
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พทุธศักราช 2545 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาการกอสราง 

 
จุดประสงค 

 
1.  เพื่อใหมีความเขาใจเกีย่วกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สุขศึกษาพลานามัย นํามาใช

ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา 
2.  เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชพีกอสราง 
3.  เพื่อใหมีบคุลิกภาพที่ดี มทีักษะในการพูด การเขียนและทํางานรวมกับผูอ่ืนมีความรับผิดชอบ

ตอตนเอง ผูรวมงาน ตลอดจนมีคุณธรรม และกิจนิสัยที่ดใีนงานอาชีพ 
4.  เพื่อใหมเีจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบยีบวินยั เปน

ผูมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 

สาขางานกอสราง 
6.  เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการทํางานพื้นฐานการกอสราง งานไม งานปูน งานกอสราง

อาคาร อานแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาวัสดุ และสํารวจงานกอสราง 
7.  เพื่อใหสามารถในการทํางานและพัฒนากระบวนการทํางาน โดยการนําเทคโนโลยีมาใชใน

การแกปญหา การประกอบอาชีพอิสระในงานพื้นฐานการกอสราง งานไม งานปูน งาน
กอสรางอาคาร อานแบบ เขยีนแบบ ประมาณราคาวัสดุ และสํารวจงานกอสราง 
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สาขางานโยธา 
6.  เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ    วิธีการทํางานพื้นฐานทางดานวิศวกรรมศาสตร    วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และสามารถนํามาใชในการประกอบอาชีพและการศกึษาตอระดับอดุมศึกษา 
7.  เพื่อใหสามารถทํางาน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน  โดยการนําเทคโนโลยีมาใช

แกปญหาในการประกอบวิชาชีพโยธา  งานสํารวจ  งานเขียนแบบโยธา  งานไม  งาน
เครื่องจักรกลงานไม  งานกออิฐและฉาบปนู  งานคอนกรีตเสริมเหล็ก  งานกอสรางอาคาร
และประมาณราคา 

 
สาขางานสถาปตยกรรม 

6.  เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและมีความคิดสรางสรรคในการประกอบอาชีพชางเขียนแบบ
กอสรางอาคาร ชางเขียนแบบสถาปตยกรรม ในระดับผูปฏิบัติภายใตการควบคุมของ
สถาปนิก หรือวิศวกร 

7.  เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน โดยนําเทคโนโลยีมา
ใชในการแกปญหาเกี่ยวกับงานชางเทคนิคสถาปตยกรรมได 

 
สาขางานเครื่องเรือนและการตกแตงภายใน 

6.  เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและมีความคิดสรางสรรคในการสรางรูปแบบเครื่องเรือนและ
การตกแตงภายใน การผลิตเครื่องเรือน การอานแบบ เขียนแบบ ออกแบบ ประมาณการวัสดุ
เครื่องเรือนและการตกแตงภายใน 

7.  เพื่อใหสามารถทํางาน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน อานแบบ เขียนแบบ ออกแบบ 
ประมาณราคางานผลิตเครื่องเรือนและตกแตงภายใน โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการแกปญหา
เพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพ 

 
สาขางานสํารวจ 

6.  เพื่อใหมีความสามารถ ในการทํางานและการวางแผนงานดานงานสาํรวจ การสํารวจทําแผนที่  
การทําระดับ การรังวัดที่ดนิ และการสํารวจเพื่อการกอสราง 

7.  เพื่อใหสามารถในการบํารุงรักษา เครื่องมือสํารวจการตรวจสอบหาขอบกพรองของเครื่องมือ 
และอุปกรณการสาํรวจ 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. ส่ือสาร แสวงหาความรูเสริมสรางความสัมพันธระหวางภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ 
2. ใชหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม ตลอดจนการ

สรางเสริมสุขภาพพลานามัยและการปองกันโรคกับตนเองและครอบครัว 
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา 
4. ดําเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม บริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขององคกร       

ส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองคกรและชุมชน 
5. ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

 
สาขางานกอสราง 

6. สํารวจเพื่อการกอสราง 
7. อานแบบ เขียนแบบ งานกอสราง 
8. ใชเครื่องมือ และเครื่องจักรกลงานไม 
9. สราง และประกอบชิ้นสวนและผลิตภัณฑงานไม 
10. กออิฐ ฉาบปูน บุกระเบื้อง และงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
11. ประมาณราคาและกอสรางอาคาร 
12. ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟา 

 
สาขางานโยธา 

6. สํารวจเพื่อการกอสรางงานโยธา 
7. อานแบบเขียนแบบงานกอสราง - โยธา 
8. ใชเครื่องมือและเครื่องจักรงานไม 
9. สรางและประกอบผลิตภัณฑงานไม 
10. กออิฐ ฉาบปูน บุกระเบื้อง และทํางานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
11. ประมาณราคาและกอสรางอาคาร 
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สาขางานสถาปตยกรรม 
6. เขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัย 
7. เขียนแบบกอสรางดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
8. ออกแบบอาคารพักอาศัย 
9. เขียนทัศนียภาพและตกแตงแบบสถาปตยกรรม 
10. ทําหุนจําลองอาคารพักอาศัย 
11. อานแบบกอสรางและแยกรายการวัสดุอาคารพักอาศัย 
12. ตรวจสอบและควบคุมงานใหตรงตามรูปแบบและรายการประกอบแบบของอาคาร 

 
สาขาเครื่องเรอืนและการตกแตงภายใน 

6. ศิลปะเพื่อการริเร่ิม สรางสรรค งานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 
7. เขียนแบบออกแบบอานแบบงานเครื่องเรือน และงานตกแตงภายใน 
8. ใชเครื่องมือ เครื่องมือกล และเครื่องจักรกล 
9. สรางและประกอบผลิตภัณฑ เครื่องเรือนและตกแตงภายใน 
10. สรางจิ๊กและฟกเจอร ติดตั้งวัสดุและอุปกรณ เคลือบผิวเครื่องเรือนบุนวม ทําหุนจําลอง 
11. ประมาณราคาเครื่องเรือน และประมาณราคางานตกแตงภายใน 
12. ควบคุมการผลิตเครื่องเรือน และงานตกแตงภายใน 

 
สาขางาน สํารวจ 

6. สํารวจทําแผนที่ดวยเครื่องมือชนิดตาง ๆ 
7. ทําระดับดวยวิธีตาง ๆ 
8. หาเนื้อที่และปริมาตรงานดิน 
9. แบงแยกและปรับแนวเขตที่ดิน 
10. เขียนแผนที่และเขียนแบบงานโยธา 
11. สํารวจในงานกอสราง 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 
ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาการกอสราง 
-------------------------------------------- 

 
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาการกอสราง  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ และเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้ 
 
สาขางานกอสราง  เรียนรวมไมนอยกวา 107 หนวยกิต ดังตอไปนี ้
 

 1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี   8 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาชพี   ไมนอยกวา 71 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน 10 หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 37 หนวยกิต 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน 20 หนวยกิต 
 2.4 โครงการ   4 หนวยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 รวม ไมนอยกวา 107 หนวยกิต 
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สาขางานโยธา  เรียนรวมไมนอยกวา 102 หนวยกิต ดังตอไปนี ้
 

 1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี   8 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาชพี   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน 10 หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 29 หนวยกิต 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน 23 หนวยกิต 
 2.4 โครงการ   4 หนวยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 รวม ไมนอยกวา 102 หนวยกิต 
 
สาขางานสถาปตยกรรม  เรียนรวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต ดังตอไปนี้ 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี   8 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาชพี   ไมนอยกวา 68 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน 10 หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 36 หนวยกิต 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน 18 หนวยกิต 
 2.4 โครงการ   4 หนวยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 รวม ไมนอยกวา 104 หนวยกิต 
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สาขางานเครื่องเรือนและการตกแตงภายใน  เรียนรวมไมนอยกวา 109 หนวยกิต ดังตอไปนี ้
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี   8 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาชพี   ไมนอยกวา 73 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน 10 หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 37 หนวยกิต 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน 22 หนวยกิต 
 2.4 โครงการ   4 หนวยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 รวม ไมนอยกวา 109 หนวยกิต 
 
สาขางานสํารวจ  เรียนรวมไมนอยกวา 102 หนวยกิต ดังตอไปนี ้
 

 1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี   8 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาชพี   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน 10 หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 29 หนวยกิต 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน 23 หนวยกิต 
 2.4 โครงการ   4 หนวยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 รวม ไมนอยกวา 102 หนวยกิต 
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1.  หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 

2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2) 
2000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 2 (2) 
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2) 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 (2) 
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2) 
2000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2) 
2000-1401 วิทยาศาสตรพืน้ฐาน 2 (3) 
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2) 
2000-160X กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 (*) 
 

2.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี 8 หนวยกิต 
2000-120X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
2000-120X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
2000-120X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
2000-120X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 
2000-140X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 2 (3) 
2000-150X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2) 

 

หมายเหตุ  รหสัวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวชิานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร 
 
2. หมวดวิชาชพี 

2.1 วิชาชพีพืน้ฐาน 10 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2001-0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 (3) 
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3) 
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 (3) 
2001-0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
2100-1302 วัสดุกอสราง 2 (2) 
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เลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง 
 
สาขางานกอสราง 

2.2.1  วิชาชพีสาขาวิชา 37 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3) 
2100-1301 เขียนแบบเบื้องตน 2 (4) 
2100-1303 ฝกฝมืองานไม 3 (6) 
2100-1304 ไฟฟาเบื้องตน 2 (4) 
2106-2101 งานไม 3 (6) 
2106-2102 งานปูน  1 3 (6) 
2106-2103 งานกอสรางอาคาร  1 6 (12) 
2106-2104 งานเขียนแบบกอสราง  1 3 (6) 
2106-2105 งานเขียนแบบกอสราง  2 3 (6) 
2106-2106 งานสํารวจ 1 2 (4) 
2106-2107 การประมาณราคากอสราง  1 2 (2) 
2106-2108 กฎหมายกอสราง 2 (2) 
2106-2109 เทคนิคกอสราง  1 2 (2) 
2106-2110 กลศาสตรโครงสราง  1 2 (2) 
 

2.3.1  วิชาชพีสาขางาน   ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2106-2111 งานปูน  2 3 (6) 
2106-2112 งานกอสรางอาคาร  2 6 (12) 
2106-2113 งานเขียนแบบกอสราง  3 3 (6) 
2106-2114 งานระดับกอสราง 2 (4) 
2106-2115 การประมาณราคากอสราง  2 2 (2) 
2106-2116 การตรวจและควบคุมงานกอสราง 2 (2) 
2106-2117 เทคนิคกอสราง  2 2 (2) 
2106-2118 กลศาสตรโครงสราง  2 2 (2) 
2106-2119 การประมาณราคากอสราง  3 2 (2) 
2106-2120 งานสีและการเคลือบผิว 2 (4) 
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2106-2121 อุปกรณอาคาร 2 (2) 
2106-2122 งานสํารวจ  2 3 (6) 
2106-2123 ทอและสุขภัณฑ 2 (4) 
2106-2124 ปฏิบัติวิชาชีพชางกอสราง 6 (12) 
2106-2125 เทคโนโลยีคอนกรีต 2 (3) 
2106-2126 งานเชื่อมเบื้องตน 2 (4) 
2106-2127 งานอะลูมิเนยีมอาคาร 3 (6) 
2106-2128 งานปูน 3 2 (4) 
2106-2522 สํารวจเพื่อการกอสราง 2 (4) 
2106-4101 ปฏิบัติงานชางกอสราง  1 4 (*) 
2106-4102 ปฏิบัติงานชางกอสราง  2 4 (*) 
2106-4103 ปฏิบัติงานชางกอสราง  3 4 (*) 
2106-4104 ปฏิบัติงานชางกอสราง  4 4 (*) 
2106-4105 ปฏิบัติงานชางกอสราง  5 3 (*) 
2106-4106 ปฏิบัติงานชางกอสราง  6 3 (*) 

 
สาขางานโยธา 

2.2.2  วิชาชพีสาขาวิชา 29 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2100-1304 ไฟฟาเบื้องตน 2 (4) 
2106-2201 เทคโนโลยีคอนกรีต 2 (2) 
2106-2202 โครงสรางเบื้องตน 3 (3) 
2106-2203 เทคนิคกอสราง  1 2 (2) 
2106-2204 เทคนิคกอสราง  2 2 (2) 
2106-2205 การประมาณราคา  1 2 (2) 
2106-2206 การประมาณราคา  2 2 (2) 
2106-2207 การสํารวจ 3 (6) 
2106-2208 การสํารวจเสนทาง 3 (6) 
2106-2209 เขียนแบบโยธา  1 2 (3) 
2106-2210  เขียนแบบโยธา  2 2 (3) 
2106-2211 เขียนแบบโยธา  3 2 (3) 
2106-2212 เขียนแบบโยธา  4 2 (3) 
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2.3.2  วิชาชพีสาขางาน   ไมนอยกวา 23 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2106-2213 งานไม  1 3 (6) 
2106-2214 งานไม  2 3 (6) 
2106-2215 เครื่องจักรกลงานไม 3 (6) 
2106-2216 งานกอสรางอาคาร  1 3 (6) 
2106-2217 งานกอสรางอาคาร  2 3 (6) 
2106-2218 งานกอสรางอาคาร  3 3 (6) 
2106-2219 งานสุขาภิบาล 3 (6) 
2106-2220 กฎหมายกอสราง 2 (2) 
2106-2221 งานโยธา 3 (6) 
2106-4201 ปฏิบัติงานโยธา  1 4 (*) 
2106-4202 ปฏิบัติงานโยธา  2 4 (*) 
2106-4203 ปฏิบัติงานโยธา  3 4 (*) 
2106-4204 ปฏิบัติงานโยธา  4 4 (*) 
2106-4205 ปฏิบัติงานโยธา  5 4 (*) 
2106-4206 ปฏิบัติงานโยธา  6 4 (*) 

 
สาขางานสถาปตยกรรม 

2.2.3  วิชาชพีสาขาวิชา 36 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3) 
2100-1301 เขียนแบบเบื้องตน 2 (4) 
2106-2301 พื้นฐานการออกแบบ 2 (4) 
2106-2302 การออกแบบสถาปตยกรรม 1 3 (6) 
2106-2303 การออกแบบสถาปตยกรรม 2 3 (6) 
2106-2304 การออกแบบสถาปตยกรรม 3 3 (6) 
2106-2305 การออกแบบสถาปตยกรรม 4 3 (6) 
2106-2306 การเขียนแบบกอสราง 1 3 (6) 
2106-2307 การเขียนแบบกอสราง 2 3 (6) 
2106-2308 การเขียนแบบกอสราง 3 3 (6) 
2106-2309 การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 1 3 (6) 
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2106-2310 ภาพราง  1 2 (4) 
2106-2311 ศิลปะ  1 2 (4) 
2106-2312 วัสดุและวิธีการกอสราง  1 2 (2) 
 

2.3.3  วิชาชพีสาขางาน   ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2106-2313 การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 2 3 (6) 
2106-2314 วัสดุและวิธีการกอสราง  2 2 (2) 
2106-2315 กลศาสตรโครงสราง 2 (2) 
2106-2316 กฎหมายกอสราง 1 (1) 
2106-2317 ระบบสุขาภิบาลอาคาร 2 (2) 
2106-2318 ศิลปะ  2 2 (4) 
2106-2319 การประมาณราคางานกอสราง 2 (2) 
2106-2320 ทัศนียวทิยาและการตกแตงแบบ 3 (6) 
2106-2321 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเบื้องตน 3 (6) 
2106-2322 การทําหุนจําลอง 2 (4) 
2106-2323 การควบคุมงานกอสราง 2 (2) 
2106-2324 ผลิตภัณฑทองถ่ินกับการเขียนลาย 2 (4) 
2106-2325 พันธุไมและอปุกรณตกแตงสวน 1 (1) 
2106-2326 การบํารุงรักษาสวน 1 (1) 
2106-2327 ภาพราง  2 2 (4) 
2106-2328 การปฏิบัติงานจัดสวน 3 (6) 
2106-2329 การสํารวจเพื่อการกอสราง 2 (4) 
2106-2330 สถาปตยกรรมไทย 2 (4) 
2106-2331 การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน  1 3 (6) 
2106-2332 การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน  2 3 (6) 
2106-2333 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 3 (6) 
2106-2334 ไฟฟาในอาคาร 2 (2) 
2106-4301 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  1 3 (*) 
2106-4302 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  2 3 (*) 
2106-4303 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  3 3 (*) 
2106-4304 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  4 3 (*) 
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2106-4305 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  5 3 (*) 
2106-4306 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  6 3 (*) 

 
สาขางานเครื่องเรือนและการตกแตงภายใน 

2.2.4  วิชาชพีสาขาวิชา 37 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3) 
2100-1301 เขียนแบบเบื้องตน 2 (4) 
2100-1303 ฝกฝมืองานไม 3 (6) 
2100-1304 ไฟฟาเบื้องตน 2 (4) 
2106-2401 ภาพราง 2 (3) 
2106-2402 ศิลปะ 2 (3) 
2106-2403 ออกแบบพื้นฐาน 2 (3) 
2106-2404 เขียนแบบกอสราง 2 (4) 
2106-2405 เขียนแบบเครื่องเรือน 2 (4) 
2106-2406 ออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายในเบือ้งตน 2 (4) 
2106-2407 การอานแบบ 2 (2) 
2106-2408 งานไมเครื่องเรือน 3 (6) 
2106-2409 เครื่องจักรกลงานไมเบื้องตน 3 (6) 
2106-2410 งานสีและตกแตงผิว 2 (4) 
2106-2411 ประมาณราคาเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 2 (4) 
2106-2412 วัสดุอุปกรณเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 2 (2) 
2106-2413 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเครื่องเรือน 2 (4) 
 

2.3.4  วิชาชพีสาขางาน   ไมนอยกวา 22 หนวยกิต 
เลือกรายวิชาผลิตเครื่องเรือนหรือรายวิชาตกแตงภายใน ตามลําดับรหัสวิชาไมนอยกวา 22 

หนวยกิต 
รายวิชาผลิตเครื่องเรือน 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2106-2414 จิ๊กและฟกเจอรเบื้องตน 2 (4) 
2106-2415 เขียนแบบเครื่องเรือนระบบอุตสาหกรรม 3 (6) 
2106-2416 เครื่องจักรกลงานไม 3 (6) 
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2106-2417 งานผลิตเครื่องเรือน 3 (6) 
2106-2418 วัสด-ุอุปกรณอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 2 (2) 
2106-2419 เครื่องเรือนถอดประกอบ 2 (4) 
2106-2420 เทคนิคการทํางานไมดวยเครือ่งมือกล 2 (4) 
2106-2421 เทคนิคเครื่องเรือน 2 (2) 
2106-2422 การผลิตผลิตภัณฑไม 2 (4) 
2106-2423 การตกแตงผิวเครื่องเรือน 2 (4) 
2106-2424 งานบุนวม 2 (4) 
2106-2425 การผึ่งอบไมและการรักษาเนื้อไม  2 (2) 
 

รายวิชาตกแตงภายใน 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2106-2426 วัสดุตกแตงภายใน 2 (2) 
2106-2427 หลักการออกแบบกายวภิาคเบื้องตน 2 (2) 
2106-2428 การเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 3 (6) 
2106-2429 การออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 3 (6) 
2106-2430 งานตกแตงภายใน 3 (6) 
2106-2431 งานเครื่องเรือนติดผนังและผนังกั้นหอง 3 (6) 
2106-2432 เทคนิคการตกแตงภายใน 2 (4) 
2106-2433 องคประกอบการตกแตงภายใน 2 (2) 
2106-2434 เรขาคณิตและการสเกตซภาพ 2 (4) 
2106-2435 ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 2 (4) 
2106-2436 คอมพิวเตอรสําหรับตกแตงภายใน 2 (4) 
2106-2437 ศิลปไทยพื้นฐาน 2 (2) 
2106-2438 การติดตั้งประตูหนาตางและตกแตงบันได 2 (4) 
2106-2439 หุนจําลอง 2 (2) 
2106-2440 งานไมบางฝงลายและการอดัดัดโคง 2 (4) 
2106-2441 เครื่องเรือนทองถ่ิน 2 (4) 
2106-2442 ระบบทอและสุขภัณฑ 2 (2) 
2106-2443 งานเชื่อมเบื้องตน 2 (4) 
2106-2444 งานอะลูมิเนยีม 2 (4) 
2106-2445 โครงสรางเบื้องตน 2 (2) 
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2106-4401 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 1 4 (*) 
2106-4402 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 2 4 (*) 
2106-4403 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 3 4 (*) 
2106-4404 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 4 4 (*) 
2106-4405 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 5 3 (*) 
2106-4406 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 6 3 (*) 
 

สาขางานสํารวจ 
2.2.5  วิชาชพีสาขาวิชา 29 หนวยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3) 
2100-1301 เขียนแบบเบื้องตน 2 (4) 
2106-2501 การสํารวจ  1 2 (4) 
2106-2502 การสํารวจ  2 2 (4) 
2106-2503 การสํารวจ  3 2 (4) 
2106-2504 การสํารวจ  4 2 (4) 
2106-2505 คณิตศาสตรชาง 1 2 (2) 
2106-2506 เรขาคณิตมีทรง 1 (1) 
2106-2507 ตรีโกณมิติทรงกลม 2 (2) 
2106-2508 การคํานวณแผนที่  1 2 (4) 
2106-2509 การคํานวณแผนที่  2 2 (4) 
2106-2510 การเขียนแผนที่ 2 (4) 
2106-2511 การสํารวจดวยภาพถาย 2 (4) 
2106-2512 การระดับ  1 2 (4) 
2106-2513 การระดับ  2 2 (4) 
 

2.3.5  วิชาชพีสาขางาน   ไมนอยกวา 23 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2106-2514 การระดับ  3 2 (4) 
2106-2515 การระดับ  4 2 (4) 
2106-2516 การคํานวณแผนที่  3 2 (4) 
2106-2517 การเขียนแบบสํารวจ  1 2 (4) 
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2106-2518 การเขียนแบบสํารวจ  2 2 (4) 
2106-2519 ดาราศาสตรปฏิบัติ 2 (4) 
2106-2520 การสํารวจเฉพาะแปลง 2 (4) 
2106-2521 การสํารวจเสนทาง 2 (4) 
2106-2522 การสํารวจเพื่อการกอสราง 2 (4) 
2106-2523 การสํารวจดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส  2 (4) 
2106-2524 พื้นฐานงานกอสราง 2 (4) 
2106-2525 การวางแผนงานสํารวจ 2 (2) 
2106-2526 คอมพิวเตอรในงานสํารวจ 2 (4) 
2106-2527 กฎหมายเกีย่วกับที่ดิน 1 (1) 
2106-2528 การประเมินราคาที่ดิน 1 (1) 
2106-2529 การจราจรและผังเมือง 2 (4) 
2106-2530 การสํารวจชลประทาน 1 (1) 
2106-2531 การสํารวจเหมืองแร 1 (1) 
2106-2532 กฎหมายธุรกจิ 1 (1) 
2106-2533 การทาง 1 (1) 
2106-4501 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  1 4 (*) 
2106-4502 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  2 4 (*) 
2106-4503 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  3 4 (*) 
2106-4504 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  4 4 (*) 
2106-4505 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  5 4 (*) 
2106-4506 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  6 4 (*) 

 
 สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคใีหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะห
จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กาํหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 
40 ช่ัวโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 

2.4  โครงการ 4 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2106–5001 โครงการ 4 (*) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศกัราช  2545  ทุกประเภทวิชา 
 

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
  ใหจดักิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ใหมีช่ัวโมงกจิกรรมรวมตลอดหลักสูตรไม
นอยกวา  200  ช่ัวโมง 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2002-0001 กิจกรรมลูกเสอืวิสามัญ 1 - 2 
2002-0002 กิจกรรมลูกเสอืวิสามัญ 2 - 2 
2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 - 2 
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 - 2 
2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 - 2 
2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 - 2 
2002-0007-12 (กิจกรรมอื่น ทีสถานศึกษา/สถานประกอบการจัด) - 2 
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา 
 

2106-2101 งานไม 3 (6) 
2106-2102 งานปูน  1 3 (6) 
2106-2103 งานกอสรางอาคาร  1 6 (12) 
2106-2104 งานเขียนแบบกอสราง  1 3 (6) 
2106-2105 งานเขียนแบบกอสราง  2 3 (6) 
2106-2106 งานสํารวจ 1 2 (4) 
2106-2107 การประมาณราคากอสราง  1 2 (2) 
2106-2108 กฎหมายกอสราง 2 (2) 
2106-2109 เทคนิคกอสราง  1 2 (2) 
2106-2110 กลศาสตรโครงสราง  1 2 (2) 
2106-2111 งานปูน  2 3 (6) 
2106-2112 งานกอสรางอาคาร  2 6 (12) 
2106-2113 งานเขียนแบบกอสราง  3 3 (6) 
2106-2114 งานระดับกอสราง 2 (4) 
2106-2115 การประมาณราคากอสราง  2 2 (2) 
2106-2116 การตรวจและควบคุมงานกอสราง 2 (2) 
2106-2117 เทคนิคกอสราง  2 2 (2) 
2106-2118 กลศาสตรโครงสราง  2 2 (2) 
2106-2119 การประมาณราคากอสราง  3 2 (2) 
2106-2120 งานสีและการเคลือบผิว 2 (4) 
2106-2121 อุปกรณอาคาร 2 (2) 
2106-2122 งานสํารวจ  2 3 (6) 
2106-2123 ทอและสุขภัณฑ 2 (4) 
2106-2124 ปฏิบัติวิชาชีพชางกอสราง 6 (12) 
2106-2125 เทคโนโลยีคอนกรีต 2 (3) 
2106-2126 งานเชื่อมเบื้องตน 2 (4) 
2106-2127 งานอะลูมิเนยีมอาคาร 3 (6) 
2106-2128 งานปูน 3 2 (4) 
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2106-4101 ปฏิบัติงานชางกอสราง  1 4 (*) 
2106-4102 ปฏิบัติงานชางกอสราง  2 4 (*) 
2106-4103 ปฏิบัติงานชางกอสราง  3 4 (*) 
2106-4104 ปฏิบัติงานชางกอสราง  4 4 (*) 
2106-4105 ปฏิบัติงานชางกอสราง  5 3 (*) 
2106-4106 ปฏิบัติงานชางกอสราง  6 3 (*) 
2106-2201 เทคโนโลยีคอนกรีต 2 (2) 
2106-2202 โครงสรางเบื้องตน 3 (3) 
2106-2203 เทคนิคกอสราง  1 2 (2) 
2106-2204 เทคนิคกอสราง  2 2 (2) 
2106-2205 การประมาณราคา  1 2 (2) 
2106-2206 การประมาณราคา  2 2 (2) 
2106-2207 การสํารวจ 3 (6) 
2106-2208 การสํารวจเสนทาง 3 (6) 
2106-2209 เขียนแบบโยธา  1 2 (3) 
2106-2210 เขยีนแบบโยธา  2 2 (3) 
2106-2211 เขียนแบบโยธา  3 2 (3) 
2106-2212 เขียนแบบโยธา  4 2 (3) 
2106-2213 งานไม  1 3 (6) 
2106-2214 งานไม  2 3 (6) 
2106-2215 เครื่องจักรกลงานไม 3 (6) 
2106-2216 งานกอสรางอาคาร  1 3 (6) 
2106-2217 งานกอสรางอาคาร  2 3 (6) 
2106-2218 งานกอสรางอาคาร  3 3 (6) 
2106-2219 งานสุขาภิบาล 3 (6) 
2106-2220 กฎหมายกอสราง 2 (2) 
2106-2221 งานโยธา 3 (6) 
2106-4201 ปฏิบัติงานโยธา  1 4 (*) 
2106-4202 ปฏิบัติงานโยธา  2 4 (*) 
2106-4203 ปฏิบัติงานโยธา  3 4 (*) 
2106-4204 ปฏิบัติงานโยธา  4 4 (*) 
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2106-4205 ปฏิบัติงานโยธา  5 4 (*) 
2106-4206 ปฏิบัติงานโยธา  6 4 (*) 
2106-2301 พื้นฐานการออกแบบ 2 (4) 
2106-2302 การออกแบบสถาปตยกรรม 1 3 (6) 
2106-2303 การออกแบบสถาปตยกรรม 2 3 (6) 
2106-2304 การออกแบบสถาปตยกรรม 3 3 (6) 
2106-2305 การออกแบบสถาปตยกรรม 4 3 (6) 
2106-2306 การเขียนแบบกอสราง 1 3 (6) 
2106-2307 การเขียนแบบกอสราง 2 3 (6) 
2106-2308 การเขียนแบบกอสราง 3 3 (6) 
2106-2309 การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 1 3 (6) 
2106-2310 ภาพราง  1 2 (4) 
2106-2311 ศิลปะ  1 2 (4) 
2106-2312 วัสดุและวิธีการกอสราง  1 2 (2) 
2106-2313 การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 2 3 (6) 
2106-2314 วัสดุและวิธีการกอสราง  2 2 (2) 
2106-2315 กลศาสตรโครงสราง 2 (2) 
2106-2316 กฎหมายกอสราง 1 (1) 
2106-2317 ระบบสุขาภิบาลอาคาร 2 (2) 
2106-2318 ศิลปะ  2 2 (4) 
2106-2319 การประมาณราคางานกอสราง 2 (2) 
2106-2320 ทัศนียวทิยาและการตกแตงแบบ 3 (6) 
2106-2321 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเบื้องตน 3 (6) 
2106-2322 การทําหุนจําลอง 2 (4) 
2106-2323 การควบคุมงานกอสราง 2 (2) 
2106-2324 ผลิตภัณฑทองถ่ินกับการเขียนลาย 2 (4) 
2106-2325 พันธุไมและอปุกรณตกแตงสวน 1 (1) 
2106-2326 การบํารุงรักษาสวน 1 (1) 
2106-2327 ภาพราง  2 2 (4) 
2106-2328 การปฏิบัติงานจัดสวน 3 (6) 
2106-2329 การสํารวจเพื่อการกอสราง 2 (4) 
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2106-2330 สถาปตยกรรมไทย 2 (4) 
2106-2331 การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน  1 3 (6) 
2106-2332 การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน  2 3 (6) 
2106-2333 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 3 (6) 
2106-2334 ไฟฟาในอาคาร 2 (2) 
2106-4301 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  1 3 (*) 
2106-4302 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  2 3 (*) 
2106-4303 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  3 3 (*) 
2106-4304 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  4 3 (*) 
2106-4305 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  5 3 (*) 
2106-4306 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  6 3 (*) 
2106-2401 ภาพราง 2 (3) 
2106-2402 ศิลปะ 2 (3) 
2106-2403 ออกแบบพื้นฐาน 2 (3) 
2106-2404 เขียนแบบกอสราง 2 (4) 
2106-2405 เขียนแบบเครื่องเรือน 2 (4) 
2106-2406 ออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายในเบือ้งตน 2 (4) 
2106-2407 การอานแบบ 2 (2) 
2106-2408 งานไมเครื่องเรือน 3 (6) 
2106-2409 เครื่องจักรกลงานไมเบื้องตน 3 (6) 
2106-2410 งานสีและตกแตงผิว 2 (4) 
2106-2411 ประมาณราคาเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 2 (4) 
2106-2412 วัสดุอุปกรณเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 2 (2) 
2106-2413 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเครื่องเรือน 2 (4) 
2106-2414 จิ๊กและฟกเจอรเบื้องตน 2 (4) 
2106-2415 เขียนแบบเครื่องเรือนระบบอุตสาหกรรม 3 (6) 
2106-2416 เครื่องจักรกลงานไม 3 (6) 
2106-2417 งานผลิตเครื่องเรือน 3 (6) 
2106-2418 วัสด-ุอุปกรณอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 2 (2) 
2106-2419 เครื่องเรือนถอดประกอบ 2 (4) 
2106-2420 เทคนิคการทํางานไมดวยเครือ่งมือกล 2 (4) 
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2106-2421 เทคนิคเครื่องเรือน 2 (2) 
2106-2422 การผลิตผลิตภัณฑไม 2 (4) 
2106-2423 การตกแตงผิวเครื่องเรือน 2 (4) 
2106-2424 งานบุนวม 2 (4) 
2106-2425 การผึ่งอบไมและการรักษาเนื้อไม  2 (2) 
2106-2426 วัสดุตกแตงภายใน 2 (2) 
2106-2427 หลักการออกแบบกายวภิาคเบื้องตน 2 (2) 
2106-2428 การเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 3 (6) 
2106-2429 การออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 3 (6) 
2106-2430 งานตกแตงภายใน 3 (6) 
2106-2431 งานเครื่องเรือนติดผนังและผนังกั้นหอง 3 (6) 
2106-2432 เทคนิคการตกแตงภายใน 2 (4) 
2106-2433 องคประกอบการตกแตงภายใน 2 (2) 
2106-2434 เรขาคณิตและการสเกตซภาพ 2 (4) 
2106-2435 ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 2 (4) 
2106-2436 คอมพิวเตอรสําหรับตกแตงภายใน 2 (4) 
2106-2437 ศิลปไทยพื้นฐาน 2 (2) 
2106-2438 การติดตั้งประตูหนาตางและตกแตงบันได 2 (4) 
2106-2439 หุนจําลอง 2 (2) 
2106-2440 งานไมบางฝงลายและการอดัดัดโคง 2 (4) 
2106-2441 เครื่องเรือนทองถ่ิน 2 (4) 
2106-2442 ระบบทอและสุขภัณฑ 2 (2) 
2106-2443 งานเชื่อมเบื้องตน 2 (4) 
2106-2444 งานอะลูมิเนยีม 2 (4) 
2106-2445 โครงสรางเบื้องตน 2 (2) 
2106-4401 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 1 4 (*) 
2106-4402 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 2 4 (*) 
2106-4403 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 3 4 (*) 
2106-4404 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 4 4 (*) 
2106-4405 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 5 3 (*) 
2106-4406 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 6 3 (*) 
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2106-2501 การสํารวจ  1 2 (4) 
2106-2502 การสํารวจ  2 2 (4) 
2106-2503 การสํารวจ  3 2 (4) 
2106-2504 การสํารวจ  4 2 (4) 
2106-2505 คณิตศาสตรชาง 1 2 (2) 
2106-2506 เรขาคณิตมีทรง 1 (1) 
2106-2507 ตรีโกณมิติทรงกลม 2 (2) 
2106-2508 การคํานวณแผนที่  1 2 (4) 
2106-2509 การคํานวณแผนที่  2 2 (4) 
2106-2510 การเขียนแผนที่ 2 (4) 
2106-2511 การสํารวจดวยภาพถาย 2 (4) 
2106-2512 การระดับ  1 2 (4) 
2106-2513 การระดับ  2 2 (4) 
2106-2514 การระดับ  3 2 (4) 
2106-2515 การระดับ  4 2 (4) 
2106-2516 การคํานวณแผนที่  3 2 (4) 
2106-2517 การเขียนแบบสํารวจ  1 2 (4) 
2106-2518 การเขียนแบบสํารวจ  2 2 (4) 
2106-2519 ดาราศาสตรปฏิบัติ 2 (4) 
2106-2520 การสํารวจเฉพาะแปลง 2 (4) 
2106-2521 การสํารวจเสนทาง 2 (4) 
2106-2522 การสํารวจเพื่อการกอสราง 2 (4) 
2106-2523 การสํารวจดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส  2 (4) 
2106-2524 พื้นฐานงานกอสราง 2 (4) 
2106-2525 การวางแผนงานสํารวจ 2 (2) 
2106-2526 คอมพิวเตอรในงานสํารวจ 2 (4) 
2106-2527 กฎหมายเกีย่วกับที่ดิน 1 (1) 
2106-2528 การประเมินราคาที่ดิน 1 (1) 
2106-2529 การจราจรและผังเมือง 2 (4) 
2106-2530 การสํารวจชลประทาน 1 (1) 
2106-2531 การสํารวจเหมืองแร 1 (1) 
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2106-2532 กฎหมายธุรกจิ 1 (1) 
2106-2533 การทาง 1 (1) 
2106-4501 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  1 4 (*) 
2106-4502 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  2 4 (*) 
2106-4503 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  3 4 (*) 
2106-4504 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  4 4 (*) 
2106-4505 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  5 4 (*) 
2106-4506 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  6 4 (*) 
2106–5001 โครงการ 4 (*) 
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2106-2101 งานไม 3 (6) 
  Wood Work 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การลับ ปรับ แตง และติดตั้งอุปกรณประกอบเครื่องจักรงาน
ไม และไส  ตัด เจาะ  เพลาะ ประกอบชิ้นงานไมไดถูกตองปลอดภัย 

2. เพื่อใหสามารถลับ ปรับ แตง และติดตั้งอุปกรณประกอบเครื่องจักรงานไม และไส ตัด เจาะ 
เพลาะ ประกอบชิ้นงานไมไดถูกตองปลอดภัย 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัย ในการทํางาน มีวินัย มีความคิดสรางสรรค รักษาสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการลับ ., ปรับแตงและติดตั้งอุปกรณประกอบเครื่องไส ตัด เจาะ เพลาะในงานไมและ
ประกอบชิ้นไม 

2. ปฏิบัติงานไส ตัด เจาะ เพลาะในงานไมดวยเครื่องจักรกลงานไม 
3. ปฏิบัติงานประกอบชิ้นไม ตามหลักการที่ถูกตอง ปลอดภัย 
4. บํารุงรักษา เครื่องจักรกลงานไม ใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน ไดอยางปลอดภัยในการทํางาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การใชงานการลับ ปรับแตง ติดตั้งประกอบอุปกรณปองกัน
อันตรายและอุปกรณรักษาสิ่งแวดลอมของเครื่องจักรกลงานไม และบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไมใหมี
ประสิทธิภาพพรอมใชงาน ความปลอดภัยในการทํางาน งานไส เพลาะ ตัด เจาะ ประกอบ ตกแตงผลิตภัณฑ
งานไม 
 
2106-2102 งานปูน 1 3 (6) 
  Masonry Work 1 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการกออิฐและฉาบปูนในรูปแบบตางๆ 
2. เพื่อใหสามารถกออิฐและฉาบปูนในรูปแบบตางๆ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีวินัย ประณีต รอบคอบ ความปลอดภัย และอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการกออิฐ ฉาบปูน และการใชเครื่องมืองานปูน 
2. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการเตรียมงาน การผสมปูน การทําแนวระดับสําหรับงานกออิฐและฉาบ

ปูน 
3. กออิฐและฉาบปูนรูปแบบตาง ๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกออิฐ ฉาบปูน การใชเครื่องมือ การปฏิบัติงานตามขั้นตอนการ
เตรียมงานผสมปูน งานทําแนวระดับสําหรับงานกําแพงกออิฐครึ่งแผน กําแพงอิฐกอฉากหนึ่งมุมครึ่งแผน 
กําแพงกออิฐสองมุมครึ่งแผน กําแพงกออฐิครึ่งแผน บอน้ํา กําแพงอิฐกอเต็มแผน กําแพงอิฐหนึ่งแผน ครึ่งแผน 
เสาอิฐกอรูปสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยมและแปดเหลี่ยม เสาและกําแพงอิฐกอ กอกําแพงคอนกรีตบล็อก เทคนิคการ
แตงแนวกอ ท้ังแนวระดับและแนวดิ่ง กอฉาบอิฐมวลเบา 
 
2106-2103 งานกอสรางอาคาร  1 6 (12) 
  Building Construction Work 1 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการวิธีการ ข้ันตอนและกระบวนการกอสรางอาคาร การเลือกใช
เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ ในการกอสรางอาคาร 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานกอสรางเกี่ยวกับการเตรียมงานกอสราง งานฐานราก งาน
เสา งานคาน งานพื้น งานโครงหลังคาโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางไม  และ
โครงสรางเหล็ก 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานกอสรางอาคาร 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการวิธีการ ข้ันตอน และกระบวนการกอสรางอาคาร 
2. เลือกใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณในการกอสรางอาคาร 
3. ปฏิบัติงานกอสรางอาคาร งานฐานราก งานเสา งานคาน งานพื้น งานโครงหลังคา โครงสราง

คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางไม และโครงสรางเหล็ก 
4. ปฏิบัติงานกอสราง ตามวิธีการและขั้นตอนไดถูกตอง ปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการ ข้ันตอนกระบวนการ วิธีการกอสรางอาคาร การเลือกใช
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ และงานกอสรางอาคาร  ต้ังแตการเตรียมงาน งานวางผัง งานทําฐานราก งานทํา
โครงสรางอาคาร  งานทําโครงหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาไม  และโครงหลังคาเหล็ก 
 
2106-2104 งานเขียนแบบกอสราง  1 3 (6) 
  Construction Drawings 1 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการ ในการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยช้ันเดียว 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยช้ันเดียว 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัย เจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม  

คานิยมท่ีดีในการประกอบอาชีพ 



 

สาขาวิชาการกอสราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 27 ~

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ วิธีการ ในการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยช้ันเดียว 
2. เขียนแบบกอสราง รูปแปลน รูปตัด รูปดาน รูปขยายสวนประกอบอาคาร ผังโครงสราง ไฟฟา 

สุขาภิบาล ผังบริเวณ อาคารพักอาศัยช้ันเดียว 
3. เขียนรายการประกอบแบบกอสรางอาคารพักอาศัยช้ันเดียว 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ช้ันตอนกระบวนการ วิธีการเขียนแบบกอสราง ความสัมพันธ
ระหวางรูปแปลน รูปตัด รูปดาน แบบขยายสวนประกอบอาคาร ผังโครงสราง ผังไฟฟา ผังสุขาภิบาล ผัง
บริเวณและรายการประกอบแบบกอสรางอาคารพักอาศัยช้ันเดียว 
 
2106-2105 งานเขียนแบบกอสราง  2 3 (6) 
  Construction Drawings 2 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการ ในการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยสองชั้น 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยสองชั้น 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัย เจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม  

คานิยมท่ีดีในการประกอบอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ วิธีการ ในการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยสองชั้น 
2. เขียนแบบกอสราง รูปแปลน รูปตัด รูปดาน รูปขยายสวนประกอบอาคาร ผังโครงสราง ไฟฟา 

สุขาภิบาล ผังบริเวณ อาคารพักอาศัยช้ันเดียว 
3. เขียนรายการประกอบแบบกอสรางอาคารพักอาศัยช้ันเดียว 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ข้ันตอนการเขียนแบบกอสราง ความสัมพันธระหวางรูปแปลน รูป
ตัด รูปดาน แบบขยายสวนประกอบอาคาร ผังโครงสราง ผังไฟฟา ผังสุขาภิบาล ผังบริเวณ และรายการ
ประกอบแบบกอสรางของอาคารพักอาศัย 2 ช้ัน 
 
2106-2106 งานสํารวจ  1 2 (4) 
  Surveying 1 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสํารวจเบ้ืองตน การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในงาน
สํารวจ การวัดระยะและการสํารวจดวยวิธีการตางๆ 

2. เพื่อใหสามารถวัดระยะ สํารวจดวยโซ เทป เข็มทิศ กลองวัดมุมเบื้องตน และการทําแผนที่ 
3. เพื่อใหมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพงานสํารวจ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเบื้องตนในการสํารวจ 
2. วัดระยะดวยโซเทป 
3. สํารวจทําแผนที่ดวยเข็มทิศ 
4. วัดมุมราบ – มุมดิ่ง ดวยกลองวัดมุม 
5. สํารวจวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสํารวจเบื้องตน การทํางานการใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ
ในงานสํารวจ การวัดระยะทางดวยโซ เทป เข็มทิศ การทําแผนที่ การใชกลองวัดมุม การวางแนวเบื้องตน  
 
2106-2107 การประมาณราคากอสราง  1 2 (2) 
  Construction Cost Estimation 1 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ และขั้นตอนในการประมาณราคา 
2. เพื่อใหสามารถหาปริมาณวัสดุ อุปกรณ ทําบัญชีรายการวัสดุและประมาณราคาอาคารที่พักอาศัย 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและขั้นตอนในการประมาณราคา 
2. ปฏิบัติแยกปริมาณวัสดุ และอุปกรณของอาคารที่พักอาศัย 
3. จัดทําบัญชี รายการวัสดุและอุปกรณของอาคารที่พักอาศัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ ข้ันตอนในการประมาณราคา การหาปริมาณวัสดุ อุปกรณจาก การทําบัญชีรายการ
วัสดุของอาคารที่พักอาศัย 
 
2106-2108 กฎหมายกอสราง 2 (2) 
  Construction LAW 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของกฎหมายกอสราง เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศ
บัญญัติ กฎกระทรวง และกฎหมายแรงงาน ท่ีเกี่ยวของกับงานกอสราง 

2. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการสัญญากอสราง เอกสารประกอบสัญญา การรางและการ
เขียนสัญญา ขอกําหนดตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานกอสราง 

3. เพื่อใหมีเจตคติมีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพกอสราง 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของกฎหมายกอสราง เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฏกระทรวง 

และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของกับงานกอสราง 
2. เขาใจหลักการสัญญากอสราง เอกสารประกอบสัญญา การรางและการเขียนสัญญา ขอกําหนด

ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานกอสราง 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎกระทรวง และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของกับงาน
กอสรางสัญญาเอกสารประกอบสัญญา การรางและเขียนสัญญา ขอกําหนดตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงานกอสราง 
 
2106-2109 เทคนิคกอสราง  1 2 (2) 
  Construction Technique 1 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการ เทคนิคและวิธีการกอสรางอาคาร งานฐานราก คาน เสา พื้น 
โครงหลังคา และวัสดุมุงของอาคารพักอาศัย 

2. เพื่อใหสามารถนําหลักการเทคนิคและวิธีการกอสรางอาคารมาประยุกตใชในงานกอสรางอาคาร 
3. เพื่อใหมีเจตคติ มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพกอสราง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ เทคนิคและวิธีการกอสรางอาคาร ฐานราก คาน เสาพื้น โครงหลังคา และวัสดุมุง

ของอาคารพักอาศัย 
2. เลือกใชหลักการ เทคนิค และวิธีการกอสราง ไดเหมาะสมกับงานสรางอาคาร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีการกอสรางอาคาร ฐานราก คาน เสา พื้น โครงหลังคา และวัสดุมุงของอาคาร
พักอาศัย 
 
2106-2110 กลศาสตรโครงสราง  1 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการพื้นฐานฟสิกสเบื้องตน 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการคํานวณหาคาเกี่ยวกับแรง โมเมนตความเฉื่อย ความสัมพันธ

ระหวางความเคนกับความเครียด โมดูลัสยืดหยุน 
3. เพื่อใหความรับผิดชอบ และความคิดริเริ่มสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการพื้นฐานฟสิกสเบื้องตน 
2. คํานวณหาคาแรง การรวมแรง แรงลัพธ โมเมนต การสมดุลของแรง 
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3. คํานวณหาเชนทรอยด จุดศูนยถวง โมเมนตความเฉื่อย ความเคนและความเครียด 
4. เขาใจหลักความสัมพันธ ระหวางความเคนและความเครียด โมดูลัสยืดหยุน การยืดตัวเนื่องจาก

อุณหภูมิแปรเปลี่ยน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานฟสิกสเบ้ืองตน แรง การรวมแรง การหาแรงลัพธ โมเมนต การสมดุล
ของแรง การหาเซนทรอยด จุดศูนยถวง โมเมนตของความเฉื่อย ความเคน ความเครียด ความสัมพันธระหวาง
ความเคนกับความเครียด โมดูลัสยืดหยุน  การยืดหดตัว เนื่องจากอุณหภูมิแปรเปลี่ยน 
 
2106-2111 งานปูน  2 3 (6) 
  Masonry Work 2 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการ เทคนิคการกออิฐประดับลักษณะตางๆ 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการกออิฐประดับ เซาะรองโชวแนว งานกอโคง งานทําบัว สลัดเม็ด 

สลัดดอก แตะดึง งานหินลาง หินขัด งานบุผนัง และงานปูพื้นดวยวัสดุชนิดตางๆ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางาน มีวินัย ประณีต รอบคอบ รักษาความปลอดภัย และอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ วิธีการ เทคนิคการกออิฐประกับลักษณะตาง ๆ 
2. กออิฐประดับ เซาะรองโชวแนว งานกอโคง งานทําบัว สลัดเม็ด สลัดดอกและงานแกะดึง 
3. ปฏิบัติงานหินลาง หินขัด บุผนังและปูพื้นดวยวัสดุตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ เทคนิคการกออิฐประดับลักษณะตางๆ งานกออิฐประดับ 
เซาะรองโชวแนว งานกอโคง งานทําบัว สลัดเม็ด สลัดดอก แตะดึง งานหินลาง หินขัด งานบุผนัง และปูพื้น
ดวยวัสดุชนิดตางๆ 
 
2106-2112 งานกอสรางอาคาร  2 6 (12) 
  Building Construction Work 2 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ข้ันตอนในการติดตั้งสวนประกอบของอาคาร งาน
พื้น งานผนัง งานวงกบและประตู หนาตาง งานฝาเพดาน งานบันไดลูกกรง ราวบันได งาน
ตกแตงอาคาร งานสีอาคาร และงานตกแตงอาคารทั่วไป 

2. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ข้ันตอน ในงานระบบสุขาภิบาล ระบบน้ําใช ระบบ
น้ําท้ิง ระบบบําบัดและการติดตั้งสุขภัณฑ 
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3. เพื่อใหสามารถติดตั้งสวนประกอบของอาคาร งานพื้น งานผนัง งานวงกบและประตู หนาตาง 
งานฝาเพดาน งานบันไดลูกกรง ราวบันได งานตกแตงอาคาร งานสีอาคาร และงานตกแตง
อาคารท่ัวไป 

4. เพื่อใหสามารถจัดทําระบบสุขาภิบาล ระบบน้ําใช ระบบน้ําท้ิง ระบบบําบัดและการติดตั้ง
สุขภัณฑ 

5. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบและมีกิจนิสัยท่ีดี ในการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการ  ข้ันตอนการทํางาน  การใช เครื่องมือ  วัดสุ  อุปกรณ  งานติดตั้ ง 
สวนประกอบของอาคาร งานตกแตงอาคารและงานระบบสุขาภิบาล 

2. ปฏิบัติงานติดตั้งสวนประกอบของอาคาร งานพื้น งานผนัง งานวงกบประตู หนาตาง งานฝา
เพดาน งานบันไดลูกกรงงานสีอาคาร งานตกแตงอาคารทั่วไป 

3. ปฏิบัติงานระบบสุขาภิบาล ระบบน้ําใช ระบบน้ําท้ิง ระบบบําบัด การติดตั้งสุขภัณฑ 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการทํางาน การใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ งานติดตั้ง
สวนประกอบของอาคาร งานตกแตงอาคารและงานระบบสุขาภิบาล 
 
2106-2113 งานเขียนแบบกอสราง  3 3 (6) 
  Construction Drawings 3 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในการเขียนแบบกอสรางอาคารพาณิชย 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการเขียนแบบกอสรางอาคารพาณิชย 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัย เจตคติ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีใน

การประกอบอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางอาคารพาณิชย 
2. เขียนแบบรูปแปลน รูปตัด รูปดาน แบบขยายสวนประกอบอาคาร ผังโครงสราง ผังไฟฟา ผัง

สุขาภิบาล ผังบริเวณ และรายการประกอบแบบอาคารพาณิชย 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบกอสราง ความสัมพันธระหวางรูปแปลน รูปตัด รูปดาน 
แบบขยายสวนประกอบอาคาร ผังโครงสราง ผังไฟฟา ผังสุขาภิบาล ผังบริเวณ และรายการประกอบแบบ
กอสรางของอาคารพาณิชย 
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2106-2114 งานระดับกอสราง 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในการใชเครื่องมืองานระดับ การใชกลองระดับ การทําระดับแบบ
ตางๆ 

2. เพื่อใหสามารถในทําระดับในงานกอสราง เขียนรูปตัดตามยาว ตามขวางและเสนช้ันความสูง 
คํานวณดินตัดดินถม 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยการทํางานอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักเบื้องตนในการทําระดับ 
2. สํารวจทําระดับดวยวิธีตาง ๆ 
3. สํารวจทําระดับตามแนวยาว 
4. สํารวจทําระดับตามแนวขวาง 
5. กําหนดระดับในงานกอสราง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของกลองระดับ การทําระดับ เครื่องมือท่ีใชในการทําระดับ 
การใชกลองระดับ การทําระดับแบบตางๆ การเขียนรูปตัดตามยาว ตามขวาง เสนช้ันความสูงการคํานวณดินตัด
ดินถม การทําระดับในงานกอสราง การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ ในงานระดับ 
 
2106-2115 การประมาณราคากอสราง  2 2 (2) 
  Construction Cost Estimation 2 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการประมาณราคางานกอสราง หาปริมาณวัสดุ คาแรงงาน คา
ดําเนินการ กําไร และภาษี 

2. เพื่อใหสามารถใชสถิติตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงานกอสราง มาใชในการประมาณราคา คํานวณหา
คาแรงงาน คาดําเนินการ กําไร และภาษี 

3. เพื่อใหมีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ วิธีการ ประมาณราคางานกอสราง 
2. ปฏิบัติแยกปริมาณวัสดุ คาแรงงาน คาดําเนินการกําไรภาษี 
3. คํานวณหาคาแรงงาน คาดําเนินงาน กําไร และภาษาจากสถิติตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานกอสราง 
4. รวบรวมรายการตาง ๆ การประมาณราคางานกอสรางลงในตารางอยางถูกตอง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการประมาณราคางานกอสราง การหาปริมาณ วัสดุกอสราง 
คาแรง  คาดําเนินการ กําไร ภาษี สถิติตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงานกอสราง 
 
2106-2116 การตรวจและควบคุมงานกอสราง 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเบื้องตนในการควบคุมงานกอสราง บทบาทหนาท่ีของผูควบคุมงาน 
ผูตรวจงานกอสราง แบบรูปรายการ ระเบียบและสัญญางานกอสราง 

2. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการควบคุมงาน การเขียนรายงานการกอสราง 
3. เพื่อใหมีเจตคติ มีความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในการควบคุมงานกอสราง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและเทคนิคเบื้องตน ในการควบคุมงานกอสราง บทบาทและหนาท่ีของผูควบคุม

งาน และตรวจงานกอสราง 
2. อานและเขาใจ แบบ รายการประกอบแบบ ระเบียบและสัญญางานกอสราง 
3. เขียนรายงานการกอสราง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนในการควบคุมงานกอสราง บทบาทหนาท่ีของผูควบคุมงาน ผูตรวจ
งานกอสราง แบบรูปรายการกอสราง ระเบียบการจางสัญญากอสราง ข้ันตอนการควบคุมงานเทคนิคการ
ควบคุมงาน การเขียนรายงานการกอสราง 
 
2106-2117 เทคนิคกอสราง  2 2 (2) 
  Construction Technique 2 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ เทคนิคการประกอบติดตั้ง สวนประกอบอาคาร ฝาเพดาน พื้น ผิว
พื้น ผนัง ประตูหนาตาง บันได ลูกกรง บัวเชิงผนัง หองน้ํา หองสวม บอเกรอะ บอซึม และวัสดุ
ประกอบตกแตงอาคารพักอาศัย 

2. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ เทคนิคการประกอบติดตั้ง สวนประกอบอาคาร ฝาเพดาน พื้นผิวพื้น ผนัง ประตู
หนาตาง บันได ลูกกรง บัวเชิงผนัง 

2. เขาใจหลักการ เทคนิคการติดตั้งหองน้ํา หองสวม บอเกรอะ บอซึม และวัสดุประกอบตกแตง
อาคารพักอาศัย 
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3. เลือกใชเทคนิคการติดตั้ง สวนประกอบอาคาร และวัสดุประกอบตกแตงอาคารไดเหมาะสมกับ
อาคาร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ เทคนิคการประกอบติดตั้ง สวนประกอบอาคาร ฝาเพดาน พื้น ผิวพ้ืนผนัง 
ประตูหนาตาง บันได ลูกกรง บัวเชิงผนัง หองน้ํา หองสวม บอเกรอะ บอซึม งานสุขาภิบาล และวัสดุประกอบ
ตกแตงอาคารพักอาศัย 
 
2106-2118 กลศาสตรโครงสราง  2 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ ชนิดของแรง น้ําหนัก ชนิดของฐานรองรับ 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาแรงปฏิกิริยาของโครงสราง โมเมนตดัด แรงเฉือน ความเคนในองค

อาคาร 
3. เพื่อใหมีความรับผิดชอบ และความคิดริเริ่มสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจพฤติกรรมของแรง น้ําหนักบรรทุก ท่ีมีตอโครงสรางอาคาร 
2. จําแนก ชนิดของแรง น้ําหนัก ชนิดของฐานรองรับ 
3. คํานวณหาแรงปฏิกิริยาของโครงสราง โมเมนตตัด แรงเฉือน ความดันในองคอาคาร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของแรง หรือน้ําหนักบรรทุกที่มีตอโครงสรางอาคาร ชนิดของแรง  น้ําหนัก 
ชนิดของฐานรองรับ การหาแรงปฏิกิริยาของโครงสราง โมเมนตดัด แรงเฉือน ความเคนในองคอาคาร 
 
2106-2119 การประมาณราคากอสราง  3 2 (2) 
  Construction Cost Estimation 3 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการประมาณราคาอาคารพาณิชย  และอาคารสาธารณะ 
2. เพื่อใหสามารถประมาณราคาพาณิชย และอาคารสาธารณะ 
3. เพื่อใหสามารถจัดทําบัญชีรายการ วัสดุ แรงงาน คาใชจาย ภาษีและกําไร จัดทําเอกสาร

ประกอบการเสนอราคา และประกวดราคา 
4. เพื่อใหมีเจตคติในดานความละเอียด รอบคอบ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตยในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการประมาณราคาอาคารพาณิชย และอาคารสาธารณะ 
2. ปฏิบัติประมาณราคาอาคารพาณิชย และอาคารสาธารณะ 
3. จัดทําบัญชี รายการวัสดุ แรงงาน คาใชจาย ภาษีและกําไร 
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4. จัดทําเอกสารประกอบการเสนอราคาและประกวดราคา 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการประมาณราคา อาคารพาณิชย อาคารสาธารณะ หลักการคํานวณคาแรง คาใชจาย คา
วัสดุ อุปกรณ กําไรและภาษีอากรในงานกอสราง จัดทําเอกสารเพื่อเสนอราคาและประกวดราคา 
 
2106-2120 งานสีและการเคลือบผิว 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการงานสี ความปลอดภัย เทคนิคการใชเครื่องมืออุปกรณในงานสี  
2. เพื่อใหมีความสามารถในการเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณในงานสีและเคลือบผิว งานทาสี 

พลาสติก สีน้ํามัน สีเคลือบผิว สียอม ทํานั่งราน 
3. เพื่อใหมีความรับผิดชอบ ในการเลือกวัสดุ อุปกรณโดยไมสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอม 
4. เพื่อใหมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีในการประกอบวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการงานสี ความปลอดภัย เทคนิคการใชเครื่องมืออุปกรณในงานสี 
2. ปฏิบัติงานสี และเคลือบผิว งานทาสีพลาสติก สีน้ํามัน สีเคลือบผิว สียอม 
3. ปฏิบัติการทํานั่งราน 
4. บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณในงานสี ความปลอดภัย โดยไมสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการในงานสี เครื่องมืออุปกรณทาสี พนสีพลาสติก สีน้ํามัน สี
เคลือบผิว สียอม การผสมสี การเตรียมผิวงาน ข้ันตอนการทาสี พนสี การทํานั่งราน และความปลอดภัย 
 
2106-2121 อุปกรณอาคาร 2 (2) 
  Building Equipments 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจําแนก ประเภท ชนิด ขนาด การติดตั้งอุปกรณอาคารสําหรับใชใน
อาคารพักอาศัย 

2. เพื่อใหมีความสามารถเลือกใชอุปกรณอาคาร สําหรับใชในอาคารพักอาศัย 
3. เพื่อใหมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีในการประกอบวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการจําแนก ประเภท ชนิด ขนาดและการติดตั้งอุปกรณอาคารสําหรับใชในอาคารพัก

อาศัย 
2. เลือกใชอุปกรณอาคาร สําหรับใชในอาคารพักอาศัย 
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3. แยกประเภทชนิด ขนาด สวนประกอบ การติดตั้ง การใชงานของเครื่องสูบน้ํา เครื่องทําความรอน 
เครื่องกรองน้ํา ถังเก็บน้ํา เครื่องดับเพลิง เครื่องปรับอากาศ เครื่องระบายอากาศ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับประเภท ชนิด ขนาด สวนประกอบ การติดตั้ง การใชงานของเครื่องสูบน้ํา เครื่องทําน้ํา
รอน เครื่องกรองน้ํา ถังเก็บน้ํา เครื่องดับเพลิง เครื่องปรับอากาศ เครื่องระบายอากาศ  
 
2106-2122 งานสํารวจ  2 3 (6) 
  Surveying 2 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการสํารวจดวยกลองวัดมุม ในงานกอสราง 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการวางผังอาคาร วางแนว และใหระดับในงานกอสราง 
3. เพื่อใหมีทัศนคติท่ีดีในงานสํารวจ มีวินัย ความคิดริเริ่มสรางสรรค อนุรักษสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจวิธีการสํารวจดวยกลองวัดมุม 
2. สํารวจวางผังอาคารดวยกลองวัดมุม 
3. สํารวจวางแนว ในงานกอสราง 
4. สํารวจใหระดับในงานกอสราง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชกลองวัดมุมเพื่องานกอสราง การวัดมุมแนวราบ แนวดิ่ง การวางผัง
อาคารดวยกลองวัดมุม การวางแนวทอระบายน้ํา การใหระดับแนวราบ แนวดิ่งในงานกอสราง 
 
2106-2123 ทอและสุขภัณฑ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในงานทอ สุขภัณฑ การใชการบํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณงานทอ 
สุขภัณฑ 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการประกอบ ติดตั้งทอ สุขภัณฑ และอุปกรณ 
3. เพื่อใหมีเจตคติ  มีความรับผิดชอบ  และจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการในงานทอ สุขภัณฑ การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณงานทอ สุขภัณฑ 
2. ประกอบติดตั้งระบบทอตอ สุขภัณฑและอุปกรณ สําหรับอาคารพักอาศัย 
3. ทดสอบงานทอ สําหรับอาคารพักอาศัย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการในงานทอสุขภัณฑ วิธีการใชงาน การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ
งานทอระบบสุขภัณฑ ข้ันตอนวิธีการประกอบติดตั้ง ทอน้ําใช ทอระบายน้ําท้ิง ทอโสโครก ทอระบายอากาศ
สุขภัณฑ  และอุปกรณการทดสอบงานทอ สําหรับอาคารพักอาศัย 
 
2106-2124 ปฏิบัติวิชาชีพชางกอสราง 6 (12) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในการปฏิบัติการกอสราง 
2. เพื่อใหมีทักษะในการกอสรางงานโยธา กอสรางอาคารและงานตกแตง 
3. เพื่อใหมีเจตคติมีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานกอสราง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการทํางานวิชาชีพกอสราง 
2. ปฏิบัติงานกอสรางอาคาร และงานสนาม 
3. ตรวจและควบคุมงานกอสรางอาคาร 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานกอสรางอาคาร งานตกแตง งานโครงสรางไม เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก
และชิ้นสวนสําเร็จรูป งานสี 
 
2106-2125 เทคโนโลยีคอนกรีต 2 (3) 
  Concrete Technology 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ สมบัติของวัสดุท่ีใชทําคอนกรีต และสมบัติของคอนกรีต 
2. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ การหาปริมาณวัสดุ ท่ีใชผสมคอนกรีต 
3. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการเทคอนกรีต การทําคอนกรีตใหแนน การบมคอนกรีต 
4. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ พฤติกรรมของคอนกรีต ทางดานกําลังรับน้ําหนักบรรทุก และ

เปลี่ยนแปลงรูปราง 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจคุณสมบัติของวัสดุท่ีใชทําคอนกรีต และคุณสมบัติของคอนกรีต 
2. เขาใจหลักการหาปริมาตรวัสดุผสมคอนกรีต 
3. เขาใจพฤติกรรมของคอนกรีต ทางดานการรับกําลัง น้ําหนักบรรทุก และการเปลี่ยนรูปราง 
4. ผสมคอนกรีต เทคอนกรีต ทําคอนกรีตใหแนน และบมคอนกรีต 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจาํแนกชนิดของซีเมนต สมบัติของซีเมนตชนิดตาง ๆ การคัดเลือกมวล
รวมท่ีดีตอการใชงาน ปริมาณที่ใชผสมคอนกรีต การเทคอนกรีตลงในแบบ การเทคอนกรตีลงในแบบ การทํา
คอนกรีตใหแนน การบมคอนกรีต ระยะเวลาของการใชงานพฤติกรรมของคอนกรีตทางดานกําลังรับน้ําหนัก
บรรทุก และการเปลี่ยนแปลงรปูราง 
 
2106-2126 งานเชื่อมเบ้ืองตน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจ หลักการใชและบํารุงรักษาเครื่องมืองานเชื่อม 
2. เพื่อใหมีทักษะในการเตรียมงานเชื่อมแบบตาง ๆ 
3. เพื่อใหมีเจตคติ มีความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณที่ดีในงานวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการใช บํารุงรักษาเครื่องมืองานเชื่อม กฎและความปลอดภัยในงานเชื่อม 
2. เตรียมงานเชื่อมแบบตาง ๆ 
3. เชื่อมไฟฟา และเชื่อมแกสแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชและบํารุงรักษาเครื่องมืองานเชื่อม อุปกรณการเชื่อม ลักษณะการตอ
รอยเชือ่มแบบตาง ๆ การเตรียมงานปฏิบัติการเชื่อมแกสและไฟฟา ความปลอดภัยในการเชือ่ม 
 
2106-2127 งานอะลูมเินียมอาคาร 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชเครื่องมือ ชนดิของวัสดุ อุปกรณงานอะลูมิเนียม 
2. เพื่อใหมีสามารถประกอบติดตั้งงานอะลูมิเนียมอาคาร 
3. เพื่อใหมีสามารถประกอบติดตั้งงานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม 
4. เพื่อใหสามรถคิดราคางานอะลูมิเนียม 
5. เพื่อใหปฏิบัติงานอะลูมิเนียมดวยความประณีต  เรียบรอย ปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการใชเครื่องมือ ชนิดของวัสดุ อุปกรณงานอลูมิเนียม 
2. คิดราคางานอลูมิเนียม 
3. ประกอบติดตั้งงานอลูมิเนียมอาคารและผลิตภัณฑอลูมิเนียม 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การใช การบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ  ชนิดของอะลูมิเนียม  เสน
หนาตัด การประกอบติดตั้งโครงสรางอะลูมเินียมอาคาร  ประกอบติดตั้งผลิตภัณฑอะลมูิเนียม ประมาณราคา
งานอะลูมิเนียมประเภทตาง ๆ 
 
2106-2128 งานปูน  3 2 (4) 
  Masonry Work 3 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ และมีทักษะงานกออิฐประดับเซาะรอง โชวแนว งานกอโคง  งาน
ทําบัว สลัดเม็ด สลัดดอก แตะดึง  งานหินลาง หินขัด งานบุผนังและงานปูพื้นดวยวัสดุชนิดตางๆ 

2. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนผูมีวินัย ประณีตรอบคอบ รักษาความปลอดภัย และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการกออิฐแบบตาง ๆ งานฉาบปูน หินลาง หินขัด งานบุผนังและงานปูพื้นแบบตาง ๆ 
2. กออิฐประดับ โชวแนว เซาะรอง งานกอโคง 
3. ฉาบปูน สลัดเม็ด สลัดดอก แตะดึง และทําบัวแบบตาง ๆ 
4. ทําหินลาง หินขัดแบบตาง ๆ 
5. บุผนัง และปูพื้นดวยวัสดุชนิดตาง ๆ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานกออิฐประดับเซาะรองโชว แนวงานกอโคง งานทําบัวสลัดเม็ดสลัดดอก 
แตะตึง งานหินลาง หินขัด งานบุผนัง และปูพื้นดวยวัสดุชนดิตางๆ 
 
2106-2201 เทคโนโลยีคอนกรีต 2 (2) 
  Concrete Technology 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจคุณสมบัติของวัสดุท่ีใชทําคอนกรีต และคอนกรีต 
2. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการหาปริมาณวัสดุท่ีใชผสมคอนกรีต 
3. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการเท  การทําใหแนนและการบมคอนกรีต 
4. เพื่อใหมีความเขาใจพฤติกรรมของคอนกรีตทางดานกําลังรับน้ําหนักบรรทุกและการเปลี่ยนรูป 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจประเภทของปูนซีเมนตปอรตแลนดและการใชงาน คุณสมบัติของคอนกรีต คุณสมบัติของ

วัสดุผสมที่ใชผสมคอนกรีต 
2. ผสมคอนกรีต เท ทําใหแนนและบมคอนกรีต 
3. ทดสอบกําลังรับน้ําหนักของคอนกรีต 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับชนิด สมบัติของซีเมนตแตละชนิด หลักการคัดเลือกมวลรวมท่ีดีเพื่อใชผสมในการทํา
คอนกรีต การเทคอนกรีตลงในแบบ การทําคอนกรีตใหแนน การบมคอนกรีตระยะเวลาของการใชงาน 
พฤติกรรมของคอนกรีตทางดานกําลังรับน้ําหนักบรรทุก และการเปลี่ยนรูป 
 
2106-2202 โครงสรางเบ้ืองตน 3 (3) 
  Fundamental Structure 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจพฤติกรรมของโครงสรางอาคารเนื่องจากแรงหรือน้ําหนักบรรทุกกระทํา 
2. เพื่อใหสามารถหาแรงตานทานภายใน ความเคนและความเครียดท่ีเกิดข้ึนในโครงสรางภายใต

สภาวะสมดุล 
3. เพื่อใหสามารถหาแรงปฏิกิริยา แรงในแนวแกน แรงเฉือน และโมเมนตดัด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจพฤติกรรมของโครงสรางในสวนของแรงและน้ําหนักบรรทุก 
2. คํานวณหาความเคนและความเครียด และความสัมพันธระหวางความเคนความเครียดแบบงาย ๆ 
3. คํานวณหาแรงปฏิกิริยา และเขียนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด แบบงาย 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของโครงสรางอาคารเนื่องจากแรงหรือน้ําหนักบรรทุกกระทํา ชนิดของแรง
หรือน้ําหนักบรรทุก ชนิดของฐานรองรับ แรงตานทานภายใน ความเคนและความเครียดท่ีเกิดข้ึนในชิ้นสวน
ของโครงสรางภายใตสภาวะสมดุล ความสัมพันธระหวางความเคนกับความเครียด ความเคนเนื่องจากอุณหภูมิ
แปรเปลี่ยน ความเคนในโครงสรางผนังบาง ความเคนในรอยตอแบบหมุดย้ํา สลักเกลียว และเชื่อม การหาแรง
ในชิ้นสวนของโครงขอหมุน การหาและการเขียนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัดในคาน 
 
2106-2203 เทคนิคกอสราง 1 2 (2) 
  Construction Techniques 1 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเตรียมพื้นที่กอสราง การลําเลียงวัสดุ การเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ
และเครื่องมือ การปกผัง การทําระดับ การหาตําแหนงศูนยกลางขององคอาคาร เทคนิคการ
ติดตั้งและการสรางอาคารพักอาศัยช้ันเดียว 

2. เพื่อใหมีเจตคติ  คานิยม  และความรับผิดชอบตอวิชาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจวิธีการกอสรางและเทคนิคในการกอสรางอาคารชั้นเดียว 
2. จัดเตรียมพื้นที่กอสราง ลําเลียงวัสดุ เก็บวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ วางผังอาคารและทําระดับเพื่อ

การกอสรางอาคาร 
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3. กําหนดวิธีการกอสรางอาคารชั้นเดียว 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมพื้นที่สําหรับงานกอสราง การลําเลียงวัสดุ การเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณและ
เครื่องมือ การปกผัง การทําระดับ การหาตําแหนงศูนยกลางขององคอาคารท่ีทําหนาท่ีรับน้ําหนักบรรทุก  
เทคนิคการติดตั้งและการสรางอาคารพักอาศัยช้ันเดียว 
 
2106-2204 เทคนิคกอสราง  2 2 (2) 
  Construction Techniques 2 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการและขั้นตอนในการดําเนินงานกอสรางอาคาร 2 ช้ัน เทคนิคการทํางาน
ฐานรากตื้นและฐานรากลึก การหาศูนยกลางของเสาเข็มและการตอกเข็ม การติดตั้งองคอาคาร
และการสรางอาคารทั้งระบบ การแกไขปญหาหนางาน 

2. เพื่อใหมีเจตคติ คานิยม และความรับผิดชอบตอวิชาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจวิธีการกอสรางและเทคนิคในการกอสรางอาคาร 2 ช้ัน การกอสรางฐานรากชนิดตาง ๆ  
การหาศูนยกลางเสาเข็ม การตอกเสาเข็ม การติดตั้งองคอาคารและสรางองคอาคาร การแกไข
ปญหาหนางานที่เกิดข้ึน 

2. กําหนดวิธีการกอสรางอาคาร 2 ช้ัน 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการดําเนินงานกอสรางอาคาร 2 ช้ันตามรูปแบบและรายการ  
เทคนิคการทํางานฐานรากตื้นและฐานรากลึก การหาศูนยกลางเสาเข็มและการตอกเสาเข็ม  การติดตั้งองค
อาคารและการสรางอาคารทั้งระบบ การแกไขปญหาหนางาน 
 
2106-2205 การประมาณราคา 1 2 (2) 
  Construction Cost Estimation 1 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการประมาณราคา หนาท่ีและคุณสมบัติของผูประมาณราคา  ข้ันตอน
การประมาณราคาสถิติในงานประมาณราคา การคํานวณหาพื้นที่ปริมาตร และการแยกรายการ
วัสดุงานดิน งานไม งานคอนกรีต งานเหล็กเสริม และงานกออิฐฉาบปูน 

2. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดถี่ถวน และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน
ประมาณราคา 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการประมาณราคา ข้ันตอนการประมาณราคาโดยใชคํานวณหาพื้นที่และปริมาตรของ

งาน 
2. แยกรายการงานดิน งานไม งานคอนกรีต งานเหล็กเสริม และงานกออิฐฉาบปูน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการประมาณราคา หนาท่ีและคุณสมบัติของผูประมาณราคา ข้ันตอนการประมาณราคา
สถิติในงานประมาณราคา การคํานวณหาพื้นที่ปริมาตร และการแยกรายการวัสดุงานดิน งานไม งานคอนกรีต 
งานเหล็กเสริม และงานกออิฐฉาบปูน 
 
2106-2206 การประมาณราคา 2 2 (2) 

(วิชาที่ตองเรียนกอน2106-2205 การประมาณราคา 1) 
  Construction Cost Estimation 2 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและขั้นตอนการประมาณราคา การแยกวัสดุ อุปกรณ และคาแรง
ของงานโครงสรางอาคาร งานสวนประกอบอาคาร งานระบบ และงานตกแตงอาคาร คํานวณ
และทําบัญชีรายการ คาวัสดุ อุปกรณ คาแรง คาใชจาย และกําไร 

2. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดถี่ถวน และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน
ประมาณราคา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจขั้นตอนการประมาณราคาและแยกวัสดุอุปกรณ 
2. คิดคาแรงของงานโครงสรางอาคาร 
3. คํานวณรายการคาวัสดุ อุปกรณ คาแรง คาใชจายและกําไร 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการและขั้นตอนการประมาณราคา การแยกวัสดุ อุปกรณ และคาแรงของงานโครงสราง
อาคาร งานสวนประกอบอาคาร งานระบบ และงานตกแตงอาคาร คํานวณและทําบัญชีรายการ คาวัสดุ อุปกรณ 
คาแรง คาใชจาย และกําไร 
 
2106-2207 การสํารวจ 3 (6) 
  Surveying 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเกี่ยวกับการวัดระยะ การทําระดับ การทําวงรอบ และการใช
เครื่องมือและอุปกรณในงานสํารวจ 

2. เพื่อใหสามารถวัดระยะ ทําระดับ ทําวงรอบ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ  และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานสํารวจ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกใชเครื่องมือและอุปกรณในงานสํารวจ 
2. วัดระยะ คํานวณหาพื้นที่และปริมาตร ทําระดับ ทําวงรอบ คํานวณหาพิกัดและปรับแกงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติการวัดระยะ การใชเครื่องมือและอุปกรณในการวัดระยะ การคํานวณหาพื้นท่ีและ
ปริมาตร การทําระดับ การใชเครื่องมือและอุปกรณในงานระดับ การคํานวณและการปรับแกงานระดับ การทํา
วงรอบ การใชเครื่องมือและอุปกรณในงานวงรอบ การคํานวณหาพิกัด และการปรับแกงานวงรอบ 
 
2106-2208 การสํารวจเสนทาง 3 (6) 

(วิชาที่ตองเรียนกอน2106-2207. การสํารวจ) 
  Route Surveying 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการสํารวจเสนทาง 
2. เพื่อใหสามารถการสํารวจเสนทาง หาแนวศูนยกลางและการกําหนดเขตทาง หาระดับในงาน

สํารวจเสนทาง เก็บรายละเอียดในเขตทาง สํารวจการระบายน้ํา วางโคงทางราบแบบโคงกลม
และโคงทางตั้ง ยกโคง ขยายโคง 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานสํารวจเสนทาง 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เลือกใชเครื่องมือและอุปกรณในงานสํารวจเสนทาง 
2. หาแนวศูนยกลางและกําหนดเขตทาง เก็บรายละเอียดในเขตทาง 
3. หาระดับในงานสํารวจเสนทางและงานวางทอระบายน้ํา 
4. วางโคง ยกโคง ขยายโคง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการสํารวจเสนทาง  การหาแนวศูนยกลางและกําหนดเขตทาง  การ
หาระดับในงานสํารวจเสนทาง  การเก็บรายละเอียดในเขตทาง  การสํารวจการระบายน้ํา  การวางโคงทางราบ
แบบโคงกลม  การวางโคงทางตั้ง  การยกโคง  การขยายโคง 
 
2106-2209 เขียนแบบโยธา 1 2 (3) 
  Construction Drawing 1 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการเขียนแบบโยธา 
2. เพื่อใหสามารถเลือกขนาดกระดาษ ขนาดของตัวเลขและตัวอักษร ชนิดและความหนาของเสน 

ใชมาตราสวน บอกขนาด และใชสัญลักษณในงานเขียนแบบโยธา เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต 
ภาพสามมิติ ภาพฉาย รูปตัด รูปตัดยอสวน 
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3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานเขียนแบบโยธา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนแบบงานที่มอบหมายถูกตองตามหลักการ 
2. เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิตไดถูกตอง 
3. เขียนภาพสามมิติไดถูกตอง 
4. เขียนภาพฉาย รูปตัด และรูปยอสวนไดถูกตอง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการเขียนแบบ ขนาดของกระดาษ ขนาดของตัวเลขและตัวอักษร ชนิดและ
ความหนาของเสน การใชมาตราสวน การบอกขนาด สัญลักษณท่ีใชในงานเขียนแบบ การเขียนแบบรูปทรง
เรขาคณิต ภาพสามมิติ ภาพฉาย รูปตัด รูปตัดยอสวน 
 
2106-2210 เขียนแบบโยธา 2 2 (3) 
  Construction Drawing 2 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบเฟอรนิเจอรงานไม 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบงานไม เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิตสําหรับงานไม เขียนแบบเกาอี้ โตะ

และตู เขียนแบบวงกบประตูและหนาตาง เขียนยอแบบและการเขียนรูปตัดขยายแบบ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานเขียนแบบโยธา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแบบและกําหนดสัญลักษณในงานไม 
2. เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิตของงานไม 
3. เขียนแบบเกาอี้ โตะและตูพรอมกําหนดรายละเอียด 
4. เขียนแบบวงกบ กรอบบานประตู หนาตาง พรอมกําหนดรายละเอียด 
5. เขียนแบบ ยอแบบ ขยายแบบ รูปตัดงานไมไดถูกตอง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณตางๆ ในการเขียนแบบงานไม การเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต
สําหรับงานไม การเขียนแบบเกาอี้ โตะและตู การเขียนแบบวงกบประตูและหนาตาง การเขียนแบบบานประตู
และหนาตาง การเขียนแบบผลิตภัณฑไมอื่นๆ  การเขียนยอแบบ และการเขียนรูปตัดขยายแบบ 
 
2106-2211 เขียนแบบโยธา 3  2 (3) 
  Construction Drawing 3 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการเขียนแบบสถาปตยกรรมและวิศวกรรมในงานกอสราง
อาคารไม  
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2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบสถาปตยกรรมและวิศวกรรมในงานกอสรางอาคารไม  
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานเขียนแบบโยธา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแบบฐานรากและกําหนดรายละเอียดตาง ๆ 
2. เขียนแบบขยายรายละเอียดโครงสราง เสา คาน ตง พื้น 
3. เขียนแบบขยายรายละเอียดโครงสรางหลังคา 
4. เขียนแบบขยายรายละเอียดประตู หนาตาง บันไดไม การตีฝาไม ฝา 
5. เขียนแบบขยายรายละเอียดหองน้ํา  หองสวม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและหลักการเขียนแบบสถาปตยกรรมและวิศวกรรมในงานกอสราง
อาคารไม สัญลักษณของวัสดุและเครื่องหมายที่ใชในการเขียนแบบ การขยายแบบ และการเขียนภาพตัดงาน
ฐานราก วางเสา คาน ตงและพื้น การวางโครงหลังคาอยางงาย งานขยายประตูและหนาตาง บันไดไม การตีฝา
ไม ฝาเพดาน หองน้ําและหองสวม 
 
2106-2212 เขียนแบบโยธา 4 2 (3) 
  Construction Drawing 4 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการและหลักการเขียนแบบสถาปตยกรรมและวิศวกรรมในงานกอสราง
บานพักอาศัยประเภทอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและบานครึ่งตึกครึ่งไม 

2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบสถาปตยกรรมและวิศวกรรมในงานกอสรางบานพักอาศัยประเภท
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและบานครึ่งตึกครึ่งไม 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานเขียนแบบโยธา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนแบบสถาปตยกรรมบานพักอาศัยท่ีเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก และบานครึ่งตึกครึ่งไม 
2. เขียนแบบวิศวกรรมบานพักอาศัยท่ีเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก และบานครึ่งตึกครึ่งไม 
3. เขียนแบบไฟฟาบานพักอาศัย 
4. เขียนแบบวิศวกรรมสุขาภิบาลบานพักอาศัย 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและหลักการเขียนแบบสถาปตยกรรมและวิศวกรรมในงานกอสราง
บานพักอาศัยประเภทอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและบานครึ่งตึกครึ่งไม แปลนพื้น แปลนฐานราก คานคอดิน 
คาน ตง พื้น แปลนโครงหลังคา แปลนไฟฟา แปลนประปา การเขียนรูปตัด รูปดาน และการเขียนแบบขยาย
สวนตางๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก คาน พื้น และบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ประตู หนาตาง การจัดวาง
สุขภัณฑในหองน้ําและหองสวม บอเกรอะ บอซึม 
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2106-2213 งานไม 1 3 (6) 
  Wood Work 1 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการลับ การปรับ การแตงเครื่องมือชางไม การเพลาะไม การตัดไม การ
ไสไม การเจาะไม การวัดขนาดชิ้นงาน การประกอบชิ้นงาน 

2. เพื่อใหสามารถลับ ปรับ แตงเครื่องมือชางไม เพลาะไม ตัดไม ไสไม เจาะไม วัดขนาดชิ้นงาน 
ประกอบชิ้นงาน 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี  มีความรับผิดชอบ  และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานไม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ลับ  ปรับแตง เครื่องมือชางไม 
2. ใชเครื่องมือเพลาะ  ตัด  ไส และเจาะ 
3. วัดขนาดชิ้นงานและประกอบชิ้นงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการลับ การปรับ การแตงเครื่องมือชางไม  และการเพลาะไม  การตัดไม การ

ไสไม  การเจาะไม  การวัดขนาดชิ้นงาน  การประกอบชิ้นงาน 
 
2106-2214 งานไม 2 3 (6) 
  Wood Work 2 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไมดวยเครื่องมือกลและ
เครื่องจักรกล 

2. เพื่อใหสามารถใชเครื่องจักรกลในงานไสเพลาะ ไสขนาด เลื่อย ตัดและซอยไม เจาะรูผาเดือย ข้ึน
รูปอยางงาย ทํารางลิ้น  บังใบ ทําวงกบ บานประตู บานหนาตาง พื้นและผนังไม 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานไม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชเครื่องจักรกลงานไมไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
2. ใชเครื่องจักรกลทําวงกบไม กรอบบานประตู หนาตางไม พื้นและผนังไม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานไมดวยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลการใช
เครื่องไสเพลาะ เครื่องไส เครื่องเลื่อยรัศมี เครื่องเลื่อยวงเดือน เครื่องเจาะ เครื่องขัดกระดาษทราย เครื่องเลื่อย
สายพาน เครื่องลอกบัว เครื่องกลึง เครื่องเลื่อยฉลุ เครื่องทําคม เครื่องอัด งานไสเพลาะ งานไสขนาด งานเลื่อย 
ตัดและซอยไม งานเจาะรูผาเดือย งานขึ้นรูปอยางงาย งานรางลิ้น งานบังใบ และการทําวงกบ บานประตู บาน
หนาตาง พื้นและผนังไม 
 



 

สาขาวิชาการกอสราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 47 ~

2106-2215 เคร่ืองจักรกลงานไม 3 (6) 
(วิชาที่ตองเรียนกอน 2106-2213  งานไม  1) 

  Wood Working Machine 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานและเทคนิคการใชเครื่องจักรกลงานไม 
2. เพื่อใหสามารถตัดข้ึน รูปโคง กัดข้ึนรูปลักษณะตางๆ กลึงข้ึนรูป ฉลุลวดลาย ทําประตู  หนาตาง 

พื้น ฝาไม และเครื่องเรือนบํารุงรักษา ประกอบติดตั้ง ลับคมใบมีด ใบเลื่อยสายพาน ใบเลื่อยวง
เดือน ดอกกัด ดอกสวาน 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชเครื่องจักรกลงานไมเพื่องานตัด กลึง ฉลุ 
2. ลับคมใบมีด ใบเลื่อย ดอกสวาน 
3. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไม 
4. ประกอบและติดตั้งใบมีดในเครื่องจักรกลงานไม 
5. ใชเครื่องจักรกลทําประตู หนาตาง  พื้น  ฝา และเครื่องเรือนไม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานไมดวยเครื่องจักรกล งานตัดข้ึนรูปโคง งานกัดข้ึน
รูปลักษณะตางๆ งานกลึงข้ึนรูป งานฉลุลวดลาย งานลับคมใบมีด ใบเลื่อยสายพาน ใบเลื่อยวงเดือน ดอกกัด 
ดอกสวาน และการบํารุงรักษา การประกอบติดตั้งใบมีด การสรางชิ้นงานไมตางๆประตู หนาตาง พื้น ฝาไม 
และเครื่องเรือน 
 
2106-2216 งานกอสรางอาคาร 1 3 (6) 
  Building Construction Work 1 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการกออิฐ ฉาบปูน และใชเครื่องมือถูกตองเหมาะสม 
2. เพื่อใหสามารถกอและฉาบปูนสําหรับการทํากําแพงกออิฐครึ่งแผน กําแพงอิฐกอฉากหนึ่งมุมครึ่ง

แผน กําแพงกออิฐสองมุมครึ่งแผน กําแพงอิฐกอครึ่งแผนของบอน้ํา กําแพงอิฐกอเต็มแผน 
กําแพงอิฐกอแผนครึ่ง เสาอิฐกอรูปสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม เสาและกําแพงอิฐกอ กอ
กําแพงคอนกรีตบล็อก  กอกําแพงอิฐมวลเบา  และการแตงแนวกอท้ังแนวระดับและแนวดิ่ง 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานกออิฐและฉาบปูน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจวิธีการกออิฐและฉาบปูนและการใชเครื่องมืองานปูน 
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2. กออิฐและฉาบปูนกําแพงกออิฐ ½ แผน  กําแพงอิฐกอฉาก 1 มุม  ½ แผน  กําแพงกออิฐ 2 มุม ½ 
แผน  กําแพงอิฐกอ ½ แผนของบอน้ํา กําแพงอิฐกอเต็มแผนและกออิฐเสารูปสามเหลี่ยม  หก
เหลี่ยม  และแปดเหลี่ยม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการกออิฐและฉาบปูน การใชเครื่องมือท่ีถูกตองและเหมาะสมในงาน
กออิฐและฉาบปูน และปฏิบัติงานกอและฉาบปูนสําหรับการทํากําแพงกออิฐครึ่งแผน กําแพงอิฐกอฉากหนึ่ง
มุมครึ่งแผน กําแพงกออิฐสองมุมครึ่งแผน กําแพงอิฐกอครึ่งแผนของบอน้ํา กําแพงอิฐกอเต็มแผน กําแพงอิฐกอ
แผนครึ่ง เสาอิฐกอรูปสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม และแปดเหลี่ยม เสาและกําแพงอิฐกอ กอกําแพงคอนกรีตบล็อก กอ
กําแพงอิฐมวลเบา และการแตงแนวกอท้ังแนวระดับและแนวดิ่ง 
 
2106-2217 งานกอสรางอาคาร 2 3 (6) 
  Building Construction Work 3 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการทํางานคอนกรีตและคอนกรีตเหล็กเสริม 
2. เพื่อใหสามารถทํางานงานคอนกรีตและเหล็กเสริม ใชเครื่องมือและอุปกรณ เตรียมงาน ทําแบบ 

เสริมเหล็ก หาสัดสวนการผสม ลําเลียง เท  บม และถอดแบบ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการปฏิบัติงานคอนกรีตเสริมเหล็กและการใชเครื่องมืออุปกรณ 
2. ทําแบบหลอคอนกรีต ใสเหล็กเสริม และหาสัดสวนการผสมคอนกรีต การเท ถอดแบบและบม

คอนกรีต 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทํางานคอนกรีตและคอนกรีตเหล็กเสริม การใชเครื่องมือ
และอุปกรณในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก การเตรียมงาน การทําแบบ การเสริมเหล็ก การหาสัดสวนการผสม การ
ลําเลียง การเท การบม การถอดแบบ 
 
2106-2218 งานกอสรางอาคาร 3 3 (6) 
  Building Construction Work 3 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหความเขาใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการกอสรางอาคาร การใชเครื่องมืออุปกรณใน
งานกอสรางอาคาร 

2. เพื่อใหสามารถกอสรางอาคาร การจัดเตรียมบริเวณพื้นที่กอสราง การเก็บวัสดุ การวางผังอาคาร 
การทําฐานราก การตอและติดตั้งองคอาคารของโครงสรางทั้งระบบ 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและขั้นตอนการกอสรางอาคารคอนกรีต 
2. เตรียมพื้นที่กอสรางอาคาร เก็บวัสดุ วางผังทําฐานราก และติดตั้งโครงสรางทั้งระบบ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการกอสรางอาคาร การใชเครื่องมือและอุปกรณใน

งานกอสรางอาคาร งานกอสรางอาคารเกี่ยวกับการจัดเตรียมบริเวณพื้นที่ของการกอสราง การเก็บวัสดุ การวาง
ผังอาคาร การทําฐานราก การตอและติดตั้งองคอาคารของโครงสรางทั้งระบบ 
 
2106-2219 งานสุขาภิบาล 3 (6) 
  Sanitary Work 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของงานสุขาภิบาล และระบบทอในอาคารพักอาศัย 
2. เพื่อใหสามารถทํางานทอภายในอาคารทั้งระบบทอน้ําดีและทอน้ําเสีย ติดตั้ง ตรวจสอบ 

บํารุงรักษาระบบทอตามขอกําหนดทางดานวิศวกรรมของอาคารพักอาศัย 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานสุขาภิบาล 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจวิธีการเดินทอน้ําดีและน้ําเสียภายในอาคาร ระบบทอ ขนาดของทอ ชนิดและอุปกรณ 

พรอมการติดตั้ง ทอระบายอากาศและทอบอเกรอะ - บอซึม 
2. เดินทอน้ําดี  น้ําเสีย ภายในอาคารตลอดจนติดตั้งอุปกรณ ซอมบํารุงอุปกรณทอทุกชนิดภายใน

อาคาร 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานทอภายในอาคารทั้งระบบทอน้ําดีและทอน้ําเสีย องคประกอบของระบบ หนาท่ี 
ขนาดของทอ อุปกรณและการติดตั้งตามขอกําหนดทางดานวิศวกรรมของอาคารพักอาศัย ทอระบายอากาศและ
ทอบอเกรอะ-บอซึม การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาระบบทอ 
 
2106-2220 กฎหมายกอสราง 2 (2) 
  Construction Law 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎกระทรวง และ
กฎหมายแรงงาน และสัญญาที่เกี่ยวกับการกอสราง  

2. เพื่อใหสามารถชวยรางและเขียนสัญญา เอกสารประกอบสัญญา ขอกําหนดตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงาน
กอสราง 

3. เพื่อใหมีเจตคติมีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพกอสราง 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ  กฎกระทรวง และกฎหมายแรงงาน  สัญญากอสราง 

เอกสารประกอบสัญญา การรางและการเขียนสัญญา  ขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานกอสราง 
2. เขียนสัญญา  และขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานกอสราง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการของพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎกระทรวง และกฎหมายแรงงาน สัญญา
กอสราง เอกสารประกอบสัญญา การรางและเขียนสัญญา ขอกําหนดตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงานกอสราง 
 
2106-2221 งานโยธา 3 (6) 
  Civil Construction Practice 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในการปฏิบัติการกอสรางงานโยธา 
2. เพื่อใหมีทักษะในการกอสรางงานโยธา กอสรางอาคารและงานตกแตง 
3. เพื่อใหมีเจตคติมีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ ในปฏิบัติงานโยธา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจในการปฏิบัติการกอสรางงานโยธา 
2. วางแผนปฏิบัติการกอสรางงานโยธา 
3. ปฏิบัติงานโยธา  งานอาคารและงานตกแตง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานโยธา งานอาคาร งานตกแตง งานถนน งานทอระบบน้ํา งานสะพาน งาน
คลองสงน้ํา งานโครงสรางไม เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็กและชิ้นสวนสําเร็จรูป งานสี 
 
2106-2301 พ้ืนฐานการออกแบบ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการพื้นฐานการออกแบบเกี่ยวกับ ขนาดและมิติ มาตรฐานของมนุษยท่ี
จอดรถ กลับรถ ครุภัณฑ สุขภัณฑ 

2. เพื่อใหสามารถจัดครุภัณฑสุขภัณฑ ท่ีจอดรถ กลับรถ ตามมิติมาตรฐาน 
3. เพื่อใหสามารถนําไปใช ในการออกแบบอาคารพักอาศัยขนาดเล็กได 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัย ในการทํางานอยาง สม่ําเสมอ ประณีต  ละเอียดรอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบเกี่ยวกับขนาดสัดสวนมนุษย ในการจัดครุภัณฑ สุขภัณฑท่ีเหมาะสมใน

การใชสอย 
2. เขาใจหลักการออกแบบเกี่ยวกับขนาดของที่จอดรถ ท่ีกลับรถ 
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3. ออกแบบจัดวางครุภัณฑ สุขภัณฑ หนาตาง ๆ ในอาคารพักอาศัยขนาดเล็กไดอยางเหมาะสม 
4. ออกแบบที่จอดรถยนต  ท่ีกลับรถยนตไดอยางเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติหลักการพื้นฐานการออกแบบเกี่ยวกับ ขนาดสัดสวนมนุษย ขนาดและจัดครุภัณฑ 
สุขภัณฑ ตามมิติมาตรฐาน ในอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก ในลักษณะการจัดแบบตางๆ มาตรฐานที่จอดรถยนตท่ี
กลับรถยนต และถนน 
 
2106-2302 การออกแบบสถาปตยกรรม  1 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ และแนวทางการออกแบบอาคารพักอาศัยช้ันเดียว 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบอาคารพักอาศัยช้ันเดียว โดยนําองคประกอบ และขนาดของพื้นที่ใชสอย

มาใชไดถูกตองตามหลักการออกแบบ  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความประณีตเรียบรอย มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ

เวลา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและแนวทางการออกแบบพื้นที่ใชสอย  ซึ่งมีความสัมพันธกับรูปทรงโครงสราง
และกฎหมายของอาคารพักอาศัยช้ันเดียว 

2. หาขนาดพื้นที่ใชสอยแตละองคประกอบในอาคารพักอาศัย 
3. วิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบ ของอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก 
4. ออกแบบและนําเสนองานออกแบบอาคารพักอาศัยช้ันเดียว 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการออกแบบองคประกอบของพื้นที่ใชสอย ขนาดของ
พื้นที่หอง รูปทรงและโครงสรางของอาคาร กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใชในการออกแบบอาคารพักอาศัยช้ันเดียว 
ออกแบบ และการนําเสนอผลงานการออกแบบอาคารพักอาศัยช้ันครึ่ง และสองชั้น และฝกหัดการออกแบบ
ระยะสั้น อาคารพักอาศัยช้ันเดียว 
 
2106-2303 การออกแบบสถาปตยกรรม  2 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ แนวทางการออกแบบอาคารพักอาศัยช้ันครึ่ง และสองชั้น 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบอาคารพักอาศัยช้ันครึ่ง และสองชั้น โดยนําองคประกอบของขนาดพื้นที่

ใชสอยมาออกแบบไดถูกตอง ตามหลักการออกแบบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการทํางานมีความประณีตเรียบรอย มีความซื่อสัตยรับผิดชอบ ตรงตอเวลา 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและแนวทางการออกแบบพื้นที่ใชสอย  ซึ่งมีความสัมพันธกับรูปทรงโครงสราง

และกฎหมาย ของอาคารพักอาศัยช้ันครึ่งและสองชั้น 
2. หาขนาดพื้นที่ใชสอยแตละองคประกองในอาคารพักอาศัย 
3. วิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบ  ของอาคารพักอาศัยช้ันครึ่งและสองชั้น 
4. ออกแบบและนําเสนองานออกแบบอาคารพักอาศัยช้ันครึ่งและสองชั้น 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการออกแบบองคประกอบของพื้นที่ใชสอยขนาดของ
พื้นที่หอง รูปทรงและโครงสรางของอาคาร กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใชในการออกแบบ  อาคารพักอาศัยช้ันครึ่ง 
และสองชั้น ออกแบบ และการนําเสนอผลงานการออกแบบอาคารพักอาศัยช้ันครึ่ง และสองชั้น และฝกหัดการ
ออกแบบระยะสั้นอาคารพักอาศัยช้ันครึ่งและสองชั้น 
 
2106-2304 การออกแบบสถาปตยกรรม  3 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแนวทาง และขอพิจารณาสภาพแวดลอมเพื่อออกแบบอาคารพัก
อาศัยสองชั้นขนาดใหญ  และอาคารสาธารณะขนาดเล็ก 

2. เพื่อใหสามารถออกแบบอาคารพักอาศัยสองชั้นใหญ และออกแบบระยะสั้นอาคารสาธารณะ
ขนาดเล็กโดยนําองคประกอบ และขนาดของพื้นที่ใชสอยมาใชไดถูกตอง ตามหลักการออกแบบ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความประณีตเรียบรอย มีความซื่อสัตยรับผิดชอบ ตรงตอเวลา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและแนวทางการออกแบบพื้นที่ใชสอย  ซึ่งมีความสัมพันธกับรูปทรงโครงสราง 
สภาพแวดลอมและกฎหมายของอาคารพักอาศัยขนาดใหญ และอาคารสาธารณะขนาดเล็ก 

2. วิเคราะหหาขนาดพื้นที่และความสัมพันธ ขององคประกอบของอาคารพักอาศัยขนาดใหญและ
อาคารสาธารณะขนาดเล็ก 

3. ออกแบบและนําเสนอ งานออกแบบอาคารพักอาศัยขนาดใหญ และอาคารสาธารณะขนาดเล็ก 
4. ออกแบบระยะสั้นอาคารสาธารณะขนาดเล็ก 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการออกแบบองคประกอบของพื้นที่ใชสอยขนาดของ
พื้นที่หอง รูปทรง และโครงสรางของอาคารสภาพแวดลอมอาคาร กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใชในการออกแบบ
บานที่อาศัยสองชั้นขนาดใหญ และอาคารสาธารณะขนาดเล็ก งานออกแบบ และการนําเสนอผลงานอาคารพัก
อาศัยสองชั้นขนาดใหญ และฝกหัดการออกแบบระยะสั้นอาคารสาธารณะขนาดเล็ก 
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2106-2305 การออกแบบสถาปตยกรรม  4 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแนวทาง และขอพิจารณาสภาพแวดลอมเพื่อออกแบบอาคารพัก
อาศัย และบานแถวพักอาศัยท่ีมีหลายระดับ และโครงสรางซับซอน 

2. เพื่อใหสามารถออกแบบอาคารพักอาศัย และบานแถวพักอาศัย ออกแบบระยะสั้นอาคาร
สาธารณะขนาดเล็กโดยนําการจัดแบงพื้นที่ใชสอย ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมมาใชได
ถูกตองตามหลักการออกแบบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความประณีตเรียบรอย มีความซื่อสัตยรับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและแนวทางการออกแบบพื้นที่ใชสอย ซึ่งมีความสัมพันธกับรูปทรง โครงสราง 

สภาพแวดลอมและกฎหมาย ของอาคารพักอาศัยและบานแถวพักอาศัยท่ีมีหลายระดับ 
2. วิเคราะหหาขนาดพื้นที่และความสัมพันธ ขององคประกอบของอาคารพักอาศัย 
3. วิเคราะหประโยชนใชสอยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
4. ออกแบบและนําเสนองานออกแบบอาคารพักอาศัยท่ีมีหลายระดับ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และแนวทางการออกแบบอาคารพักอาศัย และบานแถวพักอาศัยท่ี
มีหลายระดับและโครงสรางซับซอน โดยเนนถึงการจัดแหงพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม การ
ออกแบบ และการนําเสนอผลงานอาคารพักอาศัย และตึกแถวพักอาศัยท่ีมีหลายระดับ ฝกหัดการออกแบบ
ระยะสั้นอาคารสาธารณะขนาดเล็ก 
 
2106-2306 การเขียนแบบกอสราง 1 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางอาคารโครงสรางขนาดเล็ก 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการเขียนแบบกอสรางอาคารโครงสรางขนาดเล็ก 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความประณีตเรียบรอย มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ

เวลา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางอาคารโครงสรางไมขนาดเล็ก 
2. อานแบบและเขียนแบบกอสราง อาคารโครงสรางไมขนาดเล็ก ท้ังแบบสถาปตยกรรมและแบบ

วิศวกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบกอสรางอาคารโครงสรางไมขนาดเล็ก ศาลา โรงจอดรถ
ประกอบดวย แบบสถาปตยกรรม  แบบวิศวกรรม  การใชสัญลักษณประกอบแบบ 
 
2106-2307 การเขียนแบบกอสราง  2 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางบาน  พักอาศัยช้ันเดียวยกพื้น 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยช้ันเดียวยกพื้น 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความประณีตเรียบรอย มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ

เวลา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยช้ันเดียวยกพื้น 
2. อานแบบและเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยช้ันเดียวยกพื้น  ท้ังแบบสถาปตยกรรมและแบบ

วิศวกรรม 
คาํอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยช้ันเดียวยกพื้นประกอบดวย แบบ
สถาปตยกรรม แบบวิศวกรรม การใชสัญลักษณประกอบแบบ 
 
2106-2308 การเขียนแบบกอสราง 3 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยช้ันเดียว โครงสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยช้ันเดียว โครงสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการทํางานมีความประณีตเรียบรอย มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยช้ันเดียว โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
2. อานแบบและเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยช้ันเดียว โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
3. อานแบบและเขียนแบบขยายรายละเอียด สวนตาง ๆ ของอาคาร 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยช้ันเดียว โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนึ่ง หรือสองหองนอน หนึ่งหองน้ําประกอบดวย แผนท่ีต้ังสังเขป ผังบริเวณ แบบสถาปตยกรรม แบบ
วิศวกรรม  แบบขยายรายละเอียดสวนตางๆ 
 
2106-2309 การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 1 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยสองชั้น โครงสรางไม ผสมคอนกรีต
เสริมเหล็กดวยคอมพิวเตอร 

2. เพื่อใหมีมีความสามารถในการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยสองชั้น โครงสรางไมผสม
คอนกรีตเสริมเหล็กดวยคอมพิวเตอร 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานมีความประณีตเรียบรอย มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยสองชั้น  โครงสรางไมผสมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
2. อานแบบและเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยสองชั้น โครงสรางไมผสมคอนกรีตเสริมเหล็กดวย

คอมพิวเตอร 
3. อานแบบและเขียนแบบขยายรายละเอียดสวนตาง ๆ ของอาคารดวยคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยสองชั้น โครงสรางไมผสมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 3 หองนอน 2 หองน้ํา ประกอบดวยแผนที่ต้ังสังเขป ผังบริเวณแบบสถาปตยกรรมแบบ
วิศวกรรม แบบสาธารณูปโภค  และแบบขยายรายละเอียดตางๆ ดวยคอมพิวเตอร 
 
2106-2310 ภาพราง  1 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ เทคนิคการเขียนภาพรางดวยดินสอ การกําหนดน้ําหนักของแสง  
เงา  รูปทรง  พื้นผิว  การประมาณขนาดสัดสวนจากของจริง 

2. เพื่อใหสามารถเขียนภาพรางหุนนิ่งภายในหองปฏิบัติการ และเขียนภาพรางภายนอก 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวย ความประณีตเรียบรอยซื่อสัตย  ตรงตามกําหนดเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเทคนิคการเขียนภาพรางดวยดินสอ 
2. กําหนดน้ําหนักของแสงเงา เงา รูปทรง พื้นผิว การประมาณขนาดสัดสวนจากของจริงไดถูกตอง 
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3. เขียนภาพรางหุนนิ่งภายในหองปฏิบัติการ 
4. เขียนภาพรางภายนอกไดถูกตองตามขั้นตอน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ เทคนิคการเขียนภาพรางดวยดินสอดํา เขียนภาพรางหุนนิ่งภายใน
หองปฏิบัติการ เขียนภาพรางภายนอกอาคาร เพื่อใหเกิดความชํานาญ โดยการเรียนรู น้ําหนักของแสง เงา 
รูปทรง พื้นผิว การประมาณขนาดสัดสวนจากของจริง 
 
2106-2311 ศิลปะ  1 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเบื้องตน องคประกอบในการออกแบบ การ
ออกแบบระนาบ 

2. เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค สุนทรียในศิลปสามารถออกแบบงานกราฟฟก  2  มิติ 
3. เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคเบื้องตน สําหรับที่วาง  3  มิติ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระเบียบสรางสรรค  ตรงตอเวลา  ซื่อสัตย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบเบื้องตน 
2. จัดองคประกอบในการออกแบบไดถูกตอง 
3. ออกแบบงานศิลปะ โดยอาศัยหลักการออกแบบและการจัดองคประกอบ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเบื้องตน และองคประกอบในการออกแบบ การออกแบบ
ระนาบ 
 
2106-2312 วัสดุและวิธีการกอสราง  1 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจําแนกชนิด ขนาด คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณกอสราง 
2. เพื่อใหสามารถเลือกใช วัสดุ อุปกรณในการกอสรางไดถูกตอง 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการเรียนรูอยางเปนระเบียบตามขั้นตอนสม่ําเสมอ เห็นความสําคัญ ตอการ

เรียนวัสดุและวิธีการกอสราง 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด  ขนาด  คุณสมบัติวัสดุอุปกรณกอสราง 
2. นําความรูท่ีใหไปใชงานในการกอสรางอาคาร 
3. เลือกใชวัสดุและอุปกรณในการกอสรางไดเหมาะสม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุกอสรางไม วัสดุมวลรวม ปูนซีเมนต อิฐ เหล็ก อุปกรณประกอบประตู หนาตาง 
วัสดุมุง 
 
2106-2313 การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 2 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยสองชั้น ขนาดใหญท่ีมีความ
ซับซอน โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยสองชั้นขนาดใหญท่ีมีความ
ซับซอนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กดวยคอมพิวเตอร 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความประณีตเรียบรอย มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยสองชั้น  ขนาดใหญท่ีมีความซับซอน  โครงสราง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
2. อานแบบและเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยสองชั้นขนาดใหญ ท่ีมีความซับซอน โครงสราง

คอนกรีตเสริมเหล็กดวยคอมพิวเตอร 
3. อานแบบและเขียนแบบขยายรายละเอียดสวนตาง ๆ ของอาคารดวยคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยสองชั้นขนาดใหญท่ีมีความ  
ซับซอน โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กประกอบดวยแผนที่ต้ังสังเขป ผังบริเวณ แบบสถาปตยกรรมแบบ
วิศวกรรม  แบบสาธารณูปโภค และแบบขยายรายละเอียดตางๆ ดวยคอมพิวเตอร 
 
2106-2314 วัสดุและวิธีการกอสราง  2 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการกอสราง สวนประกอบตางๆ ของอาคารพักอาศัย ขนาดเล็ก 
งานสุขาภิบาลอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก 

2. เพื่อใหสามารถนําหลักการ วิธีการกอสรางสวนประกอบตางๆ งานสุขาภิบาลอาคารพักอาศัย
ขนาดเล็กของอาคารพักอาศัยขนาดเล็กไปใชในการออกแบบ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการเรียนรูอยางมีข้ันตอน และสม่ําเสมอ เห็นความสําคัญตอการเรียนวัสดุและ
วิธีการกอสราง 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจวิธีการกอสรางสวนประกอบตาง ๆ ของอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก 
2. เขาใจหลักการงานสุขาภิบาลอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก 
3. เลือกใชวัสดุและวิธีการกอสรางไดเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ลักษณะและวิธีการกอสราง ฐานราก คาน ตง พื้นบันได โครงหลังคา 
สุขาภิบาล ของอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก 
 
2106-2315 กลศาสตรโครงสราง 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีคํานวณหาความเคน ความเครียด และในโครงขอหมุน แรงเฉือน 
โมเมนตดัด  และปฏิกิริยาในโครงสราง 

2. เพื่อใหสามารถหาคาแรง และโมเมนต  ความเคน  ความเครียด ในโครงสรางได 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการเรียนรูอยางเปนขั้นตอน มีระเบียบ และสม่ําเสมอ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการวิธีคํานวณ  ความเคน  ความเครียด  ในโครงขอหมุน แรงเฉือน โมเมนตดัดและ

ปฏิกิริยาในโครงสราง 
2. หาคาแรงและโมเมนต ความเคน  ความเครียด ในโครงสราง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการคํานวณ ความเคน ความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคน 
ความเครียดและในโครงขอหมุน และเฉือน โมเมนตดัดในสวน แรงกิริยา และปฏิกิริยา 
 
2106-2316 กฎหมายกอสราง 1 (1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของกฎหมายควบคุมการกอสรางอาคาร การเขียนสัญญา และการยื่น
ขออนุญาตปลูกสรางอาคาร 

2. เพื่อนําไปใชในการออกแบบเขียนแบบสถาปตยกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการเรียนรู  เห็นความสําคัญของกฎหมายกอสราง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของกฎหมายควบคุมการกอสรางอาคาร 
2. เขาใจขั้นตอนการยื่นขออนุญาตปลูกสรางอาคาร 
3. เขียนสัญญาการออกแบบเขียนแบบอาคารขนาดเล็ก 
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4. นําเอาสาระของกฎหมายควบคุมการกอสรางอาคารมาใชกับงานออกแบบสถาปตยกรรม 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายควบคุมการกอสรางอาคาร อาคารสถาปตยกรรมควบคุมสัญญา
การออกแบบเขียนแบบอาคารขนาดเล็ก การยื่นขออนุญาตปลูกสรางอาคาร 
 
2106-2317 ระบบสุขาภิบาลอาคาร 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในคุณลักษณะ หนาท่ีของระบบทอประเภทตางๆ ในอาคาร 
2. เพื่อใหมีความเขาใจ ลักษณะการติดตั้งระหวางทอ และสุขภัณฑ การระบายน้ําท้ิงภายในตัว

อาคาร และการระบายน้ําผิวดิน ออกจาก พื้นที่ 
3. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบทอ การระบายน้ํา และการหลักการทํางานของบอ

เกรอะ บอซึม 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัย ในการเรียนรูอยางเปนขั้นตอน และตรงตามเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจคุณลักษณะและหนาท่ีของระบบทอประเภทตาง ๆ ในอาคาร 
2. รูลักษณะการติดตั้งทอและสุขภัณฑ 
3. จัดระบบการระบายน้ําท้ังภายในตัวอาคารและการระบายน้ําผิวดินไดเหมาะสม 
4. รูระบบการทํางานของบอเกรอะ บอซึม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทํางานของทอในระบบสุขาภิบาล สุขภัณฑในอาคาร การระบายน้ําออกจาก
อาคาร ขนาดเล็ก บอเกรอะ บอซึม 
 
2106-2318 ศิลปะ  2 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการเกิดของที่วางโดยการใชระนาบ 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบสรางสรรค  ท่ีวางโดยการใชระนาบได 
3. เพื่อใหมีความเขาใจการจัดองคประกอบรูปทรง 
4. เพื่อใหสามารถออกแบบจัดรูปทรงหลายรูปทรงประกอบกันได 
5. เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค สุนทรียในการจัดรูปทรง  และที่วางประกอบกัน 
6. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระเบียบสรางสรรค  ตรงตอเวลา  ซื่อสัตย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบที่วางการจัดองคประกอบของระนาบและรูปทรง 
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2. ออกแบบสรางสรรค  ท่ีวางโดยการใชระนาบและรูปทรงไดอยางเหมาะสมสวยงาม  เพื่อนําไปใช
ในงานสถาปตยกรรม 

3. จัดองคประกอบของรูปทรงตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมสวยงาม เพื่อนําไปใชในงานสถาปตยกรรม 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท่ีวางโดยการใชระนาบ การจัดองคประกอบของรูปทรง 
 
2106-2319 การประมาณราคางานกอสราง 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและขั้นตอนการประมาณราคา  การลงบัญชีปริมาณวัสดุ 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณแยกปริมาณวัสดุ อุปกรณกอสรางอาคารพักอาศัย 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนขั้นตอนเปนระเบียบ, ตรงตามกําหนดเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและขั้นตอนการประมาณราคา 
2. ลงบัญชีปริมาณวัสดุกอสรางได 
3. คํานวณและแยกปริมาณวัสดุอุปกรณอาคารพักอาศัยไดถูกตอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนของการประมาณราคาการหาปริมาณวัสดุ การลงบัญชีรายการวัสดุของอาคาร
พักอาศัย 
 
2106-2320 ทัศนียวิทยาและการตกแตงแบบ 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในการเขียนแบบอาคารที่มีรูปทรงเรขาคณิต การเขียนทัศนียภาพ 
และการตกแตงแบบทัศนียภาพตางๆ 

2. เพื่อใหมีความสามารถในเขียนทัศนียภาพและการตกแตงแบบอาคารขนาดเล็ก 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความประณีตเรียบรอย มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ

เวลา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการในการเขียนทัศนียภาพ 
2. เขียนทัศนียภาพภายนอกและภายในอาคารขนาดเล็ก 
3. ตกแตงแบบทัศนียภาพภายนอกและภายในอาคารขนาดเล็ก 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนทัศนียภาพอาคารทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ตกแตงแบบ
สถาปตยกรรมในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ  แสดงบรรยากาศ ภายในและภายนอกอาคารขนาดเล็กการเขียน
ทัศนียภาพอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ตกแตงแบบสถาปตยกรรมในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ แสดง
บรรยากาศภายใน และภายนอกอาคารขนาดเล็ก 
 
2106-2321 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบเบื้องตน 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีใชเพื่อการออกแบบ กราฟฟกและการ
เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อการออกแบบกราฟฟก และการเขียน
แบบดวยคอมพิวเตอรเปนพื้นฐาน ในการเขียนแบบและตกแตงแบบ ในงานสถาปตยกรรมดวย
คอมพิวเตอร 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการทํางาน มีความประณีตเรียบรอย มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อการออกแบบกราฟฟกและการเขียนแบบดวย

คอมพิวเตอร 
2. อานแบบและเขียนแบบงานสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร 
3. ตกแตงงานสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช ในการออกแบบกราฟฟก และโปรแกรมที่ใช
ในการเขียนแบบ 
 
2106-2322 การทําหุนจําลอง 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ วิธีการใชและดูแลรักษา เครื่องมืออุปกรณในการทําหุนจําลอง 
2. เพื่อใหสามารถทําหุนจําลองทางสถาปตยกรรมดวยวัสดุตางๆ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการทํางานมีความประณีตเรียบรอย มีความซื่อสัตยรับผิดชอบ ตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจขั้นตอนการทําหุนจําลอง 
2. ใชและดูแลรักษาเครื่องมือ  อุปกรณในการทําหุนจําลองไดอยางถูกตอง 
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3. ทําหุนจําลองทางสถาปตยกรรม 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด ลักษณะวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือการทําหุนจําลอง การกําหนดมาตรา
สวน เทคนิคการทําหุนจําลองดวยไม กระดาษและพลาสติก การทําหุนจําลองสถาปตยกรรมดวยวัสดุตางๆ 
 
2106-2323 การควบคุมงานกอสราง 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ ในบทบาทหนาท่ีของผูควบคุมงานผูตรวจรับงาน 
2. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคในการควบคุมงาน ตามลําดับขั้นตอนตางๆ ของการกอสราง

อาคาร และแนวทาง ในการแกปญหาความขัดแยงตางๆ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการเรียนรู เห็นความสําคัญในการควบคุมงานกอสราง มีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ มีความซื่อสัตย และความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจบทบาทหนาท่ีของผูควบคุมงานผูตรวจรับงาน 
2. เขาใจเทคนิคการควบคุมงาน ตามลําดับขั้นตอนตาง ๆ ของการกอสรางอาคารและแนวทางใน

การแกปญหาความขัดแยง 
3. จดบันทึกรายงานการกอสราง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของผูควบคุมงาน ผูตรวจรับงาน เทคนิคการควบคุมงาน ฐานรากงาน
โครงสรางอาคาร งานผนังและพื้น งานหลังคา งานตกแตงผิว งานระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาลการสั่งงาน และ
การบันทึกรายงานกอสราง การขจัดปญหาขอขัดแยงตางๆ 
 
2106-2324 ผลิตภัณฑทองถิ่นกับการเขียนลาย 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจถึงลักษณะรูปทรง ลวดลาย วัสดุของผลิตภัณฑในทองถิ่น 
2. เพื่อใหมีความสามารถเขียนรูปทรง และลวดลาย ของผลิตภัณฑในทองถิ่น 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความซื่อสัตย  ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา เห็นความสําคัญ

ของผลิตภัณฑทองถิ่น 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจลักษณะรูปทรง ลวดลาย วัสดุ ของผลิตภัณฑในทองถิ่น 
2. รูวิธีการทําผลิตภัณฑในทองถิ่น 
3. เขียนแบบรูปทรงและลวดลาย ผลิตภัณฑในทองถิ่นไดสวยงามเหมาะสม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะรูปทรง ลวดลาย วัสดุของผลิตภัณฑในทองถิ่น การเขียนรูปทรง 
ลวดลายผลิตภัณฑในทองถิ่น 
 
2106-2325 พันธุไมและอุปกรณตกแตงสวน 1 (1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในวิธีการปลูก การขยายพันธุ การบํารุงรักษา และเลือก พันธุไมท่ีใชกับงาน
จัดสวน 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณ และเครื่องมือชนิดตางๆ และนําไปใชในการจัด 
และตกแตงสวน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการเรียนรู  และเห็นความสําคัญในการบํารุงรักษาสวน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจในวิธีการปลูก  การขยายพันธุ และการบํารุงรักษา 
2. เลือกพันธุไมท่ีใชกับงานจัดสวนไดเหมาะสม 
3. บํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจําแนกพันธุไมในดานพฤษศาสตรและภูมิสถาปตยกรรม ขนาดและรูปทรง
ของตนไม และการนําไปใชในงานตางๆ ชนิดและคุณสมบัติของไมยืนตนไมพุม ไมคลุมดิน ไมดอก ไม
ประดับ การปลูก การขยายพันธุ การบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือตางๆ ท่ีใชในการจัดสวน 
 
2106-2326 การบํารุงรักษาสวน 1 (1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการบํารุงรักษาสวน และปองกันแมลง การตัดตกแตงตนไม การรดน้ํา
พรวนดิน  การสรางเรอืนเพาะชํา 

2. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดี มีความประณีต และมีความวิริยะ  อุตสาหะในการทํางาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจวิธีการบํารุงรักษาสวนและปองกันแมลงการตัดตกแตงตนไม  การรดน้ําพรวนดิน การสราง
เรือนเพาะชํา 

2. บํารุงรักษาสวนตามขั้นตอนตาง ๆ ไดถูกตอง 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ การบํารุงรักษาสวน การใชปุยยาฆาแมลง การตัดตกแตงตนไม การรดน้ําพรวนดิน การ
ระบายน้ํา การสรางเรือนเพาะชํา 
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2108-2327 ภาพราง  2 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเทคนิคการเขียนภาพรางดวยปากกาสีน้ํา สีหมึก สีโปสเตอร 
2. เพื่อใหสามารถเขียนภาพราง จากแบบอยางในธรรมชาติ อาคารท้ังในหองปฏิบัติการและ

ภายนอกอาคาร โดยการใชสีไดตามขั้นตอน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวย ความประณีตเรียบรอย ซื่อสัตย  ตรงตามกําหนดเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเทคนิคการเขียนภาพรางดวยปากกา  สีน้ํา  สีหมึกและสีโปสเตอร 
2. เขียนภาพรางจากแบบอยางในธรรมชาติและอาคารสิ่งกอสราง  ท้ังภายในหองปฏิบัติการและ

ภายนอกอาคาร 
3. ปฏิบัติการลงสีไดถูกตองตามคุณสมบัติและขั้นตอน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนภาพรางดวยปากกาสีน้ํา สีหมึก สีโปสเตอร จากแบบอยางที่มีใน
ธรรมชาติ และการฝกปฏิบัติเขียนภาพรางอาคาร ท้ังในหองปฏิบัติการและภายนอกอาคาร 
 
2106-2328 การปฏิบัติงานจัดสวน 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการใชเครื่องมือการจัดสวน และดูแลรักษาสวน 
2. เพื่อใหมีความสามารถการใชเครื่องมือการจัดสวน และดูแลรักษาสวน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการใชเครื่องมืออุปกรณในการจัดสวนและดูแลรักษาสวน 
2. เลือกใชเครื่องมืออุปกรณ ในการจัดสวนและดูแลรักษาสวนไดอยางถูกตอง 
3. ปรับเตรียมดินเพื่อการจัดสวน 
4. ปลูกหญาและตนไมในการจัดตกแตงสวน 
5. ปฏิบัติงานจัดตกแตงสวนถูกตองตามลําดับ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ การวางผังการปรับเตรียมดิน การปลูกตนไม 
ปลูกหญาการสรางและการจัดวางสิ่งประดับสวน การปรับการตกแตงและการดูแลรักษา 
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2106-2329 การสํารวจเพ่ือการกอสราง 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสํารวจดวยโซ เทป เข็มทิศ กลองระดับ กลองวัดมุม การวางผัง การ
ใหระดับงานกอสราง 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการใชเครื่องมือ เพื่อการสํารวจดวยโซ เทป เข็มทิศ กลองระดับ กลอง
วัดมุม การวางผัง การใหระดับงานกอสราง 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการทํางาน มีความรอบคอบ ความซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรงตอเวลา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการสํารวจเพื่อการหาระดับและการวางผังในงานกอสราง 
2. ใชงานสํารวจเพื่อการปรับระดับพื้นที่และวางผังเพื่อการกอสราง 
3. กําหนดระดับงานกอสราง  งานวางทอระบายน้ํางานถนน 
4. ตรวจสอบการทรุดตัวของอาคารดวยกลองระดับ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูท่ัวไปในการสํารวจดวยโซ เทป เข็มทิศ กลองระดับและกลองวัดมุม 
การปรับพื้นที่การกอสราง การวางผัง การใหระดับงานกอสราง การวางทอและรางระบายน้ําการใหระดับความ
ลาดชัน การใหระดับชั้นตางๆ ของถนน การตรวจสอบการทรุดตัวของอาคาร  
 
2106-2330 สถาปตยกรรมไทย 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของลายไทย 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการเขียนลายไทยและนํามาใชในงานสถาปตยกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการทํางานมีความประณีตเรียบรอย มีความซื่อสัตย รับผิดชอบตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจรูปแบบ  ลักษณะลายไทยประเภทตาง ๆ ในสวนประกอบของสถาปตยกรรมไทย 
2. เขียนแบบลายไทยที่ใชในงานสถาปตยกรรมไทย 
3. เขียนแบบสวนประกอบของสถาปตยกรรมไทย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับประวัติลายไทย  ลักษณะและลวดลายไทย  ในสวนประกอบของ 
สถาปตยกรรมไทย เขียนแบบลายไทย และสวนประกอบของสถาปตยกรรมไทย ซุมประตู สถูป ศาลาไทย 
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2106-2331 การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน  1 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและแนวทางการจัดเครื่องเรือนของบานพัก อาคาร 
2. เพื่อใหสามารถจัดองคประกอบ  และขนาดของเครื่องเรือน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการทํางานมีความประณีตเรียบรอย  มีความซื่อสัตย  รับผิดชอบ ตรงตอ

เวลา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและแนวทางการจัดเครื่องเรือนในอาคารพักอาศัย 
2. ออกแบบตกแตงภายในหองของบานพักอาศัย เนนการจัดวางเครื่องเรือนเพื่อประโยชนใชสอย 
3. นําเสนองานออกแบบตกแตงภายใน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและการจัดเครื่องเรือนในหองตางๆ ของบานพักอาศัย ออกแบบ
ตกแตงภายในหองตางๆ ของหองพักอาศัย พรอมท้ังนําเสนอผลงานในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ 
 
2106-2332 การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน  2 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเครื่องเรือนติดตั้งในที่ การตกแตงพื้น ผนัง เพดาน หอง
ตางๆ  ของหองพักอาศัย 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการออกแบบเครื่องเรือนติดตั้งในที่ การตกแตงพื้น ผนัง เพดาน หอง
ตาง ๆ  ของหองพักอาศัย 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการทํางาน มีความประณีตเรียบรอย  มีความซื่อสัตย  รับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและแนวทางการออกแบบเครื่องเรือนชนิดติดตั้งในที่  การตกแตงพื้น  ผนัง  

เพดานของหองในอาคารพักอาศัย 
2. ออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย  เนนการออกแบบเครื่องเรือน  การตกแตงพื้น ผนัง  

เพดาน 
3. นําเสนองานออกแบบตกแตงภายใน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและชนิดเครื่องเรือนติดตั้งในที่   การตกแตงพื้น ผนัง เพดานหอง
ตาง ๆ ของหองพักอาศัย ออกแบบเครื่องเรือนติดตั้งในที่ และสวนประกอบของหองตางๆ พื้น ผนัง เพดานของ
หองตางๆ ของหองพักอาศัย 
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2106-2333 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 3 (6) 
  (วิชาที่ตองเรียนกอน 2106-2301 พื้นฐานการออกแบบ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบสวน และบริเวณบาน 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปตยกรรม ในบริเวณบานขนาดเล็ก 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการทํางานมีความประณีตเรียบรอย มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ

เวลา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการออกแบบสวนรูปแบบ และประเภทตาง ๆ 
2. ออกแบบเขียนแบบงานภูมิสถาปตยกรรมในพื้นที่ขนาดเล็ก 
3. เลือกใชวัสดุอุปกรณและพันธุไม  ในการงานภูมิสถาปตยกรรมไดเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายขอบเขตของงานภูมิสถาปตยกรรมรูปแบบและประเภทของสวน
หลักการออกแบบสวนบริเวณบาน ออกแบบเขียนแบบจัดสวนบริเวณบานพักอาศัยขนาดเล็ก 
 
2106-2334 ไฟฟาในอาคาร 2 (2) 
   
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบไฟฟาในอาคารเบื้องตน ชนิดและอุปกรณไฟฟา 
หลักการใหแสงสวางในอาคาร การอานแบบไฟฟา 

2. เพื่อใหสามารถอานแบบระบบไฟฟาแสงสวางในอาคารและนํามาใชในการเขียนแบบกอสราง 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการเรียนรู เห็นความสําคัญของการเรียนไฟฟาในอาคาร มีความ ซื่อสัตย 

รับผิดชอบ ตรงตอเวลา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทํางานของระบบไฟฟาในอาคารเบื้องตน 
2. อานแบบไฟฟาและระบบแสงสวางในอาคาร 
3. เขียนแบบผังไฟฟาในแบบกอสราง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ หนวยวัดไฟฟาและแสงสวาง ระบบไฟฟาในอาคาร อุปกรณไฟฟาและการจัดวาง
ตําแหนง การติดตั้ง ชนิดของหลอดไฟ วงจรไฟฟาเบื้องตน หลักการใหแสงสวางในอาคาร การอานแบบไฟฟา 
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2106-2401 ภาพราง 2 (3) 
  Basic Design 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ เทคนิคการเขียนภาพรางดวยดินสอ การกําหนดน้ําหนักของแสง 
เงา รูปทรง พื้นผิว การประมาณขนาดสัดสวนจากของจริง 

2. เพื่อใหสามารถเขียนภาพรางหุนนิ่งรูปทรงอิสระไดถูกตองตามขั้นตอน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีตเรียบรอย ซือ่สัตย ตรงตามเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเทคนิคการเขียนภาพรางดวยดินสอ  กําหนดน้ําหนักแสง  เงา  รูปทรง  พื้นผิว  การ

ประมาณขนาดสัดสวนจากของจริง 
2. เขียนภาพรางรูปทรงเรขาคณิต 
3. เขียนภาพรางหุนนิ่ง รูปทรงอิสระตาง ๆ 
4. ประมาณขนาดสัดสวนจากของจริง การใหน้ําหนักของแสงเงา 
5. ประมาณขนาดสัดสวนจากของจริง การใหน้ําหนักของแสงเงาพื้นผิว  ของรูปทรงเรขาคณิต  หุน

นิ่ง  รูปทรงอิสระตาง ๆ 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนภาพรางดวยดินสอดํา การใหน้ําหนักของแสง เงา พื้นผิว 
รูปทรงเรขาคณิต การเขียนภาพรางหุนนิ่งของรูปอิสระรวมทั้งการประมาณขนาดสัดสวนจากของจริง 
 
2106-2402 ศิลปะ 2 (3) 
  Art 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการของศิลปะ การออกแบบเบื้องตน และองคประกอบในการ
ออกแบบ 

2. เพื่อใหสามารถจัดองคประกอบ เลือกใชสี เสน และนําไปประยกุตใชในการออกแบบไดอยาง
เหมาะสม 

3. เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค สุนทรีย ในศิลปะ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจความหมายของศิลปะ การออกแบบเบื้องตน และองคประกอบในการออกแบบ 
2. ใชสี เสนจัดองคประกอบศิลปใหเกิดความสวยงาม 
3. ประยุกตใชในการออกแบบอยางเหมาะสม 
4. มีความคิดสรางสรรค  สุนทรียในงานศิลปะ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของศิลปะ องคประกอบศิลป การใชสี เสน การจัดองคประกอบ
ศิลปใหเกิดความสวยงามและนําไปประยุกตใชอยางเหมาะสมกับการออกแบบเบื้องตน 
 
2106-2403 ออกแบบพื้นฐาน 2 (3) 
  Basic Design 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเบื้องตน การจัดองคประกอบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
2. เพื่อใหมีทักษะการใชเสนราง สรางงาน  รูปดุนนูนและลอยตัวกับวัสดุตางๆ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตอการออกแบบ มีความประณีตเรียบรอย สวยงาม เปนพื้นฐานตองาน

ออกแบบเครื่องเรือน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการออกแบบเบื้องตน  การจัดองคประกอบ 2 มิติ 3 มิติ 
2. ออกแบบการจัดองคประกอบ 2 มิติ  3  มิติ  เบื้องตน 
3. ใชเสนราง  สรางงานรูปดุนนูน และลอยตัวดวยวัสดุตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ  การจัดองคประกอบ 2 มิติและ 3 มิติ เบื้องตน การใชเสนราง 
สรางงานรูปดุนนูนและลอยตัวดวยวัสดุตาง ๆ ตอการออกแบบเครื่องเรือน 
 
2106-2404 เขียนแบบกอสราง 2 (4) 
  Building Drawing 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและวิธีการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยช้ันเดียว 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหมีความคิดสรางสรรค ความอดทนและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ และวิธีการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยช้ันเดียว 
2. เขียนแบบรูปแปลน รูปดาน รูปตัด แบบขยายสวนประกอบอาคาร 
3. เขียนแบบผังโครงสราง ผังไฟฟา ผังสุขาภิบาล ผังบริเวณ 
4. เขียนรายการประกอบแบบกอสราง  อาคารพักอาศัยช้ันเดียว 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชสัญลักษณ มาตราสวนในการเขียนแบบกอสราง ข้ันตอนวิธีการเขียน
รูปแปลน รูปดาน รูปตัด แบบขยายสวนประกอบอาคาร ผังโครงสราง ผังไฟฟา ผังสุขาภิบาล ผังบริเวณ 
รายการประกอบแบบกอสรางของอาคารพักอาศัยช้ันเดียว 
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2106-2405 เขียนแบบเครื่องเรือน 2 (4) 
  Furniture Drawing 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการ วิธีการเขียนแบบ การใชสัญลักษณในการเขียนแบบเครื่องเรอืน 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการเขียนแบบรูปดาน รูปตัด รูปขยาย รูปไอโซเมตริก รูปออบ บลิค 

และกําหนดรายละเอียดของงานเขียนแบบเครื่องเรือน 
3. เพื่อใหมีความคิดสรางสรรค ความอดทนและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการวิธีการเขียนแบบ การใชสัญลักษณในการเขียนแบบเครื่องเรือน 
2. เขียนแบบ รูปแปลน รูปดาน รูปตัด รูปขยายเครื่องเรือน 
3. เขียนแบบ รูปไอโซเมตริก รูปออบบิคเครื่องเรือน 
4. กําหนดรายละเอียดของงานเขียนแบบเครื่องเรือน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการเขียนแบบเครื่องเรอืน การเขียนแบบสัญลักษณท่ีใช  ในการ
เขียนแบบเครื่องเรือน การระบุแบบผิวพื้น การเขียนรูปดาน รูปตัด รูปขยาย รูปไอโซเมตรกิ  รูปออบบลิค และ
การจําแนกรายละเอียดของงานเขียนแบบเครื่องเรอืน 
 
2106-2406 ออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายในเบื้องตน 2 (4) 
  Basic Furniture and Interior Design 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ ขอกําหนดตางๆ ของการออกแบบเครื่องเรือน
และตกแตงภายในเบื้องตน 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายในเบื้องตน 
3. มีทัศนคติตอการเรียนรูการออกแบบและการรักษาหลักการของการออกแบบเครื่องเรือนและ

ตกแตงภายในเบื้องตน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบขอกําหนดตาง ๆ ของการออกแบบเครื่องเรือนและตกแตง
ภายในเบื้องตน 

2. ออกแบบเครื่องเรือนอยางงาย และตกแตงภายในเบื้องตน 
3. เขียนรูปแปลน รูปดาน รูปตัด รูปขยายแบบของเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 
4. เขียนรูปทัศนียภาพ 1 จุด ของเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 
5. ลงสีดวยเทคนิคตาง ๆ ในแบบเครื่องเรือน และแบบตกแตงภายในอยางงาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการออกแบบเครื่องเรอืนอยางงายและการตกแตงภายในเบื้องตน 
การเขียนรูปดาน รูปตัด ทัศนียภาพ ขยายแบบ และการลงสีดวยเทคนิคตางๆ 
 
2106-2407 การอานแบบ 2 (2) 
  Plan Reading 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอานแบบงานไมเครื่องเรอืนและแบบตกแตงภายใน 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอานแบบโครงสรางอาคารบานพักอาศัย 
3. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอานแบบระบบทอ สุขภัณฑ และระบบไฟฟา 
4. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอานรายการประกอบแบบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการอานแบบกอสราง และแบบตกแตงภายใน 
2. สามารถอานแบบโครงสรางอาคารบานพักอาศัย 
3. สามารถอานแบบตกแตงภายใน 
4. สามารถอานแบบงานระบบทอสุขภัณฑและระบบไฟฟา 
5. สามารถอานรายการประกอบแบบ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการอานแบบ สัญลักษณท่ีใชในแบบงานไมเครื่องเรือนและ แบบตกแตงภายใน แบบ
โครงสรางอาคาร แบบระบบทอ สุขภัณฑ แบบระบบไฟฟา พรอมรายการประกอบแบบ 
 
2106-2408 งานไมเคร่ืองเรือน 3 (6) 
  Woodworking Furniture  
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการทําเดือยชนิดตางๆ ท่ีใชกับงานไม 
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชวัสดุ อปุกรณในการปดรอยตอประเภทตางๆ ทําเดือยไมชนิดตางๆ เดือย

หางเหยี่ยว เดือยชน เดือยปากประกบ 
3. เพื่อใหสามารถสรางผลิตภัณฑเครื่องเรอืนแบบตางๆ  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทําเดือยชนิดตาง ๆ ท่ีนํามาประกอบเครื่องเรือนการตอไม เพลาะไม 
2. ใชวัสดุ  เครื่องมืออุปกรณในการปดรอยตอประเภทตาง ๆ 
3. ทําเดือยไมชนิดตาง ๆ เดือยหางเหยี่ยว  เดือยชน  เดือยปากประกบ 
4. ทําผลิตภัณฑเครื่องเรือนแบบตาง ๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการทําเครื่องเรือนไมประเภทเขาเดือยชนิดตางๆ การตอไม เพลาะไม การประกบไม 
การยึดตอแนบดาน การเลือกวสัดุ อุปกรณ เครื่องมอืเพื่อใหเกิดผลิตภัณฑเครื่องเรือน 
 
2106-2409 เคร่ืองจักรกลงานไมเบ้ืองตน 3 (6) 
  Basic Woodworking Machine  
จุดประสงครายวิชา 

1. 1.เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการทํางาน ข้ันตอนการทํางานของเครื่องจักรกลงานไมแตละ
ประเภท 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการถอดลับ ปรับแตงคมมีด คมเลื่อย ของเครื่องจักรกลงานไม 
3. เพื่อใหมีความสามารถในการ ไส ตัด สอย ทําบัว ทําค้ิว เพื่อใชในการทําเครื่องเรือน 
4. เพื่อใหมีจิตสํานึกในการดูแล บํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไมและทํางานดวยความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการการทํางานของเครื่องจักรกลงานไมเบื้องตน 
2. ปรับตั้งใช และบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไมประเภทไส 
3. ปรับตั้งใช และบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไมประเภทตัด 
4. ปรับตั้งใช และบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไมประเภทเจาะ 
5. ปรับตั้งใช และบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไมประเภทขัด 
6. ปรับตั้งใช และบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไมประเภทขึ้นรูปลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องจักรกลงานไมประเภท ไส ตัด เจาะ ทําบัว ทําค้ิว และ
การถอดลับ ปรับแตงคมมีด คมเลื่อย เพื่อใชในการนําเครื่องเรอืนประเภทงานไมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนการดแูลบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไม 
 
2106-2410 งานสีและตกแตงผิว 2 (4) 
  Paint and Finishing 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ ชนิด คุณสมบัติของสีในงานเครื่องเรือน 
2. เพื่อใหมีความสามารถบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณงานสี ผสมสีชนิดตางๆ ทาสี  พนสี 
3. เพื่อใหมีความคิดสรางสรรค ความอดทนและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับชนิดสมบัติของสี ในงานเครื่องเรือน ข้ันตอนการตกแตงผิว 
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ - อุปกรณงานสี 
3. จัดเตรียม และตกแตงพื้นผิวของเครื่องเรือน 
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4. ผสมสีชนิดตาง ๆ เพื่อนํามายอมสี 
5. ผสมสีชนิดตาง ๆ เพื่อนํามาทาสี หรือพนสี 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติของสี ลักษณะเครื่องมืออุปกรณงานสี การใชและบํารุงรักษา 
ข้ันตอนการตกแตงผิว การเตรยีมผิวงานการรองพื้นผวิงานกอนทาสี พนสี วัสดุท่ีใชผสมอัตราสวนผสมสําหรับ
งานสีชนิดตางๆ เพื่อนําความรูท่ีไดเรียนรูมานําไปใชได 
 
2106-2411 ประมาณราคาเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 2 (4) 
  Furniture and decorate estimate 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการอานแบบเครื่องเรือนและแบบตกแตงภายใน 
2. เพื่อใหสามารถแยกรายการวัสดุ อุปกรณเครื่องเรือนและตกแตง 
3. เพื่อใหมีความสามารถคํานวณรายการวัสดุ อุปกรณเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 
4. เพื่อใหสามารถคํานวณคาแรง คาดําเนินการ กําไร ภาษี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการอานแบบเครื่องเรือนและแบบตกแตงภายใน 
2. แยกรายการวัสดุ - อุปกรณเครื่องเรือน 
3. แยกรายการวัสดุ - อุปกรณงานตกแตงภายใน 
4. อานแบบและประมาณราคา รายการวัสดุ – อุปกรณคาแรง คาดําเนินการตาง ๆ งานเครื่องเรือน

และตกแตงภายใน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและวิธีการอานแบบแยกวัสดุ อุปกรณ คํานวณรายการวสัดุ อุปกรณ 
คํานวณคาแรง  คาดําเนินการ กําไร ภาษี ของเครื่องเรอืนและการตกแตงภายใน 
 
2106-2412 วัสดุ อุปกรณเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน 2 (2) 
  Materials Equipment of Furniture and Interior 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหความเขาใจเรื่องเกี่ยวกับ ชนิด ขนาด ลักษณะ คุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณสําหรับงาน
เครื่องเรือนและงานตกแตงภายใน 

2. เพื่อใหความเขาใจถึงวิธีการนําวัสดุและอุปกรณ นําไปใชสอย การจัดเก็บการดูแลและรักษา 
3. เพื่อใหมีความสามารถในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณไดอยางเหมาะสมเครื่องเรือนและงานตกแตง

ภายใน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเรื่องเกี่ยวกับชนิด ขนาด ลักษณะของวัสดุและอุปกรณสําหรับงานเครื่องเรือนและงาน

ตกแตงภายใน 
2. วิธีการนําวัสดุ และอุปกรณไปใชสอยการจัดเก็บการดูแลรักษา 
3. สามารถเลือกใชวัสดุอุปกรณอยางเหมาะสม กับเครื่องเรือน และงานตกแตงภายใน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด ขนาด ลักษณะ คุณสมบัติของไม วัสดุแผนเรียบวัสดุสังเคราะห วัสดุ
เชื่อมประสาน วัสดุตกแตง และอุปกรณยึดเหนี่ยวสําหรับงานเครื่องเรือนและงานตกแตงภายใน  การเลือกใช
วัสดุ อุปกรณไดอยางเหมาะสมกับเครื่องเรือนและงานตกแตงภายใน 
 
2106-2413 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบเครื่องเรือน 2 (4) 
  Computer Aided Furniture Design 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเครื่องเรือนดวยคอมพิวเตอร 
3. เพื่อใหสามารถออกแบบ เขียนแบบดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจองคประกอบของการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานออกแบบเครื่องเรือน 
3. ออกแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานเครื่องเรือน 
4. เขียนแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานเครื่องเรือน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใชในปจจุบันดานงาน
ออกแบบเครื่องเรือน ออกแบบ เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร โดยศึกษาขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
2106-2414 จิ๊กและฟกเจอรเบ้ืองตน 2 (4) 
  Basic Jig and Fixtures 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับชนิด หนาท่ี โครงสราง การจัดเก็บ การกําหนดรหัสจิ๊กและฟกเจอร 
2. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการนําวัสดุ อุปกรณมาใชสําหรับทําจิ๊กและฟกเจอร 
3. เพื่อใหสามารถทําจิ๊กและฟกเจอรท่ีใชกับเครื่องจักรกลงานไมและงานประกอบเครื่องเรือน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจถึงหลักการทําและการใชจิ๊กและฟกเจอรเบื้องตนอยางถูกตอง 
2. ทําจิ๊กใชกับงานเครื่องจักรกลงานประเภทตัดไมเจาะขัดไดอยางถูกตอง 
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3. ทําจิ๊กใชกับงานประกอบเครื่องเรือนอยางเหมาะสมและถูกตอง 
4. ทําฟกเจอรใชกับงานเครื่องจักรกลงานไมและประกอบเครื่องเรือนไดอยางเหมาะสม 
5. ใชจิ๊กและฟกเจอรกับงานเครื่องจักรกลงานไมและประกอบเครื่องเรือนไดถูกตองและปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด หนาท่ี โครงสราง การจัดเกบ็ การกําหนดรหัสจิ๊กและฟกเจอร  การ
เลือกใชวัสดุ อปุกรณ และการสรางจิ๊กท่ีใชกับงานประกอบเครื่องเรอืน 
 
2106-2415 เขียนแบบเครื่องเรือนระบบอุตสาหกรรม 3 (6) 
  Industrial Furniture Drawing  
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบเครื่องเรือนระบบอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับขอกําหนดและองคประกอบที่สําคัญในงานเขียนแบบเครื่องเรือน

ระบบอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหสามารถเขียนแบบเครื่องเรือนระบบอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานมีความประณีต เรียบรอย ซื่อสัตย ตรงตามเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและองคประกอบการเขียนแบบเครื่องเรือนระบบอุตสาหกรรม 
2. เขียนรูปดานตาง ๆ ในการเขียนแบบอุตสาหกรรม 
3. เขียนสัญลักษณตาง ๆ ในการเขียนแบบอุตสาหกรรม 
4. เขียนภาพขนาดเทาของจริง ในภาพเชิงภาพซอน ภาพตัด 
5. เขียนภาพแยกชิ้นสวนในการเขียนแบบอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางแบบ การใชสัญลักษณในการเขียนแบบระบบอุตสาหกรรมการ
กําหนดสีของภาพ การเขียนแบบขนาดเทาของจริงในเชิงภาพซอน ภาพตัด ภาพแยกชิ้นสวน (Assembly  
Drawing) 
 
2106-2416 เคร่ืองจักรกลงานไม 3 (6) 
  Woodworking Machine  
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถใชเครื่องจักรกลงานไม ประเภทงานไส ตัด เจาะ เลื่อย กลึง ขัดตกแตงผิวทําบัว ทํา
ค้ิว งานปดขอบ 

2. เพื่อใหสามารถทําช้ินสวนตางๆ ของเครื่องเรือน โดยใชเครื่องจักรกลไดอยางเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความมีระเบียบวินัย ประณีต รอบคอบและมีความปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการการทํางานของเครื่องจักรกลงานไม 
2. ใชเครื่องจักรกลงานไม ประเภทไสงานเครื่องเรือน 
3. ใชเครื่องจักรกลงานไม ประเภทตัดงานเครื่องเรือน 
4. ใชเครื่องจักรกลงานไม ประเภทเจาะงานเครื่องเรือน 
5. ใชเครื่องจักรกลงานไม ประเภทเลื่อยงานเครื่องเรือน 
6. ใชเครื่องจักรกลงานไม ประเภทกลึงงานเครื่องเรือน 
7. ใชเครื่องจักรกลงานไม ประเภทขัดงานเครื่องเรือน 
8. ใชเครื่องจักรกลงานไม ประเภทขึ้นรูปลายงานเครื่องเรือน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องจักรกลงานไม ประเภทงานไส ตัด เจาะ เลื่อย กลึง ขัดตกแตงผิว 
ทําบัว ทําค้ิว และงานปดขอบของชิ้นสวนเครื่องเรือนเพื่อประกอบเปนผลิตภัณฑเครื่องเรอืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
2106-2417 งานผลิตเครื่องเรือน 3 (6) 
  Furniture Production 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวางแผนการผลิตจากรูปแบบของเครื่องเรือนลอยตัว 
2. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องมือกล และเครื่องจักรกลงานไม

ในการผลิตเครื่องเรือน 
3. เพื่อใหสามารถผลิตเครื่องเรือนลอยตัวตามกระบวนการผลิตไดอยางถูกตอง 
4. เพื่อใหมีทัศนคติท่ีดีตอการรักษามาตรฐานการผลิตเครื่องเรือน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการวางแผนการผลิตเครื่องเรือนลอยตัว 
2. เลือกใชวัสดุ อุปกรณสําหรับงานเครื่องเรือนลอยตัว 
3. จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องมือกล เครื่องจักรกลงานไม งานเครื่องเรือนลอยตัว 
4. ใชเครื่องมือ เครื่องมือกล เครื่องจักรกลงานไม งานเครื่องเรือนลอยตัว 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน แยกรายการวัสดุ อุปกรณ จากแบบเครื่องเรือนการจัดเตรียม
เครื่องมือ เครื่องมือกล เครื่องจักรกลงานไม ตามกระบวนการผลิตไดอยางถูกตองเนนการผลิตเครื่องเรือน
ลอยตัว โตะ เกาอี้ ช้ันวางของ 
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2106-2418 วัสดุ-อุปกรณอตุสาหกรรมเครื่องเรือน 2 (2) 
  Materials and Equipment of Furniture Industry 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับชนิด ขนาด และคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณสําหรับงานอุตสาหกรรม
เครื่องเรือน 

2. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการเลือกใชวัสดุอุปกรณท่ีใชกับงานไมจริง วัสดุแผนเรียบชนิดตางๆ 
สําหรับงานอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไดอยางเหมาะสมดีมีคุณภาพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจองคประกอบของวัสดุ อุปกรณสําหรับงานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 
2. วิธีการเลือกวัสดุ ใชกับงานไมจริงและไมแผนเรียบไดอยางเหมาะสม 
3. วิธีการเลือกใชอุปกรณใชกับงานไมจริงและงานไมแผนเรียบไดอยางเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับชนิด ขนาด และคุณสมบัติของวัสดุปดผิว วัสดุเช่ือมประสานและอุปกรณยึดเหนี่ยว 
และอุปกรณถอดประกอบ ใชกับงานไมจริงวัสดุแผนเรียบชนิดตางๆ สําหรับงาน อุตสาหกรรมเครื่องเรือน 
 
2106-2419 เคร่ืองเรือนถอดประกอบ 2 (4) 
  Furniture Knock Down 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการการทํางาน และองคประกอบที่สําคัญเกี่ยวกับงานเครื่องเรือนถอด
ประกอบ 

2. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางวัสดุ อุปกรณ ขอตอ (fitting) ของงานเครื่องเรือนถอด
ประกอบ 

3. เพื่อใหสามารถผลิตเครื่องเรือนถอดประกอบตางๆ ตามขบวนการผลิต 
4. เพื่อใหมีทัศนคติตอท่ีดีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเครื่องเรือนถอดประกอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและองคประกอบของงานเครื่องเรือนถอดประกอบ 
2. เลือกใชวัสดุสําหรับงานเครื่องเรือนถอดประกอบ 
3. เลือกใชอุปกรณสําหรับงานเครื่องเรือนถอดประกอบ 
4. ทําเครื่องเรือนถอดประกอบตาง ๆ เชน ตู ช้ัน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเครื่องเรือนถอดประกอบตางๆ โครงสราง วัสดุ อุปกรณตางๆ ขอตอ (fitting) 
วิธีการสราง ประกอบ ทําสี การบรรจุ และเทคนิคของการผลิตจํานวนมาก 
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2106-2420 เทคนิคการทํางานไมดวยเคร่ืองมือกล 2 (4) 
   
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติของเครื่องมือ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจการทํางานและเทคนิคการใชเครื่องมือกล 
3. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือประเภทงานตัด ไส เจาะ ขัด ข้ึนรูปลาย สําหรับงานเครื่องเรือนและ

ตกแตงภายใน 
4. เพื่อใหสามารถถอดเปลี่ยน การลับแตงคม การประกอบติดตั้ง การปรับเครื่องมือกล 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจองคประกอบและหลักการทํางานของเครื่องมือกลเบื้องตน 
2. ปรับตั้งใชและบํารุงรักษาเครื่องมือตัดงานไม 
3. ปรับตั้งใชและบํารุงเครื่องมือไสงานไม 
4. ปรับตั้งใชและบํารุงรักษาเครื่องมือเจาะงานไม 
5. ปรับตั้งใชและบํารุงรักษาเครื่องมือขัดงานไม 
6. ปรับตั้งใชและบํารุงรักษาเครื่องมือข้ึนรูปลายงานไม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติในการทํางาน การถอดเปลี่ยน การลับแตงคม การ
ประกอบการติดตั้ง การปรับ กฎความปลอดภัยและเทคนิคการใชเครื่องมือกลประเภทงาน ตัด ไส เจาะ ขัด ข้ึน
รูปลาย ในการปฏิบัติงาน เครื่องเรือนและตกแตงภายใน 
 
2106-2421 เทคนิคเคร่ืองเรือน 2 (2) 
  Furniture Technical 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ เทคนิคการใชเครื่องมือ เครื่องมือกล เครื่องจักรกลงานไม 
2. เพื่อใหมีความเขาใจเทคนิคการสรางชิ้นสวนเครื่องเรือน การเขาเดือยรูปแบบตางๆ การทําบานตู 

สิ้นชัก 
3. เพื่อใหมีความเขาใจเทคนิคการประกอบติดตั้งอุปกรณเครื่องเรือน บานพับรูปแบบตางๆ ราง

ลิ้นชักและอุปกรณน็อกดาวน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจถึงเทคนิคการใชเครื่องมือ เครื่องมือกล  เครื่องจักรกลงานไมอยางเหมาะสมและถูกตอง 
2. วิธีใชเครื่องมือ เครื่องมือกล รวมท้ังการเก็บและบํารุงรักษา 
3. เทคนิค และกรรมวิธีการสรางชิ้นสวนเครื่องเรือน การเขาเดือยรูปแบบตาง ๆ การทํางานประตู ตู 

ลิ้นชัก รูปแบบตาง ๆ 
4. เทคนิค และกรรมวิธีในการติดตั้งอุปกรณงานเครื่องเรือน เชนบานพับ ราวลิ้นชัก ไดอยางถูกตอง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการใชเครื่องมือ เครื่องมือกล เครื่องจักรกลงานไม เทคนิคการสรางชิ้นสวน
เครื่องเรือน เทคนิคการประกอบติดตั้งอุปกรณเครื่องเรือนรูปแบบตางๆ ไดอยางถูกตอง 
 
2106-2422 การผลิตผลิตภัณฑไม 2 (4) 
  Wood Production 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวางแผนการผลิตจากรูปแบบของผลิตภัณฑไม กรอบรูป แจกัน ของ
เลนเด็กของใชในครัว 

2. เพื่อใหมีความเขาใจการใชเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลงานไมเพื่อผลิตผลิตภัณฑไม 
3. เพื่อใหสามารถผลิต ผลิตภัณฑไมตามขบวนการผลิตไดอยางถูกตอง 
4. มีทัศนคติท่ีดีตอการรักษามาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑไม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจถึงหลักการผลิต ผลิตภัณฑไมเบื้องตน 
2. ใชเครื่องมือ เครื่องกลและเครื่องจักรกลเบื้องตน 
3. ทําผลิตภัณฑไมตามขบวนการผลิต เชน กรอบรูป กรอบกระจก  ไมพื้น 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนแยกรายการวัสดุ อุปกรณ จากแบบผลิตภัณฑไม การจัดเตรียม
เครื่องมือ เครื่องกล เครื่องจักรกลงานไม ตามขบวนการผลิตไดถูกตองเนนการผลิต ผลิตภัณฑไม  กรอบรูป 
แจกัน ของเลนเด็ก ของใชในครัว  
 
2106-2423 การตกแตงผิวเคร่ืองเรือน 2 (4) 
  Furniture Finishing 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุปดผิวชนิดตางๆ แผนไมบาง
แผนลามิเนท 

2. เพื่อใหมีความเขาใจเทคนิคการใชเครื่องมือและอุปกรณในการปดผิว 
3. เพื่อใหสามารถทํากรุ บุ วัสดุปดผิวเครื่องเรือนรูปแบบตางๆ ไดอยางถูกตอง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจองคประกอบของงานตกแตงผิวเครื่องเรือน 
2. เลือกใชวัสดุปดผิวชนิดตาง ๆ 
3. กรรมวิธีการปดผิวไดเหมาะสมกับงาน 
4. ใชเครื่องมือและอุปกรณการปดผิวสําหรับการตกแตงเครื่องเรือน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด ขนาด ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุปดผิวชนิดตางๆ การใชเครื่องมือ
อุปกรณในการกรุ บุ วัสดุปดผิวเครื่องเรือนรูปแบบตางๆ ไดอยางถูกตอง 
 
2106-2424 งานบุนวม 2 (4) 
  Upholster 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชเครื่องมือ จักรเย็บผา วัสดุอุปกรณ  การบํารุงรักษา 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการบุนวม การออกแบบ ตัดแบบ ทําเบาะ รูปตางๆ เย็บตั้ง ลับตะเข็บ 

การยึดเหนียว และประกอบติดตั้ง งานบุนวมเขากับชนิด เครื่องเรือนแบบตางๆ 
3. มีทัศนคติท่ีดีตอการรักษามาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑไม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการใชวัสดุ อุปกรณเครื่องมือ เครื่องจักรในงานบุนวม 
2. วิธีใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องจักรทุกชนิดในงานบุนวม 
3. จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุ อุปกรณไดเหมาะสมกับงานบุนวม 
4. ใชเครื่องมือและเครื่องจักรทุกชนิดในงานบุนวม 
5. ประกอบและติดตั้งวัสดุและอุปกรณงานบุนวมอยางงาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ การบํารุงรักษา ข้ันตอนการบุนวม การออกแบบ ตัด
แบบ ทําเบาะ รูปตางๆ เย็บค้ิว ลับตะเข็ม การยึดเหนียว การประกอบและติดตั้งเครื่องเรือนบุนวมอยางงาย 
 
2106-2425 การผึ่งอบไม และการรักษาเนื้อไม 2 (2) 
   
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจวิวัฒนาการ การทําใหไมแหง การผึ่งการอบไม คุณสมบัติของไมชนิดตางๆที่
ใชทําเครื่องเรือน 

2. เพื่อใหมีความเขาใจการหาปริมาตรความชื้นการหดตัวตําหนิตางๆปจจัยท่ีทําใหไมเสื่อมคุณภาพ
และการรักษาเนื้อไม 

3. เพื่อใหมีความเขาใจการเลือกไมไปใชทําเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑไมไดอยางเหมาะสม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจวิวัฒนาการ การทําใหไมแหงและการรักษาเนื้อไม 
2. วิธีการผึงไมไดเหมาะสมกับงานไมเครื่องเรือน 
3. วิธีการอบไมไดเหมาะกับงานไมเครื่องเรือน 
4. รักษาเนื้อไม เลือกไมมาใชไดอยางเหมาะสมและถูกตองกับงาน 



 

สาขาวิชาการกอสราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 81 ~

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของไม การทําใหไมแหง การผึ่งอบไม คุณสมบัติของไมชนิดตางๆ การหา
ปริมาตร ความชื้น การหดตัว ตําหนิของไมท่ีทําใหไมเสื่อมคุณภาพ การรักษาเนื้อไม การเลือกไมเพื่อนําไปทํา
เครื่องเรือนและผลิตภัณฑไมไดอยางเหมาะสม 
 
2106-2426 วัสดุตกแตงภายใน 2 (2) 
  Decorate Materials  
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจําแนกชนิด ขนาด ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุท่ีใชในงาน
ตกแตงภายใน 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเก็บดูแลรักษา วัสดุ อุปกรณ ในงานตกแตงภายใน 
3. เพื่อใหสามารถเลือกใชวัสดุอุปกรณประเภทวัสดุแผน วัสดุสังเคราะห วัสดุเรียบประสานวัสดุ

ตกแตงในงานตกแตงภายในไดถูกตองและเหมาะสม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการการใชวัสดุ เพื่อใหงานตกแตงภายในไดอยางเหมาะสม 
2. ชนิด ขนาดลักษณะของวัสดุรวมท้ังการเลือกประเภทของวัสดุใชในงานวัสดุตกแตงภายใน โดย

ละเอียดตามมาตรฐาน 
3. รูคุณสมบัติของวัสดุ ในการตกแตงภายในไดอยางถูกตอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการจําแนกชนิด ขนาด ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุท่ีใชในงานตกแตงภายใน การเก็บ
ดูแลรักษา วัสดุ อุปกรณประเภท วัสดุแผน วัสดุสังเคราะหวัสดุเช่ือมประสาน วัสดุตกแตง การเลือกใชกับงาน
ตกแตงภายในไดอยางเหมาะสม 
 
2106-2427 หลักการออกแบบกายวิภาคเบื้องตน 2 (2) 
  Basic Ergonomics Design Concepts 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการกําหนดขนาด สัดสวยมนุษย และอิริยาบถตางๆ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจความสัมพันธระหวางสัดสวนมนุษยและอิริยาบถตางๆ กับสิ่งแวดลอม 
3. เพื่อใหสามารถกําหนดขนาด สัดสวนมนุษย เพื่อนําไปใชในการออกแบบเครื่องเรือนและตกแตง

ภายในอยางเหมาะสม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ กําหนดขนาด สัดสวนมนุษย และอิริยาบถตาง ๆ 
2. เขาใจความสัมพันธระหวางสัดสวนมนุษย และอิริยาบถตาง ๆ กับสิ่งแวดลอม 
3. สามารถกําหนดขนาดสัดสวนมนุษย เพื่อนําไปใชในการออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการกําหนดสัดสวนมนุษย และอิริยาบถตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  นําไปใช
ในการออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายในไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 
2106-2428 การเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและทฤษฏีการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 
2. เพื่อใหมีความเขาใจและนําหลักการและทฤษฏีการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายในมาใช

ในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหสามารถเขียนแบบ รูปดาน รูปตัด รูปยอขยาย การกําหนดรายละเอียดแบบโครงสราง

เครื่องเรือนและแบบตกแตงภายใน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและทฤษฎีการเขียนแบบเครื่องเรือน และตกแตงภายในอยางถูกตอง 
2. เขียนแบบเครื่องเรือนในรูปแบบตาง ๆ ในการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 
3. เขียนแบบตกแตงภายใน ในรูปแบบตาง ๆ ในการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 
5. กําหนดรายละเอียดของแบบโครงสรางเครื่องเรือนไดอยางถูกตอง 
6. กําหนดรายละเอียดของแบบตกแตงภายในไดอยางถูกตอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่องเรือน รูปดาน รูปตัด รูปยอขยาย การกําหนด
รายละเอียดแบบโครงสรางเครื่องเรือนและแบบตกแตงภายใน โดยนําไปผลิตจริงได 
 
2106-2429 การออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 3 (6) 
   
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการออกแบบเครื่องเรือน โดยเนนเครื่องเรือนรูปแบบตางๆ และ
เครื่องเรือนสมัยใหม 

2. เพื่อใหสามารถออกแบบเครื่องเรือนและเขียนรูปดาน รูปตัด ทัศนียภาพ ขยายแบบ ออกแบบได
อยางถูกตอง 

3. เพื่อใหสามารถจัดวางเครื่องเรือนภายในบานพักอาศัย พรอมการตกแตงภายใน 
4. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและเทคนิคการลงสี  ในงานตกแตงภายใน 
5. เพื่อใหสามารถนําหลักการออกแบบเครื่องเรือน และตกแตงภายในไปใชจริงไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการวิธีการออกแบบเครื่องเรือน และตกแตงภายใน 
2. ออกแบบเครื่องเรือน และตกแตงภายใน รูปแบบตาง ๆ และสมัยใหม 
3. จัดวางเครื่องเรือน ตกแตงภายใน บานพักอาศัย 
4. เขียนรูปแปลน  รูปดาน  รูปตัด รูปขยาย  ทัศนียภาพ 1 จุด 2 จุด 
5. ลงสีดวยเทคนิคตาง ๆ ในแบบเครื่องเรือน  และแบบตกแตงภายใน เพื่อนําเสนอผลงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ วิธีการออกแบบเครื่องเรือนและออกแบบตกแตงภายใน โดยเนนเครื่องเรือนรูปแบบ
ตางๆ เครื่องเรือนสมัยใหม รูปดาน รูปตัด ทัศนียภาพ ขยายแบบออกแบบการจัดวางเครื่องเรือนภายในบานพัก
อาศัย พรอมการตกแตงภายใน การลงสีดวยเทคนิคตางๆ นําหลักการที่ไดเรียน ไปใชใหเกิดทักษะความชํานาญ 
 
2106-2430 งานตกแตงภายใน 3 (6) 
  Decorate 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวางแผน จัดแยกรายการจากแบบตกแตงภายใน อาคารบาน พักอาศัย 
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชวัสดุ อปุกรณในการตกแตงภายในไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือ เครื่องมอืกล เครือ่งจักรกลงานไม สรางและประกอบเครื่องเรอืนใน

งานตกแตงภายใน 
4. เพื่อใหสามารถทําหุนจําลอง การจัดเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการวางแผน จัดแยกรายการจากแบบตกแตงภายในอาคารบานพักอาศัย 
2. ใชวัสดุ อุปกรณในการตกแตงภายในไดอยางถูกตอง 
3. ทําหุนจําลอง การจัดเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 
4. ใชเครื่องมือ เครื่องมือกล เครื่องจักรกลงานไม สรางและประกอบเครื่องเรือนในงานพื้น  ผนัง  

เพดาน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน จัดแยกรายการจากแบบตกแตงภายในอาคารบานพักอาศัยใน
การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครือ่งมือ เครื่องมอืกล เครือ่งจักรกลงานไม เพื่อสรางและประกอบเครื่องเรอืนการทํา
หุนจําลอง ในงานตกแตงภายในไดอยางถูกตอง 
 
2106-2431 งานเครื่องเรือนติดผนังและผนังกั้นหอง 3 (6) 
  Wall Cabinet and Wall Put Up a Partition 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจําแนกรูปแบบ โครงสรางเครื่องเรือนติดผนังชนิดตางๆ 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545 

~ 84 ~

2. เพื่อใหสามารถเลือกใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับเครื่องเรือนและผนังชนิดตางๆ 
3. เพื่อใหสามารถทําหุนจําลองเครื่องเรือนติดผนังและทําเครื่องเรือนติดผนัง 
4. เพื่อใหสามารถนําความรูและทักษะในงานเครื่องเรือนติดผนังไปประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการจําแนกรูปแบบ  โครงสรางเครื่องเรือน ตัดผนัง  (Built – In) และโครงสรางผนัง

กั้นหอง ประเภทตาง ๆ 
2. ใชวัสดุ อุปกรณใหเหมาะสมกับเครื่องเรือนติดผนัง  (Built – In)  และผนังชนิดตาง ๆ 
3. ทําเครื่องเรือนติดผนัง  (Built – In)  และผนังประเภทตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบของเครื่องเรือนติดผนัง จากรูปแบบและโครงสรางเครื่องเรือนวัสดุ
อุปกรณท่ีใชการยึดติดกับผนัง ชนิดและโครงสรางของผนังประเภทตางๆ การทําหุนจําลองและทํางานจริงได 
 
2106-2432 เทคนิคการตกแตงภายใน 2 (4) 
  Decorate Technical 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดวางผังเครื่องเรือน และตกแตงภายในอาคารบานพักอาศัย 
2. เพื่อใหมีความเขาใจ การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ การตกแตงภายใน และการจัดโครงสีภายใน

อาคารบานพักอาศัย 
3. เพื่อใหมีความเขาใจเทคนิคการประกอบติดตั้งวัสดุ อุปกรณตกแตงภายใน วอลเปเปอร  ผามาน 

ผนังเบา ผนังเพดาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการการจัดวางผังเครื่องเรือน และตกแตงภายในอาคารบานพักอาศัย 
2. เลือกใชวัสดุ และอุปกรณสําหรับการตกแตงภายในอาคารบานพักอาศัย 
3. จัดเตรียมและวางแผนการตกแตงภายในอาคารบานพักอาศัย 
4. ติดตั้งวัสดุ และอุปกรณสําหรับการตกแตงภายในอาคารบานพักอาศัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ จัดวางผังเครื่องเรือน การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ การจัดโครงสี
เทคนิคการประกอบติดตั้งวัสดุ อุปกรณตกแตงภายในอาคารบานพักอาศัย วอลเปเปอร ผามาน  ผนังเบา  ฝา
เพดาน 
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2106-2433 องคประกอบการตกแตงภายใน 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจองคประกอบ  หลักการออกแบบ  กายวิภาคที่เกี่ยวของ  กับการออกแบบ
ตกแตงภายใน 

2. เพื่อใหมีความเขาใจจิตวิทยาการรับรู  ของมนุษยและกิจกรรมของผูอยูอาศัยกลุมยอยในอาคาร
บานพักอาศัย 

3. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการ  นําเสนอความคิด เพื่อสื่อผลงานใหผูอื่นสามารถเขาใจได 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจองคประกอบการตกแตงภายในไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 
2. เขาใจจัดวิทยาการรับรูของมนุษยและกิจกรรมของผูพักอาศัย 
3. การออกแบบกายวิภาคที่เกี่ยวของกับการออกแบบไดอยางถูกตอง 
4. การนําเสนอความคิด เพื่อสื่อผลงานใหผูอื่นสามารถเขาใจได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาทฤษฎีองคประกอบการออกแบบ หลักการออกแบบกายวิภาคที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
ภายใน จิตวิทยาการรับรูของมนุษย และกิจกรรมของผูอยูพักอาศัยกลุมยอยในอาคารบานพักอาศัยวิธีการ
นําเสนอความคิดเพื่อสื่อผลงานใหผูอื่นสามารถเขาใจได 
 
2106-2434 เรขาคณิตและการสเก็ตซภาพ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจการเขียนเสนรอบนอก การเขียนภาพโครงสรางใหไดสัดสวนที่ถูกตองมี
ความชํานาญและแมนยํา 

2. เพื่อใหมีความเขาใจการใหแสงเงา  สีของวัตถุตางๆ ท่ีถูกตองตามธรรมชาติ 
3. เพื่อใหมีความเขาใจเทคนิคการใชดินสอ พูกัน 
4. เพื่อใหสามารถเขียนภาพโครงสรางเสนรอบนอก แสงเงา สีของวัสดุตางๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจถึงหลักการเขียนเรขาคณิตและการสเก็ตซภาพอยางเหมาะสมถูกตอง 
2. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ ในการเขียนเสนรอบนอกและสัดสวนโครงสรางใหเหมาะกับ

งาน 
3. เขียนเสนรอบนอก และเขียนภาพโครงสรางใหไดสัดสวนและถูกวิธี 
4. ใหแสงเงาและสีของวัตถุไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนเสนรอบนอก เพื่อใหเกิดความชํานาญและแมนยํา การเขียนภาพ
โครงสรางใหไดสัดสวนที่ถูกตอง และการศึกษาการใหแสงเงา และสีของวัตถุตางๆที่ถูกตองตามธรรมชาติ
รวมท้ังการใชเทคนิคตางๆ  ดินสอ พูกัน 
 
2106-2435 ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 2 (4) 
   
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจแนวทาง ข้ันตอนการออกแบบพื้นที่ใชสอยภายในอาคารบานพักอาศัย 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบเขียนแบบตกแตง พื้น ผนัง ผาเพดานและเครื่องเรือนติดตั้งในที่ 
3. เพื่อใหสามารถตกแตงแบบผังพื้น รูปดาน รูปตัด รูปขยาย ทัศนียภาพ 1 จุด 2 จุด ท้ังภายในและ

ภายนอกของบานพักอาศัยขนาดเล็กและการนําเสนอผลงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและขั้นตอนการออกแบบพื้นที่ใชสอยภายในอาคารบานพักอาศัย 
2. ออกแบบพื้นที่ใชสอย ผนัง  ฝา  เพดานและเครื่องเรือนติดตั้งในที่ไดอยางสมดุลยและเหมาะสม 
3. เขียนแบบรูปแบบตาง ๆ ทัศนียภาพ 1 จุด 2 จุด ในงานออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 
4. นําเสนอผลงานของการออกแบบเขียนแบบหองตาง ๆ ของบานพักอาศัยขนาดเล็ก  ของงาน

ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางขั้นตอนการออกแบบพื้นที่ใชสอย ผนัง ผาเพดาน เครื่องเรือนติดตั้ง
ในที่ การตกแตงแบบผังพื้น รูปดาน รูปตัด รูปขยาย ทัศนียภาพ 1 จุด 2 จุด ภายในหองตางๆ ของบานพักอาศัย
ขนาดเล็ก และการนําเสนอผลงาน 
 
2106-2436 คอมพิวเตอรสําหรับตกแตงภายใน 2 (4) 
  Computer Aided Interior Design 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนิยมใชในปจจุบัน ในงานออกแบบ
ตกแตงภายใน 

2. เพื่อใหมีความเขาใจงาน ดานการออกแบบตกแตงภายในดวยคอมพิวเตอร 
3. เพื่อใหสามารถฝกหัดการออกแบบ เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร โดยศึกษาขอมูลจากโปรแกรม

สําเร็จรูปไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจองคประกอบของคอมพิวเตอรสําหรับตกแตงภายใน 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานออกแบบตกแตงภายใน 
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3. ออกแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูปงานตกแตงภายใน 
4. เขียนแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูปงานตกแตงภายใน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาโครงสรางและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  ท่ีนิยมใชในปจจุบัน  ดานงานออกแบบงานตกแตง
ภายใน ฝกหัดการออกแบบ เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร โดยศึกษาขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
2106-2437 ศิลปไทยพ้ืนฐาน 2 (2) 
  Basic Thai Art 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจประวัติของลายไทย หมวดแมแบบ การเขียนลวดลาย การออกแบบลายไทย
แบบตางๆ 

2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบ ออกแบบลวดลายไทยแบบตางๆ 
3. เพื่อใหสามารถนําแบบลวดลายไทยแบบตางๆ มาประยุกตใชกับงานออกแบบเครื่องเรือนและ

ตกแตงภายใน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจองคประกอบของงานศิลปไทยอยางมีระบบแบบแผน 
2. ความสําคัญและประโยชนของลายไทยแบบตาง ๆ ท่ีประยุกตใชกับงานออกแบบเครื่องเรือน 
3. ความสําคัญและประโยชนของลายไทยแบบตาง ๆ ท่ีประยุกตใชกับงานออกแบบตกแตงภายใน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของลายไทย หมวดแมแบบ การเขียนแบบ ออกแบบลวดลาย
ไทยแบบตางๆ และนําไปประยุกตใชกับงานออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 
 
2106-2438 การติดต้ังประตู หนาตางและตกแตงบันได 2 (4) 
  Door, Window Fixtures and Stair Decorate 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ  โครงสรางของประตู  หนาตาง  บันไดรูปแบบตางๆ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจ  ชนิดของขอตอ  ท่ีนํามาใชกับประตู  หนาตาง  บันได 
3. เพื่อใหสามารถ  การคํานวณ  บันได  แบบตาง ๆ อยางงาย 
4. เพื่อใหมีความเขาใจ  การติดตั้งประตู  หนาตาง  ตกแตงบันได 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจถึงหลักการติดตั้งประตู  หนาตาง และตกแตงบันได 
2. อานแบบและคํานวณบันไดแบบตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
3. ติดตั้งประตู  หนาตาง ตกแตงบันไดไดอยางถูกตองและใชงานได 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาโครงสรางของ ประตู หนาตาง บันได ชนิดของขอตอ การคํานวณบันไดแบบตางๆอยางงาย  
การติดตั้งประตูหนาตาง  และตกแตงบันได 
 
2106-2439 หุนจําลอง 2 (2) 
  Model 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ  ประเภทของหุนจําลอง  ประเภทตางๆ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจ  ถึงการใชวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือการทําหุนจําลอง 
3. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการ คํานวณหาขนาด สวนประกอบตางๆ (elements) ของอาคารและงาน

เครื่องเรือนตกแตงภายใน 
4. เพื่อใหสามารถทําหุนจําลองงานเครื่องเรือนไดสัดสวน  ถูกตองประณีต สวยงาม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจถึงหลักการการทําหุนจําลอง  ไดอยางเหมาะสม 
2. คํานวณหาขนาดสวนประกอบตาง ๆ ของอาคารไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 
3. คํานวณขนาดสัดสวน ของเครื่องเรือนในการทําหุนจําลอง ไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 
4. การนําวัสดุอุปกรณมาทําหุนจําลองไดอยางเหมาะสม 
5. ทําหุนจําลองของเครื่องเรือนรูปแบบตาง ๆ ไดอยางเรียบรอยและถูกตอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประเภทหุนจําลอง วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือการทําหุนจําลอง การคํานวณหาขนาด  
สวนประกอบตางๆ (elements) ของอาคารปฏิบัติการทําหุนจําลองงานเครื่องเรือนเพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ
ในวัสดุ อุปกรณ  การทําหุนจําลองและมีทักษะการทําหุนจําลอง 
 
2106-2440 งานไมบางฝงลายและการอัดดดัโคง 2 (4) 
  Inlay and Veneer Bending 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชงานบางฝงลายและการ
อัดดัดโคง 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน และองคประกอบที่สําคัญเกี่ยวกับงานไมบางฝงลายและการ
อัดดัดโคง 

3. เพื่อใหสามารถทําการตกแตงงานเครื่องเรือนดวยไมบางผังลายและการอัดดัดโคงข้ึนรูปใหเปน
ผลิตภัณฑอยางงาย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. องคประกอบของงานไมบางฝงลาย และการอัดดัดโคงอยางถูกตอง 
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2. ใชเครื่องมือและอุปกรณข้ันพื้นฐานในงานไมบางฝงลายไดอยางเหมาะสม 
3. ใชเครื่องมือ และอุปกรณข้ันพื้นฐาน ในงานอัดดัดโคงไดอยางเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุท่ีใชกับงานไมบางฝงลายและการอัดดับโคงรวมทั้ง
องคประกอบที่สําคัญของการตกแตงเครื่องเรือนและการอัดดัดโคงข้ึนรูปใหเปนผลิตภัณฑ 
 
2106-2441 เคร่ืองเรือนทองถิ่น 2 (4) 
  Tradition Furniture 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจคุณสมบัติตางๆ ของวัสดุจากทองถิ่นในการทําเครื่องเรือนสวนประกอบ
เครื่องเรือน และผลิตภัณฑ 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในการทํางานโดยชางฝมือ และองคประกอบที่สําคัญของการใช
วัสดุจากทองถิ่น 

3. เพื่อใหมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ และมีความภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่น 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจถึงองคประกอบของเครื่องเรือนทองถิ่น 
2. เลือกใชวัสดุทองถิ่นใหเหมาะสมกับงานเครื่องเรือนตามภาคนั้น ๆ 
3. ใชวัสดุทองถิ่นเพื่อการทําเครื่องเรือนสวนประกอบเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบ ภูมิปญญา วัสดุ ของเครื่องเรือนทองถิ่นของในภาคนั้นๆ ประวัติความเปนมาตลอดจน
วิธีการทํา การเก็บรักษา การประยุกตและการพัฒนา ใชในการทําเครื่องเรือน สวนประกอบเครื่องเรือนและ
ผลิตภัณฑ 
 
2106-2442 ระบบทอและสขุภัณฑ 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชการบํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณงานทอ สุขภัณฑ 
2. เพื่อใหมีความสามารถประกอบ ติดตั้งทอ สุขภัณฑ และอุปกรณ 
3. เพื่อใหมีเจตคติ  มีความรับผิดขอบ  และจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการใชเครื่องมืออุปกรณงานทอ และสุขภัณฑ 
2. วิธีใชและบํารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณทอและสุขภัณฑ 
3. วิธีประกอบติดตั้งระบบทอน้ํา ในอาคารที่พักอาศัย 
4. การทําสอบงานทอสําหรับอาคารพักอาศัย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการใชการบํารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ งานทอระบบสุขภัณฑ 
ข้ันตอนวิธีการประกอบติดตั้ง ทอน้ําใช ทอระบายน้ําท้ิง ทอโสโครก ทอระบายอากาศ สุขภัณฑ และอุปกรณ
การทดสอบงานทอ สําหรับอาคารพักอาศัย 
 
2106-2443 งานเชื่อมเบ้ืองตน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการใชและบํารุงรักษาเครื่องมืองานเชื่อม 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการเตรียมงาน วิธีเชื่อมแบบตางๆ 
3. เพื่อใหมีเจตคติ มีความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการใช และการบํารุงรักษาเครื่องมืองานเชื่อม 
2. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณใหเหมาะสมกับงานเชื่อม 
3. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อมแกสและไฟฟา 
4. เชื่อมรอยตอแบบตาง ๆ ในงานเชื่อม 
5. ซอมรอยตอแบบตาง ๆ ในการเชื่อม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชและบํารุงรักษาเครื่องมืองานเชื่อม อุปกรณการเชื่อมลักษณะการตอ
รอยเชื่อมแบบตางๆ วิธีการเตรียมงาน และตัดท่ีถูกตอง ความปลอดภัยในการเชื่อม การเชื่อมแกส และไฟฟา 
 
2106-2444 งานอะลูมเินียม 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชเครื่องมือ อุปกรณและอะลูมิเนียมหนาตัดชนิดตางๆ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจ ในการประกอบการเขามุม การชน การยึดเหนี่ยว ประกอบติดตั้งงาน

อะลูมิเนียม และรูปแบบของงานเครื่องเรือนอะลูมิเนียม 
3. เพื่อใหสามารถประกอบ ติดตั้งงานอะลูมิเนียม และงานเครื่องเรือนอะลูมิเนียมอยางงาย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการการใชเครื่องมืออุปกรณ และอลูมิเนียมหนาตัดชนิดตาง ๆ 
2. จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณงานอลูมิเนียม 
3. จัดเตรียมอะลูมิเนียมหนาตัดชนิดตาง ๆ งานเครื่องเรือนอะลูมิเนียม 
4. ใชเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชงานอะลูมิเนียมเครื่องเรือน 
5. ประกอบและติดตั้งอุปกรณและอะลูมิเนียมหนาตัด งานอะลูมเินียมเครื่องเรือน 



 

สาขาวิชาการกอสราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 91 ~

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือและอุปกรณ ขนาดอะลูมิเนียมหนาตัดชนิดตางๆ ในการ
ประกอบและติดตั้ง งานอะลูมิเนียม  การเขามุม เขาชน การยึดเหนี่ยว การใชเครื่องมือและอุปกรณประกอบ
ติดตั้งงานอะลูมิเนียม รูปแบบของงานอะลูมิเนียมเครื่องเรือน 
 
2106-2445 โครงสรางเบ้ืองตน 2 (2) 
  Fundamental of Structure 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับขอกําหนดตางๆ ของงานโครงสรางเบื้องตน 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การคํานวณและองคประกอบที่สําคัญเกี่ยวกับงานโครงสราง

เบื้องตน 
3. เพื่อใหมีความเขาใจคุณสมบัติตางๆ ของวัสดุ ในงานโครงสรางเบื้องตน 
4. เพื่อใหมีทัศนคติท่ีดีตอการระมัดระวัง  และการรักษามาตรฐานโครงสรางเบื้องตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจพฤติกรรมของโครงสรางในสวนของแรงและน้ําหนักบรรทุก 
2. คํานวณหาความเคนและความเครียด และความสัมพันธระหวางความเคนความเครียดแบบงาย ๆ 
3. คํานวณหาแรงปฏิกิริยา และเขียนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด แบบงาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการจําแนกชนิดของแรงหรือน้ําหนักบรรทุก จุดรองรับแบบตางๆ ทางดานโครงสรางหนวยแรง
ท่ีเกิดข้ึนในองคโครงสราง การเขียนแผนภูมิของแรงเฉือนและโมเมนต ความสัมพันธ ของหนวยแรงกับ
ความเครียด การตอและปดขององคโครงสรางเขาดวยกันอยางมีเสถียรสภาพ 
 
2106-2501 การสํารวจ  1 2 (4) 
  Surveying 1 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการสํารวจเบื้องตน มาตราสวนแผนที่ และการนําไปใชประโยชน 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการวัดระยะ และการใชเครื่องมือวัดระยะ 
3. เพื่อใหมีความสามารถในการรังวัดสามเหลี่ยมดวยโซ-เทป การเก็บรายละเอียด และการลงที่

หมาย 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความเรียบรอย รอบคอบ ถูกตองและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการสํารวจเบื้องตน 
2. วัดระยะดวยโซ - เทป 
3. สํารวจทําแผนที่ดวยโซ - เทป 
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4. ลงท่ีหมายแผนที่จากขอมูลสํารวจ 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของการสํารวจ มาตราสวนแผนที่ การวัดระยะดวย
เครื่องมือและอปุกรณชนิดตางๆ การวัดระยะโดยตรง การวัดระยะจําลอง การแกระยะเทป การรังวัด
สามเหลี่ยมดวยโซ การรังวัดเกบ็รายละเอียดดวยโซ-เทป เครื่องสองฉาก และการลงที่หมายแผนที่ 
 
2106-2502 การสํารวจ  2 2 (4) 
  Surveying 2 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในการใชโตะแผนที่ รายละเอียดและการทําแผนที่ดวยโตะแผนที่ 
การทําแผนที่ดวยเข็มทิศ 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการทําแผนที่ดวยโตะแผนที่ และการทําแผนที่ดวยเข็มทิศ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอย รอบคอบ ถูกตองปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทําแผนที่ดวยโตะแผนที่และเข็มทิศ 
2. สํารวจทําแผนที่ดวยโตะแผนที่ 
3. สํารวจทําแผนที่ดวยเข็มทิศ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสํารวจดวยโตะแผนที่ การใชโตะแผนที่ การรังวัดเก็บรายละเอียด 
และการทําแผนที่ดวยโตะแผนที่ ทฤษฎีของเข็มทิศ มุมทิศและมุม การคํานวณมุมทิศ และภาคของทิศ การใช
เข็มทิศ การรังวัดมุมทิศ การคํานวณ การตรวจสอบวงรอบเข็มทิศ การรังวัดเก็บรายละเอียดดวยเข็มทิศ และการ
ลงท่ีหมายแผนที่ 
 
2106-2503 การสํารวจ  3 2 (4) 
  Surveying 3 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชและการบํารุงรักษากลองวัดมุม การตรวจสอบและปรับแกกลอง
วัดมุม การใชเครื่องวัดระยะ (Tachometry) 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการใชและการบํารุงรักษากลองวัดมุม การตรวจสอบและปรับแกกลอง
วัดมุม การรังวัดมุมราบ-มุมดิ่ง การทําวงรอบ การวางแนวเสนตรง เสนโคง การสรางเสนฉากและ
การวัดระยะ ดวยเครื่องวัดระยะ (Tachometry) 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความเรียบรอย รอบคอบ ถูกตองปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการใชกลองวัดมุม 
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2. รังวัดคามุมราบ - มุมดิ่งดวยกลองวัดมุม 
3. ทําวงรอบดวยกลองวัดมุม 
4. วางแนวเสนตรง-เสนโคง ดวยกลองวัดมุม 
5. ตรวจสอบและปรับแกกลองวัดมุมเบื้องตน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวัดมุมดวยกลองวัดมุม การวัดระยะดวยเครื่องวัดระยะ กลองวัดมุม 

สวนประกอบตางๆ ของกลองวัดมุม ลักษณะอันพึงประสงคของกลองวัดมุม กลองวัดมุมชนิดตางๆ และ
อุปกรณประกอบ การตรวจสอบ และปรับแกกลองวัดมุม การอานคาองศา การรังวัดมุมราบ-มุมดิ่ง การทํา
วงรอบเปด-ปด การตรวจสอบ และคํานวณวงรอบเปด-ปด การวางแนวเสนตรง เสนโคง และการสรางเสนฉาก 
การแกปญหาอุปสรรค ในการวัดมุม วัดระยะ การวัดระยะดวยเครื่องวัดระยะ (Tachometry) 
 
2106-2504 การสํารวจ  4 2 (4) 
  Surveying 4 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทําแผนที่ ดวยกลองวัดมุม การทําโครงขายสามเหลี่ยม การทํา
วงรอบระบบ ยู ที เอ็ม (UTM) 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการทําทําแผนที่ ดวยกลองวัดมุม การทําโครงขายสามเหลี่ยม การทํา
วงรอบระบบ ยู ที เอ็ม (UTM) 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความเรียบรอย รอบคอบ ถูกตองปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการสํารวจดวยกลองวัดมุมและคํานวณโครงขายสามเหลี่ยม 
2. สํารวจทําแผนที่ดวยกลองวัดมุม 
3. สํารวจและคํานวณโครงขายสามเหลี่ยม 
4. คํานวณวงรอบระบบ  UTM 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการในการสํารวจรังวัดเก็บรายละเอียดและทําแผนที่ดวยกลองวัดมุม 
การทําโครงขายสามเหลี่ยม การคํานวณปรับแกโครงขายสามเหลี่ยม ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบพิกัด ยู ที 
เอ็ม (UTM)  การคํานวณวงรอบระบบพิกัด ยู ที เอ็ม (UTM) 
 
2106-2505 คณิตศาสตรชาง  1 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการตรีโกณมิติ เลขยกกําลัง ลอการิทึมและกราฟ 
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2. เพื่อใหสามารถนําหลักการตรีโกณมิติ เลขยกกําลัง ลอการิทึมและกราฟมาประยุกตใชกับงาน
สํารวจ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวย ความรอบคอบ  และถูกตอง 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักตรีโกณมิติ และการประยุกตใช 
2. แกสมการเชิงเสน สมการกําลังสองดีเทอรมิแนนต 
3. คํานวณเลขยกกําลัง รากและกรณฑ 
4. แกสมการลอการิทึม  และสมการเอกซโพเนนเชียล 
5. หาพื้นที่ของรูปทรงตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของฟงกชันตรีโกณมิติของมุมตางๆ การใชตารางหาคาฟงกชันตรีโกณมิติ กฎ

ของไซน โคไซน สมการเชิงเสนหนึ่งตัวแปร สองตัวแปร สมการกําลังสอง ดีเทอรมิแนนต เลขยกกําลัง กฎของ
เลขยกกําลัง การบวก ลบ คูณ หารเลขยกกําลัง รากหรือกรณฑ การใชตารางหากรณฑท่ีสองและที่สาม 
ลอการิทึม ลอการิทึมสามัญ การหาคาโดยใชลอการิทึม สมการเลขชี้กําลัง และสมการลอการิทึม กราฟ การ
เขียนกราฟจากสมการ การแปลความหมายของกราฟ การหาพื้นที่รูปทรงตางๆ การแบงเสนตรงเปนหลายสวน
เทาๆ กัน การสรางรูปหลายเหลี่ยมชนิดตางๆ 
 
2106-2506 เรขาคณิตมีทรง 1 (1) 
  Coordinate Geometry 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของเสนตรงและระนาบ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของเสนขนาน และระนาบขนาน 
3. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของเสนตรงเฉ มุมสามมิติ 
4. เพื่อใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการศึกษาตอและงานสํารวจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจระบบเสนตรงและระนาบ 
2. คํานวณการตั้งฉากระหวางเสนตรงและระนาบ , ระนาบและระนาบ 
3. คํานวณเสนขนานและระนาบขนาน 
4. คํานวณเสนตรงเฉ และมุมสามมิติ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาลักษณะและสมบัติของเสนตรงและระนาบ การตั้งฉากกันระหวางเสนตรงและระนาบระนาบ
และระนาบ เสนขนานกัน และระนาบขนานกัน เสนตรงเฉ มุมสามมิติ 
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2106-2507 ตรีโกณมิติทรงกลม 2 (2) 
  Spherical Trigonometry 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับสามเหลี่ยมทรงกลมมุมฉาก สามเหลี่ยมทรงกลมดานฉากและ
สามเหลี่ยมทรงกลมเฉียง 

2. เพื่อใหมีความสามารถแกปญหาสามเหลี่ยมทรงกลมมุมฉาก สามเหลี่ยมทรงกลมดานฉาก  และ
สามเหลี่ยมทรงกลมเฉียง 

3. เพื่อใหมีความเขาใจปญหาเกี่ยวกับระบบเอียง  มุมสอบของเมอริเดียน 
4. เพื่อใหสามารถนําความรูไปประยุกต ใชในการศึกษาตอ 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ  และถูกตอง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของสามเหลี่ยมทรงกลม  รูปหลายเหลี่ยมทรงกลมและทรงกลมโลก 
2. คํานวณสามเหลี่ยมทรงกลมมุมฉาก  สามเหลี่ยมทรงกลมดานฉาก สามเหลี่ยมทรงกลมเฉียง 
3. คํานวณระนาบเอียงและมุมสอบของเมอริเดียน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  สามเหลี่ยมทรงกลม  รูปหลายเหลี่ยม  ทรงกลม  สามเหลี่ยมข้ัว  ทรงกลมโลก  
สามเหลี่ยมทรงกลมมุมฉาก สูตรสําหรับแกปญหาสามเหลี่ยมทรงกลมมุมฉาก สามเหลี่ยมดานฉาก กฎของเน
เบียร การแกปญหาสามเหลี่ยมมุมฉากและสามเหลี่ยมดานฉาก การแกปญหา สามเหลี่ยมทรงกลมเฉียง อนาโล
ยีของเดอลอมบม หรืออนาโลยีของเกาส การแกปญหาสามเหลี่ยมทรงกลมเฉียงดวยวิธีอื่นๆ ปญหาเกี่ยวกับ
ระนาบเอียง มุมสอบของเมอริเดียน 
 
2106-2508 การคํานวณแผนที่  1 2 (4) 
  Survey Computation 1 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับการคํานวณเนื้อท่ีและปริมาตรของ  รูปทรงตางๆ 
2. เพื่อใหมีทักษะ ในการคํานวณ และการใชเครื่องมือ หาเนื้อท่ี 
3. เพื่อใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและถูกตอง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจพื้นฐานการคํานวณแผนที่ 
2. คํานวณเนื้อท่ีของรูปเหลี่ยมตาง ๆ 
3. คํานวณปริมาตรรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ 
4. ใชเครื่องมือชวยในการหาเนื้อท่ี 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคํานวณแผนที่ การคํานวณเนื้อท่ีของรูปเหลี่ยมตาง การ
คํานวณปริมาตร  การนํากฎของ ไซน โคไซน แทนเจนต (Sine Cosine Tangent) มาประยุกตใชในการคํานวณ
แผนที่ การใชเครื่องมือชวยในการคํานวณพื้นที่ การคํานวณเนื้อท่ี โดยวิธีแบงเปนรูปเหลี่ยมหลายๆ รูป 
 
2106-2509 การคํานวณแผนที่  2 2 (4) 
  Survey Computation 2 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจ เกี่ยวกับการคํานวณเนื้อท่ีดวยวิธีตางๆ 
2. เพื่อใหมีทักษะในการคํานวณเนื้อท่ีโดยคาพิกัดฉาก 
3. เพื่อใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และถูกตอง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการคํานวณเนื้อท่ี และคาพิกัดวงรอบ 
2. คํานวณเนื้อท่ีจากระยะฉาก 
3. คํานวณเนื้อท่ีจากพิกัดฉาก 
4. คํานวณพิกัดวงรอบ 
5. คํานวณเนื้อท่ีโดยวิธี  DMD., DPD. 
6. คํานวณเนื้อท่ีจากหมุด  OFF - SET 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการคํานวณเนื้อท่ีจากตารางพิกัดฉาก การคํานวณเนื้อท่ีจากระยะฉาก การคํานวณเนื้อท่ี
จากพิกัดฉาก การคํานวณพิกัดของวงรอบ การคํานวณเนื้อท่ีโดยวิธี Double Meridian Distance (DMD) การ
คํานวณเนื้อท่ี โดยวิธี Double Parallel Distance (DPD) การคํานวณหาเนื้อท่ีจากหมุด off–set 
 
2106-2510 การเขียนแผนที่ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในการใชเครื่องมือเขียน การกําหนดมาตรสวนและจัดองคประกอบ 
การใชเครื่องหมายและสัญลักษณ การยอ-ขยายและจําลองแผนที่ 

2. เพื่อใหมีความสามารถ ในการใชเครื่องมือเขียน การกําหนดมาตรสวนและจัดองคประกอบ การ
ใชเครื่องหมายและสัญลักษณ การยอ ขยายและจําลองแผนที่ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเขียนแผนที่ 



 

สาขาวิชาการกอสราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 97 ~

2. เขียนและวางตัวอักษรในแผนที่ 
3. สรางมาตราสวนแผนที่ 
4. ยอ-ขยาย และจําลองแผนที่ โดยวิธีตาง ๆ 
5. ใชเครื่องมือหมายแทนความสูงของภูมิประเทศ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแผนที่ การใชเครื่องมือเขียนแผนท่ี การเขียนและการวาง
ตัวอักษรการใชมาตราสวน การใชสัญลักษณและสี การยอ ขยาย และจําลอง แผนที่โดยวิธีตางๆการเขียน
สวนประกอบตางๆ ของแผนที่การใชเครื่องหมายแทนความสูงของภูมิประเทศ 
 
2106-2511 การสํารวจดวยภาพถาย 2 (4) 
  Photogrammetry 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการสํารวจดวยภาพถาย การอานและแปลความหมายจาก
ภาพถาย 

2. เพื่อใหสามารถสํารวจดวยภาพถาย การอานและแปลความหมายจากภาพถาย 
3. เพื่อใหสามารถนําความรูไปประยุกต ใชในการประกอบอาชีพ และศึกษาตอ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการสํารวจดวยภาพถาย 
2. สรางหมุดบังคับทางพื้นดินสําหรับการสํารวจดวยภาพถาย 
3. ใชเครื่องมือดูภาพทรวงทรง – ภาพเหลี่ยม 
4. อานและแปลความหมายจากภาพถาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูท่ัวไปในการสํารวจดวยภาพถาย กลองถายภาพทางอากาศภาพถายดิ่ง 
หมุดหลักฐานทางพื้นดินสําหรับการสํารวจดวยภาพถาย การมองเห็นภาพทรวดทรง ภาพเหลื่อม และการจัด
ภาพเหลื่อม การอานและแปลความหมายจากภาพถาย 
 
2106-2512 การระดับ 1 2 (4) 
  Leveling 1 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการของการระดับ และการใชกลองระดับ การทําระดับ 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการทําระดับ และการแกปญหาอุปสรรคในการทํางาน 
3. เพื่อใหมีความสามารถในการหาความสูงของจุดตางๆ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอย รอบคอบ ถูกตองปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักเบื้องตนในการทําระดับ 
2. ทําระดับโดยวิธีทางตรง 
3. ทําระดับโดยวิธีทางออม 
4. แกปญหาอุปสรรคในการทําระดับ 
5. อธิบายสาเหตุความคลาดเคลื่อนในการทําระดับ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของการระดับ การใชกลองระดับประเภทตางๆ และอุปกรณการทํา
ระดับโดยตรง โดยออมแบบตางๆ การแกปญหาอุปสรรคในงานระดับ การทําระดับเพื่อหาความสูงตางของจุด 
มูลเหตุของความผิด และความคลาดเคลื่อนในงานระดับ 
 
2106-2513 การระดับ 2 2 (4) 
  Leveling 2 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความหลักการในการตรวจสอบ และปรับแกความคลาดเคลื่อนของกลองระดับ  
2. เพื่อใหมีความสามารถในการทําระดับขามลําน้ํา  การปรับแกความโคงของโลกและการหักเห

ของแสง 
3. เพื่อใหมีความสามารถในการสรางหมุดหลักฐาน การระดับ การทําวงรอบ และการปรับแกคา

ระดับเบื้องตน 
4. เพื่อใหมีความสามารถในการทําระดับหารูปตัดตามยาว – ตามขวาง 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความเรียบรอย รอบคอบ ถูกตองปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทําระดับ 
2. ตรวจสอบและปรับแกกลองระดับ 
3. สํารวจทําระดับเพื่อสรางหมุดหลักฐาน 
4. สํารวจทําระดับขามลําน้ํา 
5. สํารวจทําระดับตามแนวยาว 
6. สํารวจทําระดับตามแนวขวาง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบ และปรับแกความคลาดเคลื่อนของกลองระดับ  การทํา
ระดับขามลําน้ํา การปรับแกความโคงของโลกและการหักเหของแสง การทําระดับแบบสวนกลับ การสราง
หมุดหลักฐานการระดับ การตรวจสอบชั้นของงานระดับ การทําวงรอบในงานระดับ การปรับแกคาระดับ
เบื้องตน การทําระดับเพื่อหารูปตัดตามยาว ตามขวาง การลงที่หมาย และการนําไปใชประโยชน 
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2106-2514 การระดับ  3 2 (4) 
  Leveling 3 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ การหาเนื้อท่ีรูปตัด ความยาว ตามขวาง และการคํานวณปริมาตรดิน 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการทําระดับตรีโกณ 
3. เพื่อใหมีความสามารถในการทําระดับอยางละเอียด 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอย รอบคอบ ถูกตอง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการคํานวณปริมาตรและการทําระดับ 
2. คํานวณหาพื้นที่หนาตัด 
3. คํานวณหาปริมาตรงานดิน 
4. สํารวจทําระดับทางตรีโกณมิติ 
5. สํารวจทําโครงขายระดับ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการหาเนื้อท่ี รูปตัดตามยาว-ตามขวาง การคํานวณปริมาตรดินจากรูป
ตัด และวิธีอื่นๆ การทําระดับตรีโกณมิติ การทําระดับอยางละเอียด โครงขายการระดับการปรับแกระดับอยาง
ละเอียด 
 
2106-2515 การระดับ  4 2 (4) 
  Leveling 4 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในการสํารวจหาเสนชั้นความสูง การเขียนเสนชั้นความสูง และ
การใชประโยชนจากเสนชั้นความสูง 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการสํารวจหาเสนชั้นความสูง การเขียนเสนชั้นความสูง การสํารวจ
ทําแผนที่ภูมิประเทศ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอย  รอบคอบ  ถูกตองปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทําแผนที่ภูมิประเทศ 
2. สํารวจหาเสนชั้นความสูง 
3. สํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ 
4. ใชประโยชนจากแผนที่ภูมิประเทศ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการในการสํารวจหาเสนชั้นความสูง โดยวิธีตางๆ การเขียนเสนชั้น
ความสูง  การใชประโยชนจากเสนชั้นความสูง  การสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ 
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2106-2516 การคํานวณแผนที่  3 2 (4) 
Survey Computation 3 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคํานวณหาระยะและทิศทางจากพิกัดฉาก การคํานวณหาจุด

พิกัดฉากบนเสนตรง การคํานวณแบงแยกและปรับแนวเขตที่ดิน การคํานวณวงรอบระบบ ยู ที 
เอ็ม (UTM) 

2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาระยะและทิศทางจากพิกัดฉาก การคํานวณหาจุดพิกัดฉากบนเสนตรง 
การคํานวณแบงแยกและปรับแนวเขตที่ดิน การคํานวณวงรอบระบบ ยู ที เอ็ม 

3. เพื่อใหสามารถนําความรูประยุกตใชในการประกอบอาชีพชางสํารวจและการศึกษาตอ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ และถูกตอง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับระบบพิกัดฉาก 
2. คํานวณหาระยะทางและทิศทางจากพิกัดฉาก 
3. คํานวณหาคาพิกัดฉากบนแนวเสนตรง 
4. คํานวณแบงแยกเนื้อท่ี 
5. คํานวณวงรอบระบบ  UTM. 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคํานวณหาระยะและทิศทางจากพิกัดฉาก การคํานวณหาจุดพิกัดฉาก
บนเสนตรงเดียวกัน การคํานวณแบงแยกเนื้อท่ี การคํานวณปรับแนวเขต การคํานวณหาจุดพิกัดในกรณีอื่นๆ 
การคํานวณวงรอบในระบบ ยู ที เอ็ม 
 
2106-2517 การเขียนแบบสํารวจ  1 2 (4) 
  Survey Drawing 1 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการสรางตารางแผนที่ 
2. เพื่อใหสามารถลงที่หมายวงรอบและรายละเอียดแผนที่ 
3. เพื่อใหสามารถเขียนแบบงานทาง 
4. เพื่อใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจวิธีการสรางตารางแผนที่ และการเขียนภาพตัด 
2. ลงท่ีหมายแผนที่จากขอมูลสํารวจ 
3. เขียนภาพตัดตามยาว 
4. เขียนภาพตัดตามขวาง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางตารางแผนที่ (Grid) การลงที่หมาย วงรอบ และรายละเอียด 
โดยวิธีการตางๆ การเขียนภาพแปลนและภาพดานขาง (Plan & Profile) ภาพหนาตัด (Cross–Section) ของงาน
สํารวจเสนทาง 
 
2106-2518 การเขียนแบบสํารวจ  2 2 (4) 
  Survey Drawing 2 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในการเขียนเสนช้ันความสูง 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบงานโยธาและงานสํารวจอื่นๆ 
3. เพื่อใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเขียนแบบสํารวจ 
2. เขียนเสนชั้นความสูง 
3. เขียนแบบถนน สะพาน 
4. เขียนแบบคลองสงน้ํา 
5. เขียนแบบงานโยธา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนเสนชั้นความสูง การเขียนแบบถนน  สะพาน ทอ และ
สวนประกอบอื่นๆ การเขียนแบบคลองสงน้ํา แบบงานโยธา และสํารวจอื่นๆ 
 
2106-2519 ดาราศาสตรปฏิบัติ 2 (4) 
  Practical Astronomy 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบพิกัดดาราศาสตร สามเหลี่ยมดาราศาสตร ระบบเวลา 
2. เพื่อใหสามารถใชปฏิทินดาว การปรับแกความคลาดเคลื่อนในงานรังวัดทางดาราศาสตร 
3. เพื่อใหสามารถรังวัดทางดาราศาสตร โดยคํานวณหาอาซิมุธ จากการรังวัดดวงอาทิตย และดาว

เหนือ 
4. เพื่อใหสามารถนําความรูไปประยุกต ใชในการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัย ในการทํางาน ดวยความประณีต  รอบคอบ และถูกตอง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจระบบพิกัดดาราศาสตร สามเหลี่ยมดาราศาสตร 
2. คํานวณหาเวลาระบบตาง ๆ 
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3. รังวัดและคํานวณคาอาชิมุธ จากดวงอาทิตย 
4. รังวัดและคํานวณคาอาชิมุธ จากดาวเหนือ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูท่ัวไปในงานดาราศาสตร ระบบพิกัดดาราศาสตร สามเหลี่ยมดารา
ศาสตร ระบบเวลา ปฏิทินดาว การแกความคลาดเคลื่อนในงานรังวัดทางดาราศาสตร การรังวัดทางดาราศาสตร 
เพื่อคํานวณหาอาซิมุธ จากการรังวัดดวงอาทิตย  ดาวเหนือ 
 
2106-2520 การสํารวจเฉพาะแปลง 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการ ข้ันตอนการดําเนินการขอรังวัด 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการใชเครื่องมือสําหรับการลงที่หมายดวยวิธีการตางๆ 
3. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในการตรวจสอบการลงที่หมาย การรังวัดและทําแผนที่ดวย

เครื่องมือตางๆ 
4. เพื่อใหสามารถดําเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน การออกโฉนดหรือ

ตรวจสอบที่ดินทั้งตําบล การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การรังวัดทําแผนที่พิพาท ตาม
คําสั่งศาล 

5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และถูกตอง 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจกระบวนการออกเอกสารสิทธิท่ีดิน 
2. เขาใจกฎ - ระเบียบเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิท่ีดิน 
3. ลงท่ีหมายแผนที่จากขอมลูการรังวัด 
4. ตรวจสอบการลงที่หมาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสํารวจเฉพาะแปลง การใชเครื่องมือในการลงที่หมาย การลงที่หมาย
ดวยวิธีการตางๆ การตรวจสอบการลงที่ หมายหลักการรังวัด และทําแผนที่ดวยเครื่องมือตางๆ กฎ ระเบียบ 
คําสั่งตางๆ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรังวัด การรังวัดเกี่ยวกับการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน การออก
โฉนด หรือตรวจสอบที่ดินทั้งตําบล การรังวัดทําแผนที่พิพาท ตามคําสั่งศาล การขอรังวัด 
 
2106-2521 การสํารวจเสนทาง 2 (4) 
  Route Survey 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของระบบขนสงและทางหลวง การสํารวจเสนทางเบื้องตน 
2. เพื่อใหสามารถสํารวจเสนทางเบื้องตน 
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3. เพื่อใหสามารถคํานวณโคงราบแบบวงกลมและโคงตั้ง 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและขั้นตอนการสํารวจเสนทาง 
2. สํารวจวางแนวศูนยกลางทาง 
3. สํารวจเก็บรายละเอียดเพื่อการออกแบบทาง 
4. สํารวจวางโคงดิ่ง 
5. สํารวจวางโคงราบชนิดธรรมดา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบขนสงและทางหลวง มาตรฐานทางประเภทตางๆ ข้ันตอน
การสํารวจเสนทาง วิธีการสํารวจการกําหนดแนวศูนยกลางทางและเขตทาง งานระดับในงานสํารวจเสนทาง 
การเก็บรายละเอียดในเขตทาง การสํารวจการระบายน้ํา โคงราบแบบวงกลม  โคงตั้ง  การวางโคงวงกลม และ
โคงทางตั้ง  การยกโคง  การขยายโคง 
 
2106-2522 การสํารวจเพ่ือการกอสราง 2 (4) 
  Construction Survey 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสํารวจเพื่อการกอสราง 
2. เพื่อใหสามารถสํารวจเพื่อปรับพื้นที่ วางผัง หาระดับ วางทอระบายน้ํา การตรวจสอบการทรุดตัว

ของอาคาร 
3. เพื่อใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวย ความประณีต  รอบคอบ และถูกตอง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจขั้นตอนงานสํารวจเพื่อการกอสราง 
2. สํารวจเพื่อวางผังอาคาร 
3. สํารวจใหระดับในงานกอสราง 
4. สํารวจเพื่อตรวจสอบแนวดิ่ง - แนวราบของอาคาร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การสํารวจเพื่อการปรับพื้นที่การกอสราง การสํารวจเพื่อวางผัง การใหคาระดับใน
งานกอสราง การวางทอระบายน้ําและอาคารระบายน้ํา การกําหนด Slope Stake การใหคาระดับช้ันตางๆ ของ
ถนน การตรวจสอบการทรุดตัวของอาคาร การกําหนดและตรวจสอบแนวราบแนวดิ่งของอาคาร 
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2106-2523 การสํารวจดวยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือสํารวจทางอิเล็กทรอนิกส 
2. เพื่อให สามารถใชและบํารุงรักษาเครื่องมือสํารวจทางอิเล็กทรอนิกสได 
3. เพื่อใหสามารถ ตรวจสอบและปรับแกเบื้องตน เครื่องมือสํารวจทางอิเล็กทรอนิกสได 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ  ถูกตอง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจระบบการทํางานของเครื่องมือสํารวจระบบอิเล็กทรอนิกส 
2. ตรวจสอบการทํางานของเครื่องมือสํารวจระบบอิเล็กทรอนิกส 
3. วัดมุมและระยะดวยเครื่องมือสํารวจระบบอิเล็กทรอนิกส 
4. คํานวณขอมูลสํารวจดวยเครื่องประมวลผล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการใชงานเครื่องมือสํารวจอิเล็กทรอนกิส ประเภทของเครื่องมอื
อิเล็กทรอนิกส การใชและบํารุงรักษาเครื่องมอืสํารวจทางอิเล็กทรอนิกส การตรวจสอบและปรับแกเบื้องตน 
เครื่องมือสํารวจทางอิเล็กทรอนิกส 
 
2106-2524 พ้ืนฐานงานกอสราง 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการลับ ปรับ แตงเครื่องมือชางไม วัด กะ ไส ปรับ ตัดประกอบ
ช้ินงานไม 

2. เพื่อใหสามารถลับ ปรับ แตงเครื่องมือชางไม วัด กะ ไส ปรับ ตัดประกอบชิ้นงานไม 
3. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการกออิฐ ฉาบปูนงานตกแตงขนาดเล็ก 
4. เพื่อใหสามารถกออิฐ ฉาบปูนงานตกแตงขนาดเล็ก 
5. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตองานวิชาชีพ มีวินัย อดทน มีความคิดสรางสรรค อนุรักษสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ วิธีการลับ ปรับ แตงเครื่องมือชางไม วิธีการกออิฐ ฉาบปูน งานตกแตงขนาดเล็ก 
2. ปฏิบัติ ลับ ปรับ แตง เครื่องมือชางไมวัด กะ ไส ปรับ ตัด ประกอบชิ้นงานไมขนาดเล็ก 
3. ปฏิบัติ การกออิฐ ครึ่งแผน ช้ินงานขนาดเล็กแบบตาง ๆ 
4. ปฏิบัติ การฉาบปูน ช้ินงานขนาดเล็ก เปนงานสําเร็จรูป 
5. บํารุงรักษาเครื่องมือชางไม ชางปูน พรอมใชงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการ ลับ ปรับ แตง ประกอบเครื่องมืองานชางไม ไส วัด กะ ตัด เปนช้ินงานขนาดเล็ก 
กออิฐครึ่งแผนเปนชิ้นงานขนาดเล็กแบบตางๆ ฉาบปูนช้ินงาน เปนงานสําเร็จรูป 
 
2106-2525 การวางแผนงานสํารวจ 2 (2) 
  Survey Planning 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจในกระบวนการวางแผนงานสํารวจ 
2. เพื่อใหสามารถประมาณราคาคาใชจาย และเวลาในการปฏิบัติงานสํารวจ 
3. เพื่อใหสามารถประเมินผล  และปรับแผนการทํางานได 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกระบวนการวางแผนงานสํารวจ 
2. คํานวณระยะเวลาการทํางานสํารวจ 
3. คํานวณคาใชจายในการทํางานสํารวจ 
4. จัดทําแผนปฏิบัติงานสํารวจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางแผน และลักษณะการวางแผนที่ดี แผนปฏิบัติการ และการ
ดําเนินการตามแผน การประมาณการเกี่ยวกับเวลาคาใชจายและกําไร การติดตามและประเมินผล 
 
2106-2526 คอมพิวเตอรในงานสํารวจ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบการทํางานของคอมพิวเตอรในงานสํารวจ 
2. เพื่อใหสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานงานสํารวจ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจระบบการทํางานของคอมพิวเตอร 
2. คํานวณขอมูลการสํารวจ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
3. เขียนแผนที่ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทํางานของคอมพิวเตอรในงานสํารวจ การเขียนแผนที่ดวยเครื่อง
เขียนรูปในงานสํารวจ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานสํารวจ งานระดับ งานดารา-ศาสตร  งานสํารวจ
เสนทาง และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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2106-2527 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน 1 (1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการของกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการใชท่ีดินหรือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

2. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจกฎ - ระเบียบที่เกี่ยวกับที่ดิน 
2. จําแนกประเภทของเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน 
3. เขาใจขั้นตอนการออกเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายที่ดิน การจัดท่ีดินเพื่อประชาชน การออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ท่ีดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การกําหนดสิทธิในที่ดิน การจัดท่ีดินของเอกชน พระราชบัญญัติการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พระราชบัญญัติรังวัดเอกชน  กฎหมายทางหลวง 
 
2106-2528 การประเมินราคาที่ดิน 1 (1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ กระบวนการประเมิน ราคาที่ดิน 
2. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ และหลักเศรษฐศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการประเมินราคา

ท่ีดิน 
3. เพื่อใหมีจรรยาบรรณ ในการประเมินราคาที่ดิน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกระบวนการในการประเมินราคาที่ดิน 
2. สืบคนราคาที่ดินจากแหลงขอมูลตาง ๆ 
3. วิเคราะหราคาที่ดิน 
4. ประเมินราคาที่ดินหลักประกัน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชนของการประเมินราคาที่ดิน ความเปนมาของการประเมิน
ราคาที่ดินในประเทศไทย  เศรษฐศาสตรเกี่ยวกับท่ีดิน กฎหมายที่ เกี่ยวของกับการประเมินราคาที่ดิน
กระบวนการของการประเมินราคาที่ดิน 
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2106-2529 การจราจรและผังเมือง 2 (4) 
  City Planning and Traffic 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบและทฤษฎีผังเมือง 
2. เพื่อใหมีความสามารถจัดแปลงและใชประโยชนของที่ดิน 
3. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการจราจรและผังเมือง 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจองคประกอบของผังเมืองและระบบการจราจร 
2. จําแนกประเภทการใชท่ีดิน 
3. สํารวจและคํานวณปริมาณจราจร 
4. เขาใจลักษณะของทางแยกประเภทตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประวัติการผังเมือง และลักษณะเมืองสําคัญ องคประกอบของผังเมืองท่ีดี 
ทฤษฎีสําคัญทางผังเมือง องคประกอบที่สําคัญในการวางผังเมืองในอนาคต การใชท่ีดินและการจัดสรรที่ดิน 
ระบบการจัดการจราจร  การสํารวจเพื่อการจราจรและผังเมือง การออกแบบทางแยกแบบตางๆ 
 
2106-2530 การสํารวจชลประทาน 1 (1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบงานชลประทาน 
2. เพื่อใหมีความเขาใจ หลักการสํารวจ เพื่อจัดระบบชลประทาน 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตองานสํารวจเพื่อการชลประทาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจระบบชลประทานชนิดตาง ๆ 
2. สํารวจวางแนวคลองชลประทาน 
3. สํารวจแปลงกรรมสิทธิ์ท่ีดินในงานชลประทาน 
4. ใชภาพถายทางอากาศ ในงานชลประทาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับงานชลประทาน การเตรียมแผนที่เพื่อการชลประทานการสํารวจ
แผนที่โครงการ การสํารวจวางแนวสําหรับชลประทาน การสํารวจแปลงกรรมสิทธิ์ หลักการสํารวจเพื่อการ
ชลประทานการสํารวจแปลงกรรมสิทธิ์ หลักการสํารวจเพื่อการชลประทานการสํารวจระดับภูมิประเทศ โดย
การใชแผนที่ภาพถายประกอบ (Spot height Survey) 
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2106-2531 การสํารวจเหมืองแร 1 (1) 
  Mine Survey 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับการสํารวจเหมืองแร 
2. เพื่อใหมีความเขาใจ ในการคํานวณที่เกี่ยวของกับงานสํารวจเหมืองแร 
3. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายเหมืองแรท่ีเกี่ยวของกับงานสํารวจ 
4. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตองานสํารวจเหมืองแร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจขั้นตอนการสํารวจเหมืองแร 
2. สํารวจแปลงกรรมสิทธิ์ท่ีดินในงานเหมืองแร 
3. คํานวณแนวการเจาะอุโมงค 
4. เขาใจกฎ - ระเบียบเกี่ยวกับการทําเหมืองแร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสํารวจเหมืองแร วิธีการสํารวจเหมืองแร การคํานวณหาคา
ตางๆ ในงานสํารวจเหมืองแร การสํารวจแปลงกรรมสิทธิ์ กฎหมายเหมืองแรท่ีเกี่ยวกับงานสํารวจ 
 
2106-2532 กฎหมายธุรกิจ 1 (1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายธุรกิจ 
2. เพื่อใหสามารถนําความรูมาประยุกต ใชในการประกอบอาชีพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัย ในการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจความหมายของบุคคลทรัพยสิน  หนี้สิน 
2. เขาใจหลักการทํานิติกรรม สัญญา 
3. เขาใจหลักการซื้อขาย จํานํา  จํานอง  และขายฝาก 
4. เขาใจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว มรดก 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายธุรกิจ บุคคล นิติกรรม สัญญา ทรัพยสิน หนี้สิน ซื้อขาย
แลกเปลี่ยน ใหจํานอง จํานํา ขายฝาก  ครอบครัว มรดก 
 



 

สาขาวิชาการกอสราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

~ 109 ~

2106-2533 การทาง 1 (1) 
  Highway 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการพิจารณา ดานเศรษฐกิจ และวิศวกรรม ในการกอสรางทาง 
2. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับโครงสราง และองคประกอบของทาง 
3. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเกี่ยวกับความปลอดภัยของทาง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจขั้นตอนการพิจารณาสรางทาง 
2. เขาใจองคประกอบทางเรขาคณิตของทาง 
3. เขาใจหลักเบื้องตนในการออกแบบทางหลวง 
4. เขาใจระบบวิศวกรรมจราจร เบื้องตน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ และวิศวกรรมในการกอสรางทางหลวง โครงสรางทาง
หลวง องคประกอบทางเรขาคณิตทางหลวง หลักเบื้องตนของการออกแบบ และความปลอดภัยของทางหลวง 
วิศวกรรมการจราจรเบื้องตน 
 
2106-4X01-6 ปฏิบัติงาน............  1-6 * (*) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับสาขางาน
ท่ีศึกษาอยู 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทฤษฎี ข้ันตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานที่เกี่ยวของกับ
สาขางานที่ศึกษาอยู 

3. เพื่อใหสามารถจัดเตรียม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือ ดําเนนิการและแกไขปญหาตามหลักการ
และขั้นตอนการทํางานของสาขางานที่ศึกษาอยู  

4. เพื่อใหมีกิจนิสยัท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด 
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภยั 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทฤษฎี ข้ันตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานที่เกี่ยวของกับสาขางานที่ศึกษา 
2. วางแผนการทํางาน จัดเตรียม ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุท่ีใช ดําเนินการและแกไข

ปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและขั้นตอนการทํางานของสาขางานที่ศึกษาอยู 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะหงาน (Job Analysis) ท่ีจะใหผูเรียนฝกปฏิบัติ โดย
ใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการรับคําสั่ง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียม ปรับตั้ง 
บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุท่ีใช การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการ
และขั้นตอนการทํางานของสาขางานที่ศึกษาอยูพรอมท้ังการเขียนรายงานสรุปผลการทํางานเปนรายชิ้นงาน
และเปนรายสัปดาห 
 


