หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการกอสราง
จุดประสงค
ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการกอสราง สามารถปฏิบัติงานในระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูชวย
วิศวกรหรือประกอบอาชีพสวนตัว มีความรู ความสามารถ เจตคติ และประสบการณ ในดานตาง ๆ
ดังนี้
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพชางกอสราง ใหเกิดความ
เจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการ และกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี นํามาพัฒนางานอาชีพชางกอสราง ใหมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
3. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะหแกปญหาสรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
ชางกอสราง
4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคมมีคุณธรรม
จริยธรรมและกอนิสัยที่ดีในงานอาชีพ
5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสสระในสาขาวิชาการกอสราง
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มาตรฐานวิชาชีพ
1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. เขียนแบบ อานแบบงานกอสราง
7. กําหนดรายการละเอียดทางวัสดุและเทคนิควิธีการตามกระบวนการทํางาน
8. ตรวจสอบและทดสอบวัสดุเพื่อการกอสราง
สาขางานเทคนิคการกอสราง
9. วิเคราะหระบบอาคาร ระบบอุปกรณ และสวนประกอบของอาคาร เขียนแบบ ออกแบบ
และกําหนดรายการ
10. เลือกวัสดุและเทคนิควิธีการตามลักษณะของงานกอสราง
11. วางแผนดําเนินการ จัดเตรียม ประกอบและติดตั้งตามขอกําหนด
12. จัดการงานกอสรางที่สอดคลองเจตนารมณของกฎหมาย
13. ตรวจงานกอสราง
สาขางานเทคนิคการควบคุมงานกอสราง
9. วิเคราะหระบบอาคาร ระบบอุปกรณ และสวนประกอบของอาคาร เขียนแบบ ออกแบบ
และกําหนดรายการละเอียด
10. จัดการงานกอสรางที่สอดคลองเจตนารมณของกฎหมาย
11. ตรวจสอบงานกอสราง จัดทําบันทึกการปฏิบัติงานและรายงานผล
12. ประสานงานระหวางองคกร
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการกอสราง
_____________________
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการกอสราง ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา 94 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13 หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต )
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 วิชาชีพพืน้ ฐาน
( 12 หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
( 32 หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน
(ไมนอยกวา 16 หนวยกิต )
2.4 โครงการ
( 4 หนวยกิต )
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชั่วโมง
รวม ไมนอยกวา

24

หนวยกิต

64

หนวยกิต

6

หนวยกิต

94

หนวยกิต

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

สาขาวิชาการกอสราง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาหรือ
สาขาวิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ตอไปนี้
รหัส
3106-0001
3106-0002
3106-0003
3106-0004
3106-0005
3106-0006
3106-0007
3106-0008

ชื่อวิชา
กลศาสตรโครงสราง
วัสดุกอสราง
เทคนิคกอสราง
ฝกฝมืองานไม
ปฏิบัติงานกอสราง
ประมาณราคากอสราง
เขียนแบบกอสราง
การสํารวจ
รวม
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หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
2
(2)
2
(2)
2
(4)
2
(4)
2
(3)
2
(4)
2
(3)
16
(24)
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1. หมวดวิชาสามัญ
24
หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13 หนวยกิต )
รหัส
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย
3
(3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
2
(3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
2
(3)
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
1
(1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา
2
(2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
1
(1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร
2
(2)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต )
รหัส
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1
(2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1
(2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร
3
(4)
3000-1521 คณิตศาสตร 2
3
(3)
3000-1525 แคลคูลัส 1
3
(3)
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
64 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพืน้ ฐาน
12 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที่ 1 - 2 และเลือกเรียนรายวิชากลุม บริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ
กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100–0101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3
(3)
3100–0107 ความแข็งแรงของวัสดุ
3
(3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ
3
(3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3
(4)
หมายเหตุ รหัสวิชาที่มีอักษร X ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร

สาขาวิชาการกอสราง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
รหัส
ชื่อวิชา
3106–2001 ระบบสุขาภิบาลในอาคาร
3106–2002 เครื่องจักรกลงานกอสราง
3106–2003 การสํารวจเพื่อการกอสราง
3106–2004 เทคนิคกอสราง 1
3106–2005 การเขียนแบบกอสราง 1
3106–2006 การประมาณราคากอสราง 1
3106–2007 คอนกรีตเทคโนโลยี
3106–2008 การทดสอบวัสดุ
3106–2009 ทฤษฎีโครงสราง
3106–2010 ปฐพีกลศาสตร
3106–2011 เขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร
3106–2012 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
3106–2013 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
รวม

32 หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
2
(2)
2
(3)
2
(2)
3
(6)
2
(3)
3
(4)
2
(3)
3
(3)
3
(4)
2
(3)
3
(3)
3
(3)
32
(41)

2.3 วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา
16 หนวยกิต
วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน 2 สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง
1. วิชาชีพสาขางานเทคนิคการกอสราง
รหัส
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3106–2101 การเขียนแบบกอสราง 2
3
(6)
3106–2102 อุปกรณอาคาร
2
(2)
3106–2103 งานระบบทอและสุขภัณฑ
2
(6)
3106–2104 กฎหมายกอสราง
2
(2)
3106–2105 งานกอสรางอาคาร 1
2
(6)
3106–2106 งานกอสรางอาคาร 2
2
(6)
3106–2107 งานกอสรางอาคาร 3
2
(6)
3106–2108 โครงสรางชั่วคราว
2
(2)
3106–2109 การกอสรางอาคารพิเศษ
2
(2)
3106–2110 โครงการงานกอสรางอาคาร
2
(6)
3106–2111 เทคนิคกอสราง 2
2
(2)
3106–2112 ชลศาสตร 1
2
(2)
3106–2113 ชลศาสตร 2
1
(3)
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3106–2114
3106–2115
3106–2116
3106–2117
3106–2118
3106–2119
3106–2120
3106–2121
3106–4101
3106–4102
3106–4103
3106–4104

การวิเคราะหโครงสราง
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
การปฏิบัติงานสํารวจเสนทาง
การชลประทาน
ธรณีวิทยา
วิศวกรรมการจราจร
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมการทาง
ปฏิบัติงานเทคนิคกอสราง 1
ปฏิบัติงานเทคนิคกอสราง 2
ปฏิบัติงานเทคนิคกอสราง 3
ปฏิบัติงานเทคนิคกอสราง 4

2. วิชาชีพสาขางานเทคนิคการควบคุมงานกอสราง
รหัส
ชื่อวิชา
3106–2201 การอานแบบและประมาณราคา
3106–2202 การจัดการงานกอสราง
3106–2203 เทคนิคการควบคุมงานกอสราง
3106–2204 การประปาและระบบน้ําเสีย
3106–2205 การสํารวจและการระดับ
3106–2206 การไฟฟาในอาคาร
3106–2207 โครงสรางใตดิน
3106–2208 การวิบัติของอาคาร
3106–2209 กฎหมายควบคุมการกอสราง
3106–2210 การควบคุมงานกอสราง 1
3106–2211 การควบคุมงานกอสราง 2
3106–2212 โครงการควบคุมงานกอสราง
3106–2213 กฎหมายสัญญาและรายการกอสราง
3106–2214 การนิเทศงานกอสราง
3106–2215 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมกอสราง
3106–2216 การตรวจงานกอสราง
3106–2217 ความปลอดภัยในงานกอสราง
3106–2218 เทคโนโลยีการกอสราง
3106–2219 การบริหารงานบํารุงรักษาอาคาร

สาขาวิชาการกอสราง

3
2
1
3
2
2
2
3
4
4
4
4

(3)
(4)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(3)
(*)
(*)
(*)
(*)

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2
(2)
2
(2)
2
(2)
2
(2)
2
(4)
2
(2)
2
(2)
2
(2)
2
(2)
2
(6)
2
(6)
2
(6)
2
(2)
2
(2)
2
(2)
2
(2)
2
(2)
2
(2)
2
(2)
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3106–2220
3106–2221
3106–2222
3106–2223
3106–2224
3106–2225
3106–2226
3106–2227

การควบคุมอุปกรณในอาคาร
การบริหารและการจัดการงานกอสราง
การบริการสุขาภิบาลในอาคาร
การควบคุมและเขียนรายงานการกอสราง
สัญญาและบริหารงานกอสราง
ระบบประสานทางพิกัด
การวางแผนงานกอสราง
ปฏิบัติงานกอสราง

2
2
2
2
2
2
2
2

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ
วิเคราะห
จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอ ยกวา
40 ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ
รหัส
ชื่อวิชา
3106-6001 โครงการ

4 หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชั่วโมง
ใหจดั กิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ชั่วโมง รวมไมนอยกวา 120 ชั่วโมง
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3106-0001

กลศาสตรโครงสราง
2
(2)
(STRUCTURAL MECHANICS)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูค วามเขาใจการคํานวณหาแรงภายในองคอาคาร
2. เพื่อใหสามารถคํานวณโมเมนตความเฉื่อย และรัศมีไจเรชั่นได
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบ ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณแรงภายในองคอาคาร
2. คํานวณโมเมนตความเฉื่อย และรัศมีไจเรชั่น
3. คํานวณความเคน ความเครียด และโมดูลัสยืดหยุน
4. จําแนกประเภทโครงสรางและคํานวณหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉื่อย และโมเมนตตัด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโมเนตความเฉื่อย รัศมีไจเรชั่น ความเคน ความเครียด โมดูลัสยืดหยุน ชนิดและเงื่อนไขของ
จุดรองรับ สมการของการสมดุล ประเภทของโครงสราง การคํานวณหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉื่อย และ
โมเมนตตัด
3106-0002

วัสดุกอสราง
2
(2)
(BUILDING METERIALS)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจ ประเภท ชนิด ขนาด คุณลักษณะและการนําไปใชประโยชนของวัสดุกอสราง
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชวัสดุกอสรางไดอยางเหมาะสมตามพัฒนาการของเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานมีความรอบคอบ และมีความปลอดภัยอยางเหมาะสม
มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนก เลือกใชประเภท ชนิด ขนาด คุณลักษณะของวัสดุกอสรางเพือ่ ใชประโยชนในงาน
กอสราง
2. กําหนดคุณสมบัติทางกลของวัสดุกอสราง
3. กําหนดคุณลักษณะและรายละเอียดของวัสดุกอสรางแสดงลงในแบบรูปรายการกอสราง
เพื่อการกอสราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ประเภท ชนิด ขนาด คุณสมบัติ การเก็บรักษาวัสดุกอสรางเพื่อนําไปใชในงานโครงสราง
อาคาร งานสวนประกอบอาคาร งานตกแตงอาคาร วัสดุอุปกรณระบบภายในอาคาร

สาขาวิชาการกอสราง
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3106-0003

เทคนิคกอสราง
2
(2)
(CONSTRUCTION TECHNOLOGY)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการ เทคนิคและวิธีการกอสรางงานอาคาร งานฐานราก คาน เสา พื้น
โครงหลังคา และวัสดุมุงหลังคา
2. เพื่อใหเขาใจหลักการ เทคนิคประกอบติดตั้ง สวนประกอบของอาคาร ฝาเพดาน ผิวพื้น ผนัง
ประตูหนาตาง บันได หองน้ํา หองสวม บอเกรอะบอซึม งานสุขาภิบาลและวัสดุตกแตงอาคาร
บานพักอาศัย
3. เพื่อใหสามารถนําหลักการเทคนิค และวิธีการกอสรางอาคารมาประยุกตใชในงานกอสราง
อาคารพักอาศัย
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั การทํางานดวยความรอบคอบและมีความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําฐานราก คาน เสา พื้น โครงหลังคา และวัสดุมุงหลังคา
2. เขาใจวิธีการติดตั้งฝาเพดาน ติดตั้งผนังอาคาร ประตู หนาตาง บันได หองน้ํา หองสวม
บอเกรอะบอซึม วัสดุผิวพื้นตกแตงอาคารบานพักอาศัย
3. วางแผนงานระบบสุขาภิบาลในอาคารพักอาศัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา เทคนิค วิธีการกอสราง ฐานราก คาน เสา พื้น โครงหลังคา การติดตั้งฝาเพดาน ผนัง
ประตูหนาตาง บันได หองน้ํา หองสวม บอเกรอะบอซึม งานสุขาภิบาล และวัสดุตกแตง อาคารบานพักอาศัย
3106-0004

ฝกฝมืองานไม
2
(4)
(BASIC WOODTRAINING)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการใชเครื่องมืองานไม การลับ ปรับแตง และบํารุงรักษาเครื่องมืองานไม
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไม งานวัด งานเพลาะไม เสริมไม ตอไม งานสรางและประกอบ
โครงสรางสวนประกอบอาคารไม
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางาน ดวยความประณีต เรียบรอย รอบคอบ และมีความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. ลับ ปรับ แตง เครื่องมืองานไม
2. ไส วัดขนาด เพลาะไม ปรับแตง เสริมไม ตอไม เขาไม
3. บํารุงรักษาเครื่องมืองานไมใหสามารถมีประสิทธิภาพใชงาน
4. สรางและประกอบโครงสรางสวนประกอบอาคารไม
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการใชการลับ ปรับแตง บํารุงรักษางานไม งานไส งานวัดขนาด งานเพลาะไม เสริมไม ตอ
ไม งานเขาไม งานสรางและประกอบโครงสรางอาคารไม
3106-0005

ปฏิบัติงานกอสราง
2
(4)
(CONSTRUCTION WORKSHOP)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณงานปูน งานกออิฐฉาบปูน
2. เพื่อใหสามารถจัดทําแบบหลอ งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
3. เพื่อใหสามารถเดินทอในอาคารพักอาศัย
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางาน มีวินัย มีความรอบคอบและความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชเครื่องมือและอุปกรณงานปูน งานกออิฐฉาบปูนและงานคอนกรีต
2. ทํางานแบบหลอ งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานเทคอนกรีต
3. เดินทอในอาคาร
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ขั้นตอนในการกออิฐ ฉาบปูน งานแบบหลอ งานเหล็กเสริม
คอนกรีต งานเทคอนกรีตโครงสราง และงานเดินทอภายในอาคาร
3106-0006

ประมาณราคากอสราง
2
(3)
(CONSTRUCTION ESTIMATION)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการประมาณราคากอสราง
2. เพื่อใหสามารถประมาณการหาปริมาณวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช คาแรง และจัดทํา
บัญชีรายการ วัสดุ อุปกรณ เครื่องใช คาแรง ของอาคารที่พักอาศัย
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประณีต เรียบรอย
มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณหาปริมาณวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช คาแรง
2. สามารถจัดทําบัญชีรายการคาวัสดุ อุปกรณ คาแรง คาดําเนินการ ภาษี กําไร การทําบัญชีรายการ
3. บันทึกรายการตาง ๆ ในเอกสารการประมาณราคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ขั้นตอนของการประมาณราคา การหาปริมาณวัสดุอุปกรณ คาแรงงานของอาคาร
สวนประกอบอาคาร งานตกแตง ไฟฟา ประปา การจัดทําบัญชีรายการวัสดุ อุปกรณ คาแรงของอาคารที่พัก
อาศัย
สาขาวิชาการกอสราง
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3106-0007

เขียนแบบกอสราง
2
(4)
(CONSTRUCTION DRAWING)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการ วิธีการ เขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยชั้นเดียวและสองชั้น
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยชั้นเดียวและสองชั้น
3. เพื่อใหมีกิจนิสัย เจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและเปนผูมีจริยธรรม คานิยมที่
ดีในการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดขั้นตอนกระบวนการเขียนแบบกอสราง
2. เขียนแบบแปลน รูปดาน รูปตัด แบบขยายสวนประกอบผังโครงสราง ผังไฟฟา ผังสุขาภิบาล
ผังบริเวณของอาคาร
3. จัดทํารายการประกอบแบบอาคารพักอาศัยชั้นเดียวและสองชั้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการ ขั้นตอน กระบวนการวิธีการเขียนแบบกอสราง ความสัมพันธระหวางรูป
แปลน รูปตัด รูปดาน แบบขยายสวนประกอบอาคาร ผังโครงสราง ผังไฟฟา ผังสุขาภิบาล ผังบริเวณ
และรายการประกอบแบบกอสรางของอาคารพักอาศัย ชั้นเดียวและสองชั้น
3106-0008

การสํารวจ
2
(3)
(SURVEYING)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานสํารวจเบื้องตน
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือสํารวจ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่รอบคอบมีความประณีต เรียบรอย ในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. วัดระยะดวยเทปหรือโซพรอมอุปกรณ
2. วัดมุมราบ – มุมดิ่ง ดวยกลองวัดมุม
3. สํารวจทําวงรอบปด
4. กําหนดระดับในงานกอสราง
5. สํารวจหาภาพตัดตามแนวยาวและแนวขวาง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการวัดระยะดวยเทปและโซ การแกอุปสรรคในการวัดระยะ การสํารวจ
ดวยโซ หรือเทป (Chain Survey) การวัดมุมราบ มุมดิ่งดวยกลองวัดมุม (Theodolite) การหาความสูงของวัตถุ
ดวยกลองวัดมุม การสํารวจทําวงรอบ การทําระดับดวยกลองระดับและอุปกรณ การสรางหมุดหลักฐานการ
ระดับ การสํารวจหาคาระดับ และการกําหนดคาระดับการกอสราง การสํารวจหาคาระดับตามแนวยาว (Profile)
และตามแนวขวาง (cross section)
3106-2001

ระบบสุขาภิบาลในอาคาร
2
(2)
(WATER SUPPLY AND SEWAGE SYSTEM)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสุขาภิบาล ระบบน้ําใช น้ําทิ้ง ประกอบการระบบน้ําประปา ระบบ
ดับเพลิงดวยน้ํา การระบายน้ําทิ้ง ทอระบายอากาศ ระบบบําบัดน้ําเสียและวิธีปรับปรุงคุณภาพน้ํา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหระบบสุขาภิบาล บอเกรอะ บอซึมและการบําบัด ปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ รับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหระบบสุขาภิบาล ระบบน้ําใช น้ําทิ้ง ประกอบการระบบน้ําประปา ระบบดับเพลิงดวยน้ํา
การระบายน้ําทิ้ง ทอระบายอากาศ ระบบบําบัดน้ําเสียและวิธีปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยจําแนกวัสดุ
อุปกรณ
2. จัดทําแผนภาพ หรือแบบรูปรายการระบบสุขาภิบาล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการสุขาภิบาลน้ําใช น้ําทิ้ง ประกอบการระบบน้ําประปา ระบบดับเพลิงดวยน้ํา การระบาย
น้ําทิ้ง ทอระบายอากาศ ระบบกําจัดน้ําเสียและวิธีปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย
3106-2002

เครื่องจักรกลงานกอสราง
2
(2)
(CONSTRUCTION MACHINERY)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจ หลักการ ประเภทชนิดและสมรรถนะในการทํางานของเครื่องจักรกล
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชเครื่องจักรกล การบํารุงรักษา การวางแผนการใชงานเครื่องจักรกล
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ และปลอดภัยในการใชเครื่องจักรกลกอสราง
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดทําแผนงานการใชงานเครื่องจักรกล การซอมแซม บํารุงชิ้นสวนอะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง หลอ
ลื่น
2. วิเคราะหตนทุนการไดมา จัดหา คาเสื่อมราคา อายุการใชงาน การทดแทนและการจําหนาย

สาขาวิชาการกอสราง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 14 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ และปฏิบัติ การจัดทําแผนงาน การวิเคราะหตนทุน คาเสื่อมราคา อายุการใชงาน
การจัดหาทดแทนและจําหนาย การซอมบํารุงชิ้นสวนอะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง หลอลื่น
3106-2003

การสํารวจเพื่อการกอสราง
2
(3)
(CONSTRCTION SURVEYING)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสํารวจและใชเครื่องมือสํารวจเพือ่ การกอสราง
2. เพื่อใหสามารถสํารวจ ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือสํารวจเพือ่ การกอสราง
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่รอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสํารวจและใชเครื่องมือสํารวจเพื่อการกอสราง
2. สํารวจทําวงรอบ สํารวจสรางหมุดควบคุมทางราบและทางดิ่ง
3. กําหนดตําแหนง กําหนดระดับในงานกอสราง
4. ตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการหาพื้นที่ การหาปริมาณงานดิน การวางผังอาคาร การกําหนดหมุด
ควบคุมงาน การกําหนดระดับกอสรางอาคารชั้นตาง ๆ การตรวจสอบแนวราบ ทางดิ่งของอาคาร ตรวจสอบ
การทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร การวางแนวกอสราง การคํานวณ Slope การกําหนดระดับทอ ระบายน้ํา
คลองสงน้ํา
3106-2004

เทคนิคกอสราง 1
2
(2)
(CONSTRUCTION TECHNOLOGY 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจลักษณะระบบโครงสรางของอาคาร และโครงสรางที่ไมเปนรูปอาคาร
2. เพื่อใหสามารถประยุกตเทคนิควิธีการกอสรางในระบบตาง ๆ เทคนิคการกอสรางแบบหลอและ
การทํานั่งรานกอสรางกับการวางแผนกอสราง
3. เพื่ อ ให มี กิ จ นิ สั ย ในการทํ า งาน มี ค วามละเอี ย ดรอบคอบ วิ ธี ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย และ
สภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะระบบโครงสรางของอาคาร และโครงสรางที่ไมเปนรูปอาคาร
2. ประยุกตเทคนิคและวิธีการกอสรางอาคารในระบบและแบบตาง ๆ
3. ประยุกตเทคนิควิธีการกอสรางอาคารทุกระบบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 15 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบการกอสราง การเตรียมพื้นที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ การกองเก็บวัสดุกอสราง การ
กอสรางอาคารชั่วคราวในสถานที่กอสราง การทําแบบหลอ การนั่งราน เทคนิควิธีการกอสรางอาคารแบบตาง
ๆ อาคารโครงสรางใตดิน โครงสรางเหนือดิน เทคนิคการทําแบบหลอคานคอนกรีตและการทํานั่งรานกอสราง
3106-2005

การเขียนแบบกอสราง 1
3
(6)
(CONSTRUCTION DRAWING 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรายละเอียดทางสถาปตยกรรม
วิศวกรรม เขียนรายการประกอบแบบ
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เขียนรายละเอียดสถาปตยกรรม วิศวกรรม
เขียนรายการประกอบแบบและทําหุนจําลอง
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เข า ใจหลั ก การเขี ย นแบบอาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก แบบรายละเอี ย ดทางสถาป ต ยกรรม
วิศวกรรม เขียนรายการประกอบแบบ
2. เขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นขึ้นไป เขียนแบบรายละเอียดทางสถาปตยกรรม
วิศวกรรม พรอมทั้งรายการประกอบแบบ รายการมาตรฐาน
3. จัดทําหุนจําลอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นขึ้นไป เขียนแบบ
รายละเอียดทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม พรอมทั้งรายการประกอบแบบรายการมาตรฐานและทําหุนจําลอง
3106-2006

การประมาณราคากอสราง 1
2
(3)
(CONSTRUCTION ESTIMATION 1 )
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการประมาณราคางานกอสราง
2. เพื่อใหสามารถแยกรายการวัสดุ และแรงงาน คํานวณหาคาวัสดุ คาแรงงาน คาดําเนินการ ภาษี
กําไรและจัดทําเอกสารการประมาณราคาอาคาร 2 ชั้นขึ้นไป
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการประมาณราคางานกอสราง
2. ประมาณราคางานกอสราง แยกรายการวัสดุ ประมาณคาแรง คาดําเนินการ

สาขาวิชาการกอสราง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 16 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาหลั ก การและปฏิ บั ติ ก ารประมาณราคาและวิ ธี ก ารแยกรายการวั ส ดุ โครงสร า งอาคาร
สวนประกอบอาคาร งานตกแตงอาคาร การประมาณคาแรง เครื่องมือและอุปกรณกอสราง คํานวณหาคาวัสดุ
คาแรงดําเนินการ ภาษี กําไร ลงรายการประมาณราคาอาคาร 2 ชั้น ขึ้นไป เพื่อสรุปนําเสนอราคา
3106-2007

คอนกรีตเทคโนโลยี
3
(4)
(CONCRETE TECHNOLOGY)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทดสอบหาสมบัติของวัสดุที่ใชผสมคอนกรีต สมบัติของคอนกรีตและการ
ออกแบบสวนผสมคอนกรีต
2. เพื่อใหสามารถทดสอบ และวิเคราะหวัสดุที่ใชผสมคอนกรีต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย รักษสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบและวิเคราะหวัสดุที่ใชผสมคอนกรีตและการออกแบบสวนผสมคอนกรีต
2. ทดสอบวัสดุผสมที่ใชผสมคอนกรีต ทดสอบสมบัติคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแลว
3. ออกแบบสวนผสมคอนกรีต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทดสอบคอนกรีต สมบัติของวัสดุที่ใชผสมคอนกรีต สมบัติของ
คอนกรีต สด สมบั ติข องคอนกรีต การออกแบบสว นผสม การลํ าเลี ย ง การเท การทํ าให แ น น และการป ม
คอนกรีต การทดสอบวัสดุที่ใชผสมคอนกรีต คอนกรีตสด คอนกรีตที่แข็งตัวแลว
3106-2008

การทดสอบวัสดุ
2
(3)
(MATERIALS TESING LABORATORY)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทดสอบวัสดุ ขอกําหนด มาตรฐานวิธีการทดสอบวัสดุ
2. เพื่อใหสามารถทดสอบความแข็งแรงวัสดุกอสราง โดยการทดสอบแบบทําลายและการทดสอบ
แบบไมทําลาย และการวิเคราะหทางกายภาพทางกลของวัสดุ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบวัสดุ ขอกําหนด มาตรฐานวิธีการทดสอบวัสดุ
2. ทดสอบคุณสมบัติของเหล็กในงานกอสราง
3. ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุกอสรางทั่ว ๆ ไป
4. ทดสอบคุณสมบัติคอนกรีต
5. เขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 17 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการการทดสอบวัสดุ ขอกําหนด มาตรฐานวิธีการทดสอบสมบัติและ
พฤติกรรมทางกายภาพและทางกลของวัสดุที่ใชในงานกอสราง เหล็กกอสราง ไม อิฐ และวัสดุกอสรางอื่น ๆ
โดยวิธีทดสอบแบบทําลายและไมทําลายสภาพจากการดิ่ง การอัด การเฉือน การดัด การกระแทก การทดสอบ
ความแข็ง
3106-2009

ทฤษฎีโครงสราง
3
(3)
(THEORY OF STRUCTURE)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการวิเคราะหหาแรงในโครงสราง
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและวิเคราะหหาแรงในโครงสรางทุกประเภท
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหหาแรงในโครงสราง
2. คํานวณหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัดในคาน
3. คํานวณหาเสนอิทธิพล (Influence Line) ในคานและโครงขอหมุน
4. คํานวณการโกงตัวของคาน
5. คํานวณแรงในชิ้นสวนของโครงถัก
6. คํานวณการวิเคราะหคานตอเนื่องโดยทฤษฎีโมเมนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูเบื้องตนที่เกี่ยวกับโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงภายใน ชิ้นสวนของโครงสรางขอหมุน
แรงเฉือน โมเมนตดัดในคาน เสนอิทธิพล (Influence line) ในคานและโครงขอหมุน การโกงตัวของคาน
การวิเคราะหคานตอเนื่องโดยทฤษฎีโมเมนต
3106-2010

ปฐพีกลศาสตร
3
(SOIL MECHANICS)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและทําความเขาใจ คุณสมบัติของดินทางฟสิกส
2. เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติของดินชนิดตาง ๆ
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ ของดิน
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางเอาใจใส รอบคอบและความปลอดภัย

สาขาวิชาการกอสราง

(4)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 18 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจ สวนประกอบและคุณสมบัติของดินทางดานฟสิกส
2. จําแนกประเภทของดิน
3. ทดสอบคุณสมบัติและการรับกําลังของดิน โดยวิธีตาง ๆ
4. ประยุกตคาที่ไดจากการทดสอบไปใชในกอสรางตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ คุณสมบัติและสวนประกอบของดินทางฟสิกส การจําแนกประเภทของดิน การซึม
ผานของน้ําในดิน การยุบตัว การบดอัด การรับกําลังของดิน การประยุกตคาที่ไดจากการทดสอบไปใชงาน
ทางการกอสราง การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถในการรับกําลังของดิน
3106-2011

เขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร
2
(3)
(COMPUTER AIDED CONSTRUCTION DRAWING)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถใชงาน คําสั่งพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเขียนแบบดวยโปรแกรม Auto Cad
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบกอสราง แปลน รูปดาน รูปตัด และรูปขยายอาคาร
3. เพื่อใหสามารถพลอตแบบ
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร และละเอียดรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชคําสั่งพื้นฐานในการเขียนแบบ
2. เขียนแบบแปลน รูปดาน รูปตัด และรูปขยาย แสดงรายละเอียดตาง ๆ
3. เขียนตัวอักษร ใช Hatching และเขียนเสนบอกระยะ
4. พิมพ / พลอตแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติ การใชคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad เพื่อเขียนรูปทรง
เรขาคณิต 2 มิติ และเขียนแบบกอสราง แบบแปลน แบบรูปดาน รูปตัด รูปขยาย และการเขียนรายละเอียด
เขียนเสนบอกระยะ การพิมพและพลอตแบบ
3115-2012

การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
3
(3)
(REINFORCED CONCRETE DESIGN)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพฤติกรรมของโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อถูกแรงกระทํา
2. เพื่อใหสามารถคํานวณออกแบบชิ้นสวนของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีอลี าสติค
3. เพื่อใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. คํานวณออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กแตละชิ้นสวน
3. คํานวณออกแบบโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งตัวอาคาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการในการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ําหนักที่กระทําตอชิ้นสวนโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก การคํานวณออกแบบชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีต คาน เสา พื้น บันได ฐานราก โดยวิธี
อีลาสติค การคํานวณออกแบบทั้งตัวอาคาร
3106-2013

การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
3
(3)
(TIMBER AND STEEL DESIGN)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการออกแบบคาน เสา และโครงสรางไมและเหล็ก
2. เพื่อใหสามารถคํานวณ ออกแบบ กําหนดมาตรฐานในการออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
3. เพื่อใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในการออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบคาน เสา และโครงสรางไม
2. ออกแบบองคอาคารไม และอุปกรณสําหรับยึดรอยตอไม
3. เขาใจหลักการออกแบบโครงสรางเหล็กรับแรงดึง แรงอัด
4. ออกแบบคาน และเสาเหล็ก
5. ออกแบบรอยตอ แบบเชื่อม หมุดย้ํา และสลักเกลียว
6. ออกแบบโครงขอหมุน และโครงขอแข็งเหล็ก
7. ออกแบบคานเหล็กประกอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณสมบัติของไม การออกแบบคาน เสา โครงสรางไม อุปกรณสําหรับยัดรอยตอไม คุณสมบัติ
เหล็กรูปพรรณ การออกแบบโครงสรางเหล็กรับแรงดึง แรงอัด การออกแบบคานและเสาเหล็ก การออกแบบ
รอยตอแบบเชื่อม หมุดย้ํา และสลักเกลียว การออกแบบโครงขอหมุนและโครงขอแข็งเหล็ก การออกแบบคาน
เหล็กประกอบ
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3106-2101

การเขียนแบบกอสราง 2
3
(6)
(CONSTRUCTION DRAWING 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจเทคนิคการเขียนแบบอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม
การเขียนรายการประกอบแบบ รายการมาตรฐาน
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ เขียนแบบรายการประกอบแบบ
รายการมาตรฐาน และทําหุนจําลอง
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนแบบอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ
2. เขียนแบบรายละเอียดทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม รายการประกอบแบบ รายการมาตรฐาน
3. จัดทําหุนจําลอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การเขีย นแบบอาคารสาธารณะและอาคารพิเ ศษ การเขีย นแบบ
รายละเอีย ดทางสถาปต ยกรรม วิศวกรรม และการเขีย นแบบปฏิบัติง านพรอ มทั้ง รายการประกอบแบบ
รายการมาตรฐานและทําหุนจําลองของโครงสราง
3106-2102

อุปกรณอาคาร
2
(2)
(BUILDING EQUIPMENT)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานระบบการปรับอากาศ การระบายอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง
การขนสงแนวราบและแนวดิ่ง ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ลิฟต การปองกันเพลิงไหม ฟาผา ระบบ
ทอภายในอาคาร
2. เพื่อใหสามารถจําแนกประเภท ชนิด คุณลักษณะและการใชประโยชนของอุปกรณอาคารตาง ๆ
ความเหมาะสมตอการใชงาน การซอมบํารุงและการดูแลรักษา
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบ มีประสิทธิภาพ ทันตอความกาวหนาเทคโนโลยี
และมีความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานระบบการปรับอากาศ การระบายอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง การ
ขนสงแนวราบและแนวดิ่ง ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ลิฟต การปองกันเพลิงไหม ฟาผา ระบบทอ
ภายในอาคาร
2. กําหนดประเภท ชนิด ขนาด คุณลักษณะของอุปกรณอาคาร
3. จัดทําแผนงานตรวจสอบ บํารุงรักษาอุปกรณอาคารตามเงื่อนไขที่กําหนด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของระบบการปรับอากาศ การระบายอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง การขนสงแนวราบ
และแนวดิ่ง ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ลิฟต การปองกันเพลิงไหม ฟาผา ระบบทอภายในอาคาร
3106-2103

งานระบบทอและสุขภัณฑ
2
(6)
(PLUMBING SYSTEM AND SNAITARY SERVICES)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการอานแบบ ออกแบบ การประกอบติดตั้งสุขภัณฑและระบบตาง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร
2. เพื่อใหสามารถอานแบบ ออกแบบ ประกอบติดตั้งสุขภัณฑชนิดตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบ การประกอบ และติดตั้งสุขภัณฑชนิดตาง ๆ
2. อานแบบ ประกอบและติดตั้งระบบทออากาศ ทอน้ําเสียในอาคารและระบบทอระบายน้ํานอก
อาคาร
3. อานแบบ ประกอบและติดตั้งระบบทอน้ําใช ทอน้ําฝน ทอน้ํารอน ทอไอน้ํา และทอดับเพลิง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการอานแบบ การประกอบ ออกแบบ ติดตั้งสุขภัณฑชนิดตาง ๆ และระบบ
ทอ น้ําใช ทอ น้ําฝน ทอ น้ํารอน ทอไอน้ํา ทอระบายอากาศ ทอดับเพลิง ทอระบบระบายของเสียในอาคาร
และระบบทอระบายน้ํานอกอาคาร
2
(2)
กฎหมายกอสราง
(CONSTRUCTION LAW)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ เจตนารมณของพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ กฎกระทรวง กฎหมายที่
เกี่ยวกับงานกอสราง
2. เพื่อใหสามารถจัดทําสัญญา จัดเอกสารประกอบสัญญาในงานกอสราง
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ เจตนารมณของพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และกฎหมายเกี่ยวกับงานกอสราง
2. จัดทําสัญญา จัดเอกสารประกอบสัญญาในงานกอสราง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ เจตนารมณของพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎระเบียบตาง ๆ กฎหมาย
อาญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพง ขอบัญญัติความปลอดภัย สัญญาเอกสารประกอบสัญญา การรางและ
เขียนสัญญา ทั้งขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานกอสราง
3106-2105

งานกอสรางอาคาร 1
2
(6)
(BUILDING CONSTRUCTION 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถสรางแบบ ขยายแบบแยกวัสดุสําหรับโครงสรางแตละประเภท
2. เพื่อใหสามารถทํางานคอนกรีตเสริมเหล็กประเภท ฐานราก คาน เสา พื้น โครงหลังคาทั่วไป
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางาน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําแบบโครงสรางแตละประเภท
2. ทําโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
3. สรางองคประกอบของอาคารไดแก ฐานราก คาน เสา พื้น โครงหลังคาสําหรับอาคารทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานไมแบบสําหรับโครงสรางแตละประเภท งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก งานคอนกรีต
เสริมเหล็ก การจัดสรางและการประกอบองคประกอบของอาคารเชน ฐานราก คาน เสา พื้น โครงหลังคา
สําหรับอาคารทั่วไป
3106-2106

งานกอสรางอาคาร 2
2
(6)
(BUILDING CONSTRUCTION 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหงานการประกอบติดตั้งสวนประกอบของอาคาร
2. เพื่อใหสามารถติดตั้ง งานกออิฐ ฉาบปูน ปูผนัง ปูพื้น งานชิ้นสวนโครงสรางไม งานติดตั้ง
ประตูหนาตาง ฝาเพดาน อุปกรณอื่น ๆ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผน งานจัดสรางประกอบติดตั้งสวนประกอบของอาคาร
2. ทําการกออิฐ ฉาบปูน ปูผนัง ปูพื้น ดวยวัสดุตาง ๆ
3. ติดตั้งประตูหนาตาง ฝาเพดาน ทําบันได ติดตั้งอุปกอสราง ทาสี ทาน้ํามัน ตกแตงอาคาร
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานกอสรางเกี่ยวกับงานการจัดสราง ประกอบ และติดตั้งองคประกอบ งานสวนประกอบ
ของอาคาร เชน งานกออิฐ ฉาบปูนผนัง ปูผนัง ปูพื้นดวยวัสดุตาง ๆ งานชิ้นสวน โครงสรางไมและ
อื่น ๆ งานติดตั้งประตู หนาตาง ฝาเพดาน งานติดตั้งอุปกรณ งานสวนโครงสรางไมประเภทบันได
งานสี และงานตกแตงอาคาร
3106-2107

งานกอสรางอาคาร 3
2
(6)
(BUILDING CONSTRUCTION 3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถสรางแบบ ขยายแบบ แยกรายการ เตรียมวัสดุอุปกรณกอสราง
2. เพื่อใหสามารถประกอบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่หลอในที่ และอาคารคอนกรีตสําเร็จรูป
3. เพื่ อ ให ส ามารถประกอบงานเหล็ กรู ป พรรณ งานอะลู มิ เ นีย ม งานโครงสรา งประเภทบั น ได
บันไดสําเร็จรูป
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนงานกอสรางอาคารประเภทหลอในที่และใชวัสดุกึ่งสําเร็จรูป
2. ทําการกอสราง งานเหล็กรูปพรรณ อะลูมิเนียม
3. ทํางานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทบันได บันไดสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานกอสรางอาคารประเภทหลอในที่หรืออาคารประเภทใชวัสดุกึ่งสําเร็จรูป งานประเภทเหล็ก
รูปพรรณ อะลูมิเนียมและงานสวนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทบันได หรือประเภทบันไดสําเร็จรูป
3106-2108

โครงสรางชั่วคราว
2
(TEMPORARY STRUCTURE)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหโครงสราง ประเภทโครงสรางชั่วคราว
2. เพื่อใหสามารถใชวัสดุ อุปกรณในการกอสรางโครงสรางชัว่ คราว
3. เพื่อใหสามารถทํานั่งราน แบบหลอ ค้ํายัน อาคารชั่วคราว
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางาน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจประเภทโครงสรางชั่วคราว
2. ทําการกอสรางโครงสรางชัว่ คราวประเภทนั่งราน แบบหลอ ค้ํายัน
3. ทําการกอสรางอาคารชั่วคราว และบํารุงรักษาโครงสรางชั่วคราว
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คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาประเภทโครงสรา งชั่ว คราว วัส ดุ อุป กรณใ นการกอ สรา งโครงสรา งชั่ว คราว ประเภท
นั่งราน แบบหลอ ค้ํายัน อาคารชั่วคราว และการบํารุงรักษาโครงสรางชั่วคราว
3106-2109

การกอสรางอาคารพิเศษ
2
(2)
(SPECIAL BUILDING CONSTRUCTION)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการ เทคนิคการกอสรางอาคารพิเศษ และอาคารขนาดใหญ
2. เพื่อใหเขาใจลักษณะองคอาคารตาง ๆ ของอาคารพิเศษ อาคารขนาดใหญประกอบการหอสูง ถัง
เก็บน้ําใตดิน กันดิน อาคารชุด คานเรือ – อูเรือ ทาเรือ สะพาน อุโมงคใตดิน สนามบิน
ระบบทางดวน
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั การทํางานรอบคอบ ประณีต เรียบรอย และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกลักษณะองคอาคารและสวนประกอบของอาคารพิเศษ อาคารขนาดใหญ
2. เลือกเทคนิคการกอสราง เพื่องานกอสรางอาคารพิเศษ อาคารขนาดใหญ
3. วางแผนงานกอสรางอาคารพิเศษ อาคารขนาดใหญ
4. แสดงรายละเอียดของระบบงานกอสรางอาคารพิเศษ อาคารขนาดใหญ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและเทคนิคการกอสราง ลักษณะอาคารพิเศษและอาคารขนาดใหญ ประเภทหอสูง
คานเรือ – อูเรือ ทาเรือ สะพาน อุโมงคใตดิน สนามบิน ระบบทางดวน
3106-2110

โครงการงานกอสรางอาคาร
2
(6)
(BUILDING CONSTRUCTION PROJECT)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทําโครงการ การวางแผนการประมาณราคา การจัดทําเอกสารประกอบ
โครงการ
2. เพื่อใหสามารถทําโครงการ วางแผน ประมาณราคา และจัดทําเอกสารประกอบโครงการ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําโครงการ เขียนแบบ การทํารายการคํานวณ
2. จัดทําโครงการ วางแผน ประมาณราคา และเอกสารประกอบโครงการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติทําโครงการตามสาขางานเทคนิคการกอสราง โดยเขียนแบบรายการคํานวณการประมาณ
ราคา การวางแผนงาน พรอมทั้งเอกสารประกอบโครงการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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3106-2111

เทคนิคกอสราง 2
2
(2)
(CONSTRUCTION TECHNOLOGY 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจเทคนิควิธีการกอสราง ระบบปองกัน แสง เสียง ความรอน กันซึม การปองกัน
เพลิงไหม
2. เพื่ อ ให ส ามารถลํ า ดั บขั้ น ตอน วิ ธี ก ารก อ สร า งอาคารสํ า เร็ จ รู ป อาคารกึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป อาคาร
โครงสรางเหล็กรูปพรรณ คอนกรีตอัดแรง โครงสรางพื้น และหลังคาชวงกวาง
3. มีกิจนิสัยในการทํางานรอบคอบ รูวิธีรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธีการกอสรางระบบปองกันแสงเสียง ความรอน การกันซึม และการปองกันเพลิงไหม
2. ลําดับขั้นตอน วิธีการกอสร างอาคารสําเร็จรูป อาคารกึ่งสําเร็จรู ป อาคารโครงสรางเหล็ ก
รูปพรรณ คอนกรีตอัดแรง โครงสรางพื้น และหลังคาชวงกวาง
3. ประยุกตเทคนิควิธีการกอสรางอาคาร อาคารสําเร็จรูป และโครงสรางประกอบอื่นที่อยูในระบบ
กอสราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเทคนิควิธีการกอสราง และติดตั้งอาคารสําเร็จรูป อาคารกึ่งสําเร็จรูป อาคารโครงสรางเหล็ก
รูปพรรณ โครงสรางระบบคอนกรีตอัดแรง โครงสรางพื้น และหลังคาชวงกวาง เทคนิคการกอสรางระบบ
ปองกัน แสง เสียง ความรอน การปองกันการซึม และระบบปองกันเพลิงไหม
3106-2112

ชลศาสตร 1
2
(2)
(HYDRAULICS 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจคุณสมบัติพื้นฐานชนิด พลังงาน การไหลในทอ และทางน้ําเปด
2. สามารถวิเคราะหแรงดันของของไหลในสภาวะของไหลสถิตยที่กระทําตอพื้นผิว
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั การทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณคุณสมบัติพื้นฐานของของไหล วิเคราะหแรงดันของของไหลที่กระทําตอพื้นผิว
2. กําหนดขนาดของทอสง ทอระบายหรือขนาดของทางน้ําเปด เพื่อใหไดอัตราการไหลพอเพียง
3. แสดงรายละเอียดของระบบสูบน้ํา การสงและจายน้ํา ทอสง ทอระบาย ที่สอดคลองกับงาน
ประปา ระบบทอหรือทางน้ําเปด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของของไหล ของไหลสถิต ของไหลเคลื่อนที่ ชนิดของการไหล การไหล
ในทอ การไหลในทางน้ําเปด พลังงานการไหล
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3106-2113

ชลศาสตร 2
1
(3)
(HYDRAULICS 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการของทฤษฎีชลศาสตร
2. เพื่อใหสามารถหาคุณสมบัติ ปริมาตรที่เหมาะ น้ําหนักที่เหมาะของของเหลว
3. เพื่อใหสามารถหาความสูงของศูนยเสถียร สัมประสิทธิ์การไหลผานรูระบาย การไหลผานฝาย
สันคม การไหลลอดผานประตูบานตรง และกระแทกของน้ําชนิดของการไหล อัตราการไหล
ในทอและทางน้ําเปด
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั การทํางานดวยความรอบคอบ มีความปลอดภัยมีความตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและการรายงานผล
มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณและทดสอบคุณสมบัติปริมาตรที่เหมาะ น้ําหนักที่เบาของของไหล
2. คํานวณและทดสอบความสูงของศูนยเสถียร สัมประสิทธิ์การไหลผานประตูบานตรง และ
กระแทกของน้ําชนิดของการไหล อัตราการไหลในทอและทางน้ําเปด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การหาคุณสมบัติปริมาตรที่เหมาะ น้ําหนักที่เหมาะ
ความสูงของศูนยเสถียร
สัมประสิทธิ์การไหลผานรูระบาย การไหลผานฝายสันคม การไหลลอดผานประตูบานตรง และกระแทกของ
น้ํา ชนิดของการไหล อัตราการไหลในทอและทางน้ําเปด
3106-2114

การวิเคราะหโครงสราง
3
(3)
(STRUCTURAL ANALYSIS)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการวิเคราะหโครงสรางประเภทอินดีเทอมิเนท
(INDETERMINATE STRUCTURE)
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหการโกงตัวของโครงสรางดวยวิธีตาง ๆ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและรับผิดชอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการวิเคราะหโครงสรางประเภทอินดีเทอมิเนท (INDETERMINATE
STRUCTURE)
2. วิเคราะหการโกงตัวของโครงสรางดวยวิธีตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและวิธีการวิเคราะห การโกงตัวของโครงสราง และการวิเคราะห โครงสรางประเภท
อินดีเทอมิเนท (INDETERMINATE STRUCTURE) โดยวิธีตาง
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3106-2115

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
2
(4)
(COMPUTER APPLICATION SOFTWARE)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่ง และการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
2. เพื่อใหสามารถใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวกับอาชีพ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั รักการคนควา หาความรูไดดวยตนเอง มีเจตคติที่ดีตอการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งและการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
2. ประยุกตใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
3. ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน คํานวณ ออกแบบ และจัดทําเอกสารในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งการใชงาน โปรแกรมสําเร็จรูป Word Processors , Data
Base , Spread Sheet , Graphic Software
3106-2116

การปฏิบัติงานสํารวจเสนทาง

1

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถวางโคงผสม โคงผสมยอนกลับ โคงเปลี่ยนแนว โคงทางดิ่ง
2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาระยะมองเห็นและระยะหยุดรถที่ปลอดภัย
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบ มีความถูกตอง และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. วางโคงผสม โคงผสมยอนกลับโคงเปลี่ยนแนวและโคงดิ่ง
2. คํานวณระยะมองเห็น และระยะหยุดรถไดปลอดภัยได
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ การวางโคงผสม โคงผสมยอนกลับ โคงเปลี่ยนแนว โคงดิ่ง การคํานวณระยะมองเห็น และ
ระยะหยุดรถทีป่ ลอดภัย
3106-2117

การชลประทาน

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการระบบชลประทาน การจัดการน้ําเพื่อชลประทาน
2. เพื่อใหสามารถออกแบบระบบชลประทานขนาดเล็ก
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบมีความปลอดภัยและตระหนักถึง
คุณภาพของงาน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการระบบชลประทาน การจัดการน้ําเพื่อชลประทาน
2. ออกแบบระบบชลประทานในแปลงเพาะปลูก ระบบการสงน้ําชลประทาน การจัดน้ํา
ชลประทานและอาคารบังคับน้ํา
3. แสดงรายละเอียดของระบบการสงน้ําและอาคารบังคับน้ํา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับระบบชลประทาน ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา และพืช ความตองการน้ํา
ชลประทาน และระบบระบายน้ํา หลักการออกแบบระบบชลประทานในแปลงเพาะปลูก ระบบการสงน้ํา
ชลประทาน การจัดน้ําชลประทาน หลักในการพิจารณาโครงการชลประทานขนาดเล็กและการออกแบบ
อาคารชลประทานขนาดเล็ก
3106-2118

ธรณีวิทยา
2
(2)
(GEOLOGY)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเกิดและวัฎจักรของหิน โครงสรางของหิน การสํารวจสภาพทางธรณีวิทยา
2. เพื่อใหสามารถอานแผนที่ธรณีวิทยา
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของการเกิดและวัฏจักรของหิน โครงสรางของหิน การผุสลายทางกล ทางเคมี
ปฏิกิริยาของผลึกแร การทับถม และการเปลี่ยนคุณสมบัติของหิน
2. จําแนกประเภท คุณลักษณะ ชนิดของแรและหิน
3. อานแผนที่การสํารวจสภาพทางธรณีวิทยา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎี ความหมาย และขอบเขตของธรณีวิทยา แรและหิน ธรณีกายภาพ ธรณีโครงสราง
ลําดับชั้นของหิน การอานแผนที่ธรณีวิทยา น้ําบาดาล การสํารวจสภาพทางธรณีวิทยา
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3106-2119

วิศวกรรมการจราจร

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการปฏิบัติตามกฎจราจร ขอกําหนด กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร
2. เพื่อใหเขาใจสภาพและปญหาการจราจร อุปกรณควบคุม เครื่องหมาย ปาย สัญญาณและระบบ
ควบคุม ระบบสองสวางของถนน ปริมาณคนเดินถนน ผูใชถนน ความเร็วของคนเดินขามถนน
ปริมาณการจราจร ประเภทถนน ความเร็ว การเลี้ยวและการจอด
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม และปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสภาพและปญหาการจราจร อุปกรณควบคุม เครื่องหมายปาย สัญญาณและระบบควบคุม
ระบบสองสวางของถนน ปริมาณการเดินถนน ผูใชถนน ความเร็วของคนเดินขามถนน ปริมาณ
การจราจร ประเภทถนน ความเร็ว การเลีย้ วและการจอด
2. ปฏิบัติตามกฎจราจร ขอกําหนด กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร
3. จําแนกประเภท ชนิด ลักษณะขนาดของเครื่องหมาย ปาย สัญญาณและระบบควบคุม ระบบ
สองสวาง การเลี้ยวและการจอด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ประวัติวิศวกรรมการจราจร และปญหาของการจราจร ทฤษฎีของกระการจราจร อุปกรณ
ควบคุ ม การจราจร เครื่ อ งหมายการจราจร ป า ยจราจร สั ญ ญาณและระบบควบคุ ม ทางด ว นในเมื อ ง
ความสามารถการมองเห็นเวลากลางคืน ระบบสองสวางถนน ปริมาณคนเดินถนน ผูใชถนนและการใช
ความเร็วของคนเดินถนน ขามถนน ปริมาณการจราจร ประเภทถนน ความเร็ว การเลี้ยวและการจอด ระยะ
สายตาที่ปลอดภัยของการขับรถ
3106-2120

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจสภาพของสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอชีวิตของมนุษย สัตว พืช
2. เพื่อใหสามารถแกไขสภาพสิ่งแวดลอมทางอากาศ บรรยากาศ ความรอน แหลงของมลภาวะ
สัตว พืช วัตถุ สภาพอากาศ ที่มีผลกระทบตอการกระจายมลภาวะ
3. เพื่อใหเขาใจวิธีการควบคุมแหลงของมลภาวะสภาพสิ่งแวดลอมทางน้ํา สภาพความเปนอยูของ
สิ่งมีชีวิต มาตรฐานแหลงน้ําที่ควรจะเปนอยูอยางสมดุลยและการควบคุมเพื่อจะไดเปนมาตรฐาน
ที่กําหนดให
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนักถึงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม

สาขาวิชาการกอสราง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 30 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสภาพของสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอชีวิตของมนุษย สัตว พืช
2. แกไขสภาพสิ่งแวดลอมทางอากาศ บรรยากาศ ความรอน แหลงของมลภาวะ สัตว พืช วัตถุ
สภาพอากาศที่มีผลตอการกระจายมลภาวะ
3. วางแผนควบคุมแหลงของมลภาวะสภาพสิ่งแวดลอมทางน้ํา สภาพความเปนอยูของสิ่งมีชีวิต
อยางสอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา สภาพสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอชีวิตของมนุษย สัตว พืช และวัตถุ การแกไขใหสิ่งแวดลอมดี
ขึ้น สิ่งแวดลอมทางอากาศ บรรยากาศ ความรอน ลม แหลงของมลภาวะ ผลของมลภาวะตอคน สัตว พืช
วัตถุ สภาพของกาศที่มีผลตอการกระจายมลภาวะ การควบคุมแหลงของมลภาวะ สิ่งแวดลอมทางน้ํา สภาพ
ความเปนอยูของสิ่งมีชีวิต วัฎจักรตาง ๆ ที่มีผลเกี่ยวเนื่องตอกัน แหลงของมลภาวะผลที่สะทอนมายังคน
สัตว พืช วัตถุ สภาพของน้ําและมาตรฐานของแหลงน้ําตาง ๆ ที่ควรจะเปนอยางสมดุล การควบคุมตาง ๆ
เพื่อจะไดเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
3106-2121

วิศวกรรมการทาง

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจประเภททางหลวงและระบบทางหลวง องคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การวิเคราะหเพื่อ
การกอสรางทางหลวง
2. เพื่อ ใหเ ขา ใจลัก ษณะโครงสรา งทางและวัส ดุที่ใ ชกอ สรา ง หลัก การออกแบบถนน การ
ระบายน้ํา วิธีซอมบํารุงรักษาทางและผิวทาง
3. เพื่อใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางแผนทางหลวง การเงิน และเศรษฐศาสตร
2. ทําการสํารวจเพื่อการกอสราง
3. ออกแบบดานเรขาคณิต
4. ประยุกตใชแผนภาพและโครงสรางทางและวัสดุที่ใชกอสรางทาง
5. คํานวณออกแบบถนน การระบายน้ํา และการกอสรางประเภทตาง ๆ
6. ซอมบํารุงเสนทางและผิวทาง
7. วางแผนการจราจร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับถนนและทางหลวง มาตรฐานทางหลวงในประเทศไทย การวางแผนทาง
หลวง การเงิน และเศรษฐศาสตร การสํารวจ และการออกแบบทางดานเรขาคณิต ลักษณะโครงสรางทาง
และวัสดุที่ใชกอสรางทาง หลักการออกแบบถนน การระบายน้ํา การกอสรางทาง การซอมบํารุงเสนทางและ
ผิวทาง และวิศวกรรมจราจร
3106–4101

ปฏิบัติงานเทคนิคกอสราง 1

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับเหมากอสราง
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง การเลือกวัสดุอุปกรณงานกอสราง การ
ใชเครื่องมือเบื้องตนและเครื่องมือกลในการผลิตชิ้นสวนอาคารไม
3. เพื่อใหสามารถผลิตชิ้นสวนอาคารไมดวยเครื่องมือเบื้องตนและเครื่องมือกล ตามแบบที่กําหนด
และวัดตรวจสอบชิ้นสวนตามมาตรฐาน
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนอาคารดวยเครื่องมือเบื้องตนและเครื่องมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของ
สถานประกอบการ
2. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง การเลือกวัสดุอุปกรณงานกอสราง การใชเครื่องมือ
เบื้องตนและเครื่องมือกลในการผลิตชิ้นสวนอาคารไม
3. ผลิ ต ชิ้ น ส ว นอาคารไม ด ว ยเครื่ อ งมื อ เบื้ อ งต น และเครื่ อ งมื อ กล ตามแบบที่ กํ า หนดและวั ด
ตรวจสอบชิ้นสวนตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง การเลือกวัสดุอุปกรณงานกอสราง
การใชเครื่องมือเบื้องตนและเครื่องมือกลในการผลิตชิ้นสวนอาคารไม การซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือ
เบื้องตนและเครื่องมือกล ความความปลอดภัยในการทํางาน

สาขาวิชาการกอสราง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 32 ~
3106–4102

ปฏิบัติงานเทคนิคกอสราง 2

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับเหมากอสราง
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง การเลือกวัสดุอุปกรณงานกอสราง การ
ใชเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร
3. เพื่อใหสามารถอานแบบ เขียนแบบกอสราง การเลือกวัสดุอุปกรณงานกอสราง การใชเครื่องมือ
กลและเครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานกอสรางอาคารดวยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง การเลือกวัสดุอุปกรณงานกอสราง การ
ใชเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร
3. เพื่อใหสามารถอานแบบ เขียนแบบกอสราง การเลือกวัสดุอุปกรณงานกอสราง การใชเครื่องมือ
กลและเครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง การเลือกวัสดุอุปกรณงานกอสราง
การใชเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร การซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือเบื้องตนและ
เครื่องมือกล ความความปลอดภัยในการทํางาน
3106–4103

ปฏิบัติงานเทคนิคกอสราง 3

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับเหมากอสราง
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแยกแบบงานกอสราง ประมาณการวัสดุอุปกรณงานกอสราง การใช
เครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร
3. เพื่อใหสามารถแยกแบบกอสราง ประมาณการวัสดุอุปกรณงานกอสราง การใชเครื่องมือกลและ
เครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
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มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานกอสรางอาคารดวยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ
2. เขาใจหลักการแยกแบบงานกอสราง ประมาณการวัสดุอุปกรณงานกอสราง การใชเครื่องมือกล
และเครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร การคุมงานกอสราง
3. แยกแบบงานก อ สร า ง ประมาณการวั ส ดุ อุ ป กรณ ง านก อ สร า ง การใช เ ครื่ อ งมื อ กลและ
เครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร การคุมงานกอสราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแยกแบบกอสราง ประมาณการวัสดุอุปกรณงานกอสราง การใช
เครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร การคุมงานกอสราง การซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือ
เบื้องตนและเครื่องมือกล ความความปลอดภัยในการทํางาน
3106–4104

ปฏิบัติงานเทคนิคกอสราง 4

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับเหมากอสราง
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการคุมงานกอสราง แยกแบบงานกอสราง ประมาณการวัสดุอุปกรณ
งานกอสราง การจัดเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร การประมาณราคา
3. เพื่อใหสามารถคุมงานกอสราง แยกแบบกอสราง ประมาณการวัสดุอุปกรณงานกอสราง การจัด
เครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร ประมาณราคา
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานกอสรางอาคารดวยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ
2. เขาใจหลักการคุมงานกอสราง แยกแบบงานกอสราง ประมาณการวัสดุอุปกรณงานกอสราง การ
จัดเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร การประมาณราคา
3. คุมงานกอสราง แยกแบบงานกอสราง ประมาณการวัสดุอุปกรณงานกอสราง การจัดเครื่องมือกล
และเครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร การประมาณราคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคุมงาน แยกแบบกอสราง ประมาณการวัสดุอุปกรณงานกอสราง
การจัดเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร การคุมงานกอสราง การซอมและบํารุงรักษา
เครื่องมือเบื้องตนและเครื่องมือกล ความความปลอดภัยในการทํางาน การประมาณราคา

สาขาวิชาการกอสราง
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3106-2201

การอานแบบและประมาณราคา
2
(2)
(DRAWING READING AND COAST ESTIMATION)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถใชสัญลักษณ มาตราสวน ขอกําหนด รายการประกอบแบบในงานเขียนแบบ
2. เพื่อใหสามารถแยกรายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน คาใชจายในการดําเนินงาน ภาษี
3. เพื่อใหสามารถยื่นซองประกวดราคาของงานกอสราง
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการคํานวณราคาดวยความรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกสัญลักษณ มาตราสวน ขอกําหนด รายการประกอบแบบ
2. ดํา เนิ น การประมาณราคา แยกรายการวั ส ดุ อุ ป กรณ ค า แรงงาน คาดําเนินงาน ภาษี
3. อานแบบงานโครงสราง งานสวนประกอบ งานตกแตง และงานระบบตาง ๆ ของอาคาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ สัญลักษณ มาตราสวน ขอกําหนดรายการประกอบแบบในงานเขียนแบบ หลัก
วิธีการประมาณราคา การแยกรายการวัสดุ อุปกรณ คาแรงงาน คาใชจายในการดําเนินการของงานอาคาร
การอานแบบรูปทางสถาปตยกรรม งานโครงสรางทางวิศวกรรม งานสวนประกอบ งานตกแตง งานระบบ
ประปา ไฟฟา สุขาภิบาล ระบบบําบัดน้ําเสีย
3106-2202

การจัดการงานกอสราง
2
(2)
(CONSTRUCTION MANAGEMENT)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถจัดการจัดองคกร การประสานงาน การวางแผนงานกอสราง
2. เพื่อใหสามารถควบคุมคาใชจายของโครงการ การจัดหา เครื่องมือ เครื่องจักรกล แรงงาน
และการติดตามความกาวหนาของงาน
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการวางแผนงานอยางรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดทําเอกสารการวางแผนงานกอสราง
2. ปฏิบัติการประสานงานระหวางผูเกี่ยวของในงานกอสราง
3. จัดทําเอกสารควบคุมคาใชจายของโครงการ จัดหาวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และแรงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการจัดการ การจัดองคกร การประสานงานระหวางผูที่เกี่ยวของในงานกอสราง การ
วางแผนงานกอสรางดวยระบบ ซี พี เอ็ม (C.P.M) บารชารต (BAR CHART) การดําเนินการกอสราง การ
ควบคุมและติดตามความกาวหนาของงาน การควบคุมคาใชจายของโครงการ การจัดหาวัสดุ เครื่องมือ
เครื่องจักรกล และแรงงาน
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3106-2203

เทคนิคการควบคุมงานกอสราง
2
(2)
(TECHNIGUE FOR CONSTRUCTION CONTROL)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดถูกหลักวิธีและถูกตองตามหนาที่ของผูควบคุมงานและผูตรวจงาน
2. เพื่อสามารถควบคุมงาน ตรวจสอบงานฐานราก งานโครงสราง งานสวนประกอบอาคาร งาน
ตกแตง และงานระบบอาคาร ไดถูกหลักการควบคุมงานและมีจิตวิทยาในการควบคุมงาน
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในความรับผิดชอบ การเอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานไดถูกตองตามหนาที่ของผูควบคุมและตรวจงานกอสราง
2. ควบคุมและตรวจสอบ งานฐานราก งานโครงสราง งานสวนประกอบอาคาร งาน
ตกแตง และงานระบบอาคารไดถูกตองตามหลักการควบคุมงานกอสราง
3. ปฏิบัติงานไดถูกตองตามระเบียบวิธีปฏิบัติในการควบคุมงานกอสราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักวิธีและหนาที่ของผูควบคุมงานและผูตรวจงานเกี่ยวกับงานปรับพื้นที่ งานฐานราก
งานโครงสราง งานระบบ งานสวนประกอบ งานตกแตง ระเบียบวิธีปฏิบัติในการควบคุมงาน จิตวิทยาใน
การตรวจงานและควบคุมงานกอสรางอาคาร
3106-2204

การประปาและระบบน้ําเสีย
2
(2)
(WATER SUPPLY AND SEWAGE SYSTEM)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถวิเคราะห กระบวนการปรับสภาพน้ําใหสะอาด
2. เพื่อใหสามารถหาแหลงน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค
3. เพื่อใหสามารถปรับสภาพน้ําใหสะอาด
4. เพื่อใหสามารถสงจายน้ําประปา ความดันน้ําประปา
5. เพื่อสามารถควบคุมระบบน้ําใช การระบายน้ําเสีย น้ําโสโครก และการบําบัดน้ําเสีย
6. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะของแหลงน้ําเพือ่ ใชในการอุปโภคและบริโภค
2. ทําการติดตั้งทอและควบคุมการสงน้ําประปา
3. ทําการติดตั้งและควบคุมระบบระบายน้ําเสีย และบําบัดน้ําเสีย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแหลงน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค ปริมาณน้ําใช คุณภาพน้ํา กระบวนการปรับสภาพน้ําให
สะอาด การสงและจายน้ําประปา ความดันของน้ํา การติดตั้งและควบคุมระบบน้ําใช การระบายน้ําเสีย น้ํา
โสโครก และการบําบัดน้ําเสียจากอาคาร
สาขาวิชาการกอสราง
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3106-2205

การสํารวจและการระดับ
2
(4)
(SURVEYING AND LEVELLING)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถวัดระยะทาง คํานวณพื้นที่ การคํานวณปริมาตรงานดิน
2. เพื่อใหสามารถทําระดับทางราบ และระดับทางดิ่ง
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. วัดระยะทาง คํานวณพื้นที่ และคํานวณปริมาตรงานดิน
2. ทําระดับทางแนวราบและแนวดิ่ง
3. ใชเครื่องมือและอุปกรณงานสํารวจและงานระดับ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติ หลัก วิธีก ารดา นงานสํา รวจ การทํา ระดับ การวัด ระยะทางแนวราบ แนวดิ่ง
การวางผังอาคาร การคํานวณพื้นที่และปริมาตรดวยเครื่องมืองานสํารวจและงานระดับ
3106-2206

การไฟฟาในอาคาร
2
(2)
(ELECTRIC WORKS IN BUILDING)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจระบบไฟฟาสําหรับอาคาร
2. เพื่อใหเขาใจหลักการดานความปลอดภัยและการปองกันอันตรายจากไฟฟาในอาคาร
3. เพื่อใหสามารถวิเคราะหระบบกฎมาตรฐานการเดินสาย การติดตั้งไฟฟาและอุปกรณไฟฟา
ระบบสายดิน สายอากาศเครื่องรับวิทยุโทรทัศน สายโทรศัพท การปองกันฟาผา การ
ปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจร
4. เพื่อใหสามารถซอมแซม บํารุงรักษาการเดินสายและอุปกรณการติดตั้งไฟฟา
5. เพื่อใหมีกิจนิสยั การทํางานมีความรอบคอบ เรียบรอย มีความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชระบบไฟฟาเพื่องานกอสรางและอาคาร
2. กําหนดวิธีการเดินสาย ติดตั้งอุปกรณไฟฟาเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟา
3. เลือกระบบสายดิน สายอากาศเครื่องรับวิทยุโทรทัศน สายโทรศัพท การปองกันฟาผา การ
ปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจร
4. ซอมแซมบํารุงรักษาการเดินสายและอุปกรณการติดตั้งไฟฟา
5. แสดงรายละเอียดคุณลักษณะการเดินสายและอุปกรณระบบติดตั้งลงในแบบรูปรายการเพื่อการ
กอสราง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการดานความปลอดภัยและการปองกันอันตรายจากไฟฟาในงานกอสรางอาคาร กฎและ
มาตรฐานการเดินสายไฟฟา การติดตั้งอุปกรณไฟฟาเครื่องมือในการติดตั้งไฟฟา การติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
การติดตั้งไฟฟาของระบบตาง ๆ ประกอบดวย สายดิน สายอากาศ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน สายโทรศัพท
การปองกันฟาผา การปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจร การซอมแซมบํารุงรักษาระบบไฟฟาภายในอาคาร
3106-2207

โครงสรางใตดิน
2
(2)
(UNDERGROUND STRUCTURE)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเทคนิควิธีการกอสราง ฐานรากและกําแพงกันดิน
2. เพื่อใหเขาใจหนวยแรงที่เกิดขึ้นจากฐานรากและน้ําหนักบรรทุก
3. เพื่อใหสามารถวิเคราะหสภาพดินที่เกี่ยวของกับงานฐานรากในพฤติกรรมของดินเมื่อรับน้ําหนัก
จากฐานราก กําลังแบกทาน การกระจายใตฐานราก
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั การทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณคุณสมบัติที่มีของดิน กําลังแบกทาน การกระจายใตฐานราก เพื่อพิจารณาใชออกแบบ
ฐานรากและกําแพงกันดิน
2. ออกแบบกําหนดประเภทขนาดของฐานรากและกําแพงกันดิน
3. แสดงรายละเอียดของฐานรากและกําแพงกันดินในแบบรูปรายการเพื่อการกอสราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการทําฐานราก ประเภทของฐานราก การเลือกประเภทของฐานราก และกําแพงกันดิน
ขอกําหนดและปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบฐานรากและกําแพงกันดิน สภาพดินที่เกี่ยวของกับงานฐาน
ราก กําลังแบกทาน การกระจายใตฐานราก แรงดันดานขาง
3106-2208

การวิบัติของอาคาร
2
(2)
(DISASTER OF BUILDING)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถ วิเคราะห สาเหตุ และปญหาการวิบัติของโครงสรางอาคาร สวนประกอบ
อาคาร
2. วางแผนปองกัน และแกไข และซอมแซมอาคารที่วิบัติ
3. มีกิจนิสัยรอบคอบ ชางสังเกต รูวิธีปองกันอันตราย และรักษาสภาพแวดลอมอาคารวิบัติ

สาขาวิชาการกอสราง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 38 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหสาเหตุการวิบัติของโครงสรางอาคารและสวนประกอบของอาคาร
2. กําหนดวิธีการปองกันและแกไขอาคารที่วิบัติ
3. สังเกตการวิบัติของอาคารและการปองกันอาคารวิบัติ
4. รักษาความปลอดภัย และสภาพแวดลอมอาคารวิบัติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา สาเหตุและปญหาการเกิดวิบัติของโครงสราง อาคาร การปองกัน แกไขโครงสรางอาคารและ
สวนประกอบที่วิบัติ การซอมแซม และศึกษากรณีตัวอยางที่ทําใหเกิดการวิบัติ
3106-2209

กฎหมายควบคุมการกอสราง
2
(2)
(CONSTRUCTION CONTROL LAW)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถวินิจฉัย แกปญหางานกอสรางที่เกี่ยวของกับกฎหมายควบคุมการกอสรางอาคาร
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองกับขอบขาย หนาที่ และความรับผิดชอบ ในการดัดแปลง
รื้อถอน เคลื่อนยายอาคาร และขอกําหนดเกี่ยวกับเขตเพลิงไหม
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานควบคุมอาคารไดถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการ
ควบคุมการกอสราง
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั เปนผูรูหนาที่ ความรับผิดชอบ และเปนผูเคารพกฎหมาย
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานกอสรางตามขอบังคับ กฎหมายควบคุมงานกอสรางและขอบัญญัติทองถิ่น
2. ปฏิบัติงานตามขอบขาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการควบคุมอาคาร ดัดแปลงรื้อถอน เคลื่อนยาย
อาคาร และขอกําหนดเพลิงไหม
3. แกปญหาการกอสรางอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารและขอบัญญัติทองถิ่น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา กฎหมายควบคุมการกอสรางอาคาร ขอบเขตการควบคุม การดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยาย
อาคาร ขอกําหนดเกี่ยวกับเขตเพลิงไหม อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานผูรักษากฎหมาย ขอบัญญัติทองถิ่นที่
เกี่ยวกับการควบคุมการกอสราง
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3106-2210

การควบคุมงานกอสราง 1

2

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถวางแผนการตรวจสอบ การเก็บวัสดุอุปกรณ
2. เพื่อใหสามารถเก็บตัวอยางวัสดุ ตรวจสอบความปลอดภัยในงาน
3. เพื่อใหสามารถควบคุม ประสานงาน และแกปญหา
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีวินัย มีความคิดสรางสรรค รักษาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการวางแผน และควบคุมงานกอสราง
2. วางแผน การสั่งงาน การตรวจสอบ การจัดเก็บตัวอยางวัสดุ
3. ควบคุม ตรวจสอบความปลอดภัย และแกปญหา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ การตรวจและควบคุมงานกอสรางเกี่ยวกับการหาปริมาณงาน การสั่งงาน การวางแผนการใช
การตรวจสอบ และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ การเก็บตัวอยางวัสดุ การประสานงานระหวางองคกร
สนาม การตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางาน การสั่งงาน การควบคุมงาน และการแกไขปญหา
3106-2211

การควบคุมงานกอสราง 2

2

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถวางแผน การควบคุมงานกอสราง
2. เพื่อใหสามารถควบคุมเกี่ยวกับโครงสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และงานระบบ
3. เพื่อใหสามารถวางแผนงานระยะสั้นและระยะยาว พรอมบันทึกรายงานในสนาม
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางาน มีวินัย มีความคิดสรางสรรค รักษาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. ตรวจ ควบคุมงานกอสรางเกี่ยวกับงานโครงสรางวิศวกรรม และสถาปตยกรรม
2. วางแผนการทํางานระยะสั้นและระยะยาว งานระบบของอาคาร
3. สั่งงานและบันทึกงานในสนาม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ ก ารตรวจและควบคุ ม งานก อ สร า งอาคารเกี่ ย วกั บ งานโครงสร า งทางวิ ศ วกรรม งาน
สถาปตยกรรม และงานระบบของอาคาร การวางแผนการทํางานระยะสั้นและระยะยาว การเตรียมงาน การ
วางแผนงาน การสั่งงาน การหางาน และการบันทึกเอกสารในสนาม
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3106-2212

โครงการควบคุมงานกอสราง

2

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถวางแผนปฏิบัติการวางแผนควบคุมงาน
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบ คํานวณ ประมาณราคา
3. เพื่อใหสามารถทําเอกสารประกอบโครงการ
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการควบคุมงานดวยความรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางแผนควบคุมงานกอสราง
2. วางแผนงานเขียนแบบคํานวณประมาณราคา
3. จัดทําเอกสารประกอบการควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การจัดทําโครงการ การวางแผนงาน การควบคุมอาคาร การเขียนแบบ รายการ
คํานวณ ประมาณราคา และการจัดทําเอกสารประกอบโครงการ
3106-2213

กฎหมาย สัญญาและรายการกอสราง
2
(2)
(LAW CONTRACT AND CONSTRUCTION ITEMS)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจกฎหมาย สัญญาวาดวยการกอสราง
2. เพื่อใหเขาใจระเบียบวาดวยการจัดซื้อ การจัดจาง การพัสดุ การจางเหมา และการแบงงวดเงิน
3. เพื่อใหสามารถเขียน สัญญา และเขียนรายการกอสราง
4. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในเรื่องความละเอียดรอบคอบในการจัดทําเอกสาร
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกฎหมาย สัญญาวาดวยการกอสราง
2. เขาใจระเบียบวาดวยการจัดซือ้ การจัดจาง การพัสดุ การจางเหมาและการแบงงวดเงิน
3. เขียนสัญญา และรายการกอสราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกอสราง สัญญาวาดวยการกอสราง ระเบียบวาดวยการจัดซื้อ การ
จัดจาง การพัสดุ การประกวดราคา การจางเหมา และการแบงงวดเงิน และการเขียนรายการกอสราง
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3106–2214

การนิเทศงานกอสราง

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการนิเทศและสั่งงานในงานกอสราง
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและดําเนินงานดานการสรางแรงจูงใจ การสรางขวัญกําลังใจ การนิเทศ
และสั่งงาน การตรวจสอบประเมินผลงานในงานกอสราง
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางาน อยางมีระเบียบ รอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการนิเทศและสั่งงานในงานกอสราง
2. วางแผน จัดระบบ กําหนดรูปแบบเอกสาร รูปแบบวิธีการนิเทศงานกอสราง
3. วางแผนและดําเนินงานดานการสรางแรงจูงใจ การสรางขวัญกําลังใจ การนิเทศและสั่งงาน การ
ตรวจสอบประเมินผลงานในงานกอสราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย จิตวิทยากับกระบวนการเรียนรู เทคนิคในการใชจิตวิทยากับงานกอสราง
หลักและวิธีการนิเทศและสั่งงานในงานกอสราง การสรางแรงจูงใจ ขวัญและกําลังใจ การตรวจสอบและ
ประเมินผล
3106-2215

เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมกอสราง
2
(2)
(INDUSTRIAL ECONOMY OF CONSTRUCTION)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและระบบเศรษฐศาสตร
2. เพื่อใหเขาใจหลักการบัญชีที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมและธุรกิจกอสราง
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม และปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
2. จัดทําบัญชีที่เกี่ยวของกับธุรกิจอุตสาหกรรมกอสราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาหลัก เศรษฐศาสตรอ ุต สาหกรรม หลัก การทั ่ว ไปของเศรษฐศาสตร การประยุก ตใ ชก ับ
อุตสาหกรรมการกอสราง หลักการบัญชีสําหรับธุรกิจกอสราง
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3106-2216

การตรวจงานกอสราง
2
(2)
(CONSTRUCTION INSPECTION)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน ตรวจงานและควบคุมงานกอสรางและการใชจิตวิทยาในการตรวจ
และควบคุมงานกอสราง
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการควบคุม และตรวจงาน
ฐานราก โครงสราง สวนประกอบอาคาร งานตกแตงและงานระบบอาคาร
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในความละเอียด ความรอบคอบ ความรับผิดชอบและมีจิตวิทยาในการตรวจ
และควบคุมงานกอสราง
มาตรฐานรายวิชา
1. ตรวจและควบคุมงานกอสรางอาคารไดถูกหลักการและระเบียบวิธีการกอสราง
2. ตรวจและควบคุมงาน คนงาน และแกปญหางานกอสราง
3. ตรวจและควบคุมงานฐานราก งานโครงสราง งานสวนประกอบอาคาร งานตกแตงและงาน
ระบบอาคาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ภาระหนาที่ของผูตรวจงาน จิตวิทยาในการตรวจและควบคุมงาน ระเบียบและวิธีปฏิบัติใน
การควบคุมงาน หลักการและวิธีการตรวจงาน โครงสรางอาคาร งานระบบ งานสวนประกอบโครงสรางและ
งานตกแตงอาคาร
3106-2217

ความปลอดภัยในงานกอสราง
2
(2)
(CONSTRUCTION SAFETY)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานกอสรางไดถูกตองตามมาตรฐานความปลอดภัยในงานกอสราง
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานกอสราง การทําลาย การขนยายและการจัดเก็บอุปกรณการกอสราง
ไดถูกตองตามหลักความปลอดภัย
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการรักษาระเบียบ วินัย และขอบังคับในเรื่องความปลอดภัยในงานกอสราง
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานกอสรางตามมาตรฐานความปลอดภัยในงานกอสราง
2. ปฏิบัติงานกอสราง การทําลาย การขนยาย และการจัดเก็บอุปกรณการกอสราง ตามหลักความ
ปลอดภัย
3. วางแผนปฏิบัติงานใหไดมาตรฐานความปลอดภัยในงานกอสราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ขอกําหนด มาตรฐานความปลอดภัยในงานกอสราง วิธีการปฏิบัติงานกอสรางทั่วไป การรื้อ
ถอน การทําลาย การขนยาย และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณกอสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 43 ~
3106-2218

เทคโนโลยีการกอสราง
2
(2)
(TECHNOLOGY OF CONSTRUCTION)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนในการกอสราง
2. เพื่อใหเขาใจองคประกอบการออกแบบกอสราง และการวางแผนงานกอสราง
3. เพื่อใหสามารถใชกระบวนการและวิธีการกอสรางไดเหมาะสมกับประเภทของอาคาร
4. เพื่อใหสามารถเลือกใชระบบกอสรางแบบหลอกับที่และแบบใชชิ้นสวนสําเร็จรูป
5. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการใฝหาความรูดวยตัวเอง
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเบื้องตนในการกอสราง
2. เลือกวิธีการและระบบการกอสรางตามประเภทอาคาร
3. วางแผนปฏิบัติงานสรางอาคารตั้งแตระบบฐานราก งานโครงสราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักเบื้องตนในการกอสราง องคประกอบการออกแบบกอสราง การวางแผนงานกอสราง
กระบวนการและวิธีการกอ สรางงานแตละประเภท ตั้งแตงานสํารวจสถานที่กอสราง งานเตรียมสถานที่
กอ สร าง งานก อ สร างอาคารชั่ ว คราว งานดิ น งานวางผัง งานกอ สร าง งานโครงสร างอาคาร และงาน
สวนประกอบของอาคารระบบหลอในที่และระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป
3106-2219

การบริหารงานบํารุงรักษาอาคาร
2
(2)
(ADMINISTRATION AND MAINTENANCE OF BUILDING)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการบริหาร การวางแผน และการจัดองคกรบริหารงานบํารุงรักษาอาคาร
2. เพื่อใหสามารถกําหนดมาตรฐานในการบํารุงรักษาอาคาร
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการเอาใจใสและรับผิดชอบกับงานใหบริการ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริหาร การวางแผน และจัดองคกรบริหารงาน บํารุงรักษาอาคาร
2. กําหนดมาตรฐานในงานบริหารและบํารุงรักษาอาคาร
3. จัดทําแผนงานบริหารงานบํารุงรักษาอาคารใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการบริหารงาน บํารุงรักษาอาคาร การวางแผน การจัดองคกร การดําเนินงาน การ
ควบคุมงาน การกําหนดเกณฑมาตรฐาน การทําความสะอาด การซอมแซม และองคประกอบตาง ๆ ในการ
บํารุงรักษามาตรฐานกําหนด

สาขาวิชาการกอสราง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 44 ~
3106-2220

การควบคุมอุปกรณในอาคาร
2
(2)
(EQUIPMENT CONTROL IN BUILDING)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการของระบบตาง ๆ ของอาคารขนาดใหญ ประกอบดวยระบบสื่อสาร
โทรทัศนวงจรปด เคเบิลทีวี เสียง สัญญาณเตือนภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบตรวจจับ
แกสรั่วบันไดเลื่อน
2. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษาระบบตาง ๆ ของอาคารขนาดใหญ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบ มีความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจประเภท ชนิด คุณลักษณะและองคประกอบของระบบตาง ๆ สําหรับอาคารขนาดใหญ
2. จัดทําแผนงานบํารุงรักษาระบบตาง ๆ ของอาคารขนาดใหญ
3. แสดงรายละเอียดของระบบตาง ๆ ของอาคารขนาดใหญตามแผนผังรายการประกอบแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษางานและการบํารุงรักษาระบบตาง ๆ ของอาคารขนาดใหญเกี่ยวกับระบบสื่อสาร โทรทัศนวงจร
ปด เคเบิลทีวี เสียง สัญญาณเตือนภัย ระบบดับเพลิง อัตโนมัติ ระบบตรวจจับแกสรั่ว บันไดเลื่อน
3106-2221

การบริหารและการจัดการงานกอสราง
2
(2)
(ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF CONSTRUCTION)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการจัดการและบริหารงานขององคการทั้งของรัฐและเอกชน
2. เพื่อใหมีความสามารถในการบริหารและจัดการดานตาง ๆ เพื่อการกอสราง และการประเมินผล
งาน
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดการและบริหารงานองคการทั้งของรัฐ เอกชน
2. วางแผนดานการจัดการ การบริหารงานบุคคล การควบคุมและประสานงาน
3. วางแผนการจัดการดานการเงิน การผลิต และการตลาด
4. จัดทําแผนงานบริหารงานสวัสดิการ ความปลอดภัย และการประเมินผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการจัดการและบริหารองคการธุรกิจ การวางแผนดานการจัดการ การบริหารงานบุคคล
การควบคุมและการประสานงาน การจัดการดานการเงิน การผลิต การตลาด สวัสดิการและความปลอดภัย
การประเมินผลงาน
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3106-2222

การบริการสุขาภิบาลในอาคาร
2
(2)
(SANITARY SURVICE IN BUILDING)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการ ขอกําหนด กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับระบบสุขาภิบาล
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหสุขาภิบาล ระบบน้ําใช – น้ําทิ้ง ระบบระบายน้ําทิ้ง ระบบระบายอากาศ
ทอน้ําฝน ทอดับเพลิง ทอน้ํารอน ทอไอน้ํา ระบบทอประเภทตาง ๆ ของอาคาร
3. เพื่อใหสามารถคํานวณระบบสูบน้ํา การเพิ่มและลดความดันของน้ําในทอการสงและจายน้ํา
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัยโดยมีความตระหนักถึง
คุณภาพของงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ ขอกําหนด กฎหมาย และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับระบบสุขาภิบาล
2. เขาใจประเภท ชนิด วัสดุ คุณลักษณะและสวนประกอบของตาง ๆ
3. คํานวณ วิเคราะหแรงดันของน้ําในทองเพื่อกําหนดขนาดของทอน้ําใช น้ําทิ้ง ทอน้ําฝน
4. เลื อ กใช ท อ ให ส อดคล อ งกั บ ระบบระบายอากาศ ท อ ดั บ เพลิ ง ท อ น้ํ า ร อ น ท อ ไอน้ํ า ตาม
ขอกําหนดของผูออกแบบ มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวของ
5. แสดงรายละเอียดของระบบตาง ๆ ตามแผนผังรายการประกอบแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการ ขอกําหนด กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับระบบสุขาภิบาล ระบบน้ําใช
– น้ําทิ้ง ระบบระบายน้ําทิ้ง ระบบระบายอากาศ ทอน้ําฝน ทอดับเพลิง ทอน้ํารอน ทอไอน้ํา การเพิ่มและ
ลดความดันของน้ําในทอ ระบบทอประเภทตาง ๆ ของอาคาร
3106-2223

การควบคุมและเขียนรายงานการกอสราง
2
(2)
(CONTROL AND REPORT WRITING OF CONSTRUCTION)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการควบคุมงาน และตรวจงานกอสราง
2. เพื่อใหสามารถทําแผนการปฏิบัติงาน การควบคุมงานกอสรางอาคาร
3. เพื่อใหสามารถจัดทําเอกสาร การตรวจงาน การรับมอบงาน และเขียนรายงานการกอสรางอาคาร
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยมีความละเอียด รอบคอบ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการควบคุมงาน และตรวจงานกอสราง
2. ทําแผนการปฏิบัติงาน การควบคุมงานและตรวจงานกอสราง
3. จัดทําเอกสาร การตรวจงาน การรับมอบงาน และเขียนรายงานกอสรางอาคาร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา รูปแบบ รายการกอสราง ระเบียบวาดวยการจาง ตรวจงานการบันทึกผลงาน การทําแผน
รูปการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกอสราง การควบคุมงานเกี่ยวกับงานฐานราก งานโครงสราง งานไมแบบ งาน
ไม งานเหล็ก งานสวนประกอบและงานตกแตง การตรวจรับงาน การรับมอบงาน การเขียนรายงานการ
กอสรางอาคาร
3106-2224

สัญญาและบริหารงานกอสราง
2
(2)
(CONTRACT AND CONSTRUCTION ADMINISTRATION)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถบริหารโครงการโดยใชประโยชนจากความสัมพันธระหวางเวลากับปริมาณงาน
และคุณภาพของงาน
2. เพื่อใหสามารถนําหลักวิชาบริหารงานไปวิเคราะหงาน จัดทําแผนควบคุมงานดวยระบบ
C.P.M. , PERT และ Bar Chat ราง จัดทําสัญญา เขียนเงื่อนไข และขอกําหนดในงานกอสราง
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในดานความละเอียด ความรอบคอบ และการใชขอมูลใหเกิดประโยชน

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนบริหารโครงการ ในดานเวลา ปริมาณงานและคุณภาพของงาน
2. วิเคราะหงาน คาใชจายในงานกอสรางโดยใชหลักวิธีการบริหาร
3. เขียนแผนการควบคุมดวยระบบ C.P.M. PERT และ Bar Chat
4. เขียนสัญญา เงื่อนไข และขอกําหนดงานกอสรางไดถูกตองตามกฎหมาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ความสัมพันธระหวางงานเวลากับปริมาณงาน และคุณภาพของงานในเชิงการควบคุม การ
บริหารโครงการ การวิเคราะหงาน คาใชจายตาง ๆ การใชเทคนิคควบคุมดวยระบบ C.P.M. , PERT และ Bar
Chat สัญญาและเอกสารประกอบสัญญา กฎหมายที่เกี่ยวของกับสัญญา และการเขียนขอกําหนดกับการ
กอสรางอาคาร
3106-2225

ระบบประสานทางพิกัด

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการสําคัญที่จําเปนในการออกแบบอาคาร
2. เพื่อใหเขาใจระบบประสานทางพิกัด
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการปฏิบัติเขียนแบบแผนผังอาคารดวยระบบประสานทางพิกัด
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มาตรฐานรายวิชา
1. จําแนกการออกแบบอาคาร โดยระบบประสานทางพิกัด
2. ออกแบบแผนผังอาคารดวยระบบประสานทางพิกัด
3. เขียนแบบแผนผังอาคารดวยระบบประสานทางพิกัด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ระบบหนวยพิกัด มิติมูลฐาน การออกแบบ ประสานทางพิกัด การวางตารางพิกัด
ในระนาบ และในมิติตาง ๆ แบบและรอยตอระหวางชิ้นสวน โครงสรางสําหรับชิ้นสวนอาคารสําเร็จรูป
ออกแบบ เขียนแบบแผนผังอาคารอยางงายดวยระบบประสานทางพิกัด
3106-2226

การวางแผนงานกอสราง
2
(2)
(PLANNING FOR CONSTRUCTION)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจในการวางแผนงานกอสรางดวยระบบ Bar Chart Pert C.P.M
2. เพื่อใหสามารถวางแผนงาน แผนปฏิบัติงานดวยระบบตารางเวลาและแผนการติดตาม
ความกาวหนาของงาน
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในความละเอียด ความรอบคอบในการวางแผนงานกอสราง
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนงานกอสรางดวยระบบ Bar Chart Pert และ C.P.M
2. จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนติดตามความกาวหนาของงานกอสราง
3. วิเคราะหปรับแกแผนงานกอสรางไดถูกตองตามสภาพงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ระบบแผนงาน ระบบตารางเวลา (Bar Chart , Pert) และระบบสายงานวิกฤติ (C.P.M)
การจัดทําแผนปฏิบัติงานดวยระบบตารางเวลา วิธีการติดตามความกาวหนาของงาน และวิธีการปรับแก
แผนปฏิบัติงานกอสราง
3106-2227

ปฏิบัติงานกอสราง

2

(6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
2. เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองในการทํางาน งานในสํานักงาน การจัดการ งานสนาม งานทดสอบ
วัสดุ และงานอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
3. เพื่ อ ให มี กิ จ นิ สั ย ที่ ส ามารถทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ได มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเองและสั ง คม มี
ความคิ ด สร า งสรรค ใ นงานอาชี พ สามารถแก ป ญ หาเฉพาะหน า ได รู จั ก วิ ธี ก ารรั ก ษาความ
ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดลอม
สาขาวิชาการกอสราง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 48 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหงานปฏิบัติจริง ในสภาพแวดลอมจริง
2. ดําเนินการพัฒนาตนเองในการทํางาน ทั้งงานในสํานักงาน งานสนาม
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ ง านตามสาขาของวิ ช าชี พ ต อ เนื่ อ งทั้ ง งานในสํ า นั ก งาน งานเขี ย นแบบ ประมาณราคา
บริหารงานพัสดุ งานสนามทั่วไป งานสํารวจ งานควบคุมงานกอสราง งานติดตั้งอุปกรณทั่วไป งานทดสอบ
ตาง ๆ เชน ทดสอบคอนกรีต ดิน หิน น้ํา ทราย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3106–6001

โครงการ
4
(*)
(Project)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงงาน
2. ออกแบบและสรางเครื่องมือหรืออุปกรณในงานอาชีพที่เกี่ยวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตางๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอ
โครงงาน ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเครื่องมือหรืออุปกรณในงานอาชีพที่เกี่ยวของ ใหเสร็จใน
เวลาที่กําหนด
โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ
ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานให
คณะกรรมการประเมินผล
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