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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยกรอาคาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Facility Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรอาคาร)
วท.บ. (การบริหารทรัพยากรอาคาร)
Bachelor of Science (Facility Management)
B.Sc. (Facility Management)

3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิต
133 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและ/หรือตางประเทศ ที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :
6.1 เปนหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2555
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6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555
6.4 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 6/2555
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2555
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
จะขอรับประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 เขาสูตลาดแรงงานดวยอาชีพตาง ๆ เชน ผูดูแลอาคาร นักออกแบบ จัดภูมิทัศน ควบคุม
ระบบสุขาภิบาล ควบคุมระบบเครื่องกลภายในอาคาร ควบคุมระบบไฟฟาและสื่อสาร
8.2 ผูประกอบการ/เจาของกิจการ ประกอบอาชีพผูรับเหมา ระบบสุขาภิบาล ระบบประปา
ระบบไฟฟา
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ใชระยะเวลาในการสําเร็จ
การศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาภาคปกติและไมเกิน 8 ปการศึกษา
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ไมนอยกวา

30
9
6
6
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 รายวิชาเฉพาะดานบังคับ
2.2.2 รายวิชาเฉพาะดานเลือก

ไมนอยกวา

97
34
63
54
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

6
133

หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขประจําวิชา
ความหมายของเลขรหั ส ประจํา วิช าในหลั กสูต รวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช า
การบริหารทรัพยากรอาคาร ประกอบดวยเลข 6 หลัก ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1
แทน คณะ
หลักที่ 2 -3
แทน หมวดวิชา
หลักที่ 4
แทน กลุมวิชา
หลักที่ 5- 6
แทน ลําดับวิชา
โดยกําหนดความหมายของตัวเลขในหลักที่ 1 เปนดังนี้
1xxxxx
หมายถึง
คณะครุศาสตร
2xxxxx
หมายถึง
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
3xxxxx
หมายถึง
คณะวิทยาการจัดการ
4xxxxx
หมายถึง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5xxxxx
หมายถึง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8xxxxx
หมายถึง
สํานักงานบัณฑิตศึกษา
9xxxxx
หมายถึง
รายวิชาศึกษาทั่วไป
หลักที่ 2-3 แทนหมวดวิชา หลักที่ 4 แทนกลุมวิชาในหมวด และ หลักที่ 5 และ 6 แทนลําดับวิชาใน
แตละกลุมวิชา
หลักที่
แทน
ตัวเลข
ความหมาย
1
คณะ
5
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2-3
หมวดวิชา
10
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอาคาร
4
กลุมวิชา
1
สหกิจศึกษา
2
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3
วิศวกรรมและสถาปตยกรรม
4
เทคโนโลยีอาคารและทรัพยากรกายภาพ
5
บริหาร
6
สัมมนาและปญหาพิเศษ
5-6
ลําดับวิชา
2) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร มีรายวิชา
ตามโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา
9
หนวยกิต
บังคับ เรียน
6
หนวยกิต
901101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
3(2-2-5)
901201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
เลือก เรียน
ไมนอยกวา
3
หนวยกิต
901202 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(2-2-5)
English for Study Skills
901203 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
901301 ภาษาจีนเบื้องตน 1
3(2-2-5)
Basic Chinese 1
3(2-2-5)
901302 ภาษาจีนเบื้องตน 2
Basic Chinese 2
901401 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1
3(2-2-5)
Basic Japanese 1
901402 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2
3(2-2-5)
Basic Japanese 2
3(2-2-5)
901501 ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
901502 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ
3(2-2-5)
Burmese for Communication and Business
901601 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(2-2-5)
Basic Vietnamese
3(2-2-5)
901701 ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Laos
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
บังคับ เรียน
902101 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
เลือก เรียน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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6
3

หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)

ไมนอยกวา
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902201
902301
902401

จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
ทักษะการรูสารสนเทศ
Information Literacy Skills

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
บังคับ เรียน
903101 วิถีไทย
Thai Living
เลือก เรียน
ไมนอยกวา
903102 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
The Way of Life Sufficiency Economy
903201 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human Beings and Environment
903301 กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

6
3

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)

3

หนวยกิต
3(2-2-5)

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ไมนอ ยกวา
บังคับ เรียน
904101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
Sports for Health Development
เลือก เรียน
ไมนอยกวา
904102 การสรางเสริมสุขภาวะ
Health Care
904103 นันทนาการเพื่อชีวิต
Recreation for Life
904201 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
904202 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
904301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication
904401 โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Earth, Science and Technology
904501 เกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life

9
3

หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)

6

หนวยกิต
3(2-2-5)
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904601

การอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยีสะอาดเพื่อชีวิต
Energy Conservation and Clean Technology for Life

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
97
2.1 วิชาแกน
34
202867 ภาษาอังกฤษในงานบริหารอาคาร 1
English in Building Management 1
202868 ภาษาอังกฤษในงานบริหารอาคาร 2
English in Building Management 2
216651 กฎหมายควบคุมอาคารและสัญญาธุรกิจ
Laws for Building Control and Business Contracts
308603 การจัดการและการเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ
Management and Entrepreneurship in Hospitality Industry
401409 ฟสิกสเฉพาะทาง 1
Essential Physics 1
401410 ปฎิบัติการฟสิกสเฉพาะทาง
Essential Physics Laboratory
401411 ฟสิกสเฉพาะทาง 2
Essential Physics 2
402201 เคมีอนินทรีย
Inorganic Chemistry
409611 คณิตศาสตรเฉพาะทาง
Essential Mathematics
411101 หลักสถิติ
Principles of Statistics
510301 พื้นฐานการเขียนแบบและอานแบบ
Basic Drawing and Reading
510302 เทคโนโลยีการบํารุงรักษา
Technology Maintenance
2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 รายวิชาเฉพาะดานบังคับ
 กลุมวิชาเทคโนโลยีในอาคารและสถาปตยกรรม
510201 คอมพิวเตอรในการจัดการอาคาร
Computers in Facility Management
510202 การเขียนแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
Drawing with Software Packages
510303 การวัดและการควบคุมอัตโนมัติ
Measurement and Automatic Control
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

63
54

3(2-2-5)
หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
8
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510401

ระบบเครื่องกลภายในอาคาร
Mechanical Systems in Buildings
510402 ระบบสุขาภิบาล
Sanitation System
510403 ระบบงานไฟฟาและสื่อสาร
Electrical and Communication Systems
510404 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
Air Conditioning System and Ventilation
510405 สิ่งแวดลอมในอาคาร
Environment in Buildings
510406 การรักษาความปลอดภัยในอาคาร
Safety in Buildings
 กลุมวิชาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
510407 การจัดการพลังงานอาคารเขียว
Energy Management for Green Building
510501 การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง
Warehouse Management and Inventory
510502 การบริหารงานคุณภาพ
Quality Management
 กลุมวิชาสัมมนาและปญหาพิเศษ
510601 ระเบียบวิธีวิจัยในการบริหารทรัพยากรอาคาร
Research Methods in Facility Management
510602 สัมมนา
Seminar
510603 โครงงาน
Projects
 กลุมวิชาปฎิบัติการสหกิจศึกษา
510101 สหกิจศึกษา 1
Cooperative Education 1
510102 สหกิจศึกษา 2
Cooperative Education 2
2.2.2 รายวิชาเฉพาะดานเลือก
ไมนอยกวา
203001 ภาษาพมาในการบริหารทรัพยากรอาคาร
Burmese in the Facility Management
219601 ศาสนประยุกตและวัฒนธรรมอาเซียน
Religious Application and Asian Culture
302101 การบัญชีขั้นตน
Principles of Accounting
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(270)
6(540)
9

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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304101
304501
306202
307005
308102
510203
510408
510409
510410
510503
510504

หลักการตลาด
Principles of Marketing
การจัดซื้อ
Purchasing
สื่อประชาสัมพันธ
Public Relations Media
เศรษฐศาสตรทั่วไป
General Economic
จิตวิทยาและการสื่อสารงานบริการ
Psychology and Communication for Services
การสื่อสารและโทรคมนาคมเบื้องตน
Basic Communications and Telecommunications
ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
Fire Prevention and Suppression Systems
ความปลอดภัยและสภาพแวดลอม
Safety and Environment
ธรรมชาติของภัยพิบัติ
Nature of Disaster
การขนสงและการกระจายสินคา
Merchandise Transportation and Distribution
มนุษยและแรงงานสัมพันธ
Human and Labour Relations

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีหรือเทียบเทา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

10

มคอ.2

3.1.4 แผนการศึกษา
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
แกน
เฉพาะดานบังคับ

901101
901201
902101
216651
510301
510401

แกน

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สุนทรียภาพของชีวิต
กฎหมายควบคุมอาคารและสัญญาธุรกิจ
พื้นฐานการเขียนแบบและอานแบบ
ระบบเครื่องกลภายในอาคาร
รวม

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสและชื่อวิชา

903101
903201
904101
202867
510302
401409

วิถีไทย
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาคาร1
เทคโนโลยีการบํารุงรักษา
ฟสิกสเฉพาะทาง 1
รวม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
18 หนวยกิต

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
18 หนวยกิต
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
แกน

เฉพาะดานบังคับ

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสและชื่อวิชา

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
901202 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (2-2-5)
902201 จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
904601 การอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยีสะอาดเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
202868 ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาคาร2
3 (3-0-6)
308603 การจัดการและการเปนผูประกอบการใน
3 (3-0-6)
อุตสาหกรรมบริการ
401410 ฟสิกสเฉพาะทาง2
3 (3-0-6)
410411 ปฏิบัติการฟสิกสเฉพาะทาง
1 (0-3-0)
510201 คอมพิวเตอรในการจัดการอาคาร
3 (2-2-5)
รวม
22 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
แกน
เฉพาะดานบังคับ

904201
409611
402201
510202
510303
510405
510502

การคิดและการตัดสินใจ
คณิตศาสตรเฉพาะทาง
เคมีอินทรีย
การเขียนแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
การวัดและการควบคุมอัตโนมัติ
สิ่งแวดลอมในอาคาร
การบริหารงานคุณภาพ
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
21 หนวยกิจ

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

แกน
เฉพาะดานบังคับ

411101 หลักสถิติ
510402 ระบบสุขาภิบาล

เฉพาะดานเลือก

510403
510406
510404
308102

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา
เฉพาะดานบังคับ

เฉพาะดานเลือก
เลือกเสรี

ระบบไฟฟาและสื่อสาร
การรักษาความปลอดภัยในอาคาร
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
จิตวิทยาและการสื่อสารงานบริการ
รวม

510601
510602
510407
510501
510101
xxx

ระเบียบวิธีวิจัยในงานการจัดการอาคาร
สัมมนา
การจัดการพลังงานอาคารเขียว
การจัดการสินคาและสินคาคงคลัง
ศาสนประยุกตและวัฒนธรรมอาเซียน
รวม

หมวดวิชา
เฉพาะดานบังคับ

หมวดวิชา

ปที่ 3 ภาคฤดูรอน
รหัสและชื่อวิชา
510702 สหกิจศึกษา 1
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสและชื่อวิชา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
18 หนวยกิต

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
18 หนวยกิต
หนวยกิต
(ชั่วโมง)
3 (270)
3 หนวยกิต
หนวยกิต
13
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เฉพาะดานบังคับ

510703 สหกิจศึกษา 2
รวม
ปที่4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก
เลือกเสรี

510603 โครงงาน
510408 ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
xxxxxx
รวม
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร

(ชั่วโมง)
6 (540)
6 หนวยกิต
หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
9 หนวยกิต
134 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา
901101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
หลักเกณฑและแนวความคิดที่เปนพื้นฐานของการสื่อสาร ฝกทักษะการคิดและการใช
ภาษาเพื่อสื่อความหมายไดอยางสัมฤทธิผลทั้งในดานฟง พูด อาน และเขียน ฝกแสวงหาความรูและ
ประสบการณจากการอาน ฟง และการสังเกตจากปญหาในสภาวการณตาง ๆ แลวนํามาแสดงออกดวย
การพูด และการเขียนอยางสรางสรรค เนนความเขาใจ และความสามารถในการตีความขอเขียนที่ได
อานหรือฟงมา ฝกการอานเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ ฝกการเขียนแบบตาง ๆ เชน การเขียนยอความ สรุป
ความ ความเรียง และเขียนรายงานทางวิชาการ โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา
Principles and fundamental concepts of communication; practice thinking
skills and how to use language for effective communication on listening, speaking, reading
and writing; practice seeking knowledge and experience from reading, listening and
observing from problems in different situations, use that knowledge on speaking and
creative writing, focus on understanding and ability to interpret the reading text or what is
heard; practice reading for different purposes, writing of different types such as
summarizing, concluding, composition and academic reports; focus on integrated language
skill

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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901201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
พัฒนาดานการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการติดตอและ
การสื่อสารในสถานการณตางๆ การอานและการเขียนเพื่อการสื่อความหมายและการติดตอ การกรอก
แบบฟอรม และการเขียนขอความจากแหลงขอมูลตางๆ เชน หนังสือพิมพ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส
ระบบเครือขายขอมูล สารสนเทศ
Develop speaking, listening, reading and writing skills so as to
communicate in different situations. Reading and writing for communication, formfilling, and writing from different information sources – newspapers, magazines,
electronic media, information system – are also the main concern.

รหัสวิชา
901202

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(2-2-5)
English for Study Skills
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
การพัฒนาคําศัพททักษะ การฟง การพูด เพื่อใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ตาง ๆ ใหมีทักษะในการอานโดยใชเทคนิคการอานขั้นสูง สามารถเขียนสรุปความเพื่อรายงานขอความ
ที่อานและมี ทักษะในการศึ กษา คนควาจากแหลงขอมูลตางๆ กับสาขาวิชาที่เรียนจากแหลงขอมูล
สิ่งพิมพ และอิเล็กทรอนิกสและเขียนรายงานผลการศึกษาไดโดยเนนทักษะการอานและการเขียน
Development of vocabulary on listening and speaking skills to give
information and express opinions toward different issues. Advanced reading skills are
emphasized. Ability to summarize a given text and to have skills for information
retrieval from different sources. The main focus is on reading and writing skills.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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901203

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ฝ ก ทั ก ษะการฟ ง พู ด อ า น เขี ย น ภาษาอั ง กฤษโดยมุ ง เน น ทั ก ษะที่ จํ า เป น ต อ งใช
ประกอบการศึกษาตอระดับสูงขึ้นไป การสรุป บันทึกยอขอความจากการฟงบรรยาย และการอานตํารา
ฝกกลวิธีการอานรูปแบบตางๆ การสํารวจแหลงขอมูลและรวบรวมขอมูลประกอบการทํารายงาน ฝก
สรุ ป เรี ย บเรี ย งข อมู ล และเขี ย นรายงาน ฝกทักษะการอภิป รายในเชิงวิช าการ สามารถตั้งประเด็น
อภิปราย และคําถาม สามารถตอบคําถามแสดงความคิดเห็นทั่วไปตลอดจนวิจารณและนําเสนอผล
อภิปราย ฝกเทคนิคการนําเสนอและสาธิตผลงาน
Practice English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on
the skills necessary for higher studies. Summarizing, note-taking, text reading by
different reading techniques for various reading purposes. Surveying information
sources as well as information collecting for report writing are also focused. Practice
academic discussion skill, raising discussion issues and questions. Ability to answer
questions and to give critical comment as well as to present discussion results.
Practice presentation techniques and work demonstration.
รหัสวิชา
901301

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

ภาษาจีนเบื้องตน 1
Basic Chinese 1
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
หลักและวิธีการถอดเสียงอานภาษาจีนกลางดวยระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่ พินอิน)
การอานออกเสียงที่ถูกวิธีและเปนมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟง การพูด การอาน และการ
เขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐานสลับกันระหวางระบบสัทอักษรจีนกับตัวอักษรจีน วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
ควบคูกับวัฒนธรรมและประเพณีจีน ฝกทองจําบทสนทนาและอานขอความสั้นๆ และเขียนประโยค
พื้นฐานโดยใชรูปแบบโครงสราง ไวยากรณพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Principles and transliteration methods of Mandarin Chinese by Chinese
phonetic alphabets; practice reading Chinese with correct and acceptable
pronunciation; integrate listening, speaking, reading and writing skills of basic Chinese
alternatively between Chinese phonetic alphabets and Chinese letters; development
of Chinese letters together with Chinese culture and festivals; practice memorizing
conversations and reading short passages plus writing basic sentence patterns, using
basic grammatical structures for everyday communication
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901302

ภาษาจีนเบื้องตน 2
3(2-2-5)
Basic Chinese 2
วิชาที่ตองสอบผานกอน: 901301 ภาษาจีนเบื้องตน 1
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ฝกทักษะการใชรูปแบบประโยคภาษาจีน ที่มีความซับซอนยิ่งขึ้น การลด การขยาย
รูปประโยคตางๆ การฟง การพูด การอาน และการเขียน สลับระหวางระบบเสียงฮั่นอวี่พินอินกับ
ตั ว อั ก ษรจี น ศึ ก ษาประเพณี วั ฒ นธรรมจี น ตลอดจนฝ ก สนทนาภาษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวันในระดับสูงขึ้น เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อสอบวัดระดับความรูภาษาจีนระดับ 1 (HSK1)
Practice skills in using Chinese sentence patterns in a more complex
and advanced level; reduce and expand sentence patterns; practice listening,
speaking, reading, and writing alternatively between Chinese phonetic alphabets and
Chinese letters as well as practice advanced everyday conversation; techniques of
preparation for HSK1
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1
3(2-2-5)
Basic Japanese 1
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ฝกทักษะการฟง การพูดออกเสียง การอาน และการเขียน ตัวอักษรฮิรากานะ และ
อักษรคาตาคานะ สํานวนและรูปประโยคระดับเบื้องตนเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
Practice listening, pronunciation, reading and writing Hiragana letters
and Katakana letters; idioms and basic sentence structures for effective
communication.
รหัสวิชา
901401

901402

ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2
3(2-2-5)
Basic Japanese 2
วิชาที่ตองสอบผานกอน: 901401 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน อยางบูรณาการและศึกษาตัวอักษรคันจิประมาณ 30
ตัวอักษร สํานวน หลักไวยากรณ และรูปประโยคที่ซับซอนขึ้น เพื่อใชในการสื่อสารไดอยางถูกตอง
Practice integrated listening, speaking, reading and writing. Study 30
kanji letters, idioms, grammatical structures and more complex sentences to
communicate effectively and correctly
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901501

ภาษาพมาเบื้องตน
3(2-2-5)
Basic Burmese
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ฝกทักษะพื้นฐานการฟง พูด อาน เขียนภาษาพมาในระดับตน และศึกษาโครงสราง
พื้นฐานของภาษาพมา ระบบเสียง คํา ประโยคระดับพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง การออกเสียง การ
อาน และการเขียนตัวอักษร ขั้นพื้นฐาน คําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน 400 คํา สามารถสรุปและตอบ
คําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ ได
Practice basic skills on listening, speaking, and reading of Myanmar, basic
structures of Myanmar, including phonology, morphology, and syntax; practice
listening, reading, and writing Myanmar alphabets, and remember 400 words used in
everyday life, ability to summarize and to answer questions as well as to write simple
sentences
รหัสวิชา
901502

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ
3(2-2-5)
Burmese for Communication and Business
วิชาที่ตองสอบผานกอน: 901501ภาษาพมาเบื้องตน
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ฝกปฏิบัติการใชภาษาในทางธุรกิจของพมา โดยเนนการฝกฝนการใชศัพทธุรกิจในแง
การใชงานดานตาง ๆ พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน ใหสามารถใชภาษาพมาในการมี
ปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
Practices using business language in Myanmar emphasize on business
words used for different purposes and situations; develop listening, speaking reading
and writing in Myanmar for effective social interaction with others
3(2-2-5)
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ทักษะพื้นฐานดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาเวียดนามในระดับตน และศึกษา
โครงสรางพื้นฐานของภาษาเวียดนามระบบเสียง คํา ประโยคระดับพื้นฐาน ฝกการออกเสียงระดับคํา
และวลี ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน การอานฝก
อานขอความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได
Basic listening, speaking, reading and writing Vietnamese; study basic
structures of Vietnamese, including phonology, morphology, and syntax; practice
pronouncing words and phrases; basic sentence patterns, introducing oneself, telling
time, buying, reading short passages, as well as summarizing and answering questions

901601
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901701

ภาษาลาวเบื้องตน
3(2-2-5)
Basic Laos
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ฝ กทั กษะการฟ ง พู ด อาน เขี ยนภาษาลาวอย างบู รณาการ ศึ กษารู ปประโยคและ
ไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอก
สถานที่ การซื้อของ การอธิบายความสําคัญของแหลงทองเที่ยวในทองถิ่ น เปนตน การอานฝกอาน
ขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ ได
Practice integrated listening, speaking, reading and writing; study sentence
patterns and basic grammar; emphasize on everyday conversation, including greetings,
telling about places, purchasing, explaining the importance of local tourist attractions, etc;
practice reading short passages and being able to summarize and answer questions; practice
writing simple sentences
รหัสวิชา
902101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
สุนทรียภาพของชีวิต
3(2-2-5)
Aesthetic Appreciation
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ศาสตร ค วามงาม ความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร ด า นทั ศ นศิ ล ป ดุ ริ ย างคศิ ล ป
ศิล ปะการแสดง เพื่อใหเห็นคุณคาและเกิดประสบการณทางดานความงาม เสริมสร างรสนิย ม อั น
กอใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตอยางมีความสุข และพัฒนาใหเจริญงอกงามไปสูคุณคาของความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ
Arts of beauty and meanings of aesthetics on visual art, musical art, and
art of performance to appreciate and have experience on its beauty; create values
which would be beneficial to happy living and growth to be sane human beings
902201

จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร ทฤษฎีทางจริยธรรม หลัก
จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตดานตาง ๆ และกระบวนการแสวงหาความรู
และพัฒนาปญญาเพื่อการดํารงตนอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติสุข
Concepts of life in dimension of philosophy, religion and science; theory
of Moral Ethics, Ethics rules for the good life living; the development of life skill in
various areas; learning process and Intellectual development to maintain live
peacefully with others in the society
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รหัสวิชา
902301

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย
ปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษยดาน
ชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา หลักธรรมทางศาสนา หลักการพัฒนาตน การตระหนักรูในตนเอง
และการปรับพฤติกรรม การเสริมสรางทักษะชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธกับการ
ทํางานเปนทีม การจัดการความขัดแยง เพื่อการนํามาสูการดําเนินชีวิตรวมกันอยางเปนสุข
Introduction to human behaviors; biological, psychological and
sociological factors affecting human behaviors ; religious doctrines ; principle of self
development ; self-awareness and behavior modification, enhancing like skills,
personality development, human relations and team working, all for leading to happy
living together
902401

ทักษะการรูสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Literacy Skills
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
การรูสารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู
ดวยสารสนเทศ ไดแก การตระหนักถึงความหมายและความสําคัญของการรูสารสนเทศ การเลือก
แหลงสารสนเทศและการบริการ
กลยุทธและทักษะการสืบคนสารสนเทศประเภทตาง ๆ ดวย
เทคโนโลยีการประเมินคาสารสนเทศ
การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศเพื่อนําไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ การนําเสนอผลของการรูสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ และการมีจริยธรรมในการใช
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information literacy and higher education, information literacy skills
development processes including; concerning about the meaning and the importance
of information literacy, selecting sources of information and their services, search
strategies and information searching skills by technologies; evaluation of information
values to use it effectively, information analysis and synthesis, presentation in various
formats, and ethics in information and information technology
รหัสวิชา
903101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

วิถีไทย
Thai Living
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
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วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผานลักษณะทางภูมิศาสตรการตั้งถิ่น
ฐาน สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุและวัฒนธรรม ภูมิปญญาที่สงเสริม
การปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย สภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาสังคมไทย การวิเคราะห
สถานการณโลกในปจจุบัน เพื่อความเขาใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆของประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก
Evolution and changes of Thai society through geographical features,
settlement, social institutions; ethnic and culture diversity; wisdom promoting
adaptation and way of life; social problems and solution, current world situation
analysis to the understanding of the development and changes in any dimension of
ASEAN community and global community including the adaptation of Thai society to
match well to the world society contexts
903102

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
The Way of Life Sufficiency Economy
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปจจุบัน รวมทั้งการนํา องคความรูของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน
Meanings, characteristics, importance of Sufficiency Economy Theory and
Principles; development of Thai economy in the past up to the present, including the
application of these principles to their every day’s life for the benefit of themselves
and communities

รหัสวิชา
903201

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Human Beings and Environment
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธเชิง
ระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณทางสิ่งแวดลอมและภัย
ธรรมชาติ
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
การจัดการทรัพยากรโดยเนน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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Meanings and importance of environment and natural resources.
systematic relationship between human beings and environment; Biodiversity;
Environmental and natural disasters crisis; technology affect to human being and
environment; management of natural resources and environment
903301

กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ประวัติ แนวความคิด ความเปนมาของกฎหมาย ที่มา ตลอดจนโครงสรางสิทธิ
หนาที่โดยทั่วไปที่สําคัญของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และตามหลักกฎหมายแพง หลักกฎหมาย
อาญา หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ประชาชนควรรู
และศึกษาขั้นตอนการติดตอหนวยงานราชการที่ตองติดตอประจํา กฎหมายที่ตองใชในชีวิตประจําวัน
เชนกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายจราจร กฎหมายภาษีอากร เปนตน
History; concept and source of the law; including the structure of
general important right and obligation which the people should know according to the
constitution; considering the process of the principle of law; civil law; criminal law; law
of civil procedure; law of criminal procedure which is regularly used in contact with
official government; positive laws which are in daily use such as labor law; social
security law, traffic law; taxation law; etc

รหัสวิชา
904101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3(2-2-5)
Sports for Health Development
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
วัตถุประสงค และประโยชนของการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกําลังกาย
และการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายใหเหมาะสมกับวัย ขอควรระวังและการปองกันการบาดเจ็บจาก
การเลนกีฬา ศึกษาการเลนและกติกาการแขงขันกีฬา มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูกีฬาที่ดี โดยให
เลือกกิจกรรมกีฬาที่ผูเรียนสนใจ
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Objectives and benefits of playing sports for health; patterns and
methods of exercise and promoting physical performance appropriating to age;
precaution and sport injury protection; sports and rules, good manners for players and
spectators; choosing a sport of one’s interest
904102

การสรางเสริมสุขภาวะ
3(2-2-5)
Health Care
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
มโนทัศนและความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาวะดานรางกาย จิตใจ ปญญา และ
สังคมหลักคิดหลักวิชาและหลักปฏิบัติในการสรางเสริมสุขภาวะทั้งสี่ดานฝกปฏิบัติในการพัฒนา
คุณภาพสมรรถภาพและสุขภาพจิต
Concepts and importance of building physical, mental, intellectual, and
social healthcare; ideas and practical principles in building all four parts; practice in
developing physical ability quality and mental health

รหัสวิชา
904103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

นันทนาการเพื่อชีวิต
Recreation for Life
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและขอบขายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือก
กิจกรรมนันทนาการใหสอดคลองเหมาะสมกับวัยและโอกาส
การนํากิจกรรมนันทนาการไปใชใน
ชีวิตประจําวัน การเปนผูนํานันทนาการและการจัดคายนันทนาการ มารยาททางสังคมในการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรมนันทนาการ สําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม
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Meaning, importance, benefits and scope of recreation activities;
choosing recreation activities appropriating to age and circumstance; bringing
recreation activities to daily life; being a recreation leader; organizing a recreation
camp; social manners in joining recreation activities; recreation activities for oneself,
family and society
904201

การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบการ
วิเคราะหขอมูลขาวสาร ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร
กําหนดการเชิงเสน และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
Principles and processes of human thinking; creative thinking; systematic
thinking of formation analysis; logic and reasoning; decision-making process for seeking
scientific knowledge; linear programming and application in solving problems in
everyday life

904202

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ อัตรากาวหนาที่ใชในการ
คํานวณคาไฟฟาและคาน้ําประปา ดอกเบี้ย ระบบเงินผอน สถิติเบื้องตน และคณิตศาสตรประกันภัย
Basic mathematics in daily life; proportion; percentage; progressive rate
for computing electricity and water supply; installment system; basic statistics and
actuarial science
รหัสวิชา
904301

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
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องคประกอบที่สําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสืบคนขอมูล การทํารายงาน
การสรางตารางคํานวณ การ
นําเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือขาย และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร
Important elements of information technology and communications, the
use of information technology and communications to search, report, do a
spreadsheet, present, and communicate on the network system; the use of the new
modern information technology and communications effectively including the law
relating to computer and information technology, ethics and health of the computer
users
904401

โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Earth, Science and Technology
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
ในดานการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติ ดานพลังงานและภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Roles of science and technology on community and country
development; energy and global warming; natural resources and environment;
agriculture and agricultural industry
3(2-2-5)
เกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
เพื่อนันทนาการและใชสอยในชีวิตประจําวัน
Knowledge of self reliance agriculture based on the philosophy of
sufficiency economy; agriculture for recreation and for household utilization

904501

รหัสวิชา
904601

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
การอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยีสะอาดเพื่อชีวิต
Energy Conservation and Clean Technology for Life
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
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มคอ.2

แหลงพลังงานตาง ๆ และรูปแบบการใชพลังงาน ที่ใชในชีวิตประจําวัน เทคนิคการใช
พลังงานอยางคุมคา สําหรับอาคารสถานที่ และยานพาหนะที่ใชพลังงาน สถานการณพลังงาน วิกฤติ
พลังงานโลก พลังงานทดแทน และ เทคโนโลยีสะอาด
Energy sources and energy forms using daily life; technique of using
energy for optimal benefit in buildings and vehicles; situations of energy and world
energy crisis as well as renewable energy and clean energy
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
รหัสวิชา
202867

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษในงานบริหารอาคาร 1
3(3-0-6)
English in Building Management 1
วิชาที่ตองสอบผานกอน : ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาทักษะดานการอาน การเขียน การฟง
และการพูด ในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานบริหารอาคาร
English for communication; develop reading, writing, listening and
speaking skills concerning activities related to building management affairs.
202868

ภาษาอังกฤษในงานบริหารอาคาร 2
3(3-0-6)
English in Building Management 2
วิชาที่ตองสอบผานกอน:510101 ภาษาอังกฤษในงานบริหารอาคาร1
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ศัพททางเทคนิคอาคาร การอานบทความดานเทคนิค บันทึกขอความและการอาน
คูมือตาง ๆตามมาตรฐานสากล การติดตอประสานงานระหวางองคกร แผนก การศึกษาหลักการทํางาน
ของอุปกรณประกอบอาคาร เชน คูมือภาษาอังกฤษของระบบปรับอากาศ เครื่องผลิตกระแสไฟฟา
สํารอง
English terminology on buildings; reading technical articles; note-taking
and reading various types of manuals based on international standard; coordinating
between organizations and divisions; studying principles of building equipments
operation, for examples, English manuals of air-conditioning system and backup
energy efficient generators.
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
216651
กฎหมายควบคุมอาคารและสัญญาธุรกิจ
3 (3-0-6)
Law for Building Control and Business Contracts
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
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ความหมาย และความสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของกับอาคาร เชน พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร กฎกระทรวงตางๆ กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอนุรักษพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับ
สั ญ ญาและรู ป แบบของสั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ รวมถึ ง การประกั น ภั ย อาคาร และข อ กํ า หนด
มาตรฐานดานระเบียบขอบังคับของผูเชาอาคาร
Meanings and the importance of building-related laws such as the
Building Control Act, and various ministry regulations, environmental laws, energy
conservation law, law on contracts and forms of contract-related business, including
building insurance, building standards and regulatory requirements of their occupants.
308603

การจัดการและการเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)
Management and Entrepreneurship in Hospitality
Industry
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบริการโดยการใชเครื่องมือการ
จัดการในลักษณะตางๆ ศึกษาลักษณะของธุรกิจบริการ และความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการ
การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การวางแผนการตลาด การจัดการการเงินและ
การจัดหาแหลงเงินทุน
Study principles and concepts about hospitality business management
by using various types of management tool; study characteristics of hospitality
business and knowledge on running hospitality business, analyzing business
environment, business planning, marketing planning, financial management, and
funding resources.

รหัสวิชา
401409

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ฟสิกสเฉพาะทาง 1
3(3-0-6)
Essential Physics1
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
การวัดความแมนยําและความเที่ยงตรงในการวัด หนวย ปริมาณสเกลาร และเวกเตอร
ตําแหนงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการอนุรักษของพลังงานและโมเมนตัม ความยืดหยุนของวัตถุ
คลื่ น กล ปรากฎการณ ท างความร อ น ความหนาแน น ปริ ม าตรจํ า เพาะ น้ํ า หนั ก จํ า เพาะ ความ
ถวงจําเพาะ ความดันบรรยากาศและสูญญากาศ ความดันสมบูรณ ความดันเกจ
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Precision and accuracy measurement; units, Scalar and Vector quantities;
position and motion of objects; law of conservation of energy and law of conservation
of momentum; flexibility of objects; mechanical waves; phenomena of heat; density;
specific weight; specific gravity; atmospheric pressure and vacuum; absolute pressure
and gauge pressure.
401411

ปฏิบัติการฟสิกสเฉพาะทาง
1(0-3-1)
Essential Physics Laboratory
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : 401410 ฟสิกสเฉพาะทาง 2
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัด การเคลื่อนแนวดิ่ง งานและพลังงาน ความรอน คลื่น การ
สะทอนและการหักเหของแสง กระจกโคง การวัดกัมมันตรังสี การเก็บและคายประจุไฟฟา วงจรเรียง
กระแส วงจรความตานทาน สนามแมเหล็กไฟฟา
Experiment in measurement; vertical motion; work and engergy; heat;
waves; reflection and refraction of light; convex mirror; measurement of radioactivity;
capacitor storage and discharge; rectifier circuits; resistive circuits; electromagnet fields.

รหัสวิชา
401410

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ฟสิกสเฉพาะทาง 2
3(3-0-6)
Essential Physics2
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : 410411 ปฏิบัติการฟสิกสเฉพาะทาง
กลศาสตรการเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัมเชิงเสน งานและพลังงาน
การสั่นสะเทือนของคลื่น โมเมนตัมเชิงมุม การสงผานความรอน การเปลี่ยนแปลงสภาวะกาซ ความดัน
ในของเหลว ความรูเ บื้ องตน เกี่ ย วกั บ แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ และการ
ประยุกตการใชงาน แสงและพฤฒิกรรม กระจกโคงและเลนส นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน
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Mechanical of movement; Newton’s law of motion; linear momentum;
work and energy; wave vibration; angular momentum; heat transfer; gas condition
change; fluid pressure; fundamental knowledge of electrical magnetic; direct current,
alternate current and its applications; light and its behavior; mirrors and lens; basic
nanotechnology
402201

เคมีอนินทรีย
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดสารประกอบไอออนิก วัฏจักรบอรนฮาเบอร พลังงานแลตทิซ
และผลึกของสารประกอบไอออนิก ทฤษฎีพันธะโคเวเลนต รูปรางโมเลกุล สมบัติและสารประกอบ
ของธาตุในหมูตาง ๆ โลหะ โลหะผสม สารกึ่งตัวนํา เคมีของสารอนินทรียในตัวทําละลายที่เปนน้ํา
และที่ไมใชน้ํา ความรูเบื้องตนและทฤษฏีที่อธิบายพันธะในสารเชิงซอน
Ions and hydrogen bonding; Bourne Haber Cycle; Lattice energy and
crystals of compound ions; covalent bond theory; Covalent molecules; properties of
element and compounds; metal; alloy; semiconductor compounds; inorganic
chemical solvents, water and non-water; basic knowledge and bond theory on
coordination compounds.

รหัสวิชา
409611

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
คณิตศาสตรเฉพาะทาง
3(3-0-6)
Essential Mathematics
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห ความยาว พื้นที่และพื้นที่ผิว ปริมาตร ฟงชั่นและ
กราฟ ทฤษฎีสามเหลี่ยมมุมฉาก ตรีโกณมิติ สเกลวัดและมาตราสวน สัดสวน รอยละ
Analytic geometry; length; area and surface area; volume; function and
graph; theories; right triangles; trigonometry; measurement scales; ratios, percentages
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411101

หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principles of Statistics
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
แนวความคิดเกี่ยวกับวิชาสถิติ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางและการวัดการกระจาย
ความนาจะเปนเบื้องตน ตัวแปรสุม และการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงทวิ
นาม การแจกแจงป วส ซง การแจกแจงแบบไฮเพอร จีออเมตริก การแจกแจงปกติ การแจกแจงสิ่ ง
ตัวอยาง การประมาณคา สถิติอนุมานสําหรับคาเฉลี่ยและคาสัดสวน ความสัมพันธและการวิเคราะห
การถดถอยเชิงเสนแบบงาย
Concepts of statistics; measure of central tendency and dispersion;
principles of probability; random variables and their probability distributions, binomial
distribution. Poisson distribution, hypergeometric distribution, normal distribution;
sampling distribution; estimation; statistical inference for means and proportions;
correlation and simple linear regression analysis.

รหัสวิชา
510301

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
พื้นฐานการเขียนแบบและอานแบบ
3(2-2-5)
Basic Drawing and Reading
วิชาที่ตองสอบผานกอน : ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
การเขี ย นและอ า นแบบระบบไฟฟ า เครื่ อ งกล และสถาป ต ยกรรม พร อ มทั้ ง
องคประกอบของแบบ เชน มาตราสวน เสน สี สัญลักษณ อักษร แบบภาพฉาย (Orthographic
Projection)
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Drawing and reading of electrical system, mechanical, and architecture
plans as well as the composition of drawings, such as, scales, lines, colors, symbols
and orthographic projection;
510302

เทคโนโลยีการบํารุงรักษา
3(2-2-5)
Technology Maintenance
วิชาที่ตองสอบผานกอน : ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
การออกแบบและวางแผนการบํารุงรักษา เชน การจัดลําดับการบํารุงรักษา การสราง
แบบฟอรม การกําหนดหัวขอ ความถี่ และวิธีการในการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณในแตละ
ระบบ ใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ การใชเทคโนโลยีที่สอดคลองและคุมคา การทํางาน
อยางเต็มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในแตละดานที่ใชภายในและภายนอกอาคาร และรวมถึง การ
สงเสริม การเรียนรู การใชงาน เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี เชน BM PM TPM
Designing and writing maintenance plans such as prioritizing the
maintenance, form constructing, topic specifying, frequency and method of
machinery and equipment maintenance in each system to achieve its goals
effectively; utilizing related and relevant technology cost effectively; making use of
each type of technology inside and outside the buildings up to their optimal
capability, including supporting the learning and operation of these technologies to
keep pace with the technological changing world, such as BM PM and TPM.

2.1 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 รายวิชาเฉพาะดานบังคับ
รหัสวิชา
510201

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
คอมพิวเตอรในการจัดการอาคาร
Computers in Facility Management
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
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โปรแกรมประยุ ก ต พื้ น ฐานด า นเอกสารสํ า นั กงาน และพั ฒ นาทั ก ษะให ส ามารถ
นํามาใชในงานบริหารอาคารและการจัดเก็บขอมูลเพื่อใชวิเคราะหและบริหารอาคาร เชน การคํานวณ
คาไฟฟา คาน้ําประปา คาที่จอดรถ คาเครื่องปรับอากาศ รวมถึงการควบคุมระบบอัตโนมัติของอาคาร
เชน ระบบการควบคุมเครื่องจักร ระบบความปลอดภัยตางๆและโปรแกรมสําหรับการบริหารทรัพยา
การอาคาร
Application of basic computer program on office documents and skill
development necessary for buildings administration and database storage for analysis
and building administration, such as calculating electrical cost, water supply, parking,
and air conditioning including building automation and control systems for instance,
machine control system, and various security systems and programs for facility
management.
510202

การเขียนแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
3(2-2-5)
Drawing with Software Packages
วิชาที่ตองสอบผานกอน: 510301 พื้นฐานการอานแบบและเขียนแบบ
วิชาบังคับรวม : ไมมี
การเขี ย นแบบและอ า นแบบ ผ า นโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป เช น การเขี ย นแบบแปลน
รูปดาน รูปตัด แบบขยาย การเขียนภาพไอโซเมตริกและออบลิก ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรเพื่อชวย
ในการออกแบบและเขียนแบบ
Drawing and reading of drawing plans through software packages, such
as writing a draft in the form of an extended cut, isometric and oblique drawings,
practice on using computer to design and drawing.

รหัสวิชา
510303

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
การวัดและการควบคุมอัตโนมัติ
Measurement and Automatic Control
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
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หนวยการวัดและเครื่องมือวัด ซึ่งใชในการควบคุมในงานการบริหารทรัพยากรอาคาร
การปฏิบัติการตาง ๆ อาทิเชน อุปกรณในการวัดและตรวจจับ วัดระยะทาง อุณหภูมิ ความดัน
การวัดแรง การวัดความเร็ว การวัดดานไฟฟา ฯลฯ และการควบคุมอัตโนมัติ หลักการควบคุม
การปด-เปดวงจร ระบบควบคุมปด-เปดวงจรโดยอัตโนมัติ อุปกรณตางๆ ที่ใชในระบบควบคุมอัตโนมัติ
Measurement and instrumental units used to control the facility
management affairs of various buildings, such as an instrument for measuring and
checking, distance, temperature, pressure, force and speed, electrical measurement,
electrical measurement and automatic control; principles of controlling the on - off
cycle, automatic control system of the on - off circuit and different equipments used
in automatic control systems.
3(2-2-5)
ระบบเครื่องกลภายในอาคาร
Mechanical Systems in Buildings
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ศึกษาระบบเครื่องกลภายในอาคาร ทั้งระบบธรรมดา และระบบอัตโนมัติ เชน
ระบบบันไดเลื่อน ระบบลิฟต และงานเครื่องกลที่เกี่ยวของกับอาคาร พรอมทั้งจัดทําแผนงานในการ
บํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องจักรภายในอาคาร
Study mechanical systems within the buildings, including the
conventional system and the automation systems, such as escalators, elevators and
mechanical systems associated with buildings; plans for equipment and machinery
maintenance in the buildings.

510401

รหัสวิชา
510402

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
ระบบสุขาภิบาล
Sanitation System
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
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ความหมายของระบบสุขาภิบาล วัสดุและอุปกรณ-งานประปาและสุขาภิบาลแนวทาง
ในการออกแบบและการเลือกวัสดุ ขอกําหนดเกี่ยวกับการติดตั้ง ระบบจายน้ําประปาและถังเก็บ
น้ํา ระบบทอระบายและทออากาศ ระบบทอระบายน้ําฝน เครื่องสูบน้ํา ถังบําบัดน้ําเสียและ
ถังดักไขมันสําเร็จรูป พระราชบัญญัติ และ กฎหมายที่เกี่ยวของกรณีเปนอาคารสูง และอาคารใหญ
พิเศษ พรอมทั้งจัดทําแผนผังระบบสุขาภิบาลในอาคารตนแบบ
Meaning of sanitation system; materials and equipment used in water
supply and sanitation; guidelines for design and material selection; requirements for
installation; water supply distributing system and water tanks; draining systems and
ventilation tubes; rain water draining systems; water pumps, septic tanks and readymade grease traps; acts and related laws concerning tall and extra large buildings
including a plan for sanitation system in the proto-type building.
510403

ระบบงานไฟฟาและสื่อสาร
3(2-2-5)
Electrical and Communication Systems
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ระบบไฟฟา ระบบโทรศัพท ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบทีวีวงจรปดระบบแจง
เหตุเพลิงไหม ระบบเสียงประกาศ ระบบสายอากาศทีวีและจานดาวเทียม ระบบควบคุมการเขาออก
โดยใชบัตร การคํานวณคาไฟฟา พรอมทั้งจัดทําแผนผังระบบงานไฟฟาและสื่อสารในอาคารตนแบบ
Electrical system, phone system, computer network systems, closedcircuit TV system, fire alarm, announcement systems, TV and satellite antenna
systems, access control system using card, calculation of electricity cost, and
preparation of a plan for electrical and communication system in a proto-type
building.

รหัสวิชา
510404

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
Air Conditioning System and Ventilation
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
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ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประเภทของระบบปรับอากาศ งานทอสารทํา
ความเย็น ของเครื่อ งปรับ อากาศ พัด ลมระบายอากาศพรอ มติด ตั้ง งานทอ ลมและอุป กรณ งาน
อุปกรณไฟฟาของระบบปรับอากาศ แนวทางการออกแบบและประยุกตใชเครื่องปรับ อากาศ การ
คํานวณภาระทางความเย็น
Air conditioning and ventilation system; types of air conditioning system;
air conditioning refrigerant pipes; installation of exhausted fans; air hose and fittings;
electrical equipments of air-conditioning system; guidelines for designing and
application of air conditioners; cooling load calculation.
510405

สิ่งแวดลอมในอาคาร
3(3-0-6)
Building Environment
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ทฤษฎีดานสิ่งแวดลอม สาเหตุการเกิดมลพิษจากการประกอบกิจการของอาคาร
รูปแบบวิธีการทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของงานเพื่อการประยุกตใชในการควบคุมและ
ลดมลพิษในอาคารเชน มลภาวะทางอากาศ ของเสียและสิ่งปฏิกูล มลพิษทางน้ํา เพื่อใหเกิดสิ่งแวดลอม
ที่ดีในอาคาร รวมถึงการศึกษาขอกําหนดดานการควบคุมมลพิษและสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
อาคารและฝกปฏิบัติเพื่อการสงเสริมกิจกรรมดานการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีของอาคาร
Theories of environment; causes of pollution from the operation of
buildings; models of technology related to work environment for controlling and
reducing pollution in the building, for example, air pollution, waste and sewage, and
water pollution, creating good environment in the buildings, including requirements
for pollution control and environment, both inside and outside the buildings and
practice promoting activities on good environmental management of the buildings.

รหัสวิชา
510406

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
การรักษาความปลอดภัยในอาคาร
Safety in Buildings
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
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การวางแผนการรั กษาความปลอดภัยในอาคาร การกําหนดสถานที่และวางผังดาน
ความปลอดภัยจุดรักษาความปลอดภัยตางๆ บริเวณอาคารจอดรถ ทางเขา-ออกของอาคาร การ
ควบคุมและบริหารจัดการดานความปลอดภัย เชน ปายทางหนีไฟ และปายสัญลักษณตางๆ
Security planning in buildings; security location, layout and checkpoints
in parking area and entrance - exit of the building; security control and management,
for example, fire exit signs and other labels and symbols.

510406

การจัดการพลังงานอาคารเขียว
3(2-2-5)
Energy Management for Green Building
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
หลักการประเมินอาคารเขียว การจัดการพลังงาน การใชทรัพยากรดานพลังงานใน
อาคารอยางประหยัดและคุมคา การอนุรักษพลังงาน การสรางจิตสํานึกในการใชพลังงาน การบริหาร
จัดการคุณภาพสภาวะแวดลอมภายในอาคาร ดานความสวาง ดานระบบระบายอากาศ การใชวัสดุ
ตกแตงภายในที่ไดฉลากเขียวหรือมาตรฐานสากล
Principles of green buildings assessment; energy management; energysaving and cost effective resource utilization in the buildings; energy conservation;
awareness building on energy use; indoor environmental quality management: lighting,
ventilation system, interior decorating materials either receiving green labels or
conforming to international standards.

รหัสวิชา
510501

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง
Warehouse Management and Inventory
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

36

มคอ.2

ความหมายของการจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง บทบาทหนาที่ของการจัดการ
คลังสินคา ประเภทของคลังสินคา การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการเพื่อลดปริมาณสินคาคงคลัง
อุปกรณที่จําเปนในคลังสินคา กิจกรรมหลักของการจัดการสินคาคงคลัง
Concepts of the warehouse management and inventory; roles and
functions of warehouse management; types of warehouse; inventory management;
inventory-reducing management; necessary equipments in a warehouse; principal
activities of inventory management.
3(3-0-6)
การบริหารงานคุณภาพ
Quality Management
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
หลักการและเทคนิควิธีในการบริหารงานเพื่อใหมีคุณภาพ การออกแบบและวิเคราะห
งานคุณภาพ ตลอดจนระบบคุณภาพตางๆ ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับสากล เพื่อเปน
แนวทางในการประกันคุณภาพในงานการจัดการบริหารทรัพยากรอาคาร
Principles and techniques of quality management; design and analysis of
quality work as well as various quality systems at the country, regional and
international level to be used as a guide for quality assurance in facility management.
510502

รหัสวิชา
510601

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยในการบริหารทรัพยากรอาคาร
Research Methods in Facility Management
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
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ระเบียบวิธีวิจัยประเภทตาง ๆ เทคนิคการทําวิจัย ในขั้นตอนตาง ๆ ไดแก การเลือก
ปญ หาวิ จั ย การกํ า หนดจุ ด มุ งหมาย ตั ว แปรและการตั้ ง สมมติ ฐ าน ประชากรและตั ว อย าง การ
ออกแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาสถิติพื้นฐานในการวิจัย การ
วิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิธีการเขียนเคาโครงการพิเศษ การเขียน
รายงาน ในงานบริหารอาคาร
Types of different research methods, research techniques and steps:
selecting a research problem; specifying the research purposes; variables and
hypothesis; population and sample group; research design; tools and methods of data
collecting; statistics used in research; data analysis through computer programs;
methods of proposing a special project; report writing in building administration affairs.
3(2-2-5)
สัมมนา
Seminar
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
หลักการและวิธีการจัดสัมมนา วิเคราะหปญหาวิจารณ การแสดงความคิดเห็นตาม
หลักการสัมมนา การนําเสนอประเด็นที่สําคัญ ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ เพื่อแสวงหาแนวทาง
ในการแกปญหารวมกันในงานการบริหารทรัพยากรอาคาร โดยจัดกระบวนการสัมมนาในและ / หรือ
นอกหองเรียน
Principles and methods of organizing seminars; critical problem analysis;
expressing opinions based on seminar principles; presenting important points for
sharing experience and finding problem-solutions together in facility management by
holding seminar inside or outside the classrooms.
510602

รหัสวิชา
510603

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
โครงงาน
Projects
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
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ขอมูลและทําวิจัยเกี่ยวกับงานการจัดการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกในกลุมงาน
ในประเด็นปญหาที่สนใจ โดยใชกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย
Information and research on facility technology management in work
groups concerning issues of interest by employing research methodology.
3(270)
สหกิจศึกษา1
Cooperative Education 1
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารและในกลุมงาน ตามสถานการณ
จริงจากสถานประกอบการ ในภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยระบบสหกิจ ระยะการฝกภาคฤดูรอน (ไม
นอยกวา 270 ชั่วโมง) ลักษณะการฝก เนนการฝกที่รับการสั่งการและปฏิบัติงานตามรายละเอียดตาง
ๆ ของงานในองคการ
Professional experiences on facility management and workgroup in real
situations at different workplaces, either in governmental organizations or in private
sectors, employing Cooperative Education during the summer period (no less than 270
hours), emphasizing taking orders and working based on details of work in
organizations.

510101

510701

สหกิจศึกษา2
6(540)
Cooperative Education 2
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารและในกลุมงานตามสถานการณ
จริ งจากสถานประกอบการในภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน โดยระบบสหกิจ ระยะการฝ ก ตลอดภาค
การศึกษา (ไมนอยกวา 540 ชั่วโมง) เนนฝกการประสานงานและลักษณะการฝกฐานะเสมือน
พนักงาน ทํางานแบบลึกและเปนสวนหนึ่งของแผนงานบุคคลขององคการ
Professional experiences on facility management and workgroup in real
situations at different workplaces, either in governmental organizations or in private
sectors, employing Cooperative Education during the summer period (no less than 540
hours), emphasizing coordination and working as a real staff, in-depth, and as a part of
personnel work plan of organization.
2.2.1 รายวิชาเฉพาะดานเลือก
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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203001

ภาษาพมาในการบริหารทรัพยากรอาคาร
3(3-0-6)
Burmese in the Facility Management
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
การใชภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร ในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานการจัดการบริหาร
อาคาร เชน การสนทนา การโตตอบ ฯลฯ
Using the Burmese language for communication in activities related to
the management of buildings, such as conversation and interactive responses, etc..
219601

ศาสนประยุกตและวัฒนธรรมอาเซียน
3(3-0-6)
Religious Application and Asian culture
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ประวัติความเปนมา หลักปรัชญา แนวคิด ขอบัญญัติ ศาสนปฏิบัติ ที่เปนแกนแท
ของ ศาสนาตาง ๆ เพื่อใหเขาใจถึงหลักจริยธรรมของศาสนาตาง ๆ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมอาเซียน
การดําเนินชีวิตของอาเซียน ตลอดจนสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการงานบริหารอาคาร
ไดอยางสอดคลองกลมกลืน
History, philosophical principles, concepts, regulations, religious
practices that are the essence of various religions to gain an insight into principles of
ethics of different religions, including the application of the religious principles to
building management accordingly and harmoniously.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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302101

การบัญชีขั้นตน
3(2-2-5)
Principles of Accounting
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี แมบทการ
บัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทํา
งาบทดลอง กระดาษทํางบ งบการเงิยสําหรับกิจการซื้อขายสินคาและกิจการใหบริการ ระบบใบสําคัญ
และระบบเงินสดยอย
Concepts and objectives of accounting, usefulness of accounting
information, standard of accounting, principles and accounting record for
correspondent account, accounting record for account circuit, trial balance, operation
papers, financial budget for trading business and service business, documenting
system and petty cash system.
304101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ศึกษาถึงความหมาย และความสําคัญของการตลาด ในฐานะเปนกิจกรรมหลักทาง
ธุ ร กิ จ อย า งหนุ ง โดยกล า วถึ งแนวทางการศึ กษา แนวคิ ดหรื อปรั ช ญาทางการตลาด ส ว นผสมทาง
การตลาด ระบบการตลาดและเปาหมาย แรงจูงใจพฤติกรรมผูบริโภค ความเขาใจเกี่ยวกับสวนผสมทาง
การตลาด และประเภทของตลาด
Providing students with an introduction of meaning and importance of
marketing as a core activity to business. Aiming to study marketing philosophy,
marketing composition, marketing system and target, motivation, consumer behavior,
understanding in marketing, mix and types of marketing.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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304501

การจัดซื้อ
3(3-0-6)
Procurement System
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความหมาย ของระบบการจัดซื้อ กิจกรรมตาง ๆ ของการจัดซื้อ การบริหารตนทุนการ
จัดซื้อ การวางแผนการจัดซื้อ
Meanings of the procurement systems, related activities of
procurement; cost management of procurement; procurement plan.
306202

สื่อประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Public Relations Media
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
บทบาท การใชเครื่องมือสื่อสาร ที่เปนประดยชนในการดําเนินงานประชาสัมพันธทั้งใน
ด านทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ โ ดยมุ งให นั กศึกษามีความสามารถในการเลือกใช และผลิ ตสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
Roles using of useful communication tools for public relations operation
both theory and practical focusing on the ability to choose and create public relations
medias.

307005

เศรษฐศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
General Economic
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ศึกษาสภาพทางเศรษกิจและสังคมในชีวิตประจําวันเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดหาและ
ใชทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การคา การลงทุน ปญหา
เศรษฐกิจและแนวทางการแกไขปญหา
Economic and social influence in daily life for business operation,
including procurement, resource consumption, production, marketing, financial
institution, taxation, trading, investment, economic problems and solutions

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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308102

จิตวิทยาและการสื่อสารงานบริการ
3(3-0-6)
Psychology and Communication for Services
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ศึกษาความหมายและความสําคัญของจิตวิทยาการบริการ การนําจิตวิทยาบริการมา
ประยุ กต ใ ช เ พื่ อ พั ฒ นาความรู แ ละทั กษะการใหบ ริก ารที่ มีคุณภาพก อให เกิดความพึงพอใจ ศึกษา
หลักการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการ การพัฒนาบุคคลิกภาพของผูใหบริการทั้งบุคลิกภาพ
ภายในและบุคลิกภาพภายนอก ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิดและความสําคัญของกรสื่อสารรูปแบบและ
วิธีการสื่อสารเพื่องานบริการ
Study meaning and importance of psychology for services, applying it to
analyze the behavior of service receivers so as to create and develop services skills
including study the principles of building a good relationship with the service
receivers; personality development of service givers both inside and outside
appearance, together with frame of concepts and importance of models and methods
of communication.
510203

การสื่อสารและโทรคมนาคมเบื้องตน
3(2-2-5)
Basic Communication and Telecommunication
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ประวั ติแ ละวิ วั ฒ นาการการสื่อ สารและโทรคมนาคม ระบบสื่อ สารแบบตา งๆ
ภายในประเทศและระดั บ สากล อาทิ เ ช น ระบบโทรเลข ระบบโทรศั พ ท ระบบโทรสาร Radar,
Microwave, Network System, GIS การประยุกตใชในการบริหารจัดการองคการ
History and evolution of communication and telecommunication; various
types of domestic and international communication systems, for instance, telegraph
system, telephone system, fax system, Radar, Microwave, Network System, and GIS,
applications for organizational management.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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510408

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
3(2-2-5)
Fire Prevention and Suppression Systems in Buildings
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ทฤษฎีดานอัคคีภัย อันตรายที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม การปองกันและระงับอัคคีภัย
ภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ศึกษาขอกําหนดในการออกแบบ บันไดหนีไฟ ทาง
หนีไฟ อุปกรณตางๆ เชน Fire alarm , heat detector, smoke detector, springer, ถังดับเพลิง
รวมถึงกรณีศึกษาจากเหตุเพลิงไหม และฝกซอมแผนอัคคีภัย
Theories of fire, dangers caused by fire; fire prevention and suppression
in buildings based on the Building Control Act; regulations for designing fire escape
stairs, exits, as well as related devices, such as fire alarm, heat detector, smoke
detector, sprinkler, water tanks, including a case study of causes of fire burning;
simulated practice in case of fire.
510409

ความปลอดภัยและสภาพแวดลอม
3(3-0-6)
Safety and Environment
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
นําความรูทางดานกฎหมายอาคารและสิ่งแวดลอม มาพัฒนาและจัดการใหเกิดความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีรวมถึงสิ่งแวดลอมที่ดีตออาคารและผูใชอาคาร เชน สภาพแวดลอมดาน
กายภาพ
Applying knowledge of law on building and environment to develop and
maintain a safe and healthy environment and good for buildings and building users,
such as the physical environment conditioning.
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510410

ธรรมชาติของภัยพิบัติ
3(3-0-6)
Nature of Disaster
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
รูปแบบและประเภทของภัยตามธรรมชาติ สาเหตุของการเกิดภัยธรรมชาติ ผลกระทบ
ที่เกิ ดขึ้ นจากภัย ธรรมชาติ วิ เคราะห ผลที่เกิดขึ้นจากภัย ธรรมชาติที่จ ะสงผลกระทบตอการบริหาร
จัดการอาคารรวมถึงแนวทางการปองกันภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นกับอาคารและวิธีการปองกันหากเกิด
ภัยธรรมชาติกับอาคาร
Patterns and types of natural disasters; causes and impacts of natural
disasters; analysis of the consequences of natural disasters that affect the
management of buildings, including guidelines of preventing natural disasters that
might happen to the building and how to take care of the buildings in case of natural
disaster.
510503

การขนสงและการกระจายสินคา
3(2-2-5)
Merchandise Transportation and Distribution
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความหมาย การวางแผนการขนสง ภาพรวมการขนสง โครงสรางการขนสงประเภท
ตาง ๆ ประเภทของการขนส ง รูป แบบการขนสง บก เรือ อากาศ ทอ การเลือกรูป ของการขนสง
คุณลักษณะของวิธีการขนสง การตัดสินใจเลือกใชการขนสง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ขนสง การขนสงวัตถุอันตราย ความหมายการกระจายสินคา บทบาทของการกระจายสินคาและ
คลั งสิ น ค า หลั กการจั ดการคลั งสิ น ค า การออกแบบคลั งสิน คา การจัดการคลังสิ น คาและขอมู ล
สารสนเทศ ระบบจัดเก็บ ระบบการรับการสง ระบบการหยิบและเติมสินคา ชองทางการกระจายสินคา
Concept, transportation planning, an overview of transportation;
structures of different types of transportation; patterns of transportation: on land, by
sea, by air, by transportation pipes; selection of transportation method; characteristics
of transportation method; decision-making on transportation method; law and
regulations concerning transportation; transportation of dangerous materials, meaning
of merchandise distribution; roles of merchandise distribution and warehouses;
principles of warehouse management; designing warehouses; warehouse management
and information technology; storing system; receiving and distributing system, taking
and adding merchandise; channels of merchandise distribution.
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510504

มนุษยและแรงงานสัมพันธ
3(3-0-6)
Human and Labor Relations
วิชาที่ตองสอบผานกอน: ไมมี
วิชาบังคับรวม : ไมมี
ความหมายและความสําคัญดานมนุษยสัมพันธ หลักจิตวิทยา เทคนิคกระบวน การ
มนุษยสัมพันธที่ดีที่สงผลตอการบริหารและการทํางานทั้งภายในและภายนอกองคการ ความสัมพันธ
ระหวางฝายปฏิบัติการกับฝายบริหาร ประวัติวิวัฒนาการของสหภาพแรงงาน ทั้งในและตางประเทศ
สภาพปญหาแรงงานสัมพันธ สภาพขอขัดแยงและเทคนิควิธีการลดขอขัดแยงระหวางนายจางและ
ลูกจาง นโยบายแรงงานและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ
Concept and importance of human relations, psychological principles
and technical procedures; good human relationship that affect the work management
and operation, both within and outside the organization; the relationship between the
operation and the management; history and evolution of the labor union, both at
home and abroad; labor relation problems; state of conflict and technique of
reducing conflicts between employers and employees; labor policy and related labor
law.
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