ลีลาศเพื่อพัฒนาสุ ขภาพและบุคลิกภาพ
0-2-1
30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
0-2-1
30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่ า 58 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน ( 16 หน่วยกิต )
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มการจัดการอาชี พ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30001-1001 การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
30001-1052 กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
1-2-2
2-0-2
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กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
กลุ่มพืน้ ฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30100-0101 กลศาสตร์วศิ วกรรม
30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
30100-0301 ทฤษฎีโครงสร้าง

ท-ป-น
2-2-3
ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 22 หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
30106-2001
30106-2002
30106-2003
30106-2004
30106-2005
30106-2006
30106-2007
30106-2008

ชื่ อวิชา
เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร
งานก่อสร้างส่ วนประกอบอาคาร
ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร
งานสารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร
เขียนแบบประยุกต์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับงานก่อสร้าง
ออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

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

2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก ให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนด
2.3.1 สาขางานก่อสร้ าง
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30106-2101 ทดสอบวัสดุก่อสร้าง
30106-2102 วางแผนและจัดการงานก่อสร้าง
30106-2103 คอนกรี ตเทคโนโลยี
30106-2104 ปฐพีกลศาสตร์
30106-2105 ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
30106-2106 เทคนิควิธีการก่อสร้าง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

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

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30106-2107 การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
30106-2108 ระบบประปาและสุ ขาภิบาล
30106-2109 ก่อสร้างอาคารด้วยระบบชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ป
30106-2110 เทคโนโลยีวสั ดุเลียนแบบธรรมชาติ
30106-2111 ควบคุมและติดตามการดาเนิ นงานก่อสร้าง
30106-2112 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
30106-2113 การควบคุมและจัดการเครื่ องจักรกลงานก่อสร้าง
30106-2114 การประกอบชิ้นส่ วนอาคาร
30106-2115 นวัตกรรมงานก่อสร้าง
30106-2116 เทคนิคการซ่อมบารุ งอาคาร
30106-2117 โครงการงานก่อสร้างอาคาร
30106-2118 การประเมินอสังหาริ มทรัพย์
30106-2119 การใช้และบารุ งรักษาอุปกรณ์อาคาร
30106-2120 การระบายและบาบัดน้ าเสี ย
30106-2121 ชลศาสตร์
30106-2122 อุปกรณ์อาคาร
30106-2123 การออกแบบอาคารวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ
30106-2124 วัฒนธรรมสมาคมในการก่อสร้าง
30121-2110 วิเคราะห์โครงสร้าง
30106*2101 ถึง 30106 *2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30106-5101 งานก่อสร้าง 1
30106-5102 งานก่อสร้าง 2
30106-5103 งานก่อสร้าง 3
30106-5104 งานก่อสร้าง 4
30106-51xx งานก่อสร้าง …

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

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

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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สาหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ตนั้น ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วมกันวิเคราะห์ลกั ษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรัฐ เพื่อกาหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา
ทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาอธิ บายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึ กและจานวนหน่ วยกิต
เพื่อนาไปจัดทาแผนการฝึ กอาชีพและแนวการวัด และประเมินผลรายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 30106-8001 จานวน 4 หน่วยกิต หรื อรายวิชา 30106-8002 และ 30106-8003
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
30106-8001
30106-8002
30106-8003

ชื่ อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 30106-8501 จานวน 4 หน่วยกิต หรื อรายวิชา 30106-8502 และ 30106-8503
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
30106-8501
30106-8502
30106-8503

ชื่ อวิชา
โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

25

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง
พุทธศักราช 2563 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
ทั้ง นี้ เพื่ อ เป็ นการพัฒ นาทัก ษะการเรี ย นรู ้ แ ละการสื่ อ สารภาษาต่ า งประเทศในศตวรรษ ที่ 21
สถานศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นวิ ช าภาษาอัง กฤษจากรายวิ ช าต่ อ ไปนี้ หรื อ จากรายวิ ช าในหมวดวิ ช า
สมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
30000-9201 ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทางาน
1-2-2
30000-9202 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
1-2-2
30000-9203 การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
1-2-2
30000-9204 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
1-2-2
30000-9205 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริ การ
1-2-2

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
30000-2005 กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
30000*2001 ถึง 30000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
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-

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำช่ ำงก่ อสร้ ำง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
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-หน้ ำว่ ำง-

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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คำอธิบำยรำยวิชำ
รำยวิชำปรับพืน้ ฐำนวิชำชีพ
30106-0001
30106-0002
30106-0003
30106-0004
30106-0005
30106-0006
30106-0007

พื้นฐานงานไม้
พื้นฐานงานปูน
พื้นฐานงานสารวจ
อ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง
กลศาสตร์ เบื้องต้น
พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้าง
วัสดุและเทคนิคการทางาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

0-6-2
0-6-2
1-4-3
1-4-3
3-0-3
1-2-2
2-0-2
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รำยวิชำปรับพืน้ ฐำนวิชำชีพ
30106-0001

พื้นฐำนงำนไม้
0-6-2
(Basic Wood Working)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางาน การลับ ปรับ แต่ง บารุ งรักษา ซ่อมแซมเครื่ องมืองานไม้ การไส การตัด การเจาะ
การเพลาะ การประกอบชิ้นงานไม้ได้ถูกต้อง และปลอดภัย
2. สามารถลับ ปรับ แต่ง บารุ งรักษา ซ่ อมแซมเครื่ องมืองานไม้ ไส ตัด เจาะ เพลาะ ประกอบชิ้นงานไม้ได้
ถูกต้องและปลอดภัย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดี ในการทางาน มีวินยั มีความคิดสร้างสรรค์ รักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการลับ ปรับแต่งและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเครื่ องไส ตัด เจาะ เพลาะ ในงานไม้
และประกอบชิ้นไม้
2. ลับ ปรับแต่งอุปกรณ์เครื่ องมืองานไม้
3. วัดและร่ างแบบ ไส ตัด เจาะ เพลาะ ชิ้นงานด้วยเครื่ องมืองานไม้
4. ประกอบชิ้นงานตามรู ปแบบต่างๆ
5. ประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละสารสนเทศ เพื่ อ พัฒ นา เทคนิ ค ใหม่ ๆ เกี่ ย วกับ งานไม้
และวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างละเอียด รอบคอบและรักษาสิ่ งแวดล้อม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การลับ ปรั บ แต่ ง บารุ งรั กษา ซ่ อมแซมเครื่ องมื องานไม้ งานวัด ร่ างแบบ ไส เจาะ
เพลาะ ตัด ประกอบและตกแต่งชิ้นงาน
30106-0002

พื้นฐำนงำนปูน
0-6-2
(Basic Masonry Working)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการก่ออิฐและฉาบปูนในรู ปแบบต่างๆ
2. สามารถก่ออิฐและฉาบปูนในรู ปแบบต่างๆ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานอย่างมีวินยั ประณี ต รอบคอบ ความปลอดภัย รักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ การใช้เครื่ องมืองานปูน การก่ออิฐ ฉาบปูน
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์
3. ผสมปูน ก่ออิฐและฉาบปูนตามรู ปแบบต่างๆ ตามขั้นตอน
4. ประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละสารสนเทศ เพื่ อ พัฒ นาเทคนิ ค ใหม่ ๆ เกี่ ย วกับ งานปู น
และวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างละเอียด รอบคอบและรักษาสิ่ งแวดล้อม
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการ ก่อและฉาบส่ วนประกอบอาคาร ด้วยวัสดุชนิ ดต่าง ๆ การใช้ การบารุ ง การรักษา
เครื่ องมือ-อุปกรณ์ และความปลอดภัย การปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน งานก่อผนังรู ปแบบต่าง ๆ งานก่อเสา และงาน
ฉาบปูนผิวเรี ยบ
30106-0003

พื้นฐำนงำนสำรวจ
1-4-3
(Basic Surveying)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการสารวจเบื้องต้น การใช้ บารุ งรักษาเครื่ องมือพื้นฐานในงานสารวจ
2. สามารถเก็ บ รายละเอี ย ดสภาพแวดล้อ มในพื้ น ที่ ด ้ว ยเครื่ องมื อ ชนิ ด ต่ า ง ๆ เพื่ อ การท าแผนที่
การใช้กล้องระดับและกล้องวัดมุม และการบารุ งรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ในงานสารวจ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานอย่างมีวินยั ความละเอียดรอบคอบ ความปลอดภัย
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานสารวจเบื้องต้นและการใช้เครื่ องมือพื้นฐานในการสารวจ
2. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานสารวจ
3. ปฏิบตั ิงานสารวจตามขั้นตอน
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่อหาความรู ้และใช้เหตุผลเกี่ ยวกับ งานสารวจ
รวมถึงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับหลักการส ารวจเบื้ องต้น การวัด ระยะด้วยเครื่ องมื อชนิ ด ต่ าง ๆ การส ารวจ
และการเก็บรายละเอี ยดสภาพแวดล้อมในพื้ นที่ ดว้ ยเครื่ องมื อชนิ ดต่ าง ๆ เพื่ อการทาแผนที่ การใช้กล้องระดับ
และกล้องวัดมุม และการบารุ งรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ในงานสารวจ
30106-0004

อ่ ำนแบบ เขียนแบบงำนก่ อสร้ ำง
1-4-3
(Read and writing Construction Drawing)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ การอ่านแบบ วิธีการเขี ยนแบบสถาปั ตยกรรม แบบโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแปลน และแบบขยาย
2. สามารถเขียนแบบสถาปั ตยกรรม แบบโครงสร้าง รู ปแปลน รู ปตัด แบบขยายส่ วนประกอบของอาคาร
แบบขยายโครงสร้ าง แผนที่ สังเขป ผังบริ เวณ และรายการประกอบแบบก่ อสร้างอาคารที่ พกั อาศัย
ตามเทศบัญญัติ และมาตรฐานการออกแบบ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความประณี ตเรี ยบร้อย เป็ นระเบี ยบ สะอาด ตรงต่ อเวลา
มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ การอ่านแบบ วิธีการเขี ยนแบบสถาปั ตยกรรม
แบบโครงสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแปลน แบบขยาย
2. เขี ย นแบบสถาปั ต ยกรรม แบบโครงสร้ า ง รู ป แปลน รู ป ตัด แบบขยายส่ ว นประกอบของอาคาร
แบบขยายโครงสร้ าง แผนที่ สังเขป ผังบริ เวณ และรายการประกอบแบบก่ อสร้างอาคารที่ พกั อาศัย
ตามเทศบัญญัติ และมาตรฐานการออกแบบ
3. เขี ย นแบบไฟฟ้ า สุ ข าภิ บ าล แผนที่ สั ง เขปของอาคารพัก อาศัย ตามเทศบัญ ญัติ แ ละมาตรฐาน
การออกแบบ
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่อ หาความรู ้และใช้เหตุผลเกี่ยวกับการอ่านแบบ
การเขียนแบบก่อสร้างในการแก้ไขปัญหา มีความละเอียดรอบคอบและตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อม
คำอธิบำย
ศึ ก ษา และปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การ ขั้น ตอน กระบวนการ อ่ า นแบบ การเขี ย นแบบสถาปั ต ยกรรม
แบบโครงสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแปลน รู ปตัด แบบขยายส่ วนประกอบของอาคาร แบบขยายโครงสร้าง
แบบไฟฟ้ า แบบสุ ข าภิ บ าล แผนที่ สั ง เขป ผัง บริ เวณ และรายการประกอบแบบก่ อ สร้ า งอาคารที่ พ ัก อาศัย
ตามเทศบัญญัติ และมาตรฐานการออกแบบ
30106-0005

กลศำสตร์ เบื้องต้ น
3-0-3
(Basic Mechanics)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานฟิ สิ กส์เบื้องต้น การสมดุลของแรง
2. สามารถคานวณ แรงโมเมนต์เซนทรอยด์จุดศู นย์ถ่วง โมเมนต์ของความเฉื่ อย รั ศมี ไจเรชั่นความเค้น
ความเครี ยดและโมดูลสั ยืดหยุน่
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความรับผิดชอบและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานฟิ สิ กส์เบื้องต้น การสมดุลของแรง
2. ค านวณ แรงโมเมนต์ เ ซนทรอยด์ จุ ด ศู น ย์ถ่ ว ง โมเมนต์ ข องความเฉื่ อ ย รั ศ มี ไ จเรชั่น ความเค้น
ความเครี ยดและโมดูลสั ยืดหยุน่
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลศาสตร์โครงสร้าง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ย วกับ หลักการพื้ นฐานฟิ สิ กส์ เ บื้ องต้น การสมดุ ลของแรง แรง โมเมนต์ การหาเซนทรอยด์
จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ของความเฉื่ อย รัศมีไจเรชัน่ ความเค้น ความเครี ยด และโมดูลสั ยืดหยุน่
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30106-0006

พื้นฐำนประมำณรำคำก่ อสร้ ำง

1-2-2

(Basic Building Cost Estimating)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการคานวณหาพื้ นที่ ปริ มาตร การสารวจหาปริ มาณ การแยก
รายการวัสดุงานก่อสร้าง
2. สามารถคานวณหาพื้ นที่ ปริ มาตร สารวจหาปริ มาณ แยกรายการวัสดุ งานก่ อสร้ า ง ประมาณราคา
จากข้อมูลสถิ ติ งานฐานราก เสา คาน พื้ น บันได หลังคา งานผนัง งานฝ้ าเพดาน พื้ นผิว งานสี
และตกแต่งผิว ประตู-หน้าต่าง ไฟฟ้า สุ ขาภิบาล สรุ ปรายการประมาณราคาอาคารพักอาศัย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการคานวณหาพื้นที่ ปริ มาตร การสารวจหาปริ มาณ
การแยกรายการวัสดุงานก่อสร้าง
2. ค านวณหาพื้ น ที่ ปริ มาตร ส ารวจหาปริ มาณ แยกรายการวัส ดุ ง านก่ อ สร้ า ง ประมาณราคา
จากข้อมู ลสถิ ติ งานฐานราก เสา คาน พื้ น บันได หลังคา งานผนัง งานฝ้ าเพดาน พื้ นผิ ว งานสี
และตกแต่งผิว ประตู-หน้าต่าง ไฟฟ้า สุ ขาภิบาล สรุ ปรายการประมาณราคาอาคารพักอาศัย
3. ประมาณราคาตามหลักการและวิธีการของอาคารพักอาศัย
4. ประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละสารสนเทศเพื่ อ พัฒ นาและสนับ สุ น น ความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม
ในการคานวณหาปริ มาณ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยอย่างรอบคอบ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการ วิธีการ การคานวณหาพื้นที่ ปริ มาตร การสารวจหาปริ มาณ แยกรายการ
วัสดุงานก่อสร้าง ประมาณราคาจากข้อมูลสถิ ติ ราคาวัสดุ ค่าแรงของงานฐานราก เสา คาน พื้น บันได หลังคา
งานผนัง งานฝ้าเพดาน พื้นผิว งานสี และตกแต่งผิว ประตู-หน้าต่าง ไฟฟ้ า สุ ขาภิบาล บันทึกสรุ ปรายการประมาณ
ราคาโครงสร้างอาคารพักอาศัย
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30106-0007

วัสดุและเทคนิคกำรทำงำน

2-0-2

(Material and Working Techniques)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความเข้าใจในสมบัติของวัสดุ-อุปกรณ์ หลักการและวิธีการก่อสร้างอาคาร งานฐานราก คาน เสา พื้น
โครงหลังคาของอาคารพักอาศัย
2. สามารถน าหลัก การเทคนิ ค และวิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งอาคาร สมบัติ ข องวัส ดุ - อุ ป กรณ์ ม าประยุ ก ต์
ใช้ในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดี มีความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพก่อสร้าง
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ-อุปกรณ์ หลักการ เทคนิค และวิธีการก่อสร้างอาคาร งานฐานราก
คาน เสา พื้น โครงหลังคาของอาคารพักอาศัย
2. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างอาคารโดยใช้อินเตอร์เน็ท
3. วิเคราะห์ เลือกใช้วสั ดุและอุปกรณ์ก่อสร้างตามหลักการ เทคนิค และวิธีการก่อสร้าง
4. ประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละสารสนเทศเพื่ อ พัฒ นาและสนับ สุ น น ความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการก่อสร้างใหม่ๆ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ย วกับ สมบัติ ข องวัส ดุ -อุปกรณ์ การก่ อสร้ าง งานโครงสร้ างไม้ โลหะ คอนกรี ต การนาไปใช้
เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคาร งานฐานราก คาน เสา บันได พื้น หลังคาและโครงหลังคาของอาคารพักอาศัย
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คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำสมรรถนะแกนกลำง
กลุ่มวิชำภำษำไทย
30000-1101
30000-1102
30000-1103
30000-1104

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มวิชำภำษำต่ ำงประเทศ
กลุ่มภำษำอังกฤษ
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
30000-1202 ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบตั ิงาน
30000-1203 การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
30000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน
30000-1205 การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านสื่ อดิจิทลั
30000-1206 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มภำษำต่ ำงประเทศอื่น
30000-1218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน
30000-1220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
30000-1221 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางาน
30000-1222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทางาน
30000-1224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
30000-1225 การสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทางาน
30000-1226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทางาน
30000-1228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทางาน
30000-1230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทางาน
30000-1232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
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30000-1233
30000-1234
30000-1235
30000-1236
30000-1237
30000-1238
30000-1239
30000-1240
30000-1241
30000-1242
30000-1243

การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทางาน

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

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
30000-1301
30000-1302
30000-1303
30000-1306

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
การวิจยั เบื้องต้น
วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่ อสาร
วิทยาศาสตร์ งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่องานอาชีพ
คณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
สถิติและการวางแผนการทดลอง
แคลคูลสั 1
แคลคูลสั 2
แคลคูลสั 3
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
30000-1401
30000-1402
30000-1403
30000-1404
30000-1405
30000-1406
30000-1407
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กลุ่มวิชำสั งคมศำสตร์
30000-1501
30000-1502
30000-1503

ชีวติ กับสังคมไทย
ศาสตร์พระราชา
การเมืองการปกครองของไทย

3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
30000-1601
30000-1602
30000-1603
30000-1604
30000-1605
30000-1606
30000-1607
30000-1608
30000-1609
30000-1610

การพัฒนาสุ ขภาพ
การคิดอย่างเป็ นระบบ
สุ ขภาวะกายและจิต
คุณภาพชีวติ เพื่อการทางาน
มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
ลีลาศเพื่อพัฒนาสุ ขภาพและบุคลิกภาพ
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
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กลุ่มวิชำภำษำไทย
30000-1101

ทักษะภำษำไทยเชิงวิชำชีพ
3-0-3
(Occupational Thai Language Skills)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจทักษะการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
2. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ประเมิ น ค่ า สารและใช้ภ าษาไทยเป็ นเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารในวิ ช าชี พ
ตามหลักภาษา เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์
3. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับหลักการฟั ง การดู การพู ด การอ่ า น การเขี ย น การวิ เ คราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
2. วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละประเมิ น ค่ า สารในงานอาชี พ จากสื่ อ ประเภทต่ า ง ๆ ตามหลัก ภาษา
เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์
3. พูดนาเสนอข้อมูลเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ
4. เขียนเพื่อติดต่อกิจธุระ บันทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบตั ิงานเชิงวิชาชีพตามหลักการใช้ภาษาไทย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการฟั ง การดู การพูด การอ่านและการเขี ยนภาษาไทย การคิ ดวิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชี พจากสื่ อประเภทต่าง ๆ การพูดนาเสนอข้อมูลเพื่อสื่ อสารในงานอาชี พ
และในโอกาสต่ า ง ๆ การเขี ย นเพื่ อ กิ จ ธุ ร ะ การจดบัน ทึ ก ข้อ มู ล และเขี ย นรายงานการปฏิ บัติ ง านเชิ งวิ ช าชี พ
และจรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
30000-1102

กำรเขียนและกำรพูดเชิงวิชำชีพ
(Occupational Writing and Speaking)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
2. สามารถเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพในรู ปแบบต่าง ๆ
3. มีจรรยาบรรณในการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพตามหลักการ
2. สื บค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
3. วางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพตามหลักการ
4. เขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพในรู ปแบบต่าง ๆ
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การพู ด และการเขี ย นภาษาไทยเชิ ง วิ ช าชี พ เทคนิ ค การเขี ย นและพู ด
เชิ ง วิช าชี พ การสื บค้นข้อมู ล จากแหล่ งที่ หลากหลาย การวางแผนการเขี ย นและการพู ด ภาษาไทยเชิ ง วิช าชี พ
การเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพรู ปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ
30000-1103

กำรฟังและกำรพูดเพื่อพัฒนำบุคลิกภำพ
3-0-3
(Listening and Speaking for Personality Development)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
2. สามารถฟังอย่างลึกซึ้ งและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ
3. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
2. ฟังอย่างลึกซึ้ งและสรุ ปใจความสาคัญจากการฟัง
3. พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการ
4. ใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ หลัก การฟั งและการพู ด ภาษาไทยเพื่ อพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ การฟั งอย่า งลึ ก ซึ้ ง
และสรุ ปใจความสาคัญจากการฟัง เทคนิคและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ มารยาทในการฟัง และการพูด
การพัฒนาบุคลิกภาพในการฟังและการพูด
30000-1104

ทักษะภำษำไทยเชิงสร้ ำงสรรค์
3-0-3
(Creative Thai Language Skills)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และการคิดวิเคราะห์
2. สามารถแสดงความคิดผ่านทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
3. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู การคิดวิเคราะห์ภาษาไทย
2. พูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ
3. วิเคราะห์สุนทรี ยภาพทางภาษาของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทยหรื อเพลงพื้นบ้านจากการฟัง การดู
และการอ่าน
4. นาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาการพูดหรื องานเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการฟั ง การพูด การอ่าน การเขี ยน การดู และการคิ ดวิเคราะห์ภาษาไทย
การฟัง การดู และการอ่านเพื่อวิเคราะห์สุนทรี ยภาพทางภาษาจากวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทย หรื อเพลงพื้นบ้าน
การแสดงความคิดด้วยการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรู ปแบบต่าง ๆ การนาความรู ้ ที่ได้จากการศึกษาการพูด
หรื องานเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

กลุ่มวิชำภำษำต่ ำงประเทศ
กลุ่มภำษำอังกฤษ
30000-1201

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่ อสำร
2-2-3
(English for Communication)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
2. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
3. อ่าน และสรุ ปใจความสาคัญของข้อมูลจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์
4. เขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื่ อสังคมออนไลน์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน
การสอบถามและให้ข ้อมู ล บุ ค คล สถานที่ เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศัพ ท์ การอ่ า นข้อ มู ล
จากสื่ อสิ่ งพิ มพ์ และสื่ อออนไลน์ การเขี ยนข้อมูลบุคคล บันทึ ก และข้อความบนสื่ อสังคมออนไลน์ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
30000-1202

ภำษำอังกฤษสำหรับกำรปฏิบัติงำน
(English -on-the-Job)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติ และกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1-2-2

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

41
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน
2. พูดสื่ อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
3. อ่านเอกสาร คู่มือการปฏิบตั ิงาน
4. เขียนรายงานการปฏิบตั ิงานและโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5. นาเสนอขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขี ยนภาษาอังกฤษในการปฏิ บตั ิ งาน การให้ขอ้ มูล
หรื อ ค าแนะน าเกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ง าน การอ่ า นเอกสาร คู่ มื อ การอ่ า นและโต้ต อบจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
หรื อสื่ อสังคมออนไลน์ การนาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ
30000-1203

กำรสนทนำภำษำอังกฤษในสถำนประกอบกำร
1-2-2
(English Conversation in the Workplace)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจรู ปแบบและวิธีการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในสถานประกอบการ
3. มีเจตคติ และกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
2. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
3. ให้ขอ้ มูลทางธุรกิจ สิ นค้าหรื อบริ การของสถานประกอบการ
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บัติ การสนทนาในสถานประกอบการเกี่ ย วกับเรื่ องราว เหตุ การณ์ กฎ ระเบี ยบ สถานที่
ตาแหน่ ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ข้อมูลทางธุ รกิ จ สิ นค้าและบริ การ การรายงานข้อมูล การอธิ บายขั้นตอนการ
ปฏิ บัติ งาน การแลกเปลี่ ย นข้อมู ล การแสดงความคิ ดเห็ น และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อพัฒนาทักษะ
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

30000-1204

ภำษำอังกฤษโครงงำน
(English Project Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการทาโครงงาน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดทาโครงงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดทาโครงงาน
2. เขียนโครงร่ างของโครงงาน
3. เขียนรายงานผลของโครงงาน
4. นาเสนอโครงงานโดยใช้สื่อประกอบ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการทาโครงงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ยวกับการฟั ง พูด อ่านและเขี ยนภาษาอังกฤษในการจัดทาโครงงาน การเลื อกหัวข้อ
การศึ กษา สื บค้น และบันทึ กข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้อง การเขี ยนโครงร่ าง (Proposal) ของโครงงาน การจัดทาโครงงาน
การรายงานผล การจัดทาสื่ อประกอบการนาเสนอ การนาเสนอโครงงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษในการทาโครงงาน
30000-1205

กำรเรียนภำษำอังกฤษผ่ ำนสื่ อดิจทิ ัล
(English Learning through Digital Media)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจวิธีการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านสื่ อดิจิทลั
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือในการสื บค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านสื่ อดิจิทลั
2. สื บค้นข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านสื่ อดิจิทลั
3. เลือกใช้และเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านสื่ อดิจิทลั ด้วยตนเอง

0-2-1

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ยวกับการฟั ง พู ด อ่ านและเขี ยนภาษาอังกฤษผ่า นสื่ อดิ จิท ัลที่ หลากหลาย การเรี ย น
จากแอพพลิเคชัน่ เว็บไซต์ บทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ หลักสู ตรออนไลน์ และสื่ อสังคมออนไลน์ ในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
30000-1206

ภำษำอังกฤษเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
(English for Industrial Technology)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. สนทนาในสถานการณ์งานอาชีพด้านอุตสาหกรรมตามมารยาทสังคม
3. พูดแสดงขั้นตอนการปฏิบตั ิงานช่างอุตสาหกรรม
4. สรุ ปใจความสาคัญเรื่ องที่อ่านเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์
5. เขียนบันทึก และรายงานการปฏิบตั ิงานในงานช่างอุตสาหกรรม
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาอัง กฤษเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
ค าศัพ ท์เ ทคนิ ค การสนทนาในสถานการณ์ งานอาชี พ ด้า นอุตสาหกรรม การพู ด แสดงขั้นตอนการปฏิ บัติ งาน
ช่างอุตสาหกรรม การสาธิ ตและการนาเสนอ การอ่านข้อมูล เอกสาร คู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบตั ิ คาเตือน และข้อ
ห้า มเพื่ อความปลอดภัย การเขี ย นบันทึ ก รายงานการปฏิ บัติ งาน ข้อความบนสื่ อสั งคมออนไลน์ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

กลุ่มภำษำต่ ำงประเทศอื่น
30000-1218

ภำษำและวัฒนธรรมจีน
2-0-2
(Chinese Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. ใช้ภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาความรู ้ เบื้ อ งต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมจี น ระบบเสี ย งและไวยากรณ์
ภาษาจีนกลาง ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนอักษร คา วลี และประโยคภาษาจีน การอ่าน และการ
เขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1219

กำรสนทนำภำษำจีนเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(Chinese Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนเพื่อการทางาน
2. สามารถนาภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาจีนเพื่อการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการสนทนาภาษาจี นกลางเพื่ อการทางาน การถามตอบเกี่ ยวกับตนเอง และผูอ้ ื่ น
การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ ยวกับหน้าที่ ความรั บผิดชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ นค้า และบริ การ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน คาแนะนา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีน เพื่อการทางาน
30000-1220

ภำษำและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2-0-2
(Japanese Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2. สามารถนาภาษาญี่ปุ่นไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมญี่ ปุ่น ระบบเสี ยงและไวยากรณ์
ภาษาญี่ ปุ่ น ปฏิ บัติ ก ารฝึ กทัก ษะการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นอัก ษร ค า วลี และประโยคภาษาญี่ ปุ่ น การอ่ า น
และเขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1221

กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(Japanese Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาญี่ปุ่นไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการสนทนาภาษาญี่ ปุ่นเพื่ อการทางาน การถามตอบเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่ น
การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ นค้าและบริ การ
ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง าน ค าแนะน า การเดิ น ทาง และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพัฒ นาทัก ษะภาษาญี่ ปุ่ น
เพื่อการทางาน
30000-1222

ภำษำและวัฒนธรรมเกำหลี
2-0-2
(Korean Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. สามารถนาภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ระบบเสี ยง และไวยากรณ์
ภาษาเกาหลี ปฏิ บ ัติ การฝึ กทักษะการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นอัก ษร ค า วลี และประโยคภาษาเกาหลี การอ่ า น
และเขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1223

กำรสนทนำภำษำเกำหลีเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(Korean Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเกาหลีสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาเกาหลีในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่ อการทางาน การถามตอบเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่ น
การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ นค้าและบริ การ
ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง าน ค าแนะน า การเดิ น ทาง และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพัฒ นาทัก ษะภาษาเกาหลี
เพื่อการทางาน
30000-1224

ภำษำและวัฒนธรรมเวียดนำม
2-0-2
(Vietnamese Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2. สามารถนาภาษาเวียดนามไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมเวียดนาม
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมเวี ย ดนาม ระบบเสี ยง
และไวยากรณ์ ภาษาเวียดนาม ปฏิ บตั ิ การฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขี ยนอักษร คา วลี และประโยค ภาษา
เวียดนาม การสนทนาในชี วิตประจาวัน การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาเวียดนาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1225

กำรสนทนำภำษำเวียดนำมเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(Vietnamese Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเวียดนามสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาเวียดนามไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาเวียดนามในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนามเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ การสนทนาภาษาเวี ย ดนามเพื่ อ การท างาน การถามตอบเกี่ ย วกับ ตนเอง
และผูอ้ ื่ น การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ ยวกับหน้าที่ ความรั บผิดชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ นค้า
และบริ ก าร ขั้น ตอนการปฏิ บัติ ง าน ค าแนะน า การเดิ น ทาง และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาเวียดนามเพื่อการทางาน
30000-1226

ภำษำและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
2-0-2
(Indonesian Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
2. สามารถนาภาษาอินโดนีเซี ยไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาอินโดนีเซี ยในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซีย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษา และวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย ระบบเสี ยง และไวยากรณ์
ภาษาอิ นโดนี เซี ย ปฏิ บตั ิ การฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขี ยนอักษร คา วลี และประโยคภาษาอิ นโดนี เซี ย การ
สนทนาในชีวิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซี ย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1227

กำรสนทนำภำษำอินโดนีเซียเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(Indonesian Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอินโดนีเซี ยสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาอินโดนีเซี ยไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาอินโดนีเซี ยในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาอินโดนีเซี ยเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ การสนทนาภาษาอิ น โดนี เ ซี ย เพื่ อ การท างาน การถามตอบเกี่ ย วกับ ตนเอง
และผูอ้ ื่ น การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ ยวกับหน้าที่ ความรั บผิดชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ นค้า
และบริ ก าร ขั้น ตอนการปฏิ บัติ ง าน ค าแนะน า การเดิ น ทาง และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาอินโดนีเซี ยเพื่อการทางาน
30000-1228

ภำษำและวัฒนธรรมมำเลเซีย
2-0-2
(Malaysian Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
2. สามารถนาภาษามาเลเซี ยไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษามาเลเซี ยในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจาวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียในชีวิตประจาวัน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชนภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ยระบบเสี ยงและไวยากรณ์ ภาษามาเลเซี ย
ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั งพูด อ่านและเขียนอักษรคา วลี และประโยคภาษามาเลเซี ยการสนทนาในชีวิตประจาวันการอ่านข้อความ
เรื่ องสั้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษามาเลเซี ย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1229

กำรสนทนำภำษำมำเลเซียเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(Malaysian Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษามาเลเซี ยสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษามาเลเซี ยไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษามาเลเซี ยในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษามาเลเซี ยเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษามาเลเซี ยเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับการสนทนาภาษามาเลเซี ยเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น
การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ นค้าและบริ การ
ขั้นตอนการปฏิ บัติ งาน ค าแนะนา การเดิ นทาง และการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศพัฒนาทักษะภาษามาเลเซี ย
เพื่อการทางาน
30000-1230

ภำษำและวัฒนธรรมพม่ ำ
2-0-2
(Burmese Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2. สามารถนาภาษาพม่าไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมพม่า
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจาวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาพม่า
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ระบบเสี ยงและไวยากรณ์
ภาษาพม่า ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนอักษร คา วลี และประโยคภาษาพม่า การอ่าน และเขียน
ข้อความ การสนทนาในชีวิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาพม่า
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1231

กำรสนทนำภำษำพม่ ำเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(Burmese Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพม่าสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาพม่าไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาพม่าในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพม่าเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ย วกับการสนทนาภาษาพม่ าเพื่ อการทางาน การถามตอบเกี่ ยวกับ ตนเองและผูอ้ ื่ น
การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ นค้าและบริ การ
ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง าน ค าแนะน า การเดิ น ทาง และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพัฒ นาทัก ษะภาษาพม่ า
เพื่อการทางาน
30000-1232

ภำษำและวัฒนธรรมเขมร
2-0-2
(Khmer Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมเขมร
2. สามารถนาภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมเขมร
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจาวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเขมร
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเขมร ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ภาษา
เขมร ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คา วลี และประโยคภาษาเขมร การอ่านและเขียนข้อความ
การสนทนาในชีวิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเขมร
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1233

กำรสนทนำภำษำเขมรเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(Khmer Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเขมรสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาเขมรในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมรเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการสนทนาภาษาเขมรเพื่ อการทางาน การถามตอบเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่ น
การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ นค้าและบริ การ
ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง าน ค าแนะน า การเดิ น ทาง และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพัฒ นาทัก ษะภาษาเขมร
เพื่อการทางาน
30000-1234

ภำษำและวัฒนธรรมลำว
2-0-2
(Laotian Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมลาว
2. สามารถนาภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมลาว
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาลาว
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมลาว ระบบเสี ยงและไวยากรณ์
ภาษาลาว ปฏิ บัติ ก ารฝึ กทัก ษะการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นอัก ษร ค า วลี และประโยคภาษาลาว การอ่ า น
และเขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาลาว
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30000-1235

กำรสนทนำภำษำลำวเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(Laotian Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาลาวสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาลาวในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาลาวเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาวเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับการสนทนาภาษาลาวเพื่ อการทางาน การถามตอบเกี่ ย วกับ ตนเองและผูอ้ ื่ น
การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ นค้าและบริ การ
ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง าน ค าแนะน า การเดิ น ทาง และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพัฒ นาทัก ษะภาษาลาว
เพื่อการทางาน
30000-1236

ภำษำและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
2-0-2
(Filipino Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
2. สามารถนาภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาฟิ ลิปปิ นส์ในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจาวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมฟิ ลิ ป ปิ นส์ ระบบเสี ย ง
และไวยากรณ์ภาษาฟิ ลิปิโน ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนอักษร คา วลี และประโยคภาษาฟิ ลิปิโน
การอ่าน และเขี ยนข้อความ การสนทนาในชี วิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อพัฒนาทักษะ
ภาษาฟิ ลิปิโน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1237

กำรสนทนำภำษำฟิ ลิปิโนเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(Filipino Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น
การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ นค้าและบริ การ
ขั้นตอนการปฏิ บัติ งาน ค าแนะนา การเดิ นทาง และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิ ปิโน
เพื่อการทางาน
30000-1238

ภำษำและวัฒนธรรมรัสเซีย
2-0-2
(Russian Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมรัสเซี ย
2. สามารถนาภาษารัสเซี ยไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษารัสเซีย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซี ย ระบบเสี ยง และไวยากรณ์
ภาษารั ส เซี ย ปฏิ บัติ การฝึ กทักษะการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นอักษร ค า วลี และประโยคภาษารั ส เซี ย การอ่ า น
และเขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษารัสเซี ย
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30000-1239

กำรสนทนำภำษำรัสเซียเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(Russian Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซี ย
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษารัสเซียสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษารัสเซี ยไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษารัสเซี ยในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษารัสเซี ยเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซียเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการสนทนาภาษารัสเซี ยเพื่ อการทางาน การถามตอบเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่ น
การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ นค้าและบริ การ
ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง าน ค าแนะน า การเดิ น ทาง และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพัฒนาทัก ษะภาษารั ส เซี ย
เพื่อการทางาน
30000-1240

ภำษำและวัฒนธรรมเยอรมัน
2-0-2
(German Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจภาษา และวัฒนธรรมเยอรมัน
2. สามารถนาภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนลีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมเยอรมั น ระบบเสี ยง
และไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คา วลี และประโยคภาษาเยอรมัน
การอ่าน และเขี ยนข้อความ การสนทนาในชี วิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อพัฒนาทัก ษ ะ
ภาษาเยอรมัน
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30000-1241

กำรสนทนำภำษำเยอรมันเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(German Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมันสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาเยอรมันในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการสนทนาภาษาเยอรมันเพื่ อการทางาน การถามตอบเกี่ ยวกับตนเอง และผูอ้ ื่ น การให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับสถานที่ทางาน การสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน คาแนะนา
การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการทางาน
30000-1242

ภำษำและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2-0-2
(French Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2. สามารถนาภาษาฝรั่งเศสไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมฝรั่ ง เศส ระบบเสี ยง
และไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนอักษร คา วลี และประโยคภาษาฝรั่งเศส
การอ่าน และเขี ยนข้อความ การสนทนาในชี วิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อพัฒนาทัก ษะ
ภาษาฝรั่งเศส
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30000-1243

กำรสนทนำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(French Conversation for Work)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาฝรั่งเศสไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาฝรั่งเศสในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทางานการถามตอบเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
สถานที่ทางานการสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบกฎ ระเบียบสิ นค้าและบริ การขั้นตอนการปฏิบตั ิงานคาแนะนาการเดินทาง
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทางาน
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กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
30000-1301

กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำนและสิ่ งแวดล้ อม
2-2-3
(Natural Resource, Energy and Environmental Management)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. สามารถคานวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในงาน
อาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้อ ม นิ เ วศวิ ท ยา แร่ ธ าตุ พลัง งาน ปิ โตรเลี ย ม
และผลิ ตภัณ ฑ์ สารเคมี ในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละพลัง งาน
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
2. คานวณข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานตามหลักการและทฤษฎี
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเกี่ ยวกับทรั พยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่ งแวดล้อมตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เรื่ องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม เกี่ ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ ง แวดล้อ ม นิ เ วศวิ ท ยา แร่ ธ าตุ พลัง งาน ปิ โตรเลี ย มและผลิ ต ภัณ ฑ์ สารเคมี ใ นอุ ต สาหกรรม ผลกระทบ
จากการใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละพลัง งาน การอนุ รั ก ษ์แ ละการจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ การอนุ รั ก ษ์
และการจัดการพลังงาน และสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
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30000-1302

กำรวิจยั เบื้องต้ น
2-2-3
(Introduction to Research)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจยั เบื้องต้น
2. สามารถเขียนโครงร่ างการวิจยั วางแผนดาเนินการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปและเขียนรายงานการวิจยั
3. มีเจตคติที่ดีต่อการวิจยั และและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานวิจยั
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีดาเนินการวิจยั เบื้องต้น
2. เขียนโครงร่ างการวิจยั
3. วางแผนการดาเนินการวิจยั
4. รวบรวม วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล
5. สรุ ปผลการวิจยั
6. เขียนรายงานการวิจยั
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ ข้ ัน ตอนและวิ ธี ก ารด าเนิ น การวิ จัย เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ความหมายและความส าคัญ
ของการวิจยั ประเภทของงานวิจยั การเลื อกหัวข้อ กาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจยั การกาหนด
สมมติ ฐาน การเขี ยนโครงร่ างการวิจยั สถิ ติการวิจยั การสร้ างเครื่ องมื อรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมู ล
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การสรุ ปผลการวิจยั และการเขียนรายงานการวิจยั
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30000-1303

วิทยำศำสตร์ งำนไฟฟ้ ำ อิเล็กทรอนิกส์ และกำรสื่ อสำร
2-2-3
(Science for Electrical, Electronic and Communication Works)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่ อสาร
2. สามารถค านวณ ทดลอง แก้ ปั ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่ อสาร
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่ อสาร และกิจนิสยั ที่ดีในงานอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ เวกเตอร์ แรง และสมดุ ลของแรง คลื่ น แม่ เ หล็กไฟฟ้ า สนามแม่ เ หล็กไฟฟ้ า
สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และไฟฟ้าเคมี
2. ค านวณข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เวกเตอร์ แรง คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า สนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า สารละลาย
ตามหลักการและทฤษฎี
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เกี่ ยวกับแรงและสมดุ ลของแรง คลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า สารละลาย
ปฏิกิริยาเคมี และไฟฟ้าเคมี ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เรื่ องวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่ อสารในงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ วิ ท ยาศาสตร์ งานไฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และการสื่ อสาร เกี่ ย วกั บ เวกเตอร์
แรงและสมดุ ล ของแรง คลื่ น แม่ เ หล็ก ไฟฟ้ า สนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า สารละลาย ปฏิ กิ ริ ย าเคมี และไฟฟ้ า เคมี
และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง
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30000-1306

วิทยำศำสตร์ งำนก่ อสร้ ำงและตกแต่ งภำยใน
2-2-3
(Science for Construction and Interior Design)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน
2. สามารถค านวณ ทดลอง แก้ ปั ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน และกิจนิสยั ที่ดีในงานอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับเวกเตอร์ แรงและสมดุ ลของแรง การเคลื่ อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัม
สมบัติ ข องแข็ ง ของเหลวและแก๊ ส ความร้ อ น และการถ่ า ยโอนความร้ อ น ปริ ม าณสารสัมพันธ์
สารละลายพอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์
2. คานวณข้อมูลเกี่ ย วกับเวกเตอร์ แรงและสมดุ ลของแรง การเคลื่ อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัม
สมบัติ ข องแข็ ง ของเหลวและแก๊ ส การถ่ า ยโอนความร้ อ น ปริ มาณสารสั ม พัน ธ์ สารละลาย
ตามหลักการและทฤษฎี
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปั ญ หา เกี่ ย วกับ เวกเตอร์ แรงและสมดุ ล ของแรง การเคลื่ อ นที่
งานและพลัง งาน โมเมนตัม สมบัติ ข องแข็ ง ของเหลวและแก๊ ส ความร้ อ น และการถ่ า ยโอน
ความร้อน ปริ มาณสารสัมพันธ์ สารละลาย พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เรื่ องวิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในในงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ วิทยาศาสตร์ งานก่ อสร้ างและตกแต่ งภายในเกี่ ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุ ลของแรง
การเคลื่ อ นที่ งานและพลัง งาน โมเมนตัม สมบัติ ข องแข็ ง ของเหลวและแก๊ ส ความร้ อ น และการถ่ า ยโอน
ความร้อน ปริ มาณสารสัมพันธ์ สารละลาย พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง
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กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
30000-1401

คณิตศำสตร์ และสถิตเิ พื่องำนอำชีพ
3-0-3
(Mathematics and Statistics for Careers)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจสถิติพ้ืนฐาน ตรรกศาสตร์ และกาหนดการเชิงเส้น
2. สามารถนาความรู ้เกี่ยวกับสถิติพ้ืนฐาน ตรรกศาสตร์ และกาหนดการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ใช้ค่ากลาง และการวัดการกระจายตามลักษณะของข้อมูล
2. ใช้ค่ามาตรฐานในการเปรี ยบเทียบข้อมูล
3. ประยุกต์ตรรกศาสตร์ในการให้เหตุผลจากสถานการณ์ที่กาหนด
4. ประยุกต์กาหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เ กี่ ย วกับสถิ ติ พ้ื นฐาน ตรรกศาสตร์ และกาหนดการ
เชิงเส้น และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
30000-1402

คณิตศำสตร์ เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิด
3-0-3
(Mathematics for Thinking Skills Development)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
2. สามารถนาความรู ้เกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
2. ให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
3. สื่ อสารสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์และนาเสนอข้อมูลในงานอาชีพ
4. เชื่อมโยงความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
5. ประยุกต์ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ย วกั บ การฝึ กทั กษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ ทักษะการแก้ปั ญ หา ทักษะ
การให้เ หตุ ผ ล ทักษะในการสื่ อ สารและสื่ อความหมายทางคณิ ต ศาสตร์ ทักษะในการเชื่ อมโยงความรู ้ ต่ า ง ๆ
ทางคณิ ตศาสตร์ และทักษะการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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30000-1403

สถิตแิ ละกำรวำงแผนกำรทดลอง
3-0-3
(Statistics and Experimental Design)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจสถิ ติ พ้ื น ฐาน การประมาณค่ า การทดสอบสมมติ ฐ าน การวิ เ คราะห์ ความแปรปรวน
การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการวางแผนการทดลอง
2. สามารถน าความรู ้ เกี่ ยวกับ สถิ ติ พ้ื นฐาน การประมาณค่ า การทดสอบสมมติ ฐ าน การวิ เ คราะห์
ความแปรปรวน การใช้โ ปรแกรมส าเร็ จรู ปในการวิเ คราะห์ข ้อ มู ล และการวางแผนการทดลอง
ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ใช้ค่ากลางและการวัดการกระจายตามลักษณะของข้อมูล
2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร
3. ทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร
4. วิเคราะห์ความแปรปรวนของประชากร
5. ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่กาหนด
6. ประยุกต์การวางแผนการทดลองในงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เ กี่ ย วกับ สถิ ติพ้ื นฐาน การประมาณค่ า การทดสอบ
สมมติ ฐาน การวิเ คราะห์ความแปรปรวน การใช้โ ปรแกรมส าเร็ จรู ปในการวิเ คราะห์ขอ้ มู ล และการวางแผน
การทดลอง และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
30000-1404

แคลคูลสั 1
3-0-3
(Calculus 1)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจความคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกับทฤษฏี บททวินามเศษส่ วนย่อย ลิ มิตและความต่ อเนื่ องของฟั งก์ชัน
อนุ พนั ธ์ฟังก์ชันพี ชคณิ ตอนุ พนั ธ์ฟังก์ชันอดิ ศยั การประยุกต์ของอนุ พนั ธ์อินทิ กรั ลฟั งก์ชันพี ช คณิ ต
อินทิกรัลฟังก์ชนั อดิศยั และอินทิกรัลจากัดเขต
2. สามารถนาความรู ้ เรื่ องทฤษฏี บททวินามเศษส่ วนย่อย ลิ มิตและความต่ อเนื่ องของฟั งก์ชันอนุ พนั ธ์
ของฟังก์ชนั อินทิกรัลของฟังก์ชนั และอินทิกรัลจากัดเขตไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการกระจายทวินาม และเศษส่ วนย่อย
2. ดาเนินการเกี่ยวกับลิมิต และตรวจสอบความต่อเนื่อง และอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชนั
3. ดาเนินการเกี่ยวกับอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต และฟังก์ชนั อดิศยั
4. ดาเนินการเกี่ยวกับอนุพนั ธ์อนั ดับสู ง และประยุกต์อนุพนั ธ์ในงานอาชีพ
5. ดาเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั
6. ดาเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลจากัดเขต และประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและฝึ กทัก ษะการคิ ดค านวณ และการแก้ปั ญหาเกี่ ย วกับทฤษฏี บ ททวิ น ามเศษส่ ว นย่ อ ย ลิ มิ ต
และความต่ อเนื่ องของฟั งก์ชันอนุ พ นั ธ์ ฟั งก์ชันพี ชคณิ ต และฟั งก์ชันอดิ ศยั การประยุกต์ของอนุ พ นั ธ์อินทิ กรั ล
ฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั อินทิกรัลจากัดเขตและการประยุกต์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
30000-1405

แคลคูลสั 2
3-0-3
(Calculus 2)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1404 แคลคูลสั 1
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกับ เทคนิ ค การอิ นทิ เกรตอิ นทิ กรั ลไม่ ตรงแบบเรขาคณิ ตวิ เคราะห์
ในปริ ภู มิ ส ามมิ ติ ฟั งก์ ชั น หลายตั ว แปร ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ องของฟั งก์ ชั น หลายตั ว แปร
การหาอนุพนั ธ์ยอ่ ย และอินทิกรัลหลายชั้น
2. สามารถนาความรู ้เรื่ องเทคนิคอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิ ตวิเคราะห์ในปริ ภูมิสามมิติ ฟังก์ชนั
หลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเนื่ องของฟั งก์ชนั หลายตัวแปร การหาอนุพนั ธ์ยอ่ ย และอินทิกรัลหลายชั้น
ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ดาเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ
2. ดาเนินการเกี่ยวกับระบบพิกดั ฉากในปริ ภูมิสามมิติ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับฟังก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
4. ดาเนินการเกี่ยวกับอนุพนั ธ์ยอ่ ยของฟังก์ชนั หลายตัวแปร และประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
5. ดาเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลหลายชั้น และประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและฝึ กทักษะการคิ ดคานวณ และการแก้ปัญหาเกี่ ยวกับเทคนิ คการอิ นทิ เกรทอิ นทิ กรั ลไม่ ตรงแบบ
เรขาคณิ ตวิ เ คราะห์ ใ นปริ ภู มิส ามมิ ติ ฟั งก์ชันหลายตัว แปร ลิ มิต และความต่ อเนื่ องของฟั งก์ชัน หลายตัว แปร
การหาอนุพนั ธ์ยอ่ ย อินทิกรัลหลายชั้น และการประยุกต์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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30000-1406

แคลคูลสั 3
(Calculus 3)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1405 แคลคูลสั 2

3-0-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกับ ล าดับ อนุ ก รมสมการเชิ ง อนุ พ ัน ธ์ เ ชิ ง เส้ น อัน ดับ หนึ่ ง สมการ
เชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับ n และการแปลงลาปลาซ
2. สามารถนาความรู ้เรื่ องลาดับ อนุกรมสมการเชิ งอนุพนั ธ์เชิ งเส้นอันดับหนึ่ งสมการเชิ งอนุพนั ธ์เชิ งเส้น
อันดับ n และการแปลงลาปลาซไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ดาเนินการเกี่ยวกับลาดับ
2. ดาเนินการเกี่ยวกับอนุกรม
3. ดาเนินการเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่งและอันดับ n
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการแปลงลาปลาซ
5. ประยุกต์สมการเชิงอนุพนั ธ์ในงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและฝึ กทักษะการคิ ดคานวณ และการแก้ปัญหาเกี่ ยวกับลาดับ อนุ กรม สมการเชิ งอนุ พนั ธ์เชิ งเส้ น
อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับ n การแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
30000-1407

คณิตศำสตร์ อุตสำหกรรม
3-0-3
(Industrial Mathematics)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกับ เมทริ กซ์ ดี เ ทอร์ มิแ นนต์ เส้นตรง ภาคตัด กรวย ฟั งก์ชันพี ช คณิ ต
และฟังก์ชนั อดิศยั
2. สามารถดาเนิ นการเกี่ ยวกับเมทริ กซ์ ดี เทอร์ มิแนนต์ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ฟั งก์ชนั พีชคณิ ต ฟั งก์ชนั
อดิศยั และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ดาเนินการเกี่ยวกับเมทริ กซ์ และอินเวอร์สการคูณของเมทริ กซ์จากเงื่อนไขที่กาหนด
2. หาค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริ กซ์จากเงื่อนไขที่กาหนด
3. ประยุกต์การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริ กซ์และดีเทอร์มิแนนต์ในงานอาชีพ
4. คานวณหาระยะทาง จุดกึ่งกลาง และความชันของเส้นตรงจากเงื่อนไขที่กาหนด
5. สร้างสมการเส้นตรงในรู ปทัว่ ไป และประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
6. สร้างสมการ เขียนกราฟ และวิเคราะห์หาส่ วนประกอบของภาคตัดกรวยจากสมการที่กาหนด
7. ดาเนินการเกี่ยวกับฟังก์ชนั พีชคณิ ต และฟังก์ชนั อดิศยั จากเงื่อนไขที่กาหนด
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและฝึ กทัก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ เ กี่ ย วกับ เมทริ กซ์ ดี เ ทอร์ มิ แ นนต์ ภาคตัด กรวย
ฟังก์ชนั พีชคณิ ต และฟังก์ชนั อดิศยั และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

กลุ่มวิชำสั งคมศำสตร์
30000-1501

ชีวติ กับสั งคมไทย
3-0-3
(Life and Thai Society)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับสังคม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย
2. สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย
3. ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับสังคม วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิ บาล หลักธรรม ในการพัฒนา
งาน พัฒ นาคนและสังคม สันติ วฒ
ั นธรรม ความเป็ นพลเมื องดี เศรษฐกิ จพอเพี ย ง ปั ญหาการทุ จริ ต
และความร่ วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยกับสังคมโลก
3. ประยุกต์ใช้ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ศาสนธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภู มิปัญญาไทย
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในการป้ อ งกั น และแก้ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ปั ญ หาสั ง คม การด าเนิ น ชี วิ ต
ตามบทบาทหน้าที่การเป็ นพลเมืองดี
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สั ง คม การจัด ระเบี ย บทางสั ง คม ศิ ล ปวัฒ นธรรมประเพณี และภู มิ ปั ญ ญาของไทย
หลักธรรมาภิ บาล หลักธรรมเพื่อพัฒนาคน พัฒนางานและสังคม สันติ วฒั นธรรม ความเป็ นพลเมืองดี เศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ความร่ วมกับ ประเทศต่ า งๆ ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และสิ่ ง แวดล้อ ม
เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย และสังคมโลก
30000-1502

ศำสตร์ พระรำชำ
(The King’s Philosophy)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการของศาสตร์พระราชา
2. ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการของศาสตร์พระราชา
2. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิต
3. ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชี พ
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ย วกับ หลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง วิ ธีการของศาสตร์ พ ระราชา การประยุกต์ศ าสตร์
พระราชาในการดาเนิ นชี วิต หลักการทรงงาน และพระบรมราโชบาย/พระราชปณิ ธานตามรอยด้านการศึ กษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
30000-1503

กำรเมืองกำรปกครองของไทย
3-0-3
(Thai Politics and Administration)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจวิวฒั นาการการเมืองการปกครองของไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริ ต แนวทาง
การแก้ไข และการพัฒนาประเทศ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
2. สามารถปฏิ บตั ิ ตนเป็ นพลเมืองดี ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข ภายใต้หลักสุ จริ ตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการมี ส่วนร่ วมทางการเมื องการปกครอง การแก้ไขปั ญหาทางการเมือง
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต และการพัฒ นาประเทศ ตามหลัก การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิวฒั นาการการเมืองการปกครองไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริ ต
แนวทางการแก้ไ ข และการพัฒ นาประเทศตามหลัก การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2. มีส่วนร่ วมในการเมื องการปกครอง การแก้ไขปั ญหาทางการเมือง ปั ญหาการทุจริ ต และการพัฒนา
ประเทศตามสิ ทธิ บทบาทหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ตามแบบอย่างของพลเมืองที่ดี ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยง และตามหลักการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
3. ปฏิ บัติ ต นเป็ นพลเมื อ งดี ต ามหลัก การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อัน มี พ ระมหากษัต ริ ย์
ทรงเป็ นประมุข ภายใต้หลักสุ จริ ต และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ วิ ว ฒ
ั นาการการเมื อ งการปกครองไทยสมัย สุ โ ขทัย อยุ ธ ยา ธนบุ รี และรั ต นโกสิ นทร์
ถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การเมืองการปกครองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
ถึงปั จจุบนั วิกฤตทางการเมืองและสังคม พ.ศ. 2475 ถึงปั จจุบนั การบริ หารราชการแผ่นดิ น นโยบายการบริ หาร
ประเทศของรั ฐ บาล พรรคการเมื อ ง การเลื อกตั้ง องค์กรอิ ส ระตามรั ฐธรรมนู ญ แนวนโยบายพื้ นฐานแห่ งรั ฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ การบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดีภายใต้
หลักสุ จริ ต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิกฤตเศรษฐกิจ และปัญหา การทุจริ ต
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กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
30000-1601

กำรพัฒนำสุ ขภำพ
2-0-2
(Health Improvement)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเทคนิควิธีและทักษะการพัฒนาสุ ขภาพในการดารงชีวิต
2. สามารถปฏิบตั ิงานภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและจัดการกับปัญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
3. มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม จิ ตสาธารณะและหลักการด าเนิ นชี วิ ตตามหลักของปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง
และเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิควิธีและทักษะการพัฒนาสุ ขภาพในการดารงชีวิต
2. วิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลกระทบกับสุ ขภาพของตนเอง
3. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
4. ปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
5. แก้ปัญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
6. ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์และไตร่ ตรองอย่างเป็ นระบบในการทางาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีและทักษะการพัฒนาสุ ขภาพ สิ่ งคุกคามสุ ขอนามัยในการดารงชีวิต และการทางาน
การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการทางาน สารเสพติ ด โภชนาการกับการเกิ ดกลุ่ มโรค NCD ปฏิ บัติ การช่ วยฟื้ นคื นชี พ
ขั้นพื้นฐาน ภัยคุกคามรู ปแบบใหม่ สิ ทธิ และระบบการบริ การสุ ขภาพ สุ ขภาพผูบ้ ริ โภค ทักษะการแก้ปัญหา/ข้อ
ขัดแย้งอย่างสันติวิธี กระบวนการคิด วิเคราะห์ และไตร่ ตรองอย่างเป็ นระบบ
30000-1602

กำรคิดอย่ ำงเป็ นระบบ
2-0-2
(Systematic Thinking)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถคิ ด อย่ า งเป็ นระบบในการจั ด ล าดั บ งาน การตั ด สิ นใจ การจั ด การกั บ ความเสี่ ยง
และการแก้ปัญหา
3. มีเจตคติ และกิจนิสยั ที่ดีในการดาเนินชีวิต และประกอบอาชีพด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ
2. ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบ
3. วิเคราะห์การตัดสิ นใจและผลที่ตามมา
4. ประยุกต์ใช้เทคนิคการคิดอย่างเป็ นระบบในการแก้ปัญหา
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการพื้ นฐานในการคิ ดอย่างเป็ นระบบ ประเภทและวัตถุประสงค์
ของคาถามที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนและแนวคิ ดของกระบวนการประเมิ นสถานการณ์ การวิเคราะห์
การตัด สิ น ใจปั ญ หาที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ นโดยใช้ทัก ษะกระบวนการกลุ่ ม การะบวนการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
กระบวนการสื บค้น กระบวนการมีส่วนร่ วม และการตั้งคาถาม
30000-1603

สุ ขภำวะกำยและจิต
2-0-2
(Healthy Body and Mind)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางพลศึกษา สุ ขศึกษาและนันทนาการที่ส่งเสริ มสุ ขภาวะกายและจิต
2. สามารถใช้กิ จ กรรมทางพลศึ ก ษา สุ ข ศึ ก ษาและนัน ทนาการเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะชี วิ ต และสุ ข ภาพ
ของตนเอง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสาธารณะและหลักการดาเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางพลศึกษา สุ ขศึกษาและนันทนาการที่ส่งเสริ มสุ ขภาวะกายและจิต
2. เลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสุ ขภาพเหมาะสมกับตนเอง
3. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
4. ปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
5. เป็ นผูน้ าและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพที่สมั พันธ์กบั ชุมชน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางพลศึกษา สุ ขศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรม พัฒนาทักษะ
ชี วิตและสุ ขภาพ การจัดกิจกรรมเสริ มสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ครอบครัว เพื่อนและสังคม สิ่ งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง
กับสุ ขภาพ กระบวนการเรี ย นรู ้ เรื่ องเพศ สารเสพติ ด อุบตั ิ ภยั โภชนาการ กับการเกิ ด กลุ่ มโรค NCD สุ ขภาพ
ผูบ้ ริ โภค การปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพที่สมั พันธ์กบั ชุมชน
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30000-1604

คุณภำพชีวติ เพื่อกำรทำงำน
2-0-2
(Quality of Life at Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัย สุ ขอนามัย และสิ่ งแวดล้อมในการทางาน และความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. สามารถจัดการปัญหาโดยสันติวิธีและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
3. มี คุณธรรม จริ ยธรรม จิ ตสาธารณะและหลักการดาเนิ นชี วิตสอดคล้องตามหลักของปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับปัจจัย สุ ขอนามัยและสิ่ งแวดล้อมในการทางาน
2. วิเคราะห์ความต้องการของตนเองเพื่อวางเป้าหมายชีวิต
3. มีทกั ษะการเป็ นผูน้ า
4. จัดการกับปัญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
5. วางแผนด าเนิ นชี วิต อย่า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจิ ตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ยวกับปั จจัย สุ ขอนามัยและสิ่ งแวดล้อมในการทางานที่ ถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย แรงจู งใจ
ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การได้รับการยอมรับนับถื อ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า
ในหน้าที่ การงานตามลักษณะของงาน ทักษะการเป็ นผูน้ า การจัดการกับปั ญหา/ข้อขัดแย้ง โดยสันติ วิธี การอยู่
ร่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ ยงต่อความรุ นแรงและสิ่ งเสพติด
30000-1605

มนุษยสั มพันธ์ ในกำรทำงำน
2-0-2
(Human Relations at Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์
2. สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทางาน
2. วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม
3. เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน
4. นากระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการ
ทางจิ ต วิ ท ยาเพื่ อ สร้ า งความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและชุ ม ชน การพัฒ นาตนเพื่ อ ความก้า วหน้า ในชี วิต และ
การทางาน การนาหลักธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
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30000-1606

ปัจจัยที่เกีย่ วข้ องกับมนุษย์
(Human Factors)

2-0-2

Course Objectives
The trainees will be able to apply concepts learned in human factors training in the performance of their
role-playing duties and responsibility.
Course Competencies
1. Demonstrate basic concepts and definitions of human factors.
2. Identify human factors issues and limitations in maintenance operations; human errors interactions
and the “Dirty Dozen”.
3. Perform communication skills.
4. Perform team work skills.
Course Description
Maintenance Resource Management (MRM) and Human Factors:
- Human Factors and Maintenance Resource Management,
- Human Factors: Awareness Phase,
- Human Factors: Practice and Feedback Phase,
- Human Factors: Continual Reinforcement Phase.
30000-1607

จิตวิทยำสั งคมว่ ำด้ วยคนพิกำร
2-0-2
(Social Phychology of Disability)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจสาเหตุ ประเภทและสถานการณ์ความพิการในประเทศไทย
2. สามารถปกป้องรักษาสิ ทธิ ของคนพิการอันเป็ นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อคนพิการ และตระหนักถึงสิ ทธิ ความเท่าเทียมของมนุษย์
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสาเหตุของและการจัดประเภทของความพิการในประเทศไทย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการปกป้องรักษาสิ ทธิ ของคนพิการ
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการให้คาปรึ กษา การประเมินและกิจกรรมบาบัดสาหรับคนพิการ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สาเหตุ แ ละประเภทของความพิ ก าร สถานการณ์ ค วามพิ ก ารในประเทศไทย
ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต และโรคทางจิ ต เวช สั ง คมวิ ท ยาของคนพิ ก าร กระบวนการทางจิ ต ใจเมื่ อ เกิ ด ความสู ญเสี ย
ในคนพิการ การปกป้ องรักษาสิ ทธิ ของคนพิการ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เทคนิ คการให้คาปรึ กษาการประเมิน
และกิจกรรมบาบัดสาหรับคนพิการ
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30000-1608

กำรออกกำลังกำยเพื่อสุ ขภำพ
0-2-1
(Exercises for Health)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและการใช้กิจกรรมทางพลศึกษาในการส่ งเสริ มความสมบูรณ์ทางกาย
2. สามารถเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ้ ื่นด้วยกิจกรรมทางพลศึกษา
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและการใช้กิจกรรมทางพลศึกษาในการส่ งเสริ มความสมบูรณ์ทางกาย
2. จัดกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายตามลักษณะงานได้อย่างปลอดภัย
3. จัดทาโครงการออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
4. วางแผนแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการและกิ จกรรมทางพลศึ กษา การเล่นกี ฬาเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ การจัดทา
โครงการออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ การวางแผนแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง
และผูอ้ ื่น ความปลอดภัย ในการเล่นกี ฬาและการออกกาลังกาย การส่ งเสริ มบุคลิกภาพ มนุ ษยสัมพันธ์ ภาวะผูน้ า
และการมีน้ าใจนักกีฬา
30000-1609
ลีลำศเพื่อพัฒนำสุ ขภำพและบุคลิกภำพ
0-2-1
(Social Dance for Health and Personality Development)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักปฏิบตั ิการลีลาศเบื้องต้น
2. สามารถเต้นลีลาศเพื่อเข้าสังคมและนันทนาการ
3. มีบุคลิกภาพที่ดีและมีมารยาทในการเข้าสังคม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการลีลาศเบื้องต้น
2. เต้นลีลาศได้อย่างมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
3. เตรี ยมความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม
4. เป็ นผูน้ าและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมทางสังคม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ ประวัติ แ ละความรู ้ พ้ื น ฐานของกิ จ กรรมลี ล าศ การลี ล าศเพื่ อ เข้า สั ง คม
การลีลาศ เพื่อนันทนาการ มารยาทในการเข้าสังคม มนุษยสัมพันธ์ และการปรับปรุ งบุคลิกภาพ
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30000-1610

นันทนำกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวติ
0-2-1
(Recreation for Life Quality Development)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการนากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. สามารถใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาสุ ขภาวะตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองตามหลักนันทนาการ
2. ใช้กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเองและสังคม
3. ปฏิบตั ิการฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
4. มีทกั ษะในการสื่ อสาร
5. วางแผนดาเนิ นชี วิตอย่างมี คุณธรรม จริ ยธรรม และจิ ตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ยวกับความส าคัญ ขอบข่ าย ประโยชน์ ประเภท และรู ปแบบของกิ จกรรมนันทนาการ
หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชี วิตประจาวันให้สอดคล้องกับสุ ขลักษณะและปลอดภัยเหมาะสมกับตน และสังคม
ปฏิบตั ิการฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐานและทักษะในการสื่ อสาร การวางแผนดาเนินชีวิต ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพพืน้ ฐำน
กลุ่มกำรจัดกำรอำชีพ
30001-1001
30001-1052

การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง

1-2-2
2-0-2

กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ
30001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

2-2-3

กลุ่มพืน้ ฐำนวิชำชีพ
30100-0101
30100-0105
30100-0301

กลศาสตร์วศิ วกรรม
ความแข็งแรงของวัสดุ
ทฤษฎีโครงสร้าง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

3-0-3
3-0-3
3-0-3

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

74

กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน
กลุ่มบริหำรและจัดกำรวิชำชีพ
30001-1001

กำรบริหำรงำนคุณภำพในองค์ กำร
(Quality Administration in Organization)

1-2-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้ า ใจหลัก การจั ด การองค์ ก าร หลัก การบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต และหลัก การ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
2. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ห ลัก การจัด การองค์ก าร การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก าร และการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทางานในการจัดการงานอาชีพ
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทางานร่ วมกัน

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การจัด การองค์ ก าร หลัก การบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต
และหลักการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การตามหลักการ
3. กาหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยงและความขัดแย้งในงานอาชีพตามหลักการและสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ยวกับหลักการจัดองค์การ การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต การจัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน การนา
กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
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30001-1052

กฎหมำยและสั ญญำก่ อสร้ ำง
(Construction Law and Contract)

2-0-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของกฎหมายและมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องกับงานก่ อสร้ าง ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นที่ เกี่ ยวกับ
การควบคุ มการก่ อสร้ าง ลักษณะและรู ปแบบของสัญญา รายการก่ อสร้ าง เงื่ อนไขและข้อกาหนด
การว่าจ้าง การทาสัญญาตกลงจ้างเหมางาน
2. สามารถน าหลัก การของกฎหมายและมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานก่ อ สร้ า ง ข้อ บัญ ญัติ ท ้อ งถิ่ น
ที่ เ กี่ ย วกับ การควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง ลัก ษณะและรู ป แบบของสั ญ ญา รายการก่ อ สร้ า ง เงื่ อ นไข
และข้อกาหนดการว่าจ้าง การทาสัญญาตกลงจ้างเหมางาน
3. เสาะหาความรู ้ แ ละระเบี ย บวิ ธี ปฏิ บัติ ทางกฎหมาย ข้อกาหนด ข้อบัญญัติ กับ การประกอบอาชี พ
และผลกระทบจากเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
ที่ เ กี่ ย วกับ การควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง ลัก ษณะและรู ป แบบของสั ญ ญา รายการก่ อ สร้ า ง เงื่ อ นไข
และข้อกาหนดการว่าจ้าง การทาสัญญาตกลงจ้างเหมางาน
2. น าหลัก การของกฎหมายและมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้องกับ งานก่ อ สร้ า ง ข้อ บัญ ญัติ ท้อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วกับ
การควบคุมการก่อสร้าง ลักษณะและรู ปแบบของสัญญา รายการก่อสร้าง เงื่อนไขและข้อกาหนดการ
ว่าจ้าง การทาสัญญาตกลงจ้างเหมางาน
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง กับกฎหมาย ข้อกาหนด ข้อบัญญัติกบั การประกอบอาชี พ
และผลกระทบจากเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การและปฏิ บัติ ต ามหลัก ของกฎหมายและมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานก่ อ สร้ า ง
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ นที่ เกี่ ยวกับการควบคุ มการก่ อสร้ าง ลักษณะและรู ปแบบของสัญญา รายการก่ อสร้ าง เงื่ อนไข
และข้อกาหนดการว่าจ้าง และการทาสัญญาตกลงจ้างเหมางาน
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กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ
30001-2001

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรอำชีพ
(Information Technology for Works)

2-2-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
การสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคื น ส่ งผ่าน จัดดาเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ นาเสนอและสื่ อสารข้อมูล
สารสนเทศในงานอาชี พ โดยใช้คอมพิ วเตอร์ และอุป กรณ์ โ ทรคมนาคม และโปรแกรมส าเร็ จรู ป
ที่เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดาเนิ นการและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศ
ในงานอาชี พ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้ค อมพิ วเตอร์ แ ละอุ ปกรณ์ โ ทรคมนาคมในการสื บค้นและสื่ อสารข้อ มู ลสารสนเทศผ่า นระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดาเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นาเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม ระบบเครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
และสารสนเทศ การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคื น ส่ งผ่านและจัดดาเนิ นการข้อมู ลสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการนาเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
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กลุ่มพืน้ ฐำนวิชำชีพ
30100-0101

กลศำสตร์ วศิ วกรรม
3-0-3
(Engineering Mechanics)
จุดประสงค์ รำยวิชำเพื่อให้
1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ การใช้เวกเตอร์ช่วยในการหาขนาดแรงในโครงสร้างและชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. สามารถวิเคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ้นส่ วนเครื่ องกล และสามารถแก้ปัญหาสถิตศาสตร์วิศวกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
3. มี เ จตคติ ที่ดี ในการสื บ ค้นความรู ้ แ ละใช้เ หตุ ผ ลทางวิ ทยาศาสตร์ ใ นการแก้ปัญหา มี ค วามละเอี ย ด
รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการหาขนาดแรง โมเมนต์บนระนาบโดยใช้วิธีกราฟิ คและคานวณ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ้นส่ วนเครื่ องกล
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการหาจุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ และค่าโมเมนต์ความเฉื่ อยของรู ปทรงเรขาคณิ ต
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการหาแรงเสี ยดทานในเครื่ องจักรกล
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ยวกับหลักสถิตศาสตร์ ระบบของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ ง จุดศูนย์ถ่วง
และจุ ดเซนทรอยด์ แผนภาพวัตถุอิสระ โมเมนต์ความเฉื่ อย หลักการวิเคราะห์โครงสร้างแรงเสี ยดทานและวิธีการ
งานเสมือน
30100-0105

ควำมแข็งแรงของวัสดุ
3-0-3
(Strength of Materials)
วิชาบังคับก่อน : 30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของความเค้นและความเครี ยด และสมบัติทางกลของวัสดุ
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจชิ้ นส่ ว น
โครงสร้างและเครื่ องจักรกล
3. มี เ จตคติ ที่ ดี ใ นการสื บ ค้น ความรู ้ แ ละใช้ ห ลัก เหตุ ผ ลของกลศาสตร์ ข องแข็ ง ในการแก้ปั ญ หา
มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุม้ ค่าของวัสดุ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของความเค้น ความเครี ยดและสมบัติทางกลของวัสดุ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคานวณหาความเค้น ความเครี ยด การบิดของชิ้นส่ วน
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคานวณหาโมเมนต์ ความเค้นดัด ความเค้นเฉื อน การรวมความเค้นในคาน
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ยวกับแนวคิ ดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครี ยด สมบัติทางกลของวัสดุ ความเค้น
ในภาชนะความดัน การต่อกันโดยการเชื่อมและโดยการใช้หมุดย้ า การบิดของเพลา โมเมนต์ดดั แรงเฉื อน ความเค้นดัด
ความเค้นเฉื อนในคาน การรวมความเค้นและการประยุกต์ความรู ้ในงานอาชีพ
30100-0301

ทฤษฎีโครงสร้ ำง
3-0-3
(Theory of Structures)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจวิธีการหาแรงในโครงสร้าง
2. สามารถคานวณแรงปฏิกิริยา แรงเฉื อน โมเมนต์ดดั เส้นอิทธิ พล การโก่งตัวของคาน แรงในชิ้นส่ วน
ของโครงข้อหมุน และคานต่อเนื่อง
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดี สนใจใฝ่ รู ้ ทางานด้วยความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์แรงภายในโครงสร้าง
2. คานวณแรงปฏิกิริยาและแรงภายในโครงสร้าง
3. เขียนเส้นอิทธิ พลในคานและโครงข้อหมุน
4. คานวณค่าการโก่งตัวของคาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ยวกับความรู ้เบื้ องต้นที่ เกี่ ยวกับโครงสร้าง แรงปฏิ กิริยา แรงเฉื อน และโมเมนต์ดดั แรงภายใน
ชิ้ นส่ วนของโครงข้อหมุน เส้นอิ ทธิ พลในคานและโครงข้อหมุน การโก่ งตัวของคานโดยวิธีพ้ื นที่ โมเมนต์และ
คานเสมือน การวิเคราะห์คานต่อเนื่องโดยวิธีสมการสามโมเมนต์
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คำอธิบำยรำยวิชำ
กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ
30106-2001
30106-2002
30106-2003
30106-2004
30106-2005
30106-2006
30106-2007
30106-2008

เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร
งานก่อสร้างส่ วนประกอบอาคาร
ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร
งานสารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร
เขียนแบบประยุกต์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับงานก่อสร้าง
ออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
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กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ
30106-2001

เขียนแบบก่ อสร้ ำงด้ วยคอมพิวเตอร์
(Computer Aided Drawing in Construction)

0-6-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับหลักการ การใช้โ ปรแกรมเขี ย นแบบด้วยคอมพิ วเตอร์ ขั้นตอน วิธีการเขี ย นแบบ
สถาปั ตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้ า แบบระบบสุ ขาภิ บาล อาคารพาณิ ชย์หรื ออาคาร
สาธารณะ
2. สามารถปฏิ บตั ิ งานเขี ยนแบบ แบบสถาปั ตยกรรม แบบโครงสร้ าง แบบระบบไฟฟ้ า แบบระบบ
สุ ขาภิบาล อาคารพาณิ ชย์หรื ออาคารสาธารณะ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ละเอียดรอบคอบในการประกอบการอาชีพช่างเขียนแบบ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการ การใช้โปรแกรมเขี ยนแบบด้วยคอมพิ วเตอร์ ขั้นตอน กระบวนการ
วิธีการเขี ยนแบบสถาปั ตยกรรม แบบโครงสร้ าง แบบระบบไฟฟ้ า แบบระบบสุ ขาภิ บาล อาคาร
พาณิ ชย์หรื ออาคารสาธารณะ
2. เขี ยนแบบสถาปั ตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้ า แบบระบบสุ ขาภิ บาล อาคารพาณิ ชย์
หรื ออาคารสาธารณะ
3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมเขี ยนแบบด้วยคอมพิ วเตอร์ เพื่อพัฒนาและสนับสนุ นงานในสาขาวิชาชี พช่ าง
ก่อสร้าง ผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์เนต หรื อผูเ้ กี่ยวข้องในวิชาชีพช่างก่อสร้าง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการใช้โปรแกรมเขี ยนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการเขี ยนแบบ
สถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า แบบระบบสุ ขาภิบาล อาคารพาณิ ชย์หรื ออาคารสาธารณะ

30106-2002

งำนก่อสร้ ำงโครงสร้ ำงอำคำร
(Construction of Building Structure)

0-6-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการก่อสร้างอาคาร การเตรี ยมงานก่อสร้าง เทคนิค วิธีการ การวางผัง ฐานราก เสา
คาน พื้น บันได และหลังคา
2. สามารถปฏิบตั ิการเตรี ยมงานก่อสร้าง วางผัง ฐานราก เสา คาน พื้น บันไดและหลังคา
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง และหลักการบริ หารงานคุณภาพ และเพิ่มผลผลิตในการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ ด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึ งถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่ งแวดล้อม
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการก่ อสร้ างอาคาร การเตรี ยมงานก่ อสร้ าง เทคนิ ค วิธีการ การวางผัง
ฐานราก เสา คาน พื้น บันได และหลังคา
2. ปฏิบตั ิงานก่อสร้าง วางผัง ก่อสร้างฐานราก เสา คาน พื้น บันได และหลังคาอาคาร
3. วางแผน ดาเนิ นงานตามหลักการและกระบวนการงานก่อสร้าง การเลือกใช้เทคนิ คและวิธีการแก้ไข
ปัญหาโครงสร้างอาคารโดยตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการก่อสร้างอาคาร การเตรี ยมงานก่อสร้าง เทคนิค วิธีการ การวางผัง ฐานราก เสา คาน
พื้น บันไดและหลังคา ทาหุ่นจาลองโครงสร้าง หุ่นจาลองโครงหลังคา ทรงร่ วมสมัย จัว่ ปั้นหยา จากไม้หรื อไม้บลั ซ่าร์
30106-2003

งำนก่ อสร้ ำงส่ วนประกอบอำคำร
0-6-3
(Building Component Construction)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการขั้นตอน เทคนิ ค วิธีการติ ดตั้งส่ วนประกอบของอาคาร การเตรี ยมงาน กฎข้อบังคับ
ความปลอดภัย สุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม
2. ปฏิบตั ิงานติดตั้งส่ วนประกอบของอาคาร
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ ด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัยโดยตระหนักผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการขั้นตอน เทคนิ ค วิธีการติดตั้งส่ วนประกอบของอาคาร การเตรี ยมงาน
กฎข้อบังคับความปลอดภัย สุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม
2. เตรี ยมงานและติดตั้งส่ วนประกอบของอาคาร
3. วางแผน ดาเนิ นงานตามหลักการและกระบวนการงานก่อสร้าง การเลือกใช้เทคนิ คและวิธีการแก้ไข
ปัญหาการติดตั้งส่ วนประกอบอาคาร โดยตระหนักถึงความปลอดภัย สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ขั้นตอน เทคนิ ค วิธีการติ ดตั้งส่ วนประกอบของอาคาร การเตรี ยมงาน กฎข้อบังคับ
ความปลอดภัย สุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม ทาหุ่ นจาลองส่ วนประกอบของอาคารจากกระดาษชานอ้อย โฟโต้บอร์ด
หรื อกระดาษหลังรู ป
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30106-2004

ประมำณรำคำงำนก่ อสร้ ำงอำคำร
(Construction Estimating)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้

1-3-2

1. เข้า ใจเกี่ ย วกับหลักการ วิ ธีการสื บค้น การหาปริ มาณ ค่ า วัส ดุ อุปกรณ์ แ ละค่ าแรง งานโครงสร้ าง
งานสถาปั ตยกรรม งานระบบ จากข้อมู ลสถิ ติ ด ้วยกระบวนการที่ หลากหลาย หาค่ า ด าเนิ นการ
ภาษี และการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสาธารณะ
2. สามารถปฏิ บัติ การหาปริ ม าณ ค่ า วัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละค่ า แรง งานโครงสร้ า ง งานสถาปั ต ยกรรม
งานระบบ จากข้อมูลสถิติ ค่าดาเนินการ ภาษี และการประกวดราคาก่อสร้างประเภทอาคารสาธารณะ
3. ประยุ ก ต์ ใ ช้ห ลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และหลัก การบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต
ในการประมาณราคางานก่อสร้าง ด้วยความละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การ วิ ธี ก ารหาปริ มาณ ค่ า วัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละค่ า แรง งานโครงสร้ า ง
งานสถาปั ตยกรรม งานระบบ จากข้อมูลสถิติ ค่าดาเนิ นการ ภาษี และการประกวดราคาก่อสร้าง
อาคารสาธารณะ
2. ค านวณหาปริ มาณ ค่ า วัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละค่ า แรง งานโครงสร้ า ง งานสถาปั ต ยกรรม งานระบบ
จากข้อมูลสถิติ ค่าดาเนินการ ภาษี และการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสาธารณะ
3. ประมาณราคาตามหลักและวิธีการของอาคารสาธารณะพร้อมสรุ ปรายการประมาณการ
4. หาความรู ้เพิ่มเติ มด้วยการสื บค้น ในการหาปริ มาณ ราคาของวัสดุ ค่าแรงงานของงานก่อสร้างอาคาร
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อย่างมีเหตุผล ด้วยความละเอียดรอบคอบ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การ วิ ธี ก ารหาปริ มาณ ค่ า วัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละค่ า แรง งานโครงสร้ า ง
งานสถาปั ตยกรรม งานระบบ จากข้อมูลสถิ ติ ดว้ ยกระบวนการที่ หลากหลาย อย่างมี เหตุ ผล ด้วยความละเอี ยด
รอบคอบ หาค่าดาเนินการ ภาษี และการประกวดราคาก่อสร้างประเภทอาคารสาธารณะ
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30106-2005

งำนสำรวจเพื่อกำรก่ อสร้ ำงอำคำร
1-3-2
(Building Construction Surveying)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ การหาพื้นที่ การหาปริ มาณงานดิน การวางผังอาคาร การกาหนดค่าระดับก่อสร้าง
อาคารชั้นต่ า ง ๆ การตรวจสอบแนวราบ แนวดิ่ งของอาคาร ตรวจสอบการทรุ ด ตัว และเคลื่ อ นตัว
ของอาคาร การวางแนวก่อสร้าง การคานวณความลาดเอียง การกาหนดระดับท่อระบายน้ า
2. สามารถปฏิบตั ิการหาพื้นที่ การหาปริ มาณงานดิน การวางผังอาคาร การกาหนดระดับก่อสร้างอาคาร
ชั้นต่าง ๆ การตรวจสอบแนวราบ แนวดิ่ งของอาคาร ตรวจสอบการทรุ ดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร
การวางแนวก่อสร้าง การคานวณความลาดเอียง การกาหนดระดับท่อระบายน้ า
3. ประยุ ก ต์ ใ ช้ห ลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และหลัก การบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต
ในการเป็ นผูป้ ระกอบการ โดยคานึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับหลักการ การหาพื้ นที่ การหาปริ มาณงานดิ น การวางผังอาคาร การกาหนด
ค่าระดับก่อสร้างอาคารชั้นต่าง ๆ การตรวจสอบแนวราบ แนวดิ่งของอาคาร ตรวจสอบการทรุ ดตัวและ
เคลื่อนตัวของอาคาร การวางแนวก่อสร้าง การคานวณความลาดเอียง การกาหนดระดับท่อระบายน้ า
2. หาพื้ นที่ ปริ มาณงานดิ น วางผังอาคาร กาหนดระดับก่ อสร้ า งอาคารชั้นต่ า ง ๆ ตรวจสอบแนวราบ
แนวดิ่ งของอาคาร ตรวจสอบการทรุ ดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร วางแนวก่ อสร้ าง คานวณความ
ลาดเอียง กาหนดระดับท่อระบายน้ า
3. วางแผน ด าเนิ น งานตามหลัก การและกระบวนการงานส ารวจเพื่ อ การก่ อ สร้ า ง การตรวจสอบ
สิ่ งก่อสร้าง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการหาพื้นที่ ปริ มาณงานดิน การวางผังอาคาร การกาหนดค่าระดับก่อสร้างอาคาร
ชั้นต่าง ๆ การตรวจสอบแนวราบ แนวดิ่งของอาคาร ตรวจสอบการทรุ ดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร การวางแนว
ก่อสร้าง การคานวณความลาดเอียง การกาหนดระดับท่อระบายน้ า
30106-2006

เขียนแบบประยุกต์ ด้วยคอมพิวเตอร์
0-6-3
(Computer Applied Aided Drawing)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ ขั้น ตอน การใช้โ ปรแกรมเขี ย นแบบสถาปั ต ยกรรม แบบโครงสร้ า ง สามมิ ติ ด ้ว ย
โปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์
2. สามารถเขียนแบบสามมิติ แบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง ด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ตรงต่อเวลาในการประกอบการอาชีพช่างเขียนแบบ
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอน การใช้โปรแกรมเขียนแบบสถาปั ตยกรรม แบบโครงสร้าง สามมิติดว้ ย
โปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์
2. เขียนแบบสามมิติ แบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง ด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์
3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสามมิติดว้ ยคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานในสาขาวิชาชีพ
ช่างก่อสร้าง ผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์เนต หรื อผูเ้ กี่ยวข้องในวิชาชีพช่างก่อสร้าง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ขั้น ตอน การใช้โ ปรแกรมเขี ย นแบบสถาปั ต ยกรรม แบบโครงสร้ า งด้วย
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสามมิติดว้ ยคอมพิวเตอร์
30106-2007

โปรแกรมสำเร็จรู ปสำหรับงำนก่ อสร้ ำง
0-6-3
(Computer Software for Building Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป หรื อApplication ที่สนับสนุนงานในสาขาวิชาชีพช่างก่อสร้าง
2. สามารถใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป หรื อApplication ที่สนับสนุนงานในสาขาวิชาชีพช่างก่อสร้าง
3. สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในรู ปแบบระบบจาลองเสมือนจริ งเพื่อการประกอบอาชีพ
4. มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ ดี รอบคอบ หมัน่ เพียร ค้นคว้า และพัฒนาการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปไปใช้ใน
การประกอบอาชีพโดยคานึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป หรื อApplication ที่สนับสนุนงานในสาขาวิชาชี พ
ช่างก่อสร้าง
2. ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป หรื อApplication ที่สนับสนุนงานในสาขาวิชาชีพช่างก่อสร้าง
3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป หรื อApplication เพื่อพัฒนาและสนับสนุ นงานในสาขาวิชาชี พช่ าง
ก่อสร้าง ผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์เนต หรื อผูเ้ กี่ยวข้องในวิชาชีพช่างก่อสร้าง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป หรื อApplication ที่สนับสนุนงานในสาขาวิชาชี พ
ช่ างก่อสร้าง ด้านการทดสอบวัสดุ การเขี ยนแบบสามมิ ติ การสารวจ การวางแผนงานและจัดการงานก่ อสร้ าง
การประมาณราคา การออกแบบโครงสร้าง ผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์เนต หรื อผูเ้ กี่ยวข้องในวิชาชีพช่างก่อสร้าง
โดยสามารถน าความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ฐานข้ อ มู ล และสถิ ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก่ อ สร้ า งไปใช้ ใ นรู ปแบบระบบ
จาลองเสมือนจริ ง เพื่อการประกอบอาชีพ
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30106-2008

ออกแบบโครงสร้ ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Design)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้

3-0-3

1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการคานวณออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
2. มีความสามารถในการคานวณออกแบบ พื้น บันได คาน เสาและฐานราก
3. มีกิจนิสยั ที่ดี สนใจใฝ่ รู ้ ทางานด้วยความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคานวณออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
2. คานวณออกแบบ พื้น บันได คาน เสาและฐานราก
3. หลัก การคิ ด วิ เ คราะห์ ตัด สิ น ใจ วางแผนการค านวณออกแบบโครงสร้ า งคอนกรี ตเสริ ม เหล็ก
โดยคานึงถึงความปลอดภัย และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคานวณออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก คานวณออกแบบพื้น บันได คาน
เสาและฐานราก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
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-หน้ ำว่ ำง-
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คำอธิบำยรำยวิชำ
กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเลือก
สำขำงำนก่อสร้ ำง
30106-2101
30106-2102
30106-2103
30106-2104
30106-2105
30106-2106
30106-2107
30106-2108
30106-2109
30106-2110
30106-2111
30106-2112
30106-2113
30106-2114
30106-2115
30106-2116
30106-2117
30106-2118
30106-2119
30106-2120
30106-2121
30106-2122
30106-2123
30106-2124
30121-2110

ทดสอบวัสดุก่อสร้าง
วางแผนและจัดการงานก่อสร้าง
คอนกรี ตเทคโนโลยี
ปฐพีกลศาสตร์
ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
เทคนิควิธีการก่อสร้าง
การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
ระบบประปาและสุ ขาภิบาล
ก่อสร้างอาคารด้วยระบบชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ป
เทคโนโลยีวสั ดุเลียนแบบธรรมชาติ
ควบคุมและติดตามการดาเนิ นงานก่อสร้าง
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
การควบคุมและจัดการเครื่ องจักรกลงานก่อสร้าง
การประกอบชิ้นส่ วนอาคาร
นวัตกรรมงานก่อสร้าง
เทคนิคการซ่อมบารุ งอาคาร
โครงการงานก่อสร้างอาคาร
การประเมินอสังหาริ มทรัพย์
การใช้และบารุ งรักษาอุปกรณ์อาคาร
การระบายและบาบัดน้ าเสี ย
ชลศาสตร์
อุปกรณ์อาคาร
การออกแบบอาคารวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ
วัฒนธรรมสมาคมในการก่อสร้าง
วิเคราะห์โครงสร้าง

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

รำยวิชำทวิภำคี
30106-51xx

งานก่อสร้าง...

*-*-*
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กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเลือก
สำขำงำนก่ อสร้ ำง
30106-2101

ทดสอบวัสดุก่อสร้ ำง
(Materials Testing Laboratory)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้

1 - 2 -2

เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทดสอบวัสดุก่อสร้าง เหล็ก คอนกรี ต ไม้ อิฐ โดยวิธีทดสอบแบบทาลายและไม่ทาลาย
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทดสอบวัสดุเลียนแบบธรรมชาติแบบทาลาย แบบไม่ทาลาย
สามารถปฏิบตั ิการทดสอบวัสดุก่อสร้างแบบทาลาย แบบไม่ทาลาย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง และหลักการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิ ตในการ
ทดสอบวัสดุก่อสร้างด้วยความซื่ อตรงและปลอดภัยตามมาตรฐาน โดยคานึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.

1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การทดสอบวัส ดุ ก่ อ สร้ า งและวัส ดุ เ ลี ย นแบบธรรมชาติ แ บบท าลาย
แบบไม่ทาลาย วัสดุเหล็ก คอนกรี ต ไม้ อิฐ
2. ทดสอบวัสดุก่อสร้างแบบทาลาย แบบไม่ทาลาย วัสดุเหล็ก คอนกรี ต ไม้ อิฐ
3. ประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป เกี่ ย วกับ การทดสอบสมบัติ ว ัส ดุ ก่ อ สร้ า งสมัย ใหม่ เ พื่ อ พัฒ นา
และสนับสนุนงานในสาขาวิชาชีพช่างก่อสร้าง ผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์เนต
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การทดสอบวัส ดุ ก่ อ สร้ า งและวัส ดุ เ ลี ย นแบบธรรมชาติ แ บบท าลาย
แบบไม่ทาลาย วัสดุเหล็ก คอนกรี ต ไม้ อิฐ
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วำงแผนและจัดกำรงำนก่ อสร้ ำง
1-2-2
(Construction Planning and Management)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับหลักการ ระบบแผนงาน การจัดทาแผนปฏิ บตั ิ งาน การติ ดตามความก้าวหน้าของงาน
และการปรับแก้แผนปฏิ บตั ิ งานก่อสร้าง การติ ดต่อ ประสานงานกับผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทั้งหมดในงาน
ก่อสร้าง การทาสัญญาตกลงจ้างเหมางาน การกาหนดงวดงานก่อสร้าง และการขออนุญาตปลูกสร้าง
2. สามารถจัดทาแผนงาน แผนปฏิ บตั ิ งาน ติ ดตามความก้าวหน้าของงาน และปรั บแก้แผนปฏิ บตั ิ งาน
ก่อสร้าง ติดต่อ ประสานงานกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในงานก่อสร้าง ทาสัญญาตกลงจ้างเหมางาน
กาหนดงวดงานก่อสร้าง และขออนุญาตปลูกสร้าง ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ ด้วยความละเอียดรอบคอบ และความปลอดภัย โดยคานึ งถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการ ระบบแผนงาน การจัดทาแผนปฏิ บตั ิ งาน การติ ดตามความก้าวหน้า
ของงาน และการปรับแก้แผนปฏิบตั ิงานก่อสร้าง การติดต่อ ประสานงานกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
ในงานก่อสร้าง การทาสัญญาตกลงจ้างเหมางาน การกาหนดงวดงานก่อสร้าง และการขออนุญาตปลูก
สร้าง
2. จัดทาแผนงาน แผนปฏิ บตั ิ งาน ติ ดตามความก้าวหน้าของงาน และปรั บแก้แผนปฏิ บตั ิ งานก่อสร้าง
ติดต่อ ประสานงานกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในงานก่อสร้าง ทาสัญญาตกลงจ้างเหมางาน กาหนด
งวดงานก่อสร้าง และขออนุญาตปลูกสร้าง ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. วางแผน ดาเนิ นงาน และใช้เทคนิ คการจัดการงานก่อสร้างโดยคานึ งถึงความปลอดภัย การอนุ รักษ์
พลังงาน ทรัพยากร สิ่ งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิ ระบบแผนงาน ตารางเวลา การจัดทาแผนปฏิบตั ิงาน การติดตามความก้าวหน้าของงาน
และการปรั บแก้แผนปฏิ บตั ิ งานก่ อสร้ า ง การติ ดต่ อ ประสานงานกับผูม้ ี ส่ วนเกี่ ยวข้องทั้งหมดในงานก่ อสร้ า ง
การทาสัญญาตกลงจ้างเหมางาน การกาหนดงวดงานก่อสร้าง และการขออนุญาตปลูกสร้าง
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30106-2103

คอนกรีตเทคโนโลยี
2-2-3
(Concrete Technology)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจคุ ณ สมบัติ ของวัส ดุ ที่ใช้ผ สมเป็ นคอนกรี ต การลาเลี ย ง การเท การทาให้แน่ น
และการบ่มคอนกรี ต
2. มีความสามารถในการคานวณออกแบบส่ วนผสมของคอนกรี ต
3. มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานทดสอบ สรุ ปผล และเขียนรายงานผลการทดสอบ
4. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบ รับผิดชอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการของงานคอนกรี ต
2. ทดสอบวัสดุ ผสมที่ ใช้ผสมคอนกรี ต ออกแบบส่ วนผสมคอนกรี ต ทดสอบคุ ณสมบัติคอนกรี ตสด
และคอนกรี ตที่แข็งตัวแล้วตามมาตรฐาน
3. เขียนรายงานและสรุ ปผลการทดสอบ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ผสมเป็ นคอนกรี ต วัสดุผสมเพิ่ม คุณสมบัติของคอนกรี ตสด
คุ ณ สมบัติ ข องคอนกรี ต ที่ แ ข็ ง ตัว แล้ว การออกแบบส่ ว นผสม การผสม การล าเลี ย ง การเท การท าให้แ น่ น
และการบ่ ม คอนกรี ต การทดสอบวัส ดุ ที่ ใ ช้ผ สมคอนกรี ต คอนกรี ตสดและคอนกรี ตที่ แ ข็ ง ตัว แล้ว สรุ ป ผล
และเขียนรายงานผลการทดสอบ
30106-2104

ปฐพีกลศำสตร์
2-2-3
(Soil Mechanics)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจคุณสมบัติและส่ วนประกอบของดิน
2. มีความสามารถในการทดสอบคุณสมบัติและคานวณกาลังต้านทานของดิน
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบรับผิดชอบและปลอดภัย
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทดสอบดิน
2. ทดสอบคุณสมบัติของดิน
3. เขียนรายงานและสรุ ปผลการทดสอบ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับความรู ้ เบื้ องต้นของดิ น คุ ณสมบัติและส่ วนประกอบของดิ นทางกายภาพ การจาแนกประเภท
ของดิ น การซึ มผ่านของน้ าในดิ น การยุ บอัดตัวของดิ น การบดอัดดิ น ก าลังต้านทานแรงเฉื อนของดิ น การเจาะส ารวจดิ น
และเก็บตัวอย่างดิน การทดสอบหาปริ มาณน้ าในดิน Atterberg’sLimitความถ่วงจาเพาะของเม็ดดิน ขนาดของเม็ดดิ น การบดอัดดิน
ความหนาแน่นของดินในสนาม ค่า California Bearing Ratio (C.B.R.) กาลังต้านทานแรงเฉื อนแบบ Unconfined Compression
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30106-2105

ออกแบบโครงสร้ ำงไม้ และเหล็ก
3-0-3
(Timber and Steel Design)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการคานวณออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
2. มีความสามารถในการคานวณออกแบบองค์อาคารรับแรงดึง แรงอัด แรงดัด โครงข้อหมุนและรอยต่อ
ของโครงสร้างไม้และเหล็ก
3. มีกิจนิสยั ที่ดี สนใจใฝ่ รู ้ ทางานด้วยความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคานวณออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
2. คานวณออกแบบองค์อาคารรับแรงของโครงสร้างไม้และเหล็ก
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ยวกับคุ ณสมบัติของไม้อุปกรณ์ สาหรั บยึดรอยต่ อไม้คานวณออกแบบองค์อาคารไม้รับแรงดึ ง
แรงอัด แรงดัด และโครงข้อหมุนไม้และคุ ณสมบัติเหล็กรู ปพรรณคานวณออกแบบองค์อาคารเหล็กรั บ แรงดึ ง
แรงอัด แรงดัดและโครงข้อหมุนเหล็ก คานวณออกแบบรอยต่อโดยการเชื่อมหมุดย้าและสลักเกลียว
30106-2106

เทคนิควิธีกำรก่ อสร้ ำง
2-0-2
(Construction Techniques)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับหลักการ การเตรี ยมพื้นที่ เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การกองเก็บวัสดุ การสร้างอาคารชั่ว คราว นั่ง ร้ า น แบบหล่ อ โครงสร้ า งใต้ดิ น โครงสร้ า งเหนื อดิ น เทคนิ ค วิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งอาคาร
อาคารพาณิ ชย์หรื ออาคารสาธารณะ
2. นาหลักการ การเตรี ยมพื้นที่ เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การกองเก็บวัสดุ การสร้างอาคารชัว่ คราว นัง่ ร้าน
แบบหล่อ โครงสร้างใต้ดิน โครงสร้างเหนือดิน เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิ ชย์หรื ออาคาร
สาธารณะไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง และหลักการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิ ตในการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ ด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึ งถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่ งแวดล้อม
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการ การเตรี ยมพื้นที่ เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การกองเก็บวัสดุ การสร้าง
อาคารชัว่ คราว นัง่ ร้าน แบบหล่อ โครงสร้างใต้ดิน โครงสร้างเหนือดิน เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคาร
อาคารพาณิ ชย์หรื ออาคารสาธารณะ
2. ประยุกต์ใช้หลักการ การเตรี ยมพื้นที่ เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การกองเก็บวัสดุ การสร้างอาคารชัว่ คราว
นัง่ ร้าน แบบหล่อ โครงสร้างใต้ดิน โครงสร้างเหนื อดิน เทคนิ ควิธีการก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิ ชย์
หรื ออาคารสาธารณะ
3. วางแผน ดาเนิ นงานตามกระบวนการวิธีการก่อสร้างอาคารพาณิ ชย์หรื ออาคารสาธารณะโดยคานึ งถึง
ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การเตรี ย มพื้ น ที่ เครื่ อ งมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ การกองเก็ บ วัส ดุ การสร้ า งอาคารชั่วคราว
การท านั่งร้ าน แบบหล่ อ โครงสร้ างใต้ดิน โครงสร้ างเหนื อดิ น เทคนิ ค วิ ธีการก่ อสร้ างอาคาร อาคารพาณิ ชย์
หรื ออาคารสาธารณะ
30106-2107

กำรตรวจและควบคุมงำนก่ อสร้ ำง
(Construction Inspection and Control)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้

2-0-2

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ การควบคุมงาน การตรวจงาน เกี่ ยวกับงานปรับพื้นที่ งานโครงสร้าง
งานส่ วนประกอบ งานตกแต่ง งานระบบ ระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการควบคุมงาน จิตวิทยาในการตรวจ
งานและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
2. สามารถนาหลักการ วิธีการ การควบคุ มงาน การตรวจงาน เกี่ ยวกับงานปรั บพื้ นที่ งานโครงสร้าง
งานส่ วนประกอบ งานตกแต่ ง งานระบบ ระเบี ยบวิธีปฏิ บตั ิ ในการควบคุ มงาน จิ ตวิทยาในการ
ตรวจงานและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการเป็ น
ผูค้ วบคุ มงานและผู ต้ รวจงาน ด้วยความซื่ อตรง ประณี ต รอบคอบ และปลอดภัย โดยค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การ วิ ธี ก าร การควบคุ ม งาน การตรวจงาน เกี่ ย วกับ งานปรั บ พื้ น ที่
งานโครงสร้ าง งานส่ วนประกอบ งานตกแต่ ง งานระบบ ระเบี ยบวิธีปฏิ บัติใ นการควบคุ ม งาน
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง จิตวิทยาในการตรวจงานและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
2. ประยุกต์ใช้หลักการ วิธีการ การควบคุ มงาน การตรวจงาน เกี่ ยวกับงานปรั บพื้ นที่ งานโครงสร้าง
งานส่ วนประกอบ งานตกแต่ง งานระบบ ระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการควบคุมงาน ความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้าง จิตวิทยาในการตรวจงานและควบคุมงานก่อสร้างอาคารได้อย่างเหมาะสม
3. ประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การควบคุม งาน การตรวจงาน การวางแผนงาน
การก่ อสร้ า ง การประมาณราคา การออกแบบโครงสร้ า ง การส ารวจ ความปลอดภัย เพื่ ออาชี พ
งานก่อสร้าง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาหลัก การ วิธี ก าร การควบคุม งาน การตรวจงาน เกี ่ ย วกับ งานปรับ พื ้ น ที ่ งานโครงสร้ า ง
งานส่ วนประกอบ งานตกแต่ง งานระบบ ระเบี ยบวิธีปฏิ บตั ิ ในการควบคุ มงาน ความปลอดภัยในงานก่ อสร้ าง
จิตวิทยาในการตรวจงานและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
30106-2108

ระบบประปำและสุ ขำภิบำล
(Water Supply and Sanitary System)

2-0-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก การประกอบและติ ด ตั้ง การอ่ า นแบบ การจัด ท าแผนภาพแบบปฏิ บัติ ง าน
การทดสอบระบบตามมาตรฐาน เครื่ องสุ ขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ ระบบท่อประปาและสุ ขาภิบาล
ในอาคาร
2. สามารถนาหลักการประกอบและติดตั้ง การอ่านแบบ การจัดทาแผนภาพแบบปฏิบตั ิงาน การทดสอบ
ระบบตามมาตรฐาน เครื่ องสุ ขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ ระบบท่อประปาและสุ ขาภิ บาลในอาคาร
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ ด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัยโดยคานึ งถึ งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ สังคม
วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการประกอบและติ ดตั้ง การอ่านแบบ การจัดทาแผนภาพแบบปฏิ บัติ งาน
การทดสอบระบบตามมาตรฐาน เครื่ องสุ ขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ ระบบท่อประปาและสุ ขาภิบาล
ในอาคาร
2. ประยุกต์ใช้หลักการประกอบและติดตั้ง การอ่านแบบ การจัดทาแผนภาพแบบปฏิบตั ิงาน การทดสอบ
ระบบตามมาตรฐาน เครื่ องสุ ขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ ระบบท่อประปาและสุ ขาภิ บาลในอาคาร
ได้อย่างเหมาะสม
3. เลือก ใช้เทคนิคและกระบวนการติดตั้งระบบท่อในอาคาร ระบบการระบาย และบาบัดน้ าเสี ยโดยคานึ ง
หลักอาชีวอนามัยความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาหลักการประกอบการและติดตั้งระบบท่อประปาในอาคาร ระบบท่อโสโครก ท่อน้ าเสี ย ท่อระบาย
อากาศ เครื่ องสุ ขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบที่ทนั สมัย ระบบบาบัดน้ าเสี ยและการระบายน้ าทิ้ง การอ่านแบบระบบ
ท่ อประปาและระบบท่ อสุ ขาภิ บาล จัดทาแผนภาพแบบปฏิ บตั ิ งานระบบท่ อ ทดสอบระบบประปาและระบบ
สุ ขาภิบาลตามมาตรฐาน
30106-2109

กำรก่ อสร้ ำงอำคำรด้ วยระบบชิ้นส่ วนสำเร็จรู ป
(Building Construction with Prefabrication System)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้

2-0-2

1. เข้าใจหลักการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดเก็บ การขนส่ ง การลาเลียง การเลือกใช้
วัสดุอุดยาแนวรอยต่อ และการติดตั้งชิ้นส่ วนประกอบอาคารสาเร็ จรู ป
2. สามารถเลือกใช้วสั ดุ และวิธีการติดตั้งชิ้นส่ วนประกอบอาคารสาเร็ จรู ป
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดี และตระหนักในการนาเทคโนโลยีชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ปมาใช้ในการก่ อสร้ า ง
อาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดเก็บ การขนส่ ง การลาเลียง
การเลือกใช้วสั ดุอุดยาแนวรอยต่อ และการติดตั้งชิ้นส่ วนประกอบอาคารสาเร็ จรู ป
2. เลือกใช้วสั ดุ และวิธีการติดตั้งชิ้นส่ วนประกอบอาคารสาเร็ จรู ป
3. ประยุกต์ใช้เ ทคโนโลยี เ กี่ ย วกับระบบชิ้ นส่ วนส าเร็ จรู ป เพื่ อพัฒนาและสนับสนุ นงานอาชี พ โดย
คานึงถึงการบริ หารงานคุณภาพ และความปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษา หลักการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดเก็บ การขนส่ ง การลาเลียง การเลือกใช้วสั ดุ
อุดยาแนวรอยต่อ และการติดตั้งชิ้นส่ วนประกอบอาคารสาเร็ จรู ป
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30106-2110

เทคโนโลยีวสั ดุเลียนแบบธรรมชำติ

0-4-2

(Artificial Material Technology)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความเข้าใจในหลักการ จานวนชนิ ด มาตรฐาน คุณสมบัติ การแบ่งกลุ่ม การใช้งานวัสดุเลียนแบบ
ธรรมชาติในงานก่อสร้าง
2. สามารถน าหลัก การ วิ เ คราะห์ ออกแบบ ตรวจสอบคุ ณ สมบัติ เลื อ กใช้ ตามมาตรฐานของวัส ดุ
เลียนแบบธรรมชาติในงานก่อสร้าง
3. มี เจตคติ ที่ดีในการทางาน การสื บค้นหาความความรู ้ เกี่ ยวกับวัสดุ เลี ยนแบบธรรมชาติ โดยมี ความ
ตระหนักถึงประสิ ทธิ ภาพ ความประหยัด มีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ คานึ งถึง
ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ ชนิ ด การจ าแนกชนิ ด มาตรฐาน คุ ณ สมบัติ การแบ่ ง กลุ่ ม การใช้ง านวัส ดุ
เลียนแบบธรรมชาติในงานก่อสร้าง
2. เลื อ กใช้ วิ เ คราะห์ ออกแบบ ตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ข องวัส ดุ เ ลี ย นแบบธรรมชาติ ใ ห้เ หมาะสมกับ
งานก่อสร้าง
3. ปฏิ บตั ิ งานออกแบบ สร้ างผลิ ตภัณฑ์โดยใช้วสั ดุ เลี ยนแบบธรรมชาติ และผลิ ตภัณฑ์วสั ดุ เลี ยนแบบ
ธรรมชาติที่ใช้ในท้องถิ่นเพื่องานก่อสร้าง
4. ประยุกต์ใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์วสั ดุเลียนแบบธรรมชาติ เพื่องานก่อสร้าง โดยคานึ งถึงคุณภาพ การ
อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ ชนิ ด มาตรฐาน คุ ณ สมบัติ การเลื อกใช้วสั ดุ เ ลี ยนแบบธรรมชาติ ให้เ หมาะสมกับงาน
ก่อสร้าง การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เลียนแบบธรรมชาติโดยใช้วสั ดุที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นประยุกต์ใช้กบั งานก่อสร้าง
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30106-2111

ควบคุมและติดตำมกำรดำเนินงำนก่ อสร้ ำง
(Construction Supervision)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้

2-0-2

1. เข้าใจเกี่ ยวกับหลักการ ควบคุ มและติ ดตามโครงการงานก่ อสร้ าง เครื่ องมื อติ ดตามการดาเนิ นงาน
ในพื้ น ที่ ป ฏิ บ ัติ ง าน แผนการปฏิ บัติ ง าน ควบคุ ม ตรวจสอบ การวางผัง การจัด พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
การจัดระบบสาธารณู ปโภคในพื้นที่ ปฏิ บตั ิ งาน การจัดการทรัพยากรตามช่ วงเวลาดาเนิ นโครงการ
ระบบความปลอดภัยภายในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน และการรักษาสิ่ งแวดล้อม
2. สามารถนาหลักการ ควบคุมและติดตามโครงการงานก่อสร้าง เครื่ องมือติดตามการดาเนินงานในพื้นที่
ปฏิ บตั ิ งาน แผนการปฏิ บตั ิ งาน ควบคุม ตรวจสอบ การวางผัง การจัดพื้นที่ ก่อสร้าง การจัดระบบ
สาธารณู ปโภคในพื้นที่ ปฏิ บตั ิ งาน การจัดการทรัพยากรตามช่ วงเวลาดาเนิ นโครงการ ระบบความ
ปลอดภัยภายในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน และรักษาสิ่ งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ ด้วยความประหยัด ตรงต่อเวลาและปลอดภัยโดยคานึ งถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การ ควบคุ ม และติ ด ตามโครงการงานก่ อ สร้ า ง เครื่ อ งมื อ ติ ด ตามการ
ดาเนิ นงานในพื้ นที่ ปฏิ บตั ิ งาน แผนการปฏิ บตั ิ งาน ควบคุมและตรวจสอบการวางผัง การจัดพื้ นที่
ก่อสร้าง การจัดระบบสาธารณู ปโภคในพื้ นที่ ปฏิ บตั ิ งาน การจัดการทรั พยากรตามช่ วงเวลาดาเนิ น
โครงการ ระบบความปลอดภัยภายในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน และรักษาสิ่ งแวดล้อม
2. ประยุกต์ใช้หลักการ ควบคุ มและติ ด ตามโครงการงานก่ อสร้ า ง เครื่ องมื อติ ด ตามการด าเนิ นงาน
ในพื้นที่ ปฏิ บตั ิ งาน แผนการปฏิ บตั ิ งาน ในการควบคุ มและตรวจสอบการวางผัง จัดพื้นที่ ก่อสร้ าง
จัดระบบสาธารณู ปโภคในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน จัดการทรัพยากรตามช่วงเวลาดาเนินโครงการ ระบบความ
ปลอดภัยภายในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน และรักษาสิ่ งแวดล้อม
3. วางแผน ดาเนิ นงานตามหลักการและใช้เทคนิ คการควบคุมและติดตามโครงการงานก่อสร้าง เพื่อการ
บริ หารงานคุณภาพ และความปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ควบคุมและติดตามโครงการงานก่อสร้าง เครื่ องมือติดตามการดาเนิ นงานในพื้นที่
ปฏิบตั ิงาน แผนการปฏิบตั ิงาน ควบคุมและตรวจสอบการวางผัง การจัดพื้นที่ก่อสร้าง การจัดระบบสาธารณู ปโภค
ในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน การจัดการทรัพยากรตามช่วงเวลาดาเนิ นโครงการ ระบบความปลอดภัยภายในพื้นที่ปฏิบตั ิ งาน
และการรักษาสิ่ งแวดล้อม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

97
30106-2112

ควำมปลอดภัยในงำนก่ อสร้ ำง
2-0-2
(Construction Safety)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับหลักมาตรฐานความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง การรื้ อถอน การทาลาย การใช้
เครื่ องมื อเครื่ องจักรและยานพาหนะในการทางาน การเคลื่ อนย้ายและเก็บรั กษาวัสดุ งานก่ อสร้ าง
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในงานก่อสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
2. สามารถนาหลักมาตรฐานความปลอดภัย ในการทางานก่ อสร้ าง การรื้ อถอน การทาลาย การใช้
เครื่ องมื อเครื่ องจักรและยานพาหนะในการทางาน การเคลื่ อนย้ายและเก็บรั กษาวัสดุ งานก่ อสร้ าง
วัสดุอนั ตราย ความปลอดภัยเกี่ ยวกับไฟฟ้ าในงานก่ อสร้ าง กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับความปลอดภัย
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง และหลักการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิ ตในการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ โดยคานึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักมาตรฐานความปลอดภัย ในการทางานก่ อสร้ าง การรื้ อถอน การทาลาย
การใช้เ ครื่ อ งมื อ เครื่ องจักรและยานพาหนะในการทางาน การเคลื่ อนย้า ยและเก็บรั กษาวัส ดุ งาน
ก่อสร้าง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในงานก่อสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
2. ประยุกต์ใช้หลักมาตรฐานความปลอดภัย ในการทางานก่ อสร้ า ง การรื้ อถอน การทาลาย การใช้
เครื่ องมื อเครื่ องจักรและยานพาหนะในการทางาน การเคลื่ อนย้ายและเก็บรั กษาวัสดุ งานก่ อสร้ าง
วัสดุอนั ตราย ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในงานก่อสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
3. วางแผน ดาเนิ นงาน ตามหลักการ และกระบวนการในการปฏิ บตั ิ งานก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยใน
งานก่อสร้าง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษา เกี่ ยวกับ มาตรฐานความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง การรื้ อถอน การทาลาย การใช้เครื่ องมือ
เครื่ องจัก รและยานพาหนะในการท างาน การเคลื่ อ นย้า ยและเก็ บ รั ก ษาวัส ดุ ง านก่ อ สร้ า ง วัส ดุ อ ัน ตราย
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในงานก่อสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
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กำรควบคุมและจัดกำรเครื่ องจักรกลงำนก่ อสร้ ำง
(Control and Management of Construction Equipment)

2-0-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก การ การใช้ง านเครื่ องจัก รกลในงานก่ อ สร้ า ง การจัด ท าเครื่ อ งมื อ ติ ด ตาม
การดาเนิ นงานในพื้นที่ปฏิ บตั ิ งาน การวางแผนการและติดตามการใช้เครื่ องจักรกล การจัดหา ติดตั้ง
และใช้งานเครื่ องจักรกล การวิเคราะห์ตน้ ทุน ค่าเสื่ อมราคา อายุการใช้งาน การจัดหาและจาหน่ าย
การจัดการระบบความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสิ่ งแวดล้อม
2. สามารถนาหลักการ การวางแผน การใช้งาน การควบคุม การประเมินและติดตามเครื่ องจักรกลในงาน
ก่อสร้าง วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การบริ หารงาน และการรักษาสิ่ งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ ด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย โดยคานึ งถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ สังคม
วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การ การวางแผน การใช้ง าน การควบคุ ม การประเมิ น และติ ด ตาม
เครื่ อ งจัก รกลในงานก่ อ สร้ า ง วิ เ คราะห์ เ ศรษฐศาสตร์ วิ ศ วกรรม การบริ ห ารงาน และการรั กษา
สิ่ งแวดล้อม
2. ประยุกต์ใช้หลักการ การวางแผน การใช้งาน การควบคุม การประเมินและติดตามเครื่ องจักรกลในงาน
ก่อสร้าง วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การบริ หารงาน และการรักษาสิ่ งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
3. วางแผน ดาเนินงานตามหลักการและการจัดการงานเครื่ องจักรกลในงานก่อสร้าง เพื่อการบริ หารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การ การใช้ง านเครื่ องจัก รกลในงานก่ อ สร้ า ง การจัด ท าเครื่ องมื อ ติ ด ตาม
การดาเนิ นงานในพื้นที่ ปฏิ บตั ิ งาน การวางแผนการและติ ดตามการใช้เครื่ องจักรกล การจัดหา ติ ดตั้ง และใช้งาน
เครื่ องจักรกล การวิเ คราะห์เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม การจัด หาและจาหน่ าย การจัด การระบบความปลอดภัย
ในการทางาน และการรักษาสิ่ งแวดล้อม
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กำรประกอบชิ้นส่ วนอำคำร
2-0-2
(Building Component)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับหลักการ การประกอบติ ดตั้งอาคารสาเร็ จรู ปและกึ่ งสาเร็ จรู ป อาคารโครงสร้างเหล็ก
รู ปพรรณ ระบบของโครงสร้ างคอนกรี ตอัดแรง หลังคาช่ วงกว้าง ส่ วนประกอบอาคารประหยัด
พลังงาน และระบบกันซึ ม
2. สามารถนาหลักการ การประกอบติ ด ตั้งอาคารส าเร็ จรู ปและกึ่ งส าเร็ จรู ป อาคารโครงสร้ างเหล็ก
รู ปพรรณ ระบบของโครงสร้ างคอนกรี ตอัดแรง หลังคาช่ วงกว้าง ส่ วนประกอบอาคารประหยัด
พลังงาน และระบบกันซึ มไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง และหลักการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิ ตในการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ มีกิจนิ สัยในการทางานอย่างเอาใจใส่ รอบคอบและความปลอดภัยโดยคานึ งถึ ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการ การประกอบติ ดตั้งอาคารสาเร็ จรู ปและกึ่ งสาเร็ จรู ป อาคารโครงสร้าง
เหล็กรู ปพรรณ ระบบของโครงสร้างคอนกรี ตอัดแรง หลังคาช่วงกว้าง ส่ วนประกอบอาคารประหยัด
พลังงาน และระบบกันซึ ม
2. ประยุกต์ใช้หลักการ การประกอบติ ด ตั้งอาคารส าเร็ จรู ปและกึ่ งส าเร็ จรู ป อาคารโครงสร้ างเหล็ก
รู ปพรรณ ระบบของโครงสร้ า งคอนกรี ต อัด แรง หลังคาช่ วงกว้า ง ส่ วนประกอบอาคารประหยัด
พลังงาน และระบบกันซึ มไปได้อย่างเหมาะสม
3. เลือกใช้ ส่ วนประกอบอาคารสาเร็ จรู ป กึ่ งสาเร็ จรู ป โครงสร้างเหล็กรู ปพรรณ ระบบของโครงสร้าง
คอนกรี ตอัดแรง หลังคาช่วงกว้าง ระบบกันซึ มเพื่อใช้เป็ นส่ วนประกอบของอาคารประหยัดพลังงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ย วกับ หลักการ การประกอบติ ด ตั้งอาคารส าเร็ จรู ปและกึ่ งส าเร็ จรู ป อาคารโครงสร้ า งเหล็ก
รู ป พรรณ ระบบของโครงสร้ า งคอนกรี ต อัด แรง หลัง คาช่ ว งกว้า ง ส่ ว นประกอบอาคารประหยัด พลัง งาน
และระบบกันซึ ม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

100
30106-2115

นวัตกรรมงำนก่ อสร้ ำง
2-0-2
(Construction Innovation)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ นวัต กรรมด้ า นวัส ดุ เครื่ องมื อ และอุ ป กรณ์ เครื่ องจั ก รกล วิ ธี ก ารก่ อ สร้ า ง
และการจัดการงานก่อสร้าง
2. สามารถนานวัตกรรมด้านวัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ เครื่ องจักรกล วิธีการก่อสร้าง และการจัดการ
งานก่อสร้างไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ ด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย โดยคานึ งถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ สังคม
วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับนวัตกรรมด้า นวัส ดุ เครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ เครื่ องจักรกล วิ ธีการก่ อสร้ า ง
และการจัดการงานก่อสร้าง
2. ประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านวัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ เครื่ องจักรกล วิธีการก่อสร้าง และการจัดการ
งานก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม
3. วางแผนการใช้นวัตกรรมงานก่อสร้างโดยคานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษา นวัตกรรมด้านวัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ เครื่ องจักรกล วิธีการก่อสร้าง และการจัดการงานก่อสร้าง
30106-2116

เทคนิคกำรซ่ อมบำรุ งอำคำร
2-0-2
(Techniques of Building Maintenance)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจ สาเหตุ วิธีการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมบารุ งอาคาร และส่ วนประกอบอาคาร
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา ตรวจสอบสาเหตุ และวิธีการแก้ไขความเสี ยหายของอาคาร และส่ วนประกอบอาคาร
3. ประยุกต์ใช้หลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง วิธีป้องกันอันตราย แก้ไ ขและซ่ อมแซม ความเสี ยหาย
ของอาคาร และส่ วนประกอบอาคาร โดยคานึ งถึ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ สาเหตุ วิ ธี ก ารตรวจสอบ และแก้ไ ขปั ญ หาเกี่ ย วกับ การซ่ อ มบ ารุ ง อาคาร
และส่ วนประกอบอาคาร
2. วิเคราะห์ปัญหา ตรวจสอบสาเหตุ และวิธีการแก้ไขความเสี ยหายของอาคาร และส่ วนประกอบอาคาร
3. วางแผน ดาเนิ นงานตามหลักการและใช้เ ทคนิ ค การตรวจสอบ วิเคราะห์ความเสี ย หายของอาคาร
โดยคานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษา สาเหตุ ปัญหา วิธีการตรวจสอบและแก้ไขเกี่ยวกับการซ่อมบารุ งอาคาร และส่ วนประกอบอาคาร
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โครงกำรงำนก่ อสร้ ำงอำคำร
(Building Construction Project)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้

0-6-3

1. เข้าใจหลักการทาโครงการ การเขียนโครงการ การเขียนแบบและการทารายการคานวณ การวางแผน
การประมาณราคา การจัดทาเอกสารประกอบโครงการอาคารขนาดเล็ก
2. สามารถเขียนโครงการ เขี ยนแบบ รายการคานวณ วางแผน ประมาณราคา และจัดทาเอกสารประกอบ
โครงการอาคารขนาดเล็ก
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการเป็ น
ผู ้ป ระกอบการ มี กิ จ นิ สั ย ในการท างานด้ว ยความรอบคอบ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและพัฒนา
โดยคานึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การท าโครงการ การเขี ย นโครงการ การวางแผน การประมาณราคา
การจัดทาเอกสารประกอบโครงการอาคารขนาดเล็ก
2. เขี ย นโครงการ เขี ย นแบบ รายการคานวณ วางแผน ประมาณราคา และจัด ทาเอกสารประกอบ
โครงการอาคารขนาดเล็ก
3. ปฏิ บัติ ง านจัด ท าโครงการงานก่ อ สร้ า งอาคารขนาดเล็ ก ตามหลัก การและแบบแผนที่ ก าหนด
โดยคานึงถึงคุณภาพ ความคุม้ ค่า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บตั ิ ทาโครงการตามสาขาวิชาการก่อสร้าง โดยเขี ยนโครงการ วางแผน เขี ยนแบบ รายการคานวณ
การประมาณราคา การวางแผนงาน พร้อมทั้งเอกสารประกอบโครงการอาคารขนาดเล็ก
30106-2118

กำรประเมินอสั งหำริมทรัพย์
(Real Estate Evaluation)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้

1-2-2

1. เข้าใจหลักการ การประเมินทรัพย์สิน ถ่ายรู ป เขียนแผนที่ หาข้อมูลราคาทรัพย์สิน ตรวจสอบเอกสาร
ท ารายงานสรุ ป ตรวจสอบเครดิ ต ลู ก ค้า และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ โดยน าความรู ้ ที่ ไ ด้รั บไปใช้
ในวิชาชีพได้
2. สามารถประเมิ น ทรั พ ย์สิ น ถ่ า ยรู ป เขี ย นแผนที่ หาข้อ มู ล ราคาทรั พ ย์สิ น ตรวจสอบเอกสาร
ท ารายงานสรุ ป ตรวจสอบเครดิ ต ลู ก ค้า และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ โดยน าความรู ้ ที่ ไ ด้รั บไปใช้
ในวิชาชีพได้
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการเป็ น
ผู ้ป ระกอบการ มี กิ จ นิ สั ย ในการท างานด้ว ยความรอบคอบ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและพัฒนา
โดยคานึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการ การประเมิ นทรั พย์สิน ถ่ายรู ป เขี ยนแผนที่ หาข้อมูลราคาทรั พย์สิน
ตรวจสอบเอกสาร ทารายงานสรุ ป ตรวจสอบเครดิ ตลูกค้า และจรรยาบรรณวิชาชี พ โดยนาความรู ้
ที่ได้รับไปใช้ในวิชาชีพได้
2. ประเมินทรัพย์สิน ถ่ายรู ป เขี ยนแผนที่ หาข้อมูลราคาทรัพย์สิน ตรวจสอบเอกสาร ทารายงานสรุ ป
ตรวจสอบเครดิตลูกค้า และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยนาความรู ้ปรับไปใช้ในวิชาชีพ
3. วางแผน ดาเนิ นงานตามหลักการและกระบวนการการประเมิ นอสังหาริ มทรั พย์ โดยคานึ งถึงความ
คุม้ ค่า จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประเมิ น ทรั พ ย์ สิ น ถ่ า ยรู ป เขี ย นแผนที่ หาข้ อ มู ล ราคาทรั พ ย์ สิ น
ตรวจสอบเอกสาร ทารายงานสรุ ป ตรวจสอบเครดิตลูกค้า และจรรยาบรรณวิชาชี พ โดยนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้
ในวิชาชีพได้
30106-2119

กำรใช้ และบำรุ งรักษำอุปกรณ์ อำคำร

2-0-2

(Building Equipment Usage and Maintenance)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้

1. เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หล กั การของงานระบบต่ า ง ๆ ของอาคารขนาดใหญ่ เ กี่ ย วกั บ ระบบสื่ อสาร
โทรทัศ น์ ว งจรปิ ด เคเบิ ล ที วี เสี ย ง สั ญ ญาณเตื อ นภัย ระบบดับ เพลิ ง ระบบตรวจจับ แก๊ ส รั่ ว
ลิฟต์ บันไดเลื่อน
2. สามารถนาหลักการบารุ งรักษาระบบต่าง ๆ ของอาคารขนาดใหญ่ไปประยุกต์ใช้กบั งานอาชีพ
3. ประยุกต์ใช้หลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง และการใช้และบารุ งรั กษาอุปกรณ์ อาคารโดยคานึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ

1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การของงานระบบต่ า ง ๆ ของอาคารขนาดใหญ่ เ กี่ ย วกับระบบสื่ อสาร
โทรทัศน์วงจรปิ ด เคเบิ ลที วี เสี ยง สัญญาณเตื อนภัย ระบบดับเพลิง ระบบตรวจจับแก๊สรั่ว ลิฟต์
และบันไดเลื่อน
2. นาหลักการบารุ งรักษาระบบต่าง ๆ ของอาคารขนาดใหญ่ไปประยุกต์ใช้กบั งานอาชีพ
3. การเลือก ใช้ และการบารุ งรักษาอุปกรณ์อาคารโดยคานึ งถึงคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร
สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษางานและการบารุ งรักษาระบบต่าง ๆ ของอาคารขนาดใหญ่เกี่ยวกับระบบสื่ อสาร โทรทัศน์วงจรปิ ด
เคเบิลทีวี เสี ยง สัญญาณเตือนภัย ระบบดับเพลิง ระบบตรวจจับแก๊สรั่ว ลิฟต์ และบันไดเลื่อน
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30106-2120

กำรระบำยและบำบัดน้ำเสี ย
2-0-2
(Drainage and Wastewater Treatment)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ การระบายน้ า บาบัดน้ าเสี ย ระบบการบาบัดน้ าเสี ยชุ มชน และน้ าเสี ยใน
งานอุตสาหกรรม
2. นาหลักการ การระบายน้ า การบาบัดน้ าเสี ย ระบบการบาบัดน้ าเสี ยชุ มชน และน้ าเสี ยในงาน
อุตสาหกรรม ไปประยุกต์ใช้กบั งานอาชีพ
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการระบายและบาบัดน้ าเสี ยโดยคานึ งถึงผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การระบายน้ า การบาบัดน้ าเสี ย ระบบการบาบัดน้ าเสี ยชุมชน และน้ าเสี ย
ในงานอุตสาหกรรม
2. ประยุกต์ใช้หลักการ การระบายน้ า การบาบัดน้ าเสี ย ระบบการบาบัดน้ าเสี ยชุ มชน และน้ าเสี ยในงาน
อุตสาหกรรมกับงานอาชีพ
3. วางแผน ดาเนิ นงานเกี่ ยวกับระบบการระบายน้ า การบาบัดน้ าเสี ย โดยคานึ งถึงคุณภาพ การอนุรักษ์
พลังงาน ทรัพยากร สิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ยวกับหลักการ การระบายน้ า การบาบัดน้ าเสี ย ระบบการบาบัดน้ าเสี ยชุ มชน และน้ าเสี ยในงาน
อุตสาหกรรม
30106-2121

ชลศำสตร์
(Hydraulics )
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้

2-0-2

1. เข้าใจสมบัติพ้ืนฐานของของไหล ของไหลสถิต ของไหลเคลื่อนที่ ชนิ ดของการไหล การไหลในท่อ
การไหลในทางน้ าเปิ ด พลังงานการไหล วัฏจักรของน้ า
2. สามารถวิเคราะห์แรงดันของของไหลในสภาวะของไหลสถิตที่กระทาต่อพื้นผิว
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการชลศาสตร์โดยคานึ งถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับสมบัติพ้ืนฐานของของไหล ของไหลสถิต ของไหลเคลื่อนที่ ชนิ ดของการไหล
การไหลในท่อ การไหลในทางน้ าเปิ ด พลังงานการไหล วัฏจักรของน้ า
2. วิเคราะห์แรงดันของของไหลในสภาวะของไหลสถิตที่กระทาต่อพื้นผิว
3. ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ด ้า นชลศาสตร์ กับ งานก่ อ สร้ า งและการอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งาน รั ก ษาทรั พ ยากร
และสิ่ งแวดล้อม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

104
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาสมบัติพ้ื นฐานของของไหล ของไหลสถิ ต ของไหลเคลื่ อนที่ ชนิ ดของการไหล การไหลในท่ อ
การไหลในทางน้ าเปิ ด พลังงานการไหล วัฏจักรของน้ า
30106-2122

อุปกรณ์ อำคำร
(Building Equipments)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้

2-0-2

1. เข้าใจหลักการของระบบการปรับอากาศ การระบายอากาศ ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง การขนส่ งแนวราบ
และแนวดิ่ง ประตูเลื่อนอัตโนมัติ การป้องกันเพลิงไหม้ ลิฟต์ ฟ้าผ่า
2. สามารถนาหลักการของระบบการปรับอากาศ การระบายอากาศ ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง การขนส่ ง
แนวราบและแนวดิ่ ง ประตู เ ลื่ อ นอัต โนมัติ การป้ อ งกั น เพลิ ง ไหม้ ลิ ฟ ต์ ฟ้ า ผ่ า ไปประยุ ก ต์
ใช้กบั งานอาชีพ
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ มี กิจนิ สัย ในการทางานอย่า งเอาใจใส่ รอบคอบและความปลอดภัย โดยค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการของระบบการปรั บอากาศ การระบายอากาศ ระบบไฟฟ้ าแสงสว่า ง
การขนส่ งแนวราบและแนวดิ่ง ประตูเลื่อนอัตโนมัติ การป้องกันเพลิงไหม้ ลิฟต์ ฟ้าผ่า
2. ประยุกต์ใช้หลักการของระบบการปรับอากาศ การระบายอากาศ ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง การขนส่ ง
แนวราบและแนวดิ่ง ประตูเลื่อนอัตโนมัติ การป้องกันเพลิงไหม้ ลิฟต์ ฟ้าผ่ากับงานอาชีพ
3. เลือก ใช้นวัตกรรมอุปกรณ์อาคารสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ยวกับหลักการของระบบการปรั บอากาศ การระบายอากาศ ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง การขนส่ ง
แนวราบและแนวดิ่ง ประตูเลื่อนอัตโนมัติ การป้องกันเพลิงไหม้ ลิฟต์ ฟ้าผ่า
30106-2123

กำรออกแบบอำคำรวัสดุเลียนแบบธรรมชำติ

0-4-2

(Artificial Materials Building Design)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการออกแบบอาคารโดยการนาวัสดุเลียนแบบธรรมชาติมาใช้ในการก่อสร้าง
2. สามารถนาหลักการ เทคนิควิธีการ ติดตั้งวัสดุเลียนแบบธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในองค์ประกอบอาคาร
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ที่ดี มีความตระหนักในการนาวัสดุเลียนแบบธรรมชาติมาใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี การออกแบบและเทคนิ ค วิ ธี การติ ด ตั้ งวัส ดุ เ ลี ย นแบบธรรมชาติ
ในองค์ประกอบอาคาร
2. ออกแบบ องค์ประกอบอาคารที่ใช้วสั ดุเลียนแบบธรรมชาติ
3. เขียนแบบรายละเอียด เทคนิค วิธีการติดตั้งวัสดุเลียนแบบธรรมชาติในองค์ประกอบอาคาร
4. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการกับผลกระทบจากเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บตั ิ การออกแบบ เขี ยนแบบ องค์ประกอบอาคาร โดยการนาวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ มาประยุกต์ใช้
คานึงถึงความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของอาคาร (Charactor) ภูมิอากาศท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ความประหยัดในงบประมาณการก่อสร้าง
30106-2124

วัฒนธรรมสมำคมในกำรก่ อสร้ ำง
(Construction Society)
จุดประสงค์ รำยวิชำเพื่อให้

2-0-2

1. เห็นคุณค่าและความสาคัญของสมาคมวิชาชีพช่างก่อสร้าง
2. มีความรู ้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร กฎระเบียบ ของสมาคมวิชาชีพช่างก่อสร้าง
2. ปฏิบตั ิตนถูกต้อง แสดงออกถึงมารยาทการสมาคมที่ดี
3. รู ้จกั วัฒนธรรมและการสมาคมของประเทศในอาเซี ยน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. บอกความหมายและความสาคัญ กฎระเบียบของสมาคมวิชาชีพช่างก่อสร้าง
2. ปฏิ บัติ ต นได้ต ามวัฒ นธรรมองค์ ก ร มารยาท การวางบทบาทในฐานะสมาชิ ก สมาคมวิ ช าชี พ
ช่างก่อสร้าง
3. ปรับปรุ ง พัฒนาตนเองเพื่อการเข้าสังคม และปฏิบตั ิตนได้ตามวัฒนธรรมประเพณี ของสมาคมวิชาชีพ
ช่างก่อสร้างระดับชาติและอาเซี ยน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความหมาย ความสาคัญ วัฒนธรรมองค์กร และ กฎระเบี ยบของการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ ก
สมาคมวิชาชี พช่ างก่ อสร้าง วัฒนธรรมการติ ดต่ อสื่ อสารภายใน วัฒนธรรมการแต่ งกาย มารยาท การเข้าสังคม
การวางบทบาทของสมาชิ ก ภายสมาคมในงานอาชี พช่ างก่อสร้าง การปฏิ บตั ิ ตนให้เหมาะสม และการปรั บปรุ ง
พัฒนาตนเอง เพื่อการเข้าสู่ สมาคมวิชาชีพช่างก่อสร้างระดับชาติ และอาเซี ยน
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30121-2110

กำรวิเครำะห์ โครงสร้ ำง
3-0-3
(Structural Analysis)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ หลักการและวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างประเภทอินดีเทอร์มิเนท
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวิเคราะห์โครงสร้าง
2. วิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การและวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งอิ น ดี เ ทอร์ มิ เ นท การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า ง
อินดีเทอร์มิเนทโดยวิธีสมการสามโมเมนต์ การเปลี่ยนรู ปสอดคล้อง และความชัน-การโก่ง
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รายวิชาทวิภาคี
30106-51xx

งานก่ อสร้ าง …
(Building Construction Work …)

*-*-*

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านการก่อสร้าง
2. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในการวิ เ คราะห์ วางแผน ปฏิ บัติ ก ารและแก้ไ ขปั ญ หา
ในการด าเนิ นงานอาชี พ ระดับเทคนิ ค ทางด้า นการก่ อสร้ า ง ในสถานประกอบการตามภาระงาน
ที่ รับผิดชอบ
3. มีเจตคติ ที่ดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่ อสัตย์ อดทน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านการก่อสร้าง
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกาหนด
3. วางแผน เตรี ยมการดาเนินงานทางด้าน การก่อสร้าง ตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิคทางด้าน การก่อสร้างตามหลักการ กระบวนการ และภาระงานที่รับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับงานอาชี พระดับเทคนิ คทางด้านการก่อสร้างในสถานประกอบการ การเตรี ยม
ความพร้ อ มส่ ว นบุ ค คล การวิ เ คราะห์ ง าน การวางแผน การด าเนิ น งาน การประเมิ น ผลและแก้ไ ขปั ญ หา
ในการดาเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ตอ้ งการและเวลาที่ ใช้ฝึก
เพื่อจัดทารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กอาชี พ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ฝึ กประสบกำรณ์ สมรรถนะวิชำชีพ
30106-8001
30106-8002
30106-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2
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30106-8001

ฝึ กงำน
(Work Practice)

*-*-4

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บัติ งานอาชี พ ตามขั้นตอนและกระบวนการที่ ส ถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระ
หรื อ แหล่งวิทยาการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ แหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บตั ิ งานที่ สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง ให้เกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พ
ในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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30106-8002

ฝึ กงำน 1
(Work Practice 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บัติ งานอาชี พ ตามขั้นตอนและกระบวนการที่ ส ถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระ
หรื อ แหล่งวิทยาการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ แหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 160 ชัว่ โมง ให้เกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พ
ในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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ฝึ กงำน 2
(Work Practice 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บตั ิ งานอาชี พตามขั้นตอนและกระบวนการที่ สถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ แหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บตั ิ งานที่ สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 160 ชัว่ โมง ให้เกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พ
ในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผู เ้ รี ย นสามารถปฏิ บ ัติ ง านใหม่ ห รื อ งานที่ ต่ อ เนื่ อ งจากรายวิ ช า 30106-8002 ในสถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรื อแห่งใหม่)
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คำอธิบำยรำยวิชำ
โครงงำนพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ
30106-8501
30106-8502
30106-8503

โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2
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30106-8501

โครงงำน
(Project)

*-*-4

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนกระบวนการจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการ
วางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ น
ระบบ
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะห์ สรุ ป ประเมินผลการดาเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
6. นาเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คที่ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่
ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิ งานเชิ งระบบ
การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขี ยนโครงงาน การดาเนิ นงานโครงงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทารายงาน การนาเสนอผลงานโครงงาน โดยดาเนิ นการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
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โครงงำน 1
(Project 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนกระบวนการจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการ
วางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ น
ระบบ
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะห์ สรุ ป ประเมินผลการดาเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
6. นาเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คที่ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่
ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิ งานเชิ งระบบ
การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขี ยนโครงงาน การดาเนิ นงานโครงงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทารายงาน การนาเสนอผลงานโครงงาน โดยดาเนิ นการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
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โครงงำน 2
(Project 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนกระบวนการจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการ
วางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ น
ระบบ
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะห์ สรุ ป ประเมินผลการดาเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
6. นาเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิ คที่ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขี ยนโครงงาน การดาเนิ นงานโครงงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทารายงาน การนาเสนอผลงานโครงงาน โดยดาเนิ นการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทาโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานที่ ต่อเนื่ องจากรายวิชา 30106-8502 หรื อเป็ น
โครงงานใหม่)
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คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำเลือกเสรี
30000-9201
30000-9202
30000-9203
30000-9204
30000-9205

ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทางาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริ การ
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30000-9201

ภำษำอังกฤษเตรียมควำมพร้ อมเพื่อกำรทำงำน
(English for Career Preparation)

1-2-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ และเห็ น ประโยชน์ ข องการใช้ ภ าษาอัง กฤษเพื่ อ การสมัค รงานและ
การปฏิบตั ิงานอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. อ่านประกาศรับสมัครงาน
3. เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
4. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน
5. สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาอัง กฤษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสมัค รงาน
และการปฏิ บั ติ ง านอาชี พ การอ่ า นประกาศรั บ สมัค รงาน การเขี ย นจดหมายสมัค รงานและประวัติ ย่ อ
การกรอกแบบฟอร์ ม ใบสมัค รงาน การสมัค รงานออนไลน์ การสั ม ภาษณ์ ง าน ค าศัพ ท์ ส านวนประโยค
ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน การสนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
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ภำษำอังกฤษเพื่อกำรนำเสนอ
(English for Presentation)

1-2-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอโดยใช้สื่อประกอบ
3. ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ
2. เขียนโครงร่ างเรื่ องที่นาเสนอ
3. ผลิตสื่ อเพื่อใช้ประกอบการนาเสนอ
4. พูดนาเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อประกอบ
5. ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิ่ งที่นาเสนอ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการนาเสนอ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ คาศัพท์ สานวนที่ใช้ การเขียนโครงร่ าง (Outline)
เรื่ องที่ นาเสนอ การผลิตสื่ อรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการนาเสนอ การพูดนาเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับหน่ วยงาน
การปฏิ บตั ิ งาน ผลงาน สิ นค้าหรื อบริ การโดยใช้สื่อประกอบ การตอบข้อซักถามเกี่ ยวกับเรื่ องที่ นาเสนอ การใช้
ภาษาตามมารยาทสั ง คมและวัฒ นธรรมของเจ้า ของภาษา และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพัฒ นาทั กษะ
ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ
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กำรอ่ ำนภำษำอังกฤษในงำนอำชีพ
(English Reading for Careers)

1-2-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการอ่านภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
2. ใช้กลยุทธ์การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะที่ตอ้ งการหรื อจับประเด็นสาคัญ
3. เดาความหมายของคาหรื อข้อความจากบริ บทที่กาหนด
4. สรุ ปใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่านเกี่ยวกับงานอาชีพจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การอ่ า นภาษาอัง กฤษที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานอาชี พ การอ่ า นข้อ ความ ขั้น ตอน
การปฏิบตั ิงาน คู่มือ ประกาศ โฆษณา ข่าวสารในงานอาชีพจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อออนไลน์ การใช้กลยุทธ์การอ่าน
อย่างเร็ วเพื่ อหาข้อมูลเฉพาะที่ ตอ้ งการ (Scanning) การอ่านอย่างเร็ วเพื่ อจับประเด็นสาคัญ (Skimming) การเดา
ความหมายจากบริ บท (Context Clues) การอนุมาน (Inference) การบอกใจความหลัก (Main Idea) การสรุ ปใจความ
สาคัญของเรื่ องเกี่ ย วกับ งานอาชี พ และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ พัฒ นาทักษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษ
ในงานอาชีพ
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กำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่องำนอำชีพ
(English Writing for Careers)

1-2-2

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
2. เขียนข้อมูลส่ วนตัว
3. เขียนข้อความในงานอาชีพตามรู ปแบบที่กาหนด
4. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การเขี ย นภาษาอัง กฤษที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานอาชี พ การเขี ย นข้อ มู ล ส่ ว นตัว
บัน ทึ ก ข้อ ความ ป้ า ยประกาศ ใบสั่ ง งาน (Job Sheet) รายงานการปฏิ บัติ ง าน (Job Report) จดหมายสอบถาม
(Inquiry Letter) จดหมายสั่งซื้ อ (Order Letter) ข้อความบนสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) การกรอกข้อมูล
ในแบบฟอร์มในงานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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ภำษำอังกฤษเพื่องำนบริกำร
(English for Service Sectors)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการให้บริ การ
3. ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ
2. ฟังและสรุ ปเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับงานบริ การ
3. สนทนาในสถานการณ์การปฏิบตั ิงานบริ การ
4. อ่านข้อมูล คู่มือ เอกสารที่ใช้ในงานบริ การ
5. เขียนข้อความที่เกี่ยวข้องกับงานบริ การ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานบริ การ

1-2-2

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ การการใช้ภ าษาอัง กฤษในงานบริ ก าร การฟั ง และสรุ ป เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้อ ง
กับ งานบริ ก าร การสนทนาในสถานการณ์ ก ารต้อ นรั บ การให้ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ หน่ ว ยงาน สิ น ค้า หรื อ บริ ก าร
การให้ความช่ วยเหลือ การให้คาแนะนา การประชาสัมพันธ์ การตอบคาถามลูกค้าหรื อผูม้ าติดต่อ การอ่านข้อมูล
คู่ มือ เอกสารที่ ใช้ในงานบริ การ การเขี ยนข้อความที่ เ กี่ ย วข้อง การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานบริ การ
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คำอธิบำยรำยวิชำ
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
30000-2001
30000-2002
30000-2003
30000-2004
30000-2005

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
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กิจกรรมองค์ กำรวิชำชีพ ...
(Vocational Organization Activity …)

0-2-0

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน องค์กร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัย ในการทางานด้วยความรั บผิ ดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดาเนิ นกิ จกรรมองค์การวิชาชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ กิ จกรรมองค์การวิชาชี พ กิ จกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์ วิชาการและวิ ช าชี พ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดาเนิ นการ ติ ดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนา
กิ จกรรมองค์การวิชาชี พ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัด
และร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(Moral and Ethics Promotion Activity)

0-2-0

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญและหลักในการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิบาลตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิ ด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรม กฎระเบี ยบ วัฒนธรรม อันดี งาม
ของสังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมทาความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และท้องถิ่น
3. มีจิตสานึ กและกิ จนิ สัยที่ ดีในการปฏิบตั ิ กิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มีวินยั ซื่ อสัตย์สุจริ ต
และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรำยวิชำ
1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิในสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสานึ กความเป็ นคนดี กิจกรรมทาความดีตามรอยพระยุคลบาท
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลตามค่ า นิ ย มหลัก ของคนไทย
12 ประการ กิ จกรรมปลู กจิ ต ส านึ กความเป็ นคนดี กิ จกรรมทาความดี ต ามรอยพระยุคลบาท กิ จกรรมอนุ รั กษ์
ศิ ลปวัฒนธรรม กิ จกรรมตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง และกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ บันทึก ประเมินผล และปรับปรุ งการทางาน
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