
1

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร หนา 1

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
Bachelor of Technology Program in Building Technology

ทล.บ. (เทคโนโลยีอาคาร) B.Tech. (Building Technology)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)

ปรัชญา
รอบรูวิทยาการอาคาร กาวทันเทคโนโลยี คิดอยางมีวิจารณญาณ บนพ้ืนฐานคุณธรรมและ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีความใฝรู มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณและความซื่อสัตยในวิชาชีพ สามารถสื่อสาร และทํางาน
รวมกับผูอ่ืนในองคกรไดอยางมีความสุข

2. มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะ ในวิทยาการและการวิจัยดานเทคโนโลยีอาคาร ท่ีสอดคลอง
กับกระบวนการตรวจสอบอาคารสาธารณะตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

3. มีความสามารถในการควบคุมดูแล และบริหารจัดการอาคารไดอยางมีประสิทธิภาพดวย
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
หลักสูตร

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 33 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
1.4 กลุมวชิาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 12 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 96 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 12 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 53 หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาชีพ 7 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 33 หนวยกิต

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หนวยกิต
1500105 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0)

Thai for Communication
1500106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0)

English for Communication
1500107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารผานสื่อ 3(3-0)

Communicative English through Media
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1.2 กลุมวิชาวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
1.2.1) บังคับ 1 รายวิชา 3 หนวยกิต

2500108 ความจริงของชีวิต 3(3-0)
Truth of Life

1.2.2) เลือก 1 รายวิชา 3 หนวยกิต
2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 3(3-0)

Aesthetic Appreciation
2500105 มนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0)

Man and Self Development
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต

2500106 วิถีไทย 3(3-0)
Thai Living

2500107 วิถีโลก 3(3-0)
Global Living

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 12 หนวยกิต
1.4.1) บังคับ 3 รายวิชา 9 หนวยกิต

4000110 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0)
Man and Environment

4000111 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0)
Thinking and Decision Making

4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 3(2-2)
Information Technology for Lifelong Learning

1.4.2) เลือก 1 รายวิชา 3 หนวยกิต
4000113 วิทยาศาสตรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0)

Science and Life Quality Development
4000114 วิทยาศาสตรสุขภาพและการออกกําลังกาย 3(2-2)

Health Science and Exercises
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 96 หนวยกิต

2.1 กลุมวิชาแกน 12 หนวยกิต
4011301 ฟสิกสท่ัวไป 1

General Physics 1
3(2-2)

4021101 เคมีท่ัวไป 1
General Chemistry 1

3(2-2)

4091402 แคลคูลัส 1
Calculus 1

3(3-0)

4092402 แคลคูลัส 2
Calculus 2

3(3-0)
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2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
4061101 พ้ืนฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

Environmental Science Foundation
3(2-2)

4111101 หลักสถิติ
Principles of Statistics

3(3-0)

5503101 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
Industrial Computer

3(2-2)

5503103 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English

3(3-0)

5512304 การวิเคราะหความเปนไปไดและการบริหารโครงการ
Feasibility Analysis and Project Management

3(3-0)

5513307 การเปนผูประกอบการอุตสาหกรรม
Industrial Entreprenuers

3(3-0)

5513507 การเขียนรายงานดานเทคนิคและการนําเสนอ
Technical Report and Presentation

3(3-0)

5573101 เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
Industrial Electrical Technology

2(1-2)

5711101 การเขียนแบบและอานแบบกอสราง
Construction Drawing Practices

3(2-2)

5711102 ปฏิบัติการพ้ืนฐานงานกอสราง 1
Basic Construction Practices 1

2(1-2)

5711103 ปฏิบัติการพ้ืนฐานงานกอสราง 2
Basic Construction Practices 2

2(1-2)

2.3 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 53 หนวยกิต
2.3.1 วิชาเอก (บังคับ) 30 หนวยกิต

5712101 วัสดุกอสราง
Construction Materials

3(3-0)

5712201 กลศาสตรโครงสราง
Structural Mechanics

3(3-0)

5712203 เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ
Materials Testing Technology

3(2-2)

5712501 กฎหมายและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
Laws and Building Codes

3(3-0)

5713102 ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาคาร
English for Building Technology

3(3-0)

5713302 การตรวจสอบอาคาร
Building Audit

3(2-2)

5713401 การจัดการสิ่งแวดลอมภายในอาคาร
Environmental Management in Buildings

3(3-0)
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5714201 การวิเคราะหความวิบัติของโครงสรางอาคาร
Failure Analysis of Building Structures

3(3-0)

5714501 จรรยาบรรณในวิชาชีพเทคโนโลยีอาคาร
Professional Ethics for Building Technology Practices

3(3-0)

5714601 โครงงานทางเทคโนโลยีอาคาร
Project in Building Technology

3(2-2)

2.3.2 วิชาเอก (เลือก) ไมนอยกวา 23 หนวยกิต
5712202 เทคโนโลยีคอนกรีต

Concrete Technology
3(2-2)

5712301 การสํารวจเบื้องตน
Introduction to Surveying

3(2-2)

5713201 ปฐพีกลศาสตรและฐานราก
Soil Mechanics and Foundations

3(2-2)

5713202 โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Structures

3(3-0)

5713203 โครงสรางไมและเหล็ก
Timber and Steel Structures

3(3-0)

5713301 การประมาณราคา
Cost Estimation

3(2-2)

5713303 การบริหารงานกอสราง
Construction Management

3(3-0)

5713601 สัมมนาเทคโนโลยีอาคาร
Seminar in Building Technology

2(1-2)

5714202 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับงานอาคาร
Appropriate Technology for Buildings

3(3-0)

5714301 ระบบประกอบอาคาร
Building Facility Systems

3(3-0)

5714302 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานอาคาร
Information System for Building  Management

3(2-2)

5714303 การจัดการคุณภาพเบ็ดเสร็จในอาคาร
Total Quality Management in Buildings

3(3-0)

5714401 การอนุรักษและจัดการพลังงานในอาคาร
Energy Conservation and Management in Buildings

3(3-0)

2.4 กลุมวิชาชีพ 7 หนวยกิต
5713801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอาคาร

Preparation for Professional Internship in Building
Technology

2(90)
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5714801 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอาคาร
Professional Internship in Building Technology

5(450)

หรือ
5713802 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา

Preparation of Co-operative Education
1(45)

5714802 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6(640)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ีเคย

เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 33 หนวยกิต

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หนวยกิต
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0)

Thai for Communication
ความหมาย องคประกอบ  และความสําคัญของการสื่อสาร ความหมายของภาษา

ลักษณะความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม ทักษะการรับสาร การสง
สารอยางมีมารยาทและมีประสิทธิภาพ ทักษะการพูดในท่ีสาธารณะ ทักษะการเปนพิธีกรในงานพิธี
ตางๆ การใชกระบวนการทักษสัมพันธทางภาษาในการวิเคราะห สังเคราะห วิจารณ สรุปความ ตีความ
การนําเสนอผลการศึกษาคนควาและการอางอิงดวยลายลักษณอักษร วาจา และสื่อประสม อยาง
สรางสรรคและมีประสิทธิผล

1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0)
English for Communication
Listening, speaking, reading and writing skills for daily-life situations

through a communicative learning approach, with topics on greetings, introducing
oneself and others, providing information and advice, expressing feelings, and
recognizing and understanding characteristics of foreign cultures. Also reading notices,
labels, advertisements, and writing simple texts.

1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผานสื่อ 3(3-0)
Communicative English through Media
Songs, games, literary texts as well as other media such as video and film

clips to expose learners to English in real-life situations. Comprehension questions,
group discussions, role plays or simulations used to check students’ understanding of
spoken English in various situations.

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
1.2.1 บังคับ 1 รายวิชา 3 หนวยกิต

2500108 ความจริงของชีวิต 3(3-0)
Truth of Life
ทัศนะความเชื่อ และวิถีปฏิบัติเก่ียวกับชีวิตมนุษย ศึกษาความจริงของชีวิตตามหลัก

ไตรลักษณ และการเขาถึงความจริงของชีวิตโดยหลักไตรสิกขา องคประกอบของชีวิต เปาหมายของ
ชีวิต และหลักธรรมในการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนาท่ีผูเรียนยึดถือ ตลอดถึงการนําหลักธรรมมาใชแก
ปญหาชีวิต การมีสันติสุขและสันติภาพท้ังสวนตนและสวนรวม มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศน
ท่ีกวางไกล เขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ืน สังคมและสรรพสิ่งรอบตัว ใฝรูและคิดอยางมีเหตุผล และ
แสดงออกอยางมีสติ



7

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร หนา 7

1.2.2 เลือก 1 รายวิชา 3 หนวยกิต
2000103 ความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 3(3-0)

Aesthetic Appreciation
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับศิลปะ ความงาม ความไพเราะ องคประกอบทางศิลปะ

ความสําคัญของการรับรูทางอารมณและความรูสึก ศิลปะทางจินตภาพ ศิลปะทางเสียง ศิลปะทางกาย
ลีลาการวิเคราะห วิจารณ และการตัดสินทางศิลปะ ผลงานชิ้นเอกของศิลปนสําคัญท้ังของไทยและของ
โลก

2500105 มนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0)
Man and Self Development
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย ความสัมพันธทางสรีรวิทยาของรางกาย

อารมณ สังคม และจิตใจตอพฤติกรรมมนุษยท้ังในภาวะปกติและไมปกติ หลักการศึกษาตนเอง ฝกการ
สํารวจตนเอง การปรับตัวโดยเนนทักษะชีวิตดานกระบวนการคิด การพัฒนาปญญาและความคิด
สรางสรรค การพัฒนาตนในดานจริยธรรม อารมณ ความมุงม่ัน ความอดทนอดกลั้น รสนิยมท่ีดี เปน
คนท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
2500106 วิถีไทย 3(3-0)

Thai Living
ภูมิหลังของสังคมไทย ลักษณะสังคมไทย สภาพสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไทย วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาไทย ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของไทย สิทธิ
มนุษยชน กฎหมายในชีวิตประจําวัน การพัฒนาสังคมไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

2500107 วิถีโลก 3(3-0)
Global Living
อารยธรรมมนุษยดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ความขัดแยงและการ

ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมตะวันออก กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
สูความเปนสมัยใหม ความสัมพันธดานการเมืองและเศรษฐกิจท่ีสงผลตอสังคมโลก รวมท้ังการปรับตัว
ของประเทศไทยท่ีมีตอการจัดระเบียบของสังคมโลก

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 12 หนวยกิต
1.4.1 บังคับ 3 รายวิชา 9 หนวยกิต

4000110 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0)
Man and Environment
วิวัฒนาการของมนุษย มนุษยกับสิ่งแวดลอม มนุษยกับระบบนิเวศ ระบบนิเวศและการ

เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม มนุษยกับการปรับสิ่งแวดลอมใหเขา
กับตนเองและการเกิดเทคโนโลยี กฎหมายสิ่งแวดลอม การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม หลักการ แนวคิดของโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ปญหาและการ
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แกปญหาการจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน

4000111 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0)
Thinking and Decision Making
กระบวนการคิดของมนุษย หลักตรรกศาสตรท่ีใชในการคิดและการใหเหตุผลของมนุษย

หลักการคิดวิเคราะห วิจารณ การคิดแบบวิทยาศาสตรและหลักธรรม การคิดนอกกรอบ ความคิด
สรางสรรคท่ีใชในกระบวนการคิดและการตัดสินใจ การฝกปฏิบัติคํานวณข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต
อยางมีคุณภาพและรูเทาทัน

4000112
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3(2-2)

Information Technology for Lifelong Learning
ความหมาย และความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณคอมพิวเตอร กระบวนการประมวลผลขอมูล การจัดการขอมูล การใชงานโปรแกรมระบบ
โปรแกรมประยุกตดานสํานักงาน การสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร การแสวงหาความรู
การสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลและแหลงการเรียนรูตางๆ การคนควา การทํารายงาน โดย
คํานึงถึงสิทธิทางปญญาและผลกระทบตอชีวิตและสังคม

1.4.2 เลือก 1 รายวิชา 3 หนวยกิต

4000113 วิทยาศาสตรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0)
Science and Life Quality Development
สิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิต พันธุวิศวกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม เทคโนโลยี

ชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี ไบโอฟสิกส สารเคมีในชีวิตประจําวันและผลิตภัณฑทางธรรมชาติและความ
เจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม โครงงานวิทยาศาสตรท่ีสงเสริมใหเกิด
การเรียนรูสภาพปญหา สาเหตุแหงปญหา วิธีการแกปญหาและผลลัพธท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

4000114 วิทยาศาสตรสุขภาพและการออกกําลังกาย 3(2-2)
Health Science and Exercises
ความหมาย และความสําคัญของวิทยาศาสตรสุขภาพ ความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตรสุขภาพ โภชนาการเพ่ือสุขภาพ
การคุมครองผูบริโภค หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การกําหนดโปรแกรมสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย ท่ีเหมาะสมกับตนเอง การฝกและปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 96 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 12 หนวยกิต

4011301 ฟสิกสท่ัวไป 1 3(2-2)
General Physics 1

การวัดและความแมนยําในการวัด สเกลารและเวคเตอร การเคลื่อนท่ีในลักษณะตางๆ
โมเมนตัม และกฎการเคลื่อนท่ี แรง และผลของแรงงาน กําลัง และพลังงาน การเคลื่อนท่ีฮารมอนิก
การเคลื่อนท่ีแบบคลื่น คลื่นกล สมบัติของสสาร ปรากฎการณความรอน อุณหพลศาสตร โดยจัดใหมี
การสาธิต และการทดลองตามความเหมาะสม
4021101 เคมีท่ัวไป 1 3(2-2)

General Chemistry 1
หลักเคมีเบื้องตน การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ สารประกอบ ของผสมสารละลาย วิธี

แยกโดยการกลั่น การกรอง การตกผลึก การใชตัวทําละลายและโครมาโทกราฟ ระบบเปด ระบบปด
ปริมาณสารสัมพันธ ความเขมขนของสารละลาย อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี
เบื้องตน ปฏิกิริยาเคมี องคประกอบท่ีมีผลตออัตราของปฏิกิริยา กรด เบส อินดิเคเตอร สมบัติของแกส
ความสัมพันธระหวางปริมาตร ความดันและอุณหภูมิ ทฤษฎีจลน โมเลกุลของแกส การแพรของแกส
4091402 แคลคูลัส 1 3(3-0)

Calculus 1
ฟงกชัน  ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน   อนุพันธและปริพันธของฟงกชันตัวแปร

เดียวและการประยุกต  เทคนิคการหาปริพันธ   การประยุกตปริพันธจํากัดเขต  อนุพันธและปริพันธ
ของฟงกชันในพิกัดเชิงข้ัว  ปริพันธไมตรงแบบ
4092402 แคลคูลัส 2 3(3-0)

Calculus 2
เวคเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหในปริภูมิ 3 มิติ  ฟงกชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความ

ตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร ฟงกชันเชิงเวคเตอร การประยุกตอนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร
ปริพันธหลายชั้น ปริพันธตามเสนและตามพ้ืนผิว

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
4061101 พื้นฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(2-2)

Environmental Science Foundation
หลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดลอม

ระบบนิเวศ ระบบสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม และแนวทางการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
4111101 หลักสถิติ 3(3-0)

Principles of Statistics
ความหมายและประโยชนของสถิติ สถิติพรรณา หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัว

แปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมท่ีสําคัญ คาคาดหมาย การแจกแจงคาท่ีไดจาก
ตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนเบื้องตน
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5503101 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 3(2-2)
Industrial Computer
การนําคอมพิวเตอรมาใชในงานอุตสาหกรรม ระบบการประมวลขอมูลการนํา

โปรแกรมมาใชกับการจัดการอุตสาหกรรม การออกแบบตางๆ ตลอดจนการนําขอมูลจากระบบ
อินเตอรเน็ตมาใชในโรงงานอุตสาหกรรม จนสามารถพัฒนางานดานอุตสาหกรรมในแผนงานที่
เก่ียวของ
5503103 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0)

Technical English
พัฒนาการอาน การเขียน การฟง และการพูดภาษาอังกฤษท่ีใชในเทคโนโลยีสาขาตางๆ

ศัพททางเทคนิค และสํานวนภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายเฉพาะทาง การสื่อสารภาษาอังกฤษในการ
ทํางานท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสาขาตางๆ
5512304 การวิเคราะหความเปนไปไดและการบริหารโครงการ 3(3-0)

Feasibility Analysis and Project Management
ลักษณะและความหมายของการวางแผน  กระบวนการในการวางแผนประเภทของแผน

ขอดีและขอจํากัดของการวางแผน  บุคคลท่ีเก่ียวของกับการวางแผน  ลักษณะของแผนท่ีดี  การ
วางแผนภายใตภาวะการณท่ีเปลี่ยนแปลง  การวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีสงผลตองานการวางแผน
ปฏิบัติงาน  การจัดทําโครงการเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงาน และการเลือกใช  การประเมินผล
โครงการ
5513307 การเปนผูประกอบการอุตสาหกรรม 3(3-0)

Industrial Entreprenuers
คุณสมบัติของผูประกอบการ และกระบวนการพัฒนาสูการเปนผูประกอบการท่ีดี  หลัก

ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม  เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม  ขนาดกลาง  และ
ขนาดใหญ แนวทางการจัดทําแผนการธุรกิจ  การดําเนินการจัดตั้งธุรกิจ  การบริหารจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการการตลาด การลงทุน  การบริหารจัดการการวาจางและการเหมาชวงการผลิตและ
การดําเนินงาน กฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวของ  การบริหารจัดการนวัตกรรมทาง ธุรกิจและจริยธรรมในการ
ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม และเสริมสรางความคิดสรางสรรค และสรางงานธุรกิจใหประสบ
ผลสําเร็จ
5513507 การเขียนรายงานดานเทคนิคและการนําเสนอ 3(3-0)

Technical Report Writing and Presentation
รูปแบบของการเขียนรายงานดานเทคนิค การรายงานผลการผลิต การรายงานการ

บํารุงรักษาเครื่องจักรกล  การรายงานผลการตรวจซอมเครื่องจักรกล  สภาพการทํางาน การเกิด
อุบัติเหตุ ปญหาและอุปสรรคในการทํางานตลอดจนรายงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานอุตสาหกรรม
โดยการฝกปฏิบัติ การเขียนและการนําเสนอรายงาน
5573101 เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 2(1-2)

Industrial Electrical Technology
ความรูเบื้องตนทางฟสิกส ทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสตรง การวิเคราะหวงจรไฟฟาดวย

วิธีตางๆ แมเหล็กไฟฟา วงจรแปลงไฟฟาและการใชงาน ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวงจรไฟฟา
กระแสสลับ การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ ท้ังชนิดเฟสเดียว และหลายเฟส  เครื่องจักรกล
ไฟฟา การควบคุมเครื่องมือชนิดตางๆ ทฤษฎีการติดตั้งระบบไฟฟาในอาคาร และนอกอาคาร
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5711101 การเขียนแบบและอานแบบกอสราง 3(2-2)
Construction Drawing Practices
หลักการเขียนแบบกอสราง การใชมาตราสวน และสัญลักษณตางๆ ที่ใชเขียนแบบ

กอสราง การเขียนแบบขยายสวนประกอบของอาคาร การอานแบบ และรายการประกอบแบบ
และฝกปฏิบัติการตามรายวิชา
5711102 ปฏิบัติการพื้นฐานงานกอสราง 1 2(1-2)

Basic Construction Practices 1
ฝกปฏิบัติการงานกอสรางเบื้องตนเก่ียวกับงานไม การตอไมวิธีตางๆ เหล็กรูปพรรณและ

การตอชิ้นสวน วัสดุตกแตงผิวพ้ืน และผนังอาคาร การใชเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณใน
งานกอสราง  การซอมแซมและบํารุงรักษาสิ่งกอสรางท่ัวไป
5711103 ปฏิบัติการพื้นฐานงานกอสราง 2 2(1-2)

Basic Construction Practices 2
ฝกปฏิบัติการงานกอสรางเบื้องตนเก่ียวกับงานกออิฐ ฉาบปูน การผสมคอนกรีต การเท

คอนกรีต การทําคอนกรีตใหแนน การเสริมเหล็กในคอนกรีต การเก็บตัวอยางคอนกรีต และการบม
คอนกรีต

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 53 หนวยกิต
2.3.1) วิชาเอก (บังคับ) 30 หนวยกิต

5712101 วัสดุกอสราง 3(3-0)
Construction Materials
คุณสมบัติทางกายภาพ ทางวิศวกรรม และความทนทานของวัสดุท่ีนํามาใชกับงาน

กอสรางประเภทตางๆ การเลือกใชวัสดุกอสรางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5712201 กลศาสตรโครงสราง 3(3-0)

Structural Mechanics
วิชาบังคับกอน : 4011301 ฟสิกสท่ัวไป 1
ความเคนและความเครียด การบิด ความเคนในคาน แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนต

ดัดในคาน การโกงตัวของคาน การวิเคราะหโครงขอหมุน การวิเคราะหโครงสรางแบบอินดีเทอมิเนท
ประเภทคานตอเนื่อง
5712203 เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ 3(2-2)

Materials Testing Technology
หลักการและวิธีการทดสอบวัสดุประเภทไม เหล็กและคอนกรีต โดยวิธีการท้ังแบบ

ทําลายและแบบไมทําลายในหองปฏิบัติการ และงานภาคสนาม   การทดสอบหาคากําลังอัด กําลัง
ดึง กําลังดัด กําลังเฉือน กําลังบิดและกําลังการยึดเหนี่ยวของวัสดุ การแปลผลการทดสอบ การ
วิเคราะห การสรุป และการเขียนรายงานทางเทคนิคของการทดสอบ
5712501 กฎหมายและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 3(3-0)

Laws and Building Codes
หลักกฎหมายท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับงานกอสรางอาคาร ระเบียบขอบังคับในการยื่นขอ

อนุญาตปลูกสรางอาคารใหม และดัดแปลงอาคารเดิม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และอาคาร
ชุด กฎหมายวาดวยการตรวจสอบอาคาร
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5713102 ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาคาร 3(3-0)
English for Building Technology
วิชาบังคับกอน : 5503103 ภาษาอังกฤษเทคนิค
การใชภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของในงานเทคโนโลยีอาคาร การอานคูมือการใชอุปกรณ

และรายการประกอบแบบ การเขียนบันทึก และการเขียนรายงานดานเทคนิค การกรอก
แบบฟอรมภาษาอังกฤษในงานอาคาร และการนําเสนอรายงานสั้นๆ
5713302 การตรวจสอบอาคาร 3(2-2)

Building Audit
การเตรียมขอมูลเบื้องตนเพ่ือรองรับกระบวนการตรวจสอบอาคาร หลักเกณฑการ

ตรวจสอบดานความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร การตรวจสอบระบบบริการและอํานวยความสะดวก
การตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม การตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภัย พรอมระบบ
บริหารจัดการความปลอดภัย วิธีการเขียนรายงานและการตรวจเอกสาร
5713401 การจัดการสิ่งแวดลอมภายในอาคาร 3(3-0)

Environmental Management in Buildings
วิชาบังคับกอน : 4061101 พ้ืนฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
หลักการเบื้องตนในการจัดการสิ่งแวดลอมในอาคาร ระบบระบายน้ําและบําบัดน้ํา

เสียภายในอาคาร ระบบจัดการขยะมูลฝอย ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง ระบบสอง
สวางภายในอาคาร การตรวจสอบ และประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวกับอาคารและ
สถานท่ี
5714201 การวิเคราะหความวิบัติของโครงสรางอาคาร 3(3-0)

Failure Analysis of Building Structures
วิชาบังคับกอน : 5713202 โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก และ

5713203 โครงสรางไมและเหล็ก
ความรูทั่วไปเก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร ท้ังในระหวาง และหลังการ

กอสราง อัตราสวนความปลอดภัยของโครงสรางอาคาร ลักษณะของความวิบัติในรูปแบบตางๆ
การเกิดรอยราว การทรุดตัวขององคอาคาร การกัดกรอน และการเสื่อมสภาพของโครงสราง
ความวิบัติท่ีเกิดจากการกอสรางท่ีผิดแบบหรือคุณภาพต่ํา ความวิบัติท่ีเกิดจากเพลิงไหม ความ
วิบัติท่ีเกิดจากการดัดแปลงตอเติมอาคาร วิธีการวินิจฉัยปญหาและแกไขเบื้องตน
5714501 จรรยาบรรณในวิชาชีพดานเทคโนโลยีอาคาร 3(3-0)

Professional Ethics for Building Technology Practices
หลักปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ ความรับผิดชอบตอสวัสดิภาพ สุขภาพ ความ

ปลอดภัยของสาธารณชนและสิ่งแวดลอม การใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการ
การดํารงและสงเสริมความซื่อสัตยสุจริต เกียรติยศ และศักดิ์ศรีในสาขาวิชาชีพ บริหารความ
ขัดแยง และความไมเปนธรรมใหสอดคลองกับหลักปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ
5714601 โครงงานทางเทคโนโลยีอาคาร 3(2-2)

Project in Building Technology
การกําหนดหัวขอศึกษา หรือคนควาทางเทคโนโลยีอาคาร ซึ่งเปนท่ีสนใจของ

นักศึกษาโดยการกําหนดเปาหมาย ความสําคัญและท่ีมาของปญหา และวัตถุประสงคของโครงงาน
การศึกษาคนควาทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ การวางแผนดําเนินงานทดลองหรือเก็บขอมูล
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การจัดหาวัสดุและอุปกรณ การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษา การนําเสนอและสรุปผล
โครงงาน ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน

2.3.2) วิชาเอก (เลือก) ไมนอยกวา 23 หนวยกิต
5712202 เทคโนโลยีคอนกรีต 3(2-2)

Concrete Technology
คุณสมบัติและการตรวจสอบคุณภาพของปูนซีเมนตปอรตแลนด สารปอซโซลาน

มวลรวม น้ํา และน้ํายาผสมคอนกรีต การออกแบบอัตราสวนผสมคอนกรีต คุณสมบัติของ
คอนกรีตสด และคอนกรีตท่ีแข็งตัวแลว การทดสอบคุณสมบัติเชิงกายภาพ เชิงกล และความ
ทนทานของวัสดุมวลรวมและคอนกรีต การลําเลียง การเท การอัดแนน และการบมคอนกรีต วิธี
พิเศษของงานคอนกรีต และงานคอนกรีตพิเศษลักษณะตางๆ และการซอมแซมคอนกรีตดวย
เทคนิคตางๆ
5712301 การสํารวจเบ้ืองตน 3(2-2)

Introduction to Surveying
ลักษณะและหลักการเบื้องตนของงานสํารวจ เครื่องมือสํารวจทั่วไป การใชกลอง

ระดับและกลองสํารวจธีโอโดไลท ทฤษฎีการวัดและความคลาดเคลื่อนของการวัด การวัด
ระยะทางดวยโซและแถบวัดระยะ การวัดมุมราบและมุมดิ่ง การทํางานวงรอบ การทํางานระดับ
เสนชั้นความสูง การรังวัดเพ่ือทําแผนท่ีภูมิประเทศ การคํานวณหาพ้ืนท่ีและปริมาตร ฝกปฏิบัติ
ภาคสนามตามเนื้อหารายวิชา
5713201 ปฐพีกลศาสตรและฐานราก 3(2-2)

Soil Mechanics and Foundations
คุณสมบัติพ้ืนฐานของดิน การเจาะสํารวจดิน การจําแนกประเภทของดิน การไหลซึม

ของน้ําในมวลดิน ความเคนในดิน การบดอัดและการปรับปรุงคุณภาพดิน กําลังรับแรงเฉือนของ
ดิน เสถียรภาพของลาดดิน ชนิดและรูปแบบของฐานรากอาคาร การทรุดตัวของอาคาร การ
ทดสอบกําลังรับน้ําหนักของฐานรากเสาเข็มของอาคาร การทดสอบหาคุณสมบัติทางกายภาพและ
วิศวกรรมเบื้องตนของดินในหองปฏิบัติการ
5713202 โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0)

Reinforced Concrete Structures
วิชาบังคับกอน : 5712201 กลศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐานเก่ียวกับโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หลักทฤษฎีท่ีใชในการออกแบบ แนว

ปฏิบัติและขอกําหนดตามกฎหมายในการควบคุมงานกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลักการ
เบื้องตนในการออกแบบองคอาคารประเภทคาน เสา พ้ืน บันได ฐานราก และกําแพงกันดิน โดย
ใชทฤษฎีหนวยแรงใชงาน
5713203 โครงสรางไมและเหล็ก 3(3-0)

Timber and Steel Structures
วิชาบังคับกอน : 5712201 กลศาสตรโครงสราง
พ้ืนฐานเก่ียวกับโครงสรางไมและเหล็ก หลักทฤษฎีท่ีใชในการออกแบบ แนวปฏิบัติ

และขอกําหนดตามกฎหมายในการควบคุมงานกอสรางอาคารไมและเหล็ก หลักการเบื้องตนใน
การออกแบบองคอาคารตางๆท่ีรับแรงอัด แรงดึง และแรงดัด การออกแบบจุดเชื่อมตอของ
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โครงสรางดวยสลักเกลียว หมุดย้ํา และการเชื่อม
5713301 การประมาณราคา 3(2-2)

Cost Estimation
วิธีการประมาณราคางานกอสราง การเตรียมเอกสาร การจัดแบงกลุมงานสวนตางๆ

ของโครงการ การสืบราคาและการทําราคากลาง  การควบคุมคาใชจาย การประมาณคาเสื่อม
ราคา การประมูลงานกอสราง ฝกปฏิบัติการประมาณราคาโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
5713303 การบริหารงานกอสราง 3(3-0)

Construction Management
การบริหารและการจัดการโครงการ การจัดองคกร การวางผังงานกอสราง การ

จัดการ และการควบคุมระบบตางๆของโครงการกอสรางตั้งแตเริ่มงานจนสงมอบงาน การใช
เครื่องจักร และเครื่องมือในการกอสรางใหเปนประโยชนและไดผลดีท่ีสุด การวางแผนและ
ระเบียบท่ีเก่ียวของกับโครงการกอสราง วิธีเสนทางวิกฤติ การจัดการทรัพยากร การวัด
ความกาวหนาในงานกอสราง และการประเมินผลการบริหารโครงการกอสราง
5713601 สัมมนาเทคโนโลยีอาคาร 2(1-2)

Seminar in Building Technology
การคนควาขอมูล และการนําเสนอความกาวหนาทางวิชาการใหมๆ ในหัวขอทาง

เทคโนโลยีอาคาร หรือสาขาท่ีเก่ียวของ การเขารวมฟงบรรยายพิเศษโดยผูเชี่ยวชาญ และรวม
อภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
5714202 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับงานอาคาร 3(3-0)

Appropriate Technology for Buildings
ความหมาย และระดับของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับ

สภาพภูมิสังคม พลังงานที่ใชกับอาคารท้ังทางตรงและทางออม การนําระบบธรรมชาติ (Passive
Technology) มาใชประกอบการออกแบบอาคาร การกําหนดทิศทาง และตําแหนงของตัวอาคาร
การนําแสงธรรมชาติมาใช การรักษาสภาพอุณหภูมิภายในอาคารใหเหมาะสม
5714301 ระบบประกอบอาคาร 3(3-0)

Building Facility Systems
พ้ืนฐานเก่ียวกับงานระบบและอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆภายในอาคาร  การ

กําหนดแผนและข้ันตอนการปฏิบัติการ และการบํารุงรักษาของระบบตางๆ ระบบไฟฟาและไฟฟา
สํารองฉุกเฉิน ระบบลิฟต ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และ
ระบบปมชนิดตางๆ
5714302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานอาคาร 3(2-2)

Information System for Building Management
ลักษณะและระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานอาคาร  การเก็บรวบรวมขอมูล การ

ประมวลผล และการสรางสารสนเทศข้ึนมาเพ่ือชวยในการตัดสินใจ การประสานงาน และการ
ควบคุมกิจกรรมตางๆท่ีเหมาะสมกับงานอาคารและสถานท่ี การใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการอาคาร  และฝกปฎิบัติการตามเนื้อหารายวิชา
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5714303 การจัดการคุณภาพเบ็ดเสร็จในอาคาร 3(3-0)
Total Quality Management in Buildings
ความรูเบื้องตนในการบริหารคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการ และการประกัน

คุณภาพ และคาใชจายในดานคุณภาพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานอาคาร โครงสรางการ
จัดการขอมูลงานกอสราง  ปจจัยคุณภาพในงานกอสราง  การจัดระดับและการบริหารความเสี่ยง
ในงานอาคาร
5714401 การอนุรักษและจัดการพลังงานในอาคาร 3(3-0)

Energy Conservation and Management in Buildings
ทฤษฎีและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับพลังงาน พลังงานทดแทน พลังงาน

หมุนเวียน และแนวคิดการอนุรักษพลังงานภายในอาคาร อาคารสีเขียวและอาคารอัจฉริยะ ปจจัย
ของสภาพแวดลอมภายนอก และภายในท่ีมีผลตอภาวะความสบายของผูใชอาคาร การตรวจสอบ
และวิเคราะหการอนุรักษพลังงาน การกําหนดระดับการใชพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ

2.4) กลุมวิชาชีพ 7 หนวยกิต
5713801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอาคาร 2(90)

Preparation for Professional Internship in Building
Technology
กิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการ

รับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ คานิยม
แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพเทคโนโลยีอาคาร
5714801 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอาคาร 5(450)

Professional Internship in Building Technology
วิชาบังคับกอน : 5713801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพฯ
การฝกประสบการณวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีอาคาร ในหนวยงานภาครัฐหรือ

เอกชนตามความสนใจของผูเรียน โดยมีอาจารยนิเทศ และเจาหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ รวมกัน
ประเมินผลทั้งในระหวาง และภายหลังการการฝกปฏิบัติงาน
5713802 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา 1(45)

Preparation of Co-operative Education
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ

ความรูพ้ืนฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร
และมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการนําเสนอ และการเขียนรายงาน
5714802 สหกิจศึกษา 6(640)

Co-operative Education
วิชาบังคับกอน : 5713802 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดจน

การจัดทํารายงาน และการนําเสนอ
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกติ
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ีเคย

เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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