
 

 

หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยโียธาและสถาปตยกรรม 

(หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2559) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศกึษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

คณะ           ศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย   :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและ 

                                   สถาปตยกรรม 

ชื่อภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Technology  Program in Civil Engineering Technology  

                                   and Architecture) 
 

2.  ช่ือปรญิญา  

ชื่อเต็มภาษาไทย :   เทคโนโลยีบัณฑติ (เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :   Bachelor of Technology  (Civil Technology and Architecture) 

ชื่อยอภาษาไทย  :   ทล.บ. (เทคโนโลยโียธาและสถาปตยกรรม) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ :   B.Tech. (Civil Technology and Architecture) 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร 

         3.1.1  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม  

ผูสําเรจ็การศกึษาตองเรยีนไมนอยกวา  151  หนวยกติ 
 

   3.1.2  โครงสรางของหลักสูตร 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 

ประกอบดวยสัดสวนหนวยกติแตละหมวดวิชาและแตละกลุมวิชา  ดังนี้ 
 



 

  

3.1.3  รายวชิา  

1)  หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป      ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา   30  หนวยกติ 

 

2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน  เรยีนไมนอยกวา   115  หนวยกติ 
 

        2.1  กลุมวชิาแกน  เรยีน   39  หนวยกติ 
 

5501101 คณติศาสตรวิศวกรรมโยธาและสถาปตยกรรม  

(Mathematics for Civil Engineering and Architect) 

3(3-0-6) 

5501102 การเขียนแบบวศิวกรรมโยธาและสถาปตยกรรม  

(Civil Engineering and Architect  Drawing) 

3(2-2-5) 

5501301 เทคนคิงานวิศวกรรมโยธาและสถาปตยกรรม 

(Technique in Civil Engineering and Architect) 

3(3-0-6) 

5504904 งานคนควาพเิศษเทคโนโลยโียธาและสถาปตยกรรม  

(Special Topic Technology in Civil and Architect) 

3(3-0-6) 

5504905 โครงการวิจัยทางดานเทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 

(Civil and Architect Project Research) 

3(2-2-5) 

5551401 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร  

(Drawing With Computer)  

3(2-2-5) 

5561102 ความปลอดภัยในงานกอสราง 

(Safety in Construction) 

3(3-0-6) 

5561104 วัสดกุอสราง  

(Building Materials) 

3(3-0-6) 

5561601 กลศาสตรวิศวกรรม 

(Mechanics Engineering) 

3(3-0-6) 

5562704 เทคโนโลยีคอนกรตี 

(Concrete Technology) 

3(2-2-5) 

5563708 ระบบไฟฟาและอุปกรณในงานอาคาร 

(Electrical systems and Equipment in the Building) 

3(2-2-5) 

5564628 กําลังวสัดุและการทดสอบ 

(Strength of Materials and Testing) 

3(2-2-5) 



 

  

5564714 กฎหมายกอสราง 

(Construction Law) 

3(3-0-6) 

 

 

2.2 กลุมวชิาเอกบังคับ  เรยีน  60 หนวยกติ  

                        2.2.1  กลุมวชิาโยธา  เรยีน 30  หนวยกติ 
 

5561302 งานไม  

(Wood Working) 

3(2-2-5) 

5562105 

 

ปฏิบัตกิารงานโยธา    

(Civil Work Laboratory) 

3(2-2-5) 

5562504 ทฤษฎีและการวเิคราะหโครงสราง 

(Theory and Structural Analysis) 

3(3-0-6) 

5562607 การออกแบบโครงสรางไมและเหลก็ 

(Timber and Steel Design) 

3(3-0-6) 

5562608 ปฐพีกลศาสตร    

(Soil Mechanics laboratory) 

3(3-0-6) 

5562610 การออกแบบโครงสรางคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

(Reinforced Concrete Design) 

3(3-0-6) 

5562714 วิศวกรรมสาํรวจ  

(Survey Engineering)  

3(3-0-6) 

5563111

  

การจัดการและการบรหิารงานกอสราง  

(Organization and Management of Construction) 

3(2-2-5) 

5564629 วิศวกรรมขนสง  

(Transportation Engineering) 

3(2-2-5) 

 

5593715 กลศาสตรของไหล 

(Fluid Mechanics) 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  2.2.2  กลุมวชิาสถาปตยกรรม  เรยีน  30  หนวยกติ 
 

5551201 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวางผงัเมือง 

(Basic of Urban Planning) 

3(2-2-5) 



 

  

5552102 การออกแบบสถาปตยกรรม 

(Architecture Design) 

3(2-2-5) 

5552103 หลักการออกแบบงานสถาปตยกรรม   

(Principles of Architectural Design) 

3(2-2-5) 

5553207 การออกแบบตกแตงภายใน   

(Interior Design) 

3(2-2-5) 

5553208 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 

(Landscaping Architecture Design) 

3(2-2-5) 

5553209 สถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นและภูมิภาคอินโดจนี   

(Indochina and Vernacular Architectures) 

3(2-2-5) 

5553405 คอมพิวเตอรกราฟกสาํหรับการออกแบบสถาปตยกรรม 

(Computer Graphic for Architecture Design) 

3(2-2-5) 

5553501 คอมพิวเตอรเพ่ือนาํเสนองานออกแบบทางสถาปตยกรรม   

(Computer for Architectural Design Presentation) 

3(2-2-5) 

5554203 การออกแบบผังบรเิวณ  

(Site Planning) 

3(2-2-5) 

5554408 การศกึษาความเปนไปไดของโครงการ 

(Project Feasibility Study) 

3(2-2-5) 

 

       2.3  กลุมวชิาเอกเลือก เรยีนไมนอยกวา  9  หนวยกติ 

5502701 คอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธาและสถาปตยกรรม 

(Computer for Civil Engineering and Architect) 

3(2-2-5) 

5503402 อุทกวิทยา   

(Hydrology) 

3(3-0-6) 

5561103 เครื่องมือและเครื่องจกัรกลงานกอสราง 

(Construction Equipment) 

3(3-0-6) 

5562718 การประมาณราคางานกอสราง 

(Cost Estimation) 

3(3-0-6) 

5563105 งานชางพ้ืนฐาน 

(Basic Skill for Technicians) 

3(2-2-5) 



 

  

5563705 การออกแบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาล   

(Sanitary Engineering Design) 

3(3-0-6) 

 

5563707 งานประปาและสุขภัณฑ 

(Plumbing) 

3(2-2-5) 

5564307 ผลติภัณฑงานไมอุตสาหกรรม 

(Wood Product Industry) 

3(2-2-5) 

5564622 วศิวกรรมฐานราก 

(Foundation Engineering) 

3(3-0-6) 

5564625 ฐานรากเสาเข็ม 

(Pile Foundation) 

3(2-2-5) 

5564709 การตรวจและควบคุมงานกอสราง  

(Supervision and Inspection)  

3(3-0-6) 

  

 

 

        2.4  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ   เรยีน 7 หนวยกติ (ใหเลอืกเรยีนกลุมใดกลุมหนึ่ง

ดังตอไปนี้) 

               1) วชิาฝกประสบการณ 

5503805 การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชพีเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธาและ

สถาปตยกรรม 

(Preparation for Professional Experience in Civil Engineering and 

Architect Practice) 

1(60) 

5504806 การฝกประสบการณวชิาชพีเทคโนโลยวิีศวกรรมโยธาและ

สถาปตยกรรม 

(Field Experience in Civil Engineering and Architect Practice) 

6(600) 

 

               2)  วชิาสหกจิศกึษา 

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา   

(Cooperative Education Preparation) 

1(60) 

6004801 สหกจิศกึษา  

(Cooperative Education ) 

6(600) 

 
 



 

  

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี    เรยีนไมนอยกวา   6   หนวยกติ 

       ใหเลอืกเรยีนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวทิยาลยัราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับรายวชิาท่ีเคย

เรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกาํหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวมในเกณฑการสําเร็จของ

หลักสูตรนี้ 
 



 

  

3.1.5  คําอธิบายรายวชิา  

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

1.1 กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

 

1500119 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สารและการสบืคนสารสนเทศ                   3(2-2-5) 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

การพัฒนาทักษะทางดานภาษาไทยในดานการฟง  การพูด  การอาน  และการ

เขียน โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา  การสบืคนสารสนเทศตาง ๆ จาก

ทรัพยากรสารสนเทศ   เครื่องมือชวยคนโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เขียนรายงานได

อยางถูกตองตามหลักวชิาการ 

Development of Thai language skills in listening, reading and writing by  

focusing on language correlation skills, utilize modern information technology  

tool for inquiry information and writing acceptable reports according to Thai  

language principle. 

 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

(Foundation of English) 

การพัฒนาทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนในการสื่อสารเบ้ืองตน  

ฟงบทสนทนาสัน้ ๆ ท่ีใชในชวีติประจําวัน  ใชคําศัพท  วลี  และใชไวยากรณเบ้ืองตนใน 

การสื่อสาร 

Development of listening, speaking reading and writings skills in basic  

communication, listening to short conversation commonly used in daily life, Applying 

basic vocabulary, phrase and grammar in order to communicate. 

 



 

  

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน                        3(2-2-5) 

(Basic Speaking Skills of English) 

ฝกทกัษะการฟง  การพูด  เนนการออกเสยีงหนกัเบาของคําศัพท  ประโยค 

อยางถูกตอง เลอืกใชวล ี สํานวนในบทสนทนาขัน้พ้ืนฐานตาง ๆ 

Practice of speaking skills with an emphasis on basic word stress and  

Sentence intonation and use appropriate phrases and idioms in simple dialogues. 

 

1500125 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน                  3(2-2-5) 

                    (Basic Reading and Writing of English) 

                              เทคนคิการอาน ทัง้การอานออกเสยีงและการอานในใจ  เทคนคิการเพ่ิมพูน

คําศัพทใหกวางขึ้นและฝกอานบทอานท่ีหลากหลาย รวมท้ังหนังสอืนอกเวลาตาง ๆ ฝก

เขียนประโยคตาง ๆ โดยใชหลักไวยากรณอยางถูกตองฝกเขยีนตามรูปแบบโดยใช

โครงสรางประโยคและคําศัพทท่ีเหมาะสม 

                              Reading techniques for both reading aloud and reading comprehension, 

Techniques for vocabulary expansion and various types of texts including external 

books. Practice of writing sentences using the correct grammar. Writing from models 

using appropriate structure and vocabulary. 

 

1561115 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน             3(2-2-5) 

(Japanese for Beginners) 

ฝกทกัษะ 4 ทักษะอยางบรูณาการ  โดยศกึษาตัวอักษรญี่ปุน  คําศัพท  รูป 

ประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  โดยเนนการฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวนั  รวมท้ัง 

ศกึษาลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม   

Practice of four integrated language skills focusing on Japanese letter,  

vocabulary, sentence structure and basic grammar by focusing basic speaking skill  

in daily life including studying of Japanese social. 



 

  

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1571118 ภาษาจนีเบื้องตน 3(2-2-5) 

(Chinese for Beginners) 

ระบบสัทศาสตรภาษาจนีกลาง  หลักการเบ้ืองตนของตัวอักษรจนี  และฝกทักษะ 

การฟง  พูด  อาน  เขียนคําศัพท  วลี  ประโยค และขอความอยางงายท่ีใชในชีวิต 

ประจําวัน  เชน  การทักทาย  การแนะนาํตนเอง  การบอกเวลา  การซื้อของ  เปนตน 

          Mandarin Chinese phonetics, fundamental principle of the Chinese letters, 

and the practice of listening, speaking, reading, and writing skills in basic Chinese 

words, phrases, and sentences that are commonly used in daily life; for instance, 

greeting, self-introduction, time telling, shopping, etc. 

 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                                                         3(2-2-5) 

(Malay for Beginners)  

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน เนนฝก 

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน ไดแก การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา  การ 

ซื้อของ เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคาํถามได และเขียน 

ประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

Introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making Conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 



 

  

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคนควา) 

 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน 3(2-2-5) 

(Korean for Beginners) 

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได และ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion including answering questions and simple Korean sentence  

writing. 

 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน            3(2-2-5) 

(Lao for Beginners) 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว การบอกเวลา   

การซื้อของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

และเขยีนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures and  

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing. 



 

  

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                            3(2-2-5) 

(Khmer for Beginners) 

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน เนนฝก 

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนาํตัว การบอกเวลา การซื้อ 

ของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรปุและตอบคําถามได  และเขียน 

ประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion and answering questions and simple Khmer sentence writing 

 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน 3(2-2-5) 

(Burmese for Beginners) 

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน เนนฝก 

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน ไดแก การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา  การ 

ซื้อของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  และ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Burmese structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making  

conclusion and answering questions and simple Burmese sentence writing. 

 



 

  

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                      3(2-2-5) 

(Vietnamese for Beginners) 

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา   

การซื้อของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได   

และเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese  

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading  

short massages, making conclusion and answering questions and simple Vietnamese  

sentence writing. 

 

1741101 ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                    3(2-2-5) 

(Bahasa Indonesia  for Beginners) 

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน   

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได   

และเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Bahasa Indonesia   

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings,  

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short  

massages, making conclusion and answering questions and simple Bahasa Indonesia   

sentence writing. 
 



 

  

 รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

             1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203 คุณธรรม นําความรู                                                            3(2-2-5)    

(Virtue – lead Knowledge) 

 ทฤษฎี  ความหมายความรูและวธีิสรางความรู  การคดิเชงิสรางสรรค  การพัฒนา 

สุขภาพกายและจติ  การปลูกฝงคานยิมท่ีดงีามตามหลกัศลีธรรม  คุณธรรม  จรยิธรรม 

ในการประกอบวชิาชีพ  เคารพในศักดิ์ศรีและจติวิญญาณแหงความเปนมนุษย  ความ 

ภูมิใจในความเปนไทย  มีสํานกึรับผดิชอบตอสงัคมและประเทศชาต ิ อนุรักษภูมิปญญา 

ไทยทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  การเจรญิเมตตา  ฝกจติภาวนา  การเขยีนบันทึก 

ความดแีละสามารถบูรณาการหลักคุณธรรมการครองตน  ครองคนและครองงาน  ไป 

ใชในการดําเนนิชวิีตอยางถกูตองและเหมาะสม 

Theories, meaning, knowledge and how to build the knowledge, creative  

thinking, physical and mental development, fostering good popularity follow by  

morality way, virtue and morality in earning a Professional livings, respecting in  

honor and spirit of humanity, proud to be Thai, having the responsible consciousness  

towards society and nation, preserving Thai wisdom, natural resources and environment,  

kindness meditation, mental meditation, writing  goodness note and can be integrated 

 the principles of virtues person in self-control, conducting oneself, and doing one’s  

duty used in living correctly and appropriately 
 

1500104 ความจรงิของชีวติ                                                              3(3-0-6) 

(Truth of Life) 

           ความหมายของชวิีต  ความจรงิของชวิีต  คุณคาและเปาหมายของชวีติในดาน 

ศาสนาและปรัชญา  ธรรมนูญชีวติและหลักธรรมในการดาํเนินชีวิตตามหลักศาสนา   

การนําหลักธรรมมาใชแกปญหาชวิีตในยุคโลกาภิวัตน  หลักการเจรญิสตเิพ่ือเขาใจสัจจะ 

ธรรมแหงชีวิตตนเอง  ผูอ่ืน  สังคมและสรรพสิ่งตามความเปนจริง  ดํารงชีวิตดวย 

หลักสัมมาปฏิบัต ิ เพ่ือชวีติสนัตสิุขและสงัคมสนัตภิาพ 



 

  

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

Meaning of life, truth of life, value and goals of life on the religion and  

philosophy, life charter and principles of Dhamma in living according to the principles  

of religion, bringing the principles of Dhamma to contribute in solving the life problems 

in globalization, mindfulness meditation to understand the reality of life of oneself  

others society and everything as the truth, living with  doing right for peaceful life  

and society 
 

1500124 เพศวถิ ี                                                                           3(3-0-6) 

(Sexual Orientation) 

ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสาํคัญและความจําเปนในการ 

เรยีนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวถิแีละองคประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนษุย 

สัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ 

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวิถทีางเพศ  กระบวนการ 

สงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying  

well-being including sexual well-being such as human growth, sexual relations,  

personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being. Social and  

cultural sectors affecting sexual well-being instructional process. 
 

2000116 สุนทรยีภาพของชวีติ            3(2-2-5) 

(Aesthetic Appreciation) 

จําแนกขอแตกตางอารมณแหงความสุข  ปรัชญาทางความคดิเชงิสรางสรรค 

จนิตนาการ  และการกลาแสดงออก  ความหมายในสนุทรยีศาสตรเชงิการคิดกับสุนทรยี 

ศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตร 

ทางการเหน็  ศาสตรทางการไดยิน  และศาสตรทางการเคลื่อนไหวสูทัศนศลิป  ศลิปะ 

ดนตรแีละศลิปะการแสดง  ผานข้ันตอนการเรียนรูเชงิคุณคาจาก 1) ระดับการรําลึก                     

2) ผานข้ันตอนความคุนเคย  และ 3) นาํเขาสูข้ันความซาบซึ้ง  เพ่ือใหไดมาซึ่งประสบการณ 

ของความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  และการนาํไปปรับใชในชวิีต 



 

  

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and  

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of  

imagery, the art of sound, the art of movement, visual arts, musical arts, and  

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted  

level, 3) appreciative level for getting experience in aesthetic appreciation. 
 

2500101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                         3(3-0-6) 

(Human Behavior and Self Development) 

พฤตกิรรมมนุษย  องคประกอบและสาเหตุปจจัยแหงพฤตกิรรม  การศกึษาและ 

พัฒนาตนเองของมนุษย  การบรหิารตนเอง  การสรางมนุษยสัมพันธ  การสื่อสาร  การ 

พัฒนาพฤตกิรรมการทาํงานและการทํางานเปนทีม  การเปนผูนาํและผูตาม  และการอยู 

รวมกันอยางเปนสุข 

Human behavior factors and casual of behaviors, self study and human self  

development, self management, human relations, communication, work development  

and teamwork, leader and follower and peaceful society. 

 

                   1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 

                  

2500102 วถิไีทย  3(3-0-6) 

(Thai Living) 

             ลักษณะสงัคมการเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยวัฒนธรรมและประเพณไีทย  อัต 

  ลักษณความเปนไทย  การสํานกึรกัความเปนไทยและสํานกึรักษบานเกดิประวัตศิาสตร 

ไทยและประวัตศิาสตรทองถิ่นลักษณะการเมืองการปกครองไทยในอดตีและปจจุบัน   

ปญหาสังคมไทย  กระบวนทัศนท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย 

 The characteristics of Thai social, Thai society exchanges culture and tradition,  

     Thailand identities, Awareness Thailand and love for homeland, Thai history and  

local history, Characteristics of Thai politics and government, Social problems in  

Thailand, The Social Paradigm Thailand. 



 

  

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2500107 อาเซยีนศกึษา                                                                    3(3-0-6) 

(ASEAN Studies) 

            พัฒนาการของอาเซยีนในดานการเมือง  เศรษฐกจิและสังคมวัฒนธรรม  การ 

กอตัง้ประชาคมอาเซยีน  ประเมินผลความรวมมือของอาเซยีน  การวิเคราะหปญหาและ 

แนวโนมในอนาคต  กรอบความรวมมือระหวางประเทศอื่นๆ ของอาเซียน การรวมกลุม 

ประเทศอาเซียนและพัฒนาการของประเทศตางๆ ในอาเซียน  เนนลักษณะรวมและ 

ความหลากหลายในมิติทางประวัตศิาสตร  การเมือง  เศรษฐกจิ  สังคมและวัฒนธรรม 

ของประเทศเหลานัน้  

           Development of ASEAN in political, economic, and socio-cultural. The  

establishment of ASEAN community, Evaluation of ASEAN co operations, Analysis of  

issues and trends. ASEAN’s external relations with other regional cooperation, and the  

development of the member countries with an emphasis on the unity and diversity in  

their history, politics, economy, and society.  

 

2500103 วถิโีลก  3(3-0-6) 

(Global Living) 

สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจาก 

สภาพเศรษฐกจิสงัคม  การเมอืง  การปกครองของโลกตอสงัคมไทย  การปรับตวัของ 

สังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป อาเซียน)  

วิเคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได 

Situations of current economy, society, politics and government, effects of  

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of  

Thai society accordance with global change focusing on countries from different  

parts of the world (European countries, Asian countries), analysis of future world  

economic directions. 



 

  

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

2500108 ชีวติกับส่ิงแวดลอม                                                          3(2-2-5) 

(Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ 

เชงิระบบระหวางมนุษยกบัสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ การ 

อนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิ่น  การดาํเนนิกจิกรรมโดยใชวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลังงาน  การสงเสริมบํารุงรักษาและ 

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึการใชทรัพยากร 

อยางรูคุณคา  การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง  ผลกระทบ 

ท่ีเกดิขึ้นจากภาวะโลกรอนตามหลกัการพัฒนาท่ียั่งยืน 

Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations  

between human being and environment, development and use of natural resources,  

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology  

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of  

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of  

natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects of  

global warming based on the principles of sustainable development. 
 

2500112 วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                   3(2-2-5)   

(Self-Economic Sufficiency) 

วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบตัเิกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ และแนว 

ทางพัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอันเนื่องมาจากพระราชดํารใินพระ 

บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดชมหาราช  เพ่ือใหตระหนักในความสาํคัญ  มี 

ความรู  ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น   

สามารถนาํหลักการ  และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวิถชีวิีตของตนเอง  พัฒนา 

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยัง่ยืน  มีการศกึษาดงูานในระดับทองถิน่ท่ี 

ประสบความสาํเร็จ  เพ่ือใหเห็นแนวทางปฏิบัตทิี่แทจรงิ  หรอืปฏบัิตจิรงิในครัวเรอืน  

(เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวชิาท่ีสอน) 



 

  

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies for  

Living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty  

King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, understanding  

of the philosophy, local wisdom, application of the principles and strategies for self- 

living development, sufficient and sustainable development for organizations and  

communities, study visit to successful community for practical guidelines. (Contents  

should be related to the fields of students) 
 

2500113 สิทธแิละหนาท่ีพลเมอืง                                                     3(3-0-6) 

(Human Rights and Civic Responsibility) 

           ความเปนพลเมืองสาํหรับเดก็และเยาวชนในทกุระดับการศกึษา  เสรมิสราง 

อุดมการณและพลังความคิด  พลังความรักและพลังความสามัคคี  อยูรวมกันบน 

พ้ืนฐานของการเคารพกติกาของสังคม  เคารพผูอื่นและเคารพหลักการของการ 

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย สามารถทํางานเชื่อมประสานสูเปาหมายเดยีวกัน   

การเสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรมดานการปองกันการทุจรติ  ตอตานการคอรัปชั่น 

และมีภูมคิวามรูดาน  หลักกฎหมายทั่วไปท่ีประชาชนทุกระดับควรรู 

          Citizenship for childhood and youth in all grades, reinforce ideology and  

power of thought, affection and unity, living together through respecting of social  

regulation, others and democratic principle, ability of working harmoniously to  

achieve the mutual goal, moral and ethical instillment on corruption prevention.  

resist corruption and understand general law requires of people at all levels. 
 

2541204 มนุษยกับธรรมชาติ                                                             3(3-0-6) 

(Man and Nature) 

วิวัฒนาการและปฏสิัมพันธระหวางสงัคมมนุษยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วิถกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง 

มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวกิฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดาํรง 

อยูรวมกันกับธรรมชาตไิดอยางย่ังยนืและสนัตสิุขท่ังในระดับบุคคล  ประชาคมทองถิน่   

ประชาคมโลก 



 

  

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Evolution and interaction between man and environment, change of nature  

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural  

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at  

personal, local and global levels. 

 

             1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

4000115 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ                                              3(2-2-5) 

(Information Technology for Life) 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมีอิทธพิลและมีผลกระทบตอชวิีต 

และสังคม  การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  การใช 

โปรแกรมดานการคํานวณ  และการใชโปรแกรมนาํเสนองาน  การสื่อสารขอมูล  การ 

แสวงหาความรูจากฐานขอมูลบนระบบเครอืขายคอมพิวเตอร  และแหลงขอมูลตาง ๆ  

โดยคํานงึถงึสทิธทิางปญญา  กฎหมายและจรยิธรรมทางคอมพิวเตอร  เพ่ือดํารง 

ชวีติประจําวันอยางมปีระสทิธิภาพ 

Information technology system, influence of computer on life and society,  

Practical use of information technology, using word processor program, using  

calculation program by spreadsheet and using presentation program, communication,  

searching for information from computer networks and database regarding intellectual  

rights, laws, and ethics for effective living. 

 

4000106 การคดิและการตัดสินใจ                                                      3(2-2-5) 

(Thinking and Decision Making) 

หลักการและกระบวนการคดิของมนุษย  การคิดวิเคราะห  ความคิดสรางสรรค   

การวิเคราะหขอมูลขาวสาร  ตรรกศาสตรและการใหเหตผุล  การตดัสนิใจ  กระบวนการ 

แสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  การคดิเชงิวพิากษ  และการประยุกตใชการคดิกับการ 

แกปญหาในชวีติประจําวัน 



 

  

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Principles and thinking process of man, critical thinking, creative thinking,  

analysis of information and news, logics and reasons, decision making process,  

searching processes of scientific knowledge, critical thinking and practical application  

for problem solutions in daily life 
 

 

4000114 วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                                               3(2-2-5)  

(Science for Quality of Life) 

กระบวนการพัฒนาวทิยาศาสตรเทคโนโลยี  การนําความรูทางวทิยาศาสตรมา 

ประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชวีติ  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสทิธิภาพโดยตระหนัก 

ถงึผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมตีอมนุษย  สภาพแวดลอม  สังคม  

การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพ่ือคุณภาพชวิีต 

Process of scientific and technological development, application of science for  

life quality development, happy and efficient living regarding the effects of modern  

science and technology on man, environment, society, politics and culture, application  

of scientific knowledge for quality of life. 
 

4083202 กีฬาเพ่ือสุขภาพ                                                               3(2-2-5) 

(Sports for Health) 

ความหมาย  และความสาํคัญของกจิกรรมทางกาย  การออกกาํลังกาย  และ

การเลนกฬีาเพ่ือสุขภาพ  ประโยชนของการออกกาํลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ  

สมรรถภาพทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การเสรมิสรางกลามเนื้อ  การ

เสรมิสรางความทนทานของระบบหัวใจและปอด  การควบคุมน้ําหนัก  โภชนาการกับ

การออกกาํลังกาย  นวัตกรรมการออกกาํลังกายเพ่ือสุขภาพ  สถานบรกิารสาํหรับการ

สงเสรมิการออกกาํลังกายและการเลนกฬีา 

Meaning and importance of physical activities, exercise and sport for health, 

benefit of exercise and sport for health, physical competency, physical fitness test,  

gaining muscle, heart and lung system endurance gaining, weight control, nutrition  

with exercise, innovation in exercise for health, fitness canter for promotion in exercise  

and sport.



 

  

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

     2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน 

  2.1  กลุมวชิาแกน 
 

5501101 คณิตศาสตรวศิวกรรมโยธาและสถาปตยกรรม              3(3-0-6) 

(Mathematics for Civil Engineering and Architect) 

พีชคณิต  ปริมาณเวกเตอรและปริมาณสเกลา  ลิมิตความตอเนื่องเทคนคิ   

การอินทิเกรต  บทนาํสูอนิทริกรัลตามเสน  อันทกิรัลไมตรงแบบ  การหาอนุพันธและ

อินทรเิกรตของฟงกชนัคาจรงิ   อนิทรเิกรตสองชัน้ในระบบพกิัดฉากและระบบพิกัดเชงิ

ข้ัว การประยกุต  การอินทรเิกรตสามชัน้ในระบบพิกัดฉาก  ระบบทรงกระบอก  ระบบ

ทรงกลมยาโคเบียน  การประยุกตหาปริมาตร  มวลจุดศูนยกลางความถวงโมเมนต

ความเฉื่อย ฟงกชนัตัวแปรเดยีว  ฟงกชันหลายตัวแปร  อนุพันธยอย  กฎลูกโซ ผลตาง

อนุพันธรวม  ผลตางอนุพันธแมนตรง  เสน  ระนาบ และพ้ืนท่ีในระบบสมมิต ิ

Algebra of vector and scalar quantities. Limits of the technique. Integrated 

Introduction to the trigger in the neutral line. It's not exactly the integral. The 

differentiation and Integrated. Great for the true value. Integrated with the 

coordinate system of the second layer and the polar coordinates. Integrated with the 

application of the coordinate system in three layers. System with a cylindrical 

sphere. Jacob Bian volume applications. Center of gravity, mass moment of inertia. 

Function of one variable. Function of several variables, partial derivatives, chain rule 

of differentiation and integration. Derivatives of the exact line in the plane and space 

dimensions. 
 

5501102 การเขยีนแบบวศิวกรรมโยธาและสถาปตยกรรม      3(2-2-5) 

(Civil Engineering and Architect  Drawing)  

เขียนแบบรายละเอยีดทางดานสถาปตยกรรม  และวิศวกรรมท่ัวไปของอาคาร

คอนกรตีเสรมิเหลก็และอาคารพิเศษ  ตัง้แต 3 ชัน้ข้ึนไป  โดยคํานงึถงึประโยชนใชสอย

และดานสุนทรยีภาพ  พรอมรายการประกอบแบบกอสรางและหุนจําลอง 



 

  

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Detailed architectural drawings, engineering and general building, and special 

reinforced concrete building from three floors above taking into account the functional 

and aesthetics, combined with the construction and modeling 
 

5501301 เทคนคิงานวศิวกรรมโยธาและสถาปตยกรรม   3(3-0-6) 

(Technique in Civil Engineering and Architect) 

          ลักษณะโครงสรางของอาคารแบบตาง ๆ เทคนคิการกอสรางอาคารไมและ

อาคารคอนกรตีโดยเนนขัน้ตอนในการปฏิบัตงิาน   การเตรยีมการสาํหรับงานกอสราง  

เชน  การปรับแตงพนท่ี  การกองเก็บวัสดุ เทคนคิในการกอสราง  เทคนคิการทาํแบบ

หลอคอนกรีต การทําและการติดตั้งนั่งรานแบบตาง ๆ การตดิตั้งโครงสรางไมเหล็ก  

การกอสรางอาคารสําเร็จรปู  คอนกรัตอัดแรงและสวนประกอบของโครงสรางสาํคัญ

ของคอนกรตีอัดแรงการกอสรางระบบพ้ืนไรคาน 

Structure of the building types. The construction of wood and concrete 

building with an emphasis on process performance. Preparation for construction, 

such as the refinement area. Of the material. Construction techniques. Concrete-

making techniques. The scaffolding and the installation of various types. The 

installation of structural steel. The construction of prefabricated buildings. A new 

red-stressed. The major components of the concrete. The flat slab construction. 

 

5504904 งานคนควาพิเศษเทคโนโลยโียธาและสถาปตยกรรม             3(3-0-6) 

                    (Special Topic Technology in Civil and Architect) 

คนควาวจัิยทางดานเทคโนโลยีการกอสรางตามท่ีผูเรยีนสนใจ  และความถนดั 

เปนพิเศษ  อาจจะทําเปนกลุมหรือรายบุคคล  โดยการอนุมัตแินะนาํจากอาจารยท่ี 

ควบคุมและท่ีปรกึษา 

Research and technology in the construction of the learner, and special skills, 

May be group or individual with the approval and guidance of a mentor. 



 

  

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5504905 โครงการวจิยัทางดานเทคโนโลยโียธาและสถาปตยกรรม  3(2-2-5) 

(Civil and Architect Project Research) 

             ใหนักศกึษานาํความรูจากรายวิชาตาง ๆ มาประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลย ี 

วางแผนนาํเสนอโครงงาน  ผลงานทางวชิาการ  การออกแบบ  การสรางเครื่องมือหรอื

อุปกรณในงานอาชพีท่ีเกี่ยวของใหแลวเสรจ็ในเวลาท่ีกาํหนด  โดยรายงานผลการปฏิบัต ิ

งานเปนระยะ ๆ  ตลอดการทาํโครงงาน  และนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการประเมินผล 

Students apply knowledge of the subjects were adapted to meet the technology, 

planning the project, Research, design, construct, or in a related occupation to be 

completed in due time. The report of the time. Throughout the project and presented 

to the Evaluation Committee 

 

5551401 การเขยีนแบบดวยคอมพิวเตอร                 3(2-2-5) 

(Drawing With Computer)  

           หลกัการ และวิธกีารใชโปรแกรมสาํเรจ็รูปท่ีใชในการสรางภาพดวยคอมพวิเตอร

เทคนคิการสรางภาพสองมิต ิ เชน  ภาพลายเสน  ภาพประกอบเรื่องราว  ภาพทางการ

ออกแบบกราฟก การเขยีนแบบแปลน  รูปดาน รปูแสดง  ภาพตดั  ขยาย ฯลฯ  ฝกปฏิบัต ิ

การคอมพิวเตอร เพ่ือชวยในการออกแบบโดยใชโปรแกรม สําเร็จรูป 

Two-dimensional visualization techniques such as visual story line, graphic 

design, graphics, etc. the computer laboratory to assist in the design and use. 
 



 

  

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5561102 ความปลอดภัยในงานกอสราง            3(3-0-6) 

(Safety in Construction) 

วิธกีารในการรักษาความปลอดภัยในการทํางานชางกอสราง  การจัดกองวัสดุ 

การทํานั่งราน  การขนสงวัสดุ  การรื้อถอนอาคารและงานขุดดนิลกึ  การใชลฟิตอยาง

ปลอดภัย  การเชื่อมและการตัดเหลก็ดวยไฟฟาและแกส็  การทํางานภายใตความกดดัน

สูง  การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  การรกัษาความสะอาดและระเบียบในการปฏบัิตงิานกอ 

สราง 

A method of securing the constructors. Of the material. The scaffolding. 

Transport of materials. Building demolition and excavation depth. Of the elevator 

safely. Welding and cutting the electricity and gas. Working under high pressure. 

First Aid. Kept clean and orderly in their construction. 
 

5561104 วัสดุกอสราง               3(3-0-6) 

(Building Materials) 

แหลงผลิตกระบวนการผลติลักษณะและคุณสมบัตกิารใชงานและวิธีการเก็บ

รักษาของวสัดุตาง ๆ ศกึษาเกี่ยวกับแหลงผลติกระบวนการผลติลักษณะและคุณสมบัติ

การใชงานและวิธกีารเก็บรักษาของวัสดตุาง ๆ การนาํไปใชวัสดุ  อุปกรณกอสราง  งาน

ดนิ  งานโครงสรางอาคาร  งานสวนประกอบอาคาร  งานตกแตงอาคารและวสัดุ อุปกรณ

งานระบบภายในอาคาร 

Production process. Appearance and functionality. And storage of materials  

such as wood, stone, brick, cement, lime, sand, glass, steel roofing materials. Floor  

and wall tiles etc. 



 

  

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

5561601 กลศาสตรวศิวกรรม      3(3-0-6) 

(Mechanics Engineering) 

          เรื่องของแรงและการรวมแรงในสามมิต ิ การสมดุลของแรงในสามมิต ิ แรงเสยีด

ทาน  จุดศนูยถวง   โมเมนตความเฉื่อยและวิเคราะหในชิ้นสวนของโครงสรางชิ้นสวน 

ภาพวัตถุของเครื่องจักรกล 

The strength and force in three dimensions, the balance of forces in three-

dimensional gravity, friction, moment of inertia and analysis of the structural 

components of the mechanical parts of the subject 
 

5562704 เทคโนโลยคีอนกรตี      3(2-2-5) 

(Concrete Technology) 

  ชนดิ  ลักษณะ  คุณสมบัตแิละการเก็บรกัษาวัสดุท่ีใชผสมคอนกรตี  ศกึษา 

 คุณลักษณะของคอนกรตี  พัฒนาการของคอนกรตี  กรรมวิธีการผลติและวิธทีดสอบ 

ซเีมนต  น้ํา  มวลหยาบและมวลละเอียดของคอนกรตีและวิธทีดสอบคุณสมบตัขิอง 

คอนกรตี  การคํานวณสวนผสมของคอนกรตี  การใสสารผสมเพิ่ม  กรรมวธีิผสมของ 

คอนกรตี  การลําเลยีง  วธีิการทําใหคอนกรตีแนนตัวและการบมคอนกรตี  ความรู 

เกี่ยวกับคอนกรตีผสมเสรจ็  คอนกรตีกําลังอัดสูง  คอนกรตีเบา  คอนกรตีท่ีมีความ 

คงทนสงูและคอนกรตีผสมวัสดุปอซโซลาน  เปนตน 

Types of features and storage of concrete materials. Characteristics of concrete. 

Development of concrete. Process. Testing of cement, water and coarse mass and 

the mass of concrete and concrete testing. The ingredients of concrete. Add to the 

mixture. Treatment of mixed concrete, concrete, packed and transported to the curing of 

concrete. Knowledge of the concrete. Concrete, high strength concrete, lightweight 

concrete and concrete products are durable, high pozzolanic materials, etc. 



 

  

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5563708 ระบบไฟฟาและอปุกรณในงานอาคาร        3(3-0-6) 

(Electrical systems and Equipment in the Building) 

ระบบไฟฟากาํลังการควบคุมไฟฟาแสงสวางระบบสื่อสารไฟฟาฉุกเฉินการ

ปองกันฟาผาและศกึษาอุปกรณไฟฟาในระบบงานกอสรางท้ังภายนอกและภายในอาคาร 

Electric power systems, lighting control systems, emergency power, lightning 

protection. Electrical and education. In the construction of exterior and interior. 

 

5564628 กําลังวัสดุและการทดสอบ                                           3(2-2-5) 

(Strength of Materials and Testing) 

ความเคนและความเครียด  แรงในแนวแกนและภาชนะรับแรงดัน  แรงบิดของ 

เพลากลมตันและเพลากลมกลาง  การบิดของทอผนังบาง  แรงเฉอืนและโมเมนตในคาน   

แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนดัด  ความเคนในคาน  ความเคนประกอบ  วงกลมมอร   

คานเสรมิกําลัง  เสารับแรงตามตามแนวแกนและเย้ืองศนูย 

Stress and strain, axial force and pressure vessel, torsion of circular shafts 

and axles in the middle of the round, torsion of thin-walled tubes. shear and 

moment in beams, shear and bending moment diagram. Stress in the beam, Mohr 

stress circle of strength eyebeams, received by pole and axial misalignment 

 

5564714 กฎหมายกอสราง              3(3-0-6) 

(Construction Law) 

หลักการของกฎหมายควบคุมการกอสรางอาคาร  อาคารสถาปตยกรรมควบคุม  

สัญญาการออกแบบเขียนแบบอาคารขนาดเลก็  การย่ืนขออนญุาตปลกูสรางอาคารและ

กฎหมายควบคุมท่ีเกี่ยวของในการกอสราง 

Learn about the principles of legal construction. Building  control The design 

drawings for building small applications. Building  permit. The law is involved in the 

construction. 



 

  

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2.2  กลุมวชิาเอกบังคบั 
 

      2.2.1  กลุมวชิาโยธา 

 

5561302 งานไม        3(2-2-5) 

(Wood Working) 

เครื่องมือเบ้ืองตนในเรื่องการใชการบํารุงรักษาความปลอดภัย  วัสดุที่ใช

ประกอบงานไมและการใชประโยชน  ฝกการปฏิบัตกิารใชเครื่องมือและเครื่องจักร

เบ้ืองตน  การเขาปากไม  การตอไม  การประกอบ  การเคลือบผิว  การซอมแซม

ครุภัณฑท่ัวไป 

Basic tools in use, maintenance of security, the materials used include wood 

and utilization, practice the basic tools and machinery, the splice consists of a wood 

coating equipment are repaired. 

 

5562105  ปฏบิัตกิารงานโยธา         3(2-2-5) 

(Civil Work Laboratory) 

ศกึษาหลักการ  ระเบยีบ  ขอบังคับในการปฏิบัตงิานโยธา  วธีิการปองกนัอุบัติ

สวนบุคคล  หลักความปลอดภัยในงานกอสราง  ฝกปฏิบัตกิารใชเครื่องมอืวัด  อุปกรณ

และเครื่องมือกอสรางพ้ืนฐาน  ฝกปฏบัิตงิานไม  งานโลหะ  งานปูน  และงานคอนกรตี 

Study principles, regulations and instructions in Civil Work Laboratory, 

personal accident protection, and safety principles in construction.  Practice using 

measurement tools, equipment, and fundamental construction tools. Practice timber 

works. Cement and concrete  works. 

 



 

  

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5562504 ทฤษฎแีละการวเิคราะหโครงสราง                                    3(3-0-6) 

                    (Theory and Structural Analysis) 

แรงและความสมดุลของแรง  การวเิคราะหคาน  โครงขอหมุนและโครงขอแข็ง

แบบอินดเีทอรมิเนท  เสนอทิธิพลสําหรับโครงสรางแบบอนิดเีทอรมิเนท  การวิเคราะห

โครงตั้งแนะนําการวิเคราะหเชิงพลาสติก  แรงปฏิกิริยา  แรงเฉือนและโมเมนตดัดที่

เกดิข้ึนเนื่องจากแรงกระทําแบบตาง ๆ บนโครงสรางคาน  โครงขอหมุนและโครงขอแข็ง   

วิเคราะหหาการโกงตัวของโครงสราง  การหาเสนอิทธพิล 

The balance of forces. Analysis of beams, trusses and frames, solid indie-

terminal net. Influence lines for the indie-terminal net. Analysis of the structure on 

the analysis of the plastic shear force and bending moment. Caused by different 

forces. On the beam. Trusses and rigid frames. Determine the deflection of the 

structure. To determine the influence. 

 

5562607 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก    3(3-0-6) 

(Timber and Steel Design) 

          ออกแบบโครงสรางไมและเหล็กเสา  คาน  ตง  โครงไมและชิ้นสวนโครงสรางท่ี

รับแรงดดั  แรงอัดและแรงดงึ  คานเหล็กประกอบ  การออกแบบจุดตอดวยสลกั  เกลยีว

หมุดยํ้าและการเชื่อม 

Structural steel columns and beams of wood and wood frame parts and 

structural bending. Compression and tension. The steel beams. Designed with chisel 

point. Screw and a rivet. 



 

  

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธบิายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5562608 ปฐพีกลศาสตร               3(3-0-6) 

(Soil Mechanics laboratory) 

การกาํเนดิของดนิ  การจาํแนกประเภทดนิคณุสมบัตพ้ืินฐานทางดานวิศวกรรม 

ของดิน  การไหลซึมไดของน้ําในดิน  หนวยแรงในมวลดิน  การทรุดตัวของดิน  การ

กระจายของความเคน  หลักการของความเคนประสทิธิผลความตาน  ทานแรงเฉอืนของ

ดนิการบดอัดดนิ 

The origin of the soil. The basic classification of engineering. Soil and water 

permeability of the soil. Stresses in the soil. Subsidence of the soil. The distribution 

of stress. The effectiveness of stress resistance. Shear resistance of soil compaction. 

 

5562610 การออกแบบโครงสรางคอนกรตีเสรมิเหล็ก            3(3-0-6) 

(Reinforced Concrete Design) 

การออกแบบโครงสรางคอนกรตีเสรมิเหลก็โดยวิธหีนวยแรงใชงานครอบคลุม

การวิเคราะหและออกแบบแผนพ้ืน  คานบันได  เสา  ฐานรากและโครงสรางขอแข็งเพ่ือ

รับแรงดัด แรงบิด  แรงเฉอืน  แรงยึดหนวงและแรงตามแกนพฤตกิรรมรวมของแรงตาง ๆ    

ดังกลาวรวมท้ังฝกออกแบบทําแบบกอสรางและทาํรายละเอียดการกอสรางอาคารคอนกรตี

เสรมิเหล็กตัวอยาง  หลักการเบ้ืองตนในการออกแบบโครงสรางคอนกรตีเสรมิเหลก็โดย

วิธกีําลังประลัย 

The structural design of reinforced concrete to stress the Comprehensive 

analysis and design of slabs, beams, stairs, poles, foundations, and the plate for 

bending, torsion, shear, withhold, and is based on the behavior of forces such as 

training. The design, construction drawings and construction details for reinforced 

concrete buildings. Basic principles for the design of reinforced concrete structures 

by the method of mass destruction 

 



 

  

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธบิายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

5562714 วศิวกรรมสํารวจ      3(3-0-6) 

(Survey Engineering)  

ความหมายของการสาํรวจ  หลักเบื้องตนของการสาํรวจ  ชนดิของการสาํรวจ 

ทฤษฎีของความคลาดเคลื่อน  เครื่องมือสาํหรับการสํารวจ  มาตราสวน   การสาํรวจ

ตามระยะยาวหรอืการสํารวจดวยโซและการคาํนวณหาพ้ืนที่  การวัดระยะทางดวยการ

นับกาว การคํานวณหาพื้นท่ีดวย (Plan meter) งานระดับ  ชนดิของกลองระดับพรอม

สวนประกอบชนดิของงานระดับ  ชัน้ของการทาํระดับ  การทาํระดับชนดิวงรอบเปดและ

วงรอบปด  การปรับแกงานระดับทัง้วงรอบเปดและวงรอบปด  การทําระดับตามยาว

และตามขวาง  การคํานวณหาพื้นท่ีและปริมาตร  ปรับแกวงรอบเปดและวงรอบปด   

ดวยวิธีคํานวณและวิธีกราฟการทําวงรอบพรอมท้ังคาํนวณและปรับแก  การทําโครง

จายสามเหลี่ยมพรอมทัง้คํานวณและปรบัแก  การสาํรวจภูมปิระเทศและการทําแผนท่ี

การสาํรวจเสนทาง  การสํารวจเพ่ือการกอสราง หลักเบื้องตนของการสํารวจระยะไกล 
 

The meaning of the survey. Basic principles of surveying. The type of survey. 

Theory of errors. Tool for exploring the scale of the survey. Chain and long-term, 

 or to explore the area. Measuring distance by counting steps. Calculate the area 

(Plan meter) level and type of components of the camera. Top of the class. The level 

of open loop and closed loop. Modifying the level of the open loop and closed loop. 

Solutions to the longitudinal and transverse Area and volume calculations. The glass in 

the open and closed loop. To calculate and graph. The loop and calculate and correct. 

The project will also calculate and adjust the triangle. Topographic surveying and 

mapping the route survey. A survey for the construction. Basic principles of remote 

sensing. 
 



 

  

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธบิายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5563111         การจัดการและการบรหิารงานกอสราง          3(3-0-6) 

(Organization and Management of Construction) 

เรื่องแนวคิด  ทฤษฎีการจัดและการบรหิารงานในงานกอสรางท่ัวไป  หลักและ

กระบวนการบรหิาร การวางแผนงานกอสราง การจัดหนวยงาน  การควบคุมและการ

ตรวจสอบ  การประสานงาน  การทํารายงานการกอสราง  การประชาสัมพันธ  การ

บริหารการเงิน  เครื่องมือและวัสดุกอสราง  การบริหารงานบุคคลในงานกอสราง 

ข้ันตอนการประกวดราคา  การบรหิารงานรบัเหมา  การทําสัญญากอสราง  หาแนวทาง

วิกฤต(CPM) การจัดการกอสรางแบบสมดุล  การปรับแผนงาน  การประเมนิผลงานการ

ปรับปรุงแกไข(PERT) และการนําเอาหลกัการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในการจัด

และการบรหิารงานกอสราง 

Theories of organization and management in primary and general construction. 

Management process. Planning for construction. The agency. And control. Monitoring, 

coordination, documentation and construction. Public relations executive. Financial 

tools and building materials. Personnel management in the construction process. 

Tender and contract administration. Construction contract. For the crisis (CPM). 

Balanced construction management. The plan. The performance improvement.(PERT) 

and the application of scientific principles used in the preparation and. Construction 

Management. 

 

5564629 วศิวกรรมขนสง              3(2-2-5) 

(Transportation Engineering) 

          ประเภทของการขนสง  การบริหารและการจัดการ  การดาํเนินการของระบบ

การขนสง  การศกึษาการวางแผนและการกาํหนดเสนทางการศกึษาภาวการณจราจรและ 

การควบคุมการขนสงในเมืองและชนบท  การขนสงประเภทอ่ืน  ทางรถ  ทางหลวง  ทาง

อากาศ ทางเรอื และรถไฟ  ผลกระทบตอการเมอืง  เศรษฐกจิความสวยงาม  ภาวะและ

สิ่งแวดลอม 



 

  

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธบิายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Type of transport. Administration and management, the operation of the 

transportation system, educational planning and routing of traffic situations and 

control of transport in urban and rural areas, other types of transport vehicles, 

highway, air, rail, ship and its impact on political, aesthetic and environmental 

conditions. 

 

5593715 กลศาสตรของไหล             3(3-0-6) 

(Fluid Mechanics) 

คุณภาพของไหล  สถติยศาสตรของของไหล  การเคลื่อนที่ของของไหล  สมการ 

พลังงานในสภาวการณไหลแบบคงท่ี  โมเมนตัมและแรงของของไหล  การไหลแบบการ 

ยุบตัวไมไดในทอ  การไหลในทางน้าํเปด (Hydraulics Jump)  การวเิคราะหมิตแิละความ

คลายคลงึ  การวัดอัตราการไหลอาคารทางชลศาสตร  

Fluid quality, Statics of fluids, the motion of and the momentum of the fluid, 

flow in the pipe does not collapse, open channel flow(Hydraulics Jump),dimensional 

analysis and similarity. Measuring the flow rate of hydraulic plant. 

 

                    2.2.2  กลุมวชิาสถาปตยกรรม 
 

5551201 ความรูเบือ้งตนเก่ียวกับการวางผังเมอืง            3(2-2-5) 

(Basic of Urban Planning) 

           กระบวนการวางผังชุมชน  กรอบและบรบิทของชุมชนเมอืง  ภูมิทัศนเมืองโดย

ศึกษาองคประกอบท่ีสาํคัญ  ไดแก  นโยบาย  ขอกฎหมาย  ระบบคมนาคมขนสง

ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ความสัมพันธของผังเมืองกับ

สถาปตยกรรม  เก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางผังชุมชน 

Community planning process. Framework and context of the community, the 

urban landscape of the key elements of the policy and legal transportation and 

utilities, the relationship of urban planning and architecture, collect and analyze data 

for planning community 



 

  

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธบิายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5552102 การออกแบบสถาปตยกรรม                                          3(2-2-5) 

(Architecture Design) 

ทฤษฎีและฝกปฏิบัตกิารออกแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน  องคประกอบทาง

สถาปตยกรรม   หลกัการองคประกอบทางสถาปตยกรรม  เพ่ือเปนพื้นฐานในการศกึษา

วิชาออกแบบเขยีนแบบสถาปตยกรรมตอไป 

Theory and practice in basic design. Architectural elements. The architecture 

   a elements. The basic study design, architecture a drawings next. 

 

5552103 หลักการออกแบบงานสถาปตยกรรม     3(2-2-5) 

(Principles of Architectural Design) 

องคประกอบทางทัศนศลิป  หลักการออกแบบ  การจัดองคประกอบ  กระบวนการ

พ้ืนฐานในการออกแบบ  การกาํหนดและถายทอดแนวความคิดในการออกแบบ  ฝก

ปฏิบัตกิารจัดองคประกอบสถาปตยกรรม  รูปทรง  ท่ีวาง  ขนาด  สัดสวน  พฤตกิรรม

ผูใชอาคาร  ความงาม  ประโยชนใชสอยอาคาร  ความเหมาะสมของวสัดุโครงสรางและ 

การจัดการสภาพแวดลอมท่ีด ี

Elements of visual arts, design principle, element design, basic process of 

design, conveying of design concept. Practice architectural element design, shapes, 

space. dimension. Ratio, behaviors of building users, attraction, usefulness of buildings, 

appropriate structural materials, and nice environmental design. 

 

5553207      การออกแบบตกแตงภายใน        3(2-2-5) 

                  (Interior Design) 

หลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย  อาคารสาธารณะ 

ขนาดกลาง อาคารสาธารณะขนาดใหญ  โดยสามารถจัดวางผงักลุมสวัีสดุและครุภัณฑ

ใหเหมาะสม  ฝกปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน  และการทาํหุนจาํลอง  

การจัดวางผงั  โครงส ี วัสดุและครุภัณฑใหเหมาะสม  ฝกปฏิบตังิานออกแบบเขียนแบบ

ตกแตงภายในและการทําหุนจําลอง 
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Principles and theories of interior design, residential buildings, medium public 

buildings, large public buildings, By the plan ; colors, materials and equipment properly, 

practice of interior design drawings. And a model of planning, materials  and  

equipment to suit the project. Practice of interior design drawings and a model. 
 

5553208 การออกแบบภูมสิถาปตยกรรม    3(2-2-5) 

(Landscaping Architecture Design) 

  ทฤษฎีของการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมและพฤกษศาสตรเบ้ืองตน  ทฤษฏี

การจัดและตกแตงบรเิวณ  การบํารุงรักษา  ปฏิบัตกิารออกแบบและตกแตงบรเิวณและ

ฝกปฏิบัตกิอสรางภูมสิถาปตยกรรมเบ้ืองตน 

Theory of landscape architecture. And Plant Introduction. Theory of organizing 

and decorating the area. Maintenance. The design and decoration. Practice of 

landscape architecture and preliminary construction. 
 

 5553209 สถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นและภูมภิาคอนิโดจนี     3(2-2-5) 

(Indochina and Vernacular Architectures) 

คต ิ ความเชื่อ  พิธกีรรม  ประเพณ ี ระบบการตัง้ถิ่นฐาน  ระบบการวางผนัง  

การแบงพ้ืนท่ี  รูปทรงอาคาร  วัสดุกอสราง  เทคนคิการกอสราง  ลาํดับข้ันตอนท่ีเกี่ยวของ

กับการกอสรางงานสถาปตยกรรมพ้ืนฐานถิ่นในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยและกลุม

ประเทศในภูมิภาคอินโดจนี  โดยเฉพาะสถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

ตอนบนของประเทศไทย  เพ่ือใหเกดิความสาํนกึในคุณคาของงานออกแบบระดับพ้ืนถิ่น  

ท้ังอาคารพักอาศัยและอาคารสาธารณะ 

Moral precept, belief, ritual, tradition, settlement system, layout system, 

area division, building shapes, construction material, construction technique, 

construction processes concerning local architectures in Thailand and Indochina 

countries especially local architectures of northeastern parts of Thailand in order to 

be conscious of appreciate values is local design including residential and public 

buildings. 



 

  

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธบิายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5553405         คอมพิวเตอรกราฟกสําหรบัการออกแบบสถาปตยกรรม        3(2-2-5) 

(Computer  Graphic for Architecture Design) 

        หลักการและข้ันตอนการออกแบบกราฟกดวยสื่อดจิติอล  การสรางผลงานออกแบบ 

  และปฏบัิตกิารนาํเสนอผลงานออกแบบ : ในลักษณะสือ่ผสม ไดแก  ภาพนิ่ง  ตัวอักษร  

ภาพเคลื่อนไหว  ภาพยนตร 

        Principles and procedures of graphic design and digital media. Building design. 

The design and presentation in the media, including film, stills, animation, and movies. 

 

5553501 คอมพิวเตอรเพ่ือนําเสนองานออกแบบทางสถาปตยกรรม      3(2-2-5) 

(Computer for Architectural Design Presentation) 

ฝกปฏบัิตกิารประยกุตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จเพื่อนําเสนองานสถาปตยกรรม  

ท้ัง 2 มิต ิ และ 3 มติ ิ เนนการจําลองสภาพแวดลอมเพ่ือแสดงองคประกอบทางกายภาพ

สภาพแวดลอม  บรรยากาศและการจัดทัศนยีภาพ 

Practice applying computer software concerning presentation of architectural 

work in 2D and 3D, especially simulating environments for presenting physical 

elements, climate environments, and visionary management. 



 

  

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธบิายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5554203       การออกแบบผังบรเิวณ      3(2-2-5) 

(Site Planning) 

  หลักเกณฑเบ้ืองตน  ความเปนมาของการจัดผังบรเิวณ  ศกึษาการออกแบบวาง

ผังบรเิวณ  ศกึษางานภูมิสถาปตยกรรม  มาตรฐานของพ้ืนที่ใชสอยประเภทตาง ๆ ท่ีจํา 

เปนตองใชในการวางผงับรเิวณ  เชน  ถนน ท่ีจอดรถ  การออกแบบวางผังอาคาร  การ

จัด กลุมประเภทอาคาร  เชน  การจัดบรเิวณบานจัดสรรสถานศึกษา  อาคาร  การจัด

กลุมประเภทอาคารสาธารณะ  โรงงานอุตสาหกรรมการจัดพ้ืนที่ที่วางระหวางอาคาร

พ้ืนที่ตาง ๆ  เกดิประโยชนและเกดิมุมมองท่ีด ี และมีทัศนยีภาพท่ีงดงามในงานสถาปตยกรรม 

Basic rules. The mapping of the area. Study design and layout. Study 

landscape architecture. Standard of living as the various types of planning areas 

such as roads, parking, building design, site planning, clustering buildings such as 

housing and school buildings, a group of public buildings. Industrial area of space 

between buildings, areas, and the benefits are great. In architecture and stunning 

views. 

 

5554408 การศกึษาความเปนไปไดของโครงการ       3(2-2-5) 

(Project Feasibility Study) 

ประเมินความตองการของเจาของและผูใชอาคาร  การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร  

และการเงิน  การวเิคราะหดานเทคนคิและการลงทุน  การวิเคราะหสภาพท่ีตัง้โครงการ  

การรวบรวมขอมูล  และวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดลาํดับความตองการของพ้ืนท่ีกอสราง  

การจัดทํารายละเอียดโครงการ  การจัดการความสัมพันธขององคประกอบโครงการ  

กฎหมายขอบังคับและมาตรฐานท่ีเกีย่วของ  การประเมินผลกระทบของโครงการ  เพ่ือ

นําไปสูการวางกรอบแนวคิดและความเปนไดของโครงการกอสรางอาคาร 



 

  

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธบิายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Assess of owner and building user requirements, economics and financial 

analysis, technical and financial analysis, project location analysis, data collection and 

data analysis for ordering the construction area priority, preparing project specification, 

setting relations of project components, related laws, regulations and standards ; 

impact assessment of projects in order to set up the concept and feasibility of the 

projects. 
 

2.3 กลุมวชิาเอกเลอืก 

 

5502701 คอมพิวเตอรในงานวศิวกรรมโยธาและสถาปตยกรรม 3(2-2-5) 

(Computer for Civil Engineering and Architect) 

แนะนาํระบบคอมพวิเตอร  ศกึษาโปรแกรมสําเร็จรูปสาํหรับงานวิศวกรรมโยธา

และงานสถาปตยกรรม  เชน  การวเิคราะหโครงสราง  การออกแบบโครงสรางและการ

จัดการงานกอสราง 

Your computer  system. Education programs for civil engineering,  and 

architect such as the structural analysis, the structural design and construction 

management. 
 

5503402 อุทกวทิยา               3(3-0-6) 

(Hydrology) 

วัฏจักรอุทกวิทยา  การวัดปริมาณน้าํฝน  การวิเคราะหขอมูลน้าํฝน  การวัด

ปริมาณน้ําทา  การวิเคราะหขอมูลน้ําทา  การระเหยของน้ําและการคายน้ําของพืช   

ลักษณะและการสังเคราะหน้าํทา  ความสัมพันธระหวางน้ําฝนและน้ําทา  การเคลื่อนตัว

ของน้ําทวมการวเิคราะหความถี ่



 

  

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Hydrological cycle. To measure rainfall. Analysis of rainfall data. To measure 

the amount of runoff. Analysis of stream flow data. The evaporation of water and 

dehydration of the plant. The synthetic runoff. The relationship between rainfall and 

runoff. Movement of the flood frequency analysis. 
 

5561103 เครื่องมอืและเครือ่งจักรกลงานกอสราง          3(3-0-6) 

(Construction Equipment) 

ลักษณะการทํางานของเครื่องมือกล  เครื่องมือไฟฟา  เครื่องทุนแรง  ตลอดจน

อุปกรณในการกอสรางการเลือกใชเครื่องจักรกลและอุปกรณกอสรางใหเหมาะสมกับ

งาน ความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานกับเครื่องจกัรกลและอุปกรณในการกอสรางตาง ๆ 

The behavior of the machine, power tools, the energy-saving tool, equipment 

for construction, the selection of machinery and equipment to suit the job, safety of 

the machinery and equipment for construction 

 

5562718 การประมาณราคางานกอสราง           3(3-0-6) 

(Cost Estimation)  

การอานรูปแบบประกอบการสัญญา  การตรวจสถานท่ีปลูกสราง  คุณสมบัติ

ของผูประมาณราคาการจัดแบงกลุมงานสวนตาง ๆ ของอาคาร  การทํารายการจํานวน

วัสดุกอสราง  ข้ันตอนของการประมาณราคา  การประมาณราคาเพ่ือหาปริมาณวัสดุ

กอสราง  การประมาณราคาคาแรง  การสรปุรายการประมาณราคาปฏิบตักิารประมาณ

ราคาอาคารถนนสะพาน  ฯลฯ 

Reading of the contract, the built in features, the estimated cost of the parts 

of the building into a list of building materials, the process of cost estimation, estimating 

the amount of building materials, the estimated cost of labor, summary of estimated 

operating cost estimates for building roads, bridges, etc. 



 

  

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5563105 งานชางพ้ืนฐาน      3(2-2-5) 

(Basic Skill for Technicians) 

สังเกตและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเตรยีมประกอบอาชพี  งานวิทยุ  งานเครื่อง 

ยนต  งานหนัง  งานถักทอง  งานสาน  งานเครื่องปนดนิเผา  งานทาส ี งานพิมพในเรื่อง

วิธขีองเสยีง  การดําเนนิงานปญหา  อุปสรรค  แลวนํามาวิเคราะห  อธิปราย และสรุป

ศกึษาสาเหตุและวิธีปองกัน  และการแกไขในอนุมัตเิหตจุากการทํางานหาเลอืกวัสดุการ

เตรยีม  การใชและแกปญหาโดยเครื่องมือ  เครื่องใช  วิธีชวยและการใหบรกิารจําหนวย 

แลวนําผลอภิปรายสรุปและรายงาน วิธทีาส ี การทําหรอืจัดหาแมพิมพสังเกตการณใช

เครื่องมือและวธีิการนาํเอาพัสดุการเกาะแมพิมพและการทาส ี แมพิมพ  ทดลองปฏิบัติ

แลวนาํมาผลมาอภปิรายการทํางานและสรุปศกึษาแผนดําเนนิงานตามแนวทางแลวนํา 

มาอภิปรายการทํางานและสรุปศกึษาแผนดาํเนนิงานตามแนวทาง   แลวนํามาอภิปราย  

ฝกปฏิบัติขัน้ตอน  กระบวนการและนสิัยในการทํางาน  สังเกตการณปฏิบัติงานและ

ผลงานแลวนาํมาอภิปรายขอบกพรองและวิธีการแกไขเพ่ือใหมคีวามรู  ความเขาใจ การ

ดําเนนิงานชาง งานทาสี  งานพิมพในเชิงการคามีศกึษาในการใชเครื่องมือตาง ๆ และ

สามารถทํางานชางประเภทตาง ๆ ทาสี  พิมพ  การถายแมพิมพที่ทําหรือจัดหาตาม

ข้ันตอน  กระบวนการ  ปรับปรุงอยูเสมอเปนคุณคาของการทํางานและมีนสิัยซกัถาม 

Observe and gather information about the preparation work for the radio. The 

film weaves a knitting machine, gold, pottery and painting jobs in the way of sound. 

Operational problems and to analyze the causes and Atip and Prevention. And the 

solution in the case of the work. The material preparation. And solve problems by 

using tools and methods to provide a unit. The results are summarized and discussed 

how to paint. The observations provide a mold used to bring supplies to paint sticking 

to the mold and the mold was then used to discuss the work plan and the 

implementation of the guidelines. And to discuss the work plan and the implementation 

of the guidelines. And to discuss practical steps. Processes and work habits. Monitoring 

performance and results. And to discuss problems and solutions in order to understand 

the technical work in commercial painting. Studies on the.  



 

  

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5563705 การออกแบบทางวศิวกรรมสุขาภบิาล      3(3-0-6) 

(Sanitary Engineering Design) 

องคประกอบและการออกแบบระบบประปาและการบําบัดน้ําเสยี  ระบบควบคุม 

คุณภาพน้าํ  ระบบการจัดการกากของเสยี 

Component and system design, supply and waste water treatment. Water 

quality control  systems. Waste management system. 

 

5563707 งานประปาและสุขภัณฑ       3(2-2-5) 

(Plumbing) 

โครงสรางและขอบขายของงานประปา เชน การผลติน้ําประปาบาดาลและแหลง

อ่ืน ๆ ชนดิและขนาดของทอประปา  สวม  เครื่องสุขภัณฑ  เครื่องมือและอุปกรณอื่น ๆ 

ฝกการเขียนภาพ  การเดินทอประปา  ศึกษาสัญลักษณตาง ๆ ของงานประปาและ

สุขภัณฑ  การเดนิทอประปา  การซอมทอประปา  ทอน้ําทิ้ง  การตดิตัง้เครื่อง 

The structure and scope of work, such as power generation, water supply 

wells. And other sources. The type and size of water pipes, toilets sanitary ware, 

tools and other equipment, practice of writing of the water supply pipe, study of 

symbols of water supply and sanitary ware, the water supply pipe, plumbing 

repairs, sewer, installations. 

 

5564307 ผลิตภัณฑงานไมอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 

(Wood Product Industry) 

          คุณสมบัตขิองไมและการปรับปรุงคุณภาพไม  การแปรรูปไม  การผลติครุภัณฑ 

ดวยระบบ Assembly Line  หรอื Mass Production  ในโรงงานอุตสาหกรรม  การออกแบบ  

อุปกรณจับไม (Jig and Fixture) ตามลักษณะแมบทของแตละเครื่อง  เชน  เลื่อยวงเดอืน 

เครื่องลอกบัว  เครื่องเจาะ ฯลฯ  การผลิตครุภัณฑดวยกรรมวิธีไมดัดและประสาน  

ฝกหัดการใชการเครื่องจักรในการผลิตชิ้นสวนของครุภัณฑโดยใชอุปกรณจับไมของ

เครื่องมือแตละเครื่อง 



 

  

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Properties of wood and wood quality, Wood processing and production 

equipment with assembly Line or mass production industry. The design and equipment 

(Jig and Fixture)by the master of each of the circular saw. Lotus on the drilling 

equipment, etc. to produce a dwarf and coordination process, trained to use 

machines to produce a piece of equipment by the use of wood for each tool. 

 

5564622 วศิวกรรมฐานราก            3(3-0-6) 

(Foundation Engineering) 

ประเภทของฐานราก  ฐานรากตื้น  ฐานรากหย่ังลกึ  การรับน้าํหนักของเสาเข็ม

การวิเคราะห  การทรุดตัว  ปญหาของแรงดันดนิทางขาง  การวิเคราะหเกี่ยวกบัรูปแบบ

ของโครงสรางกันดนิ   หลักการและวธีิการปรับปรุงคุณภาพของดนิ 

Types of foundations, shallow foundations, deep foundations, the weight of 

the pile, settlement, analysis, lateral earth pressure, analysis of the structure of the 

soil, principles and methods to improve the quality of the soil. 

 

5564625 ฐานรากเสาเข็ม            3(3-0-6) 

(Pile Foundation) 

หลักการท่ัวไป  วิธีการติดตั้งเสาเข็ม  การหากาํลังรับน้ําหนักสูงสุดดวยวิธีเชงิ

สถติศาสตรและพลศาสตร  การวิเคราะหการทรุดตัว  การออกแบบเสาเข็มรับแรงดานขาง  

การรับแรงของเสาเข็มแบบกลุมและเสาเข็มแพ  แรงเสยีดทานยอนกลับ  เสาเข็มในดนิ 

ท่ีมีการพองและหดตัว  การโกงเดาะของเสาเข็มท่ีมีรูปทรงชะลูดและการทดสอบเสาเข็ม 

General principles, method for install the piles, the maximum weight for the 

statics and dynamics methods, analysis of the settlement, the design of the tunnel 

side, the strength of the pile group and pile raft, friction back, stake in the ground 

with the swelling and shrinking, buckling of the pile, at the spindly shape, and the 

test pile. 

 



 

  

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5564709 การตรวจและควบคมุงานกอสราง          3(3-0-6) 

(Supervision and Inspection) 

บทบาทและคุณสมบัตขิองผูควบคุมงาน  ผูตรวจงาน  สถาปนกิ  วิศวกร  ผูรับ 

เหมา  ผูรับเหมาชวง  โดยเฉพาะการตรวจงานใหเปนไปตามรูปแบบรายละเอยีดการกอ 

สรางและหลกัการกอสรางท่ีเกี่ยวกับงานคอนกรตี  คอนกรตีเสรมิเหล็ก งานไม  โครงไม

และโครงเหลก็  การทํารายงานการกอสราง  รางานผลการทดสอบวัสดุและอ่ืน ๆ ความ

ปลอดภัยของอาคารตามหลักวิศวกรรมและความงามตามหลกัของสถาปตยกรรม 

The role and qualifications of the inspectors, architects and engineers. Contractors, 

subcontractors. In particular, the work shall be in the form details of the construction 

and the construction of the concrete, concrete and wood frame, steel construction 

and reports. In the test results and other materials, security of the building engineers 

and the beauty of the architecture 

 



 

  

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ช่ัวโมงปฏบิัติ) 

 

                    2.4  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 

                            1) วชิาฝกประสบการณ 
 

5503805 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีเทคโนโลยวิีศวกรรมโยธาและสถาปตยกรรม 1(60) 

(Preparation for Professional Experience in Civil Engineering and Architect 

Practice)               

จัดใหมกีจิกรรมเพ่ือเตรยีมความพรอม  กอนออกฝกประสบการณวิชาชพีใน

ดานการรับรูลักษณะ และโอกาส ของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรยีนใหมี

ความรู  เจตคต ิ แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกับวชิาชพี  โดยการกระทําใน

สถานการณหรอืรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับงานาในวิชาชพีนัน้ ๆ 

Provide activities to prepare the professional experiences, In recognition of the 

nature and prospects of a career, the development of the male students to have 

knowledge, attitudes, motivation and the appropriate professional, by the action or 

situation in different ways, associated with sesame in the profession. 

 

5504806 การฝกประสบการณวิชาชพีเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปตยกรรม     6(600) 

(Field Experience in Civil Engineering and Architect Practice) 

            ใหนักศกึษาไดออกฝกงานในสถานประกอบการหรอืหนวยงานท่ีสัมพันธกับ 

สาขาวชิาที่ศกึษา  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการของคณะ 

          Students have to practice in the establishment or agency relationship with 

the department of education. It has been approved by the technical committee of 

the board. 



 

  

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ช่ัวโมงปฏบิัติ) 
 

6003801 เตรยีมสหกิจศกึษา                                                             1(60) 

                    (Cooperative  Education  Preparation) 

         การปฏิบัตกิารเตรยีมความพรอมกอนการออกปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ 

โดยใหมีองคความรูในเรื่อง  หลักการ  แนวคิดและปรัชญาสหกจิศกึษา  กระบวนการ 

และระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับระบบสหกจิศกึษา  เทคนคิการสมัครงานและการ 

สอบสัมภาษณ  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ  มคีวามสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชพีแตละสาขาวชิา  เชน  การปรับตัวในสังคม     

การพัฒนาบุคลกิภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยสีารสนเทศการสื่อสาร  มนษุยสัมพนัธ   

การทํางานเปนทีม  โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสํานักงาน  ความรู 

เบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถาน 

ประกอบการ  การเสริมทักษะและจรยิธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาและมีความรู 

ความเขาใจในการจัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏบัิตงิาน  การเขียนรายงาน 

โครงงานและการนาํเสนอผลงานโครงงาน   

        This class  serves as a  preparatory curriculum  before students  enter the 

workforce. Examining the principles. Concepts and  philosophy of Cooperative   

Education. The processes and regulations for applying for jobs and interviews. The   

basic skills required to operate within the establishment, and the ability to self- 

develop according to the professional standards of each institution will be explored. 

The specific skills and attitudes this class seeks to develop are: social adjustment,  

personality development, English language skills, understanding information technology 

for communication, human relations, team work, organization, office work affairs, a  

cursory understanding of labor law and quality work management. We will conclude  

the class with an explanation of specific professional skills and ethics. Students will  

be expected to have a firm understanding of writing and presetting  work projects,  

as well as crafting summary reports. 



 

  

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ช่ัวโมงปฏบิัติ) 

 

6004801 ฝกสหกิจศกึษา                                                       6(600) 

                   (Cooperative  Education) 

                   รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 6003801  เตรยีมสหกิจศกึษา 

           การปฏิบัตงิานดานวชิาชพีตามสาขาวชิาในสถานประกอบการหรอืองคกรผูใช 

บัณฑติเปนเวลา 16 สัปดาห หรอืไมนอยกวา 600  ชั่วโมง  โดยบูรณาการความรูท่ีได 

จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน   

การจัดทําโครงงาน   การรายงานผลการปฏบัิตงิาน  การเขียนรายงานโครงงาน  และ 

การนาํเสนอโครงงานตามคาํแนะนาํของพนกังานพ่ีเลี้ยง  อาจารยท่ีปรกึษาหรอือาจารย 

นิเทศ  เพ่ือใหเกดิทักษะ  องคความรูในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวชิาชีพ  มี 

ลักษณะนสิัยหรอืบุคลกิภาพท่ีจาํเปนตอการปฏิบัตงิาน  และเปนบัณฑติท่ีมคุีณสมบัต ิ

ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานท่ีพรอมจะทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จการศกึษา 

           Students enter the workforce according to their specific fields of study for   

16 weeks  (or not less  than  600  hours )  integrating the theory explored in the   

university  with the practice involved with the occupation. Students  are expected to 

engage in and  complete:  work  projects,  operating reports, and work recantations  

as per the suggestions of a senior officer and/or advisory teacher. The mission of  

this class is to imbue students with the skills, body of knowledge, character, personality 

and qualifications  directly  related  to  market  need. 

 


