1

ระด ับปริญญาตรี (ต่อเนือ
่ ง)
หล ักสูตรเทคโนโลยีบ ัณฑิต แขนงวิชาการจ ัดการงานก่อสร้าง
วิชาเอกการจ ัดการงานก่อสร้าง
1. สาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างสารวจวิศวกรรมการทาง วิศวกรรม
ชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีพน
ื้ ความรูเ้ ดิม ปวช. ก่อสร้างและมีประสบการณ์การทางานด้านที่
ิ ปบ ัณฑิต (ม ัณฑนศิลป์) เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน ปริญญาตรีชา
่ งชลประทานบ ัณฑิต
เกีย
่ วข้องก ับการก่อสร้าง หรือปริญญาตรีศล
หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครือ
่ งกล) หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์
(สถาปัตยกรรมหล ัก) มีโครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตร ด ังนี้
(1)

โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

ก.

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

3

18

ข.

หมวดวิชาเฉพาะ

10

60

ค.

หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

14

84

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า
(2)

รายละเอียดของหล ักสูตร
ก.

ข.

หมวดวิชาศึกษาทวไป
่ั
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121

อารยธรรมมนุษย์

10131

สังคมมนุษย์

10151

ไทยศึกษา

หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

บังคับ 8 ชุดวิชา
30105

การบัญชีและการเงินเพือ
่ งานก่อสร ้าง

30211

องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

31301

การวางแผนงานก่อสร ้าง

31302

การสารวจปริมาณและการประมาณราคา

31303

การจัดการงานสนาม

31401

การควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง

31406

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการงานก่อสร ้าง*

31408

เทคโนโลยีการก่อสร ้างและเครือ
่ งจักรกล

และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ค.

31305

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ การจัดการงานก่อสร ้าง

31311

การจัดการโครงการเพือ
่ งานก่อสร ้าง

31402

การจัดการทรัพยากรอาคาร

31405

การวิเคราะห์โครงการ

31407

เทคโนโลยีการก่อสร ้างขน่กใหญ่

31410

การจัดการงานก่อสร ้างอย่างยั่งยืน

32330

เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การจัดการและการภาษีอากร

54102

การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
ให ้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทม
ี่ หาวิทยาลัยกาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ * ชุดประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการงานก่อสร ้างเป็ นชุดวิชาทีน
่ ักศึกษาจะต ้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท ้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั น
้

2

ระด ับปริญญาตรี (ต่อเนือ
่ ง)
หล ักสูตรเทคโนโลยีบ ัณฑิต แขนงวิชาการจ ัดการงานก่อสร้าง
วิชาเอกการจ ัดการงานก่อสร้าง
2. สาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาเทคนิค
สถาปัตยกรรม มีโครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตร ด ังนี้
(1)

โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

ก.

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

4

24

ข.

หมวดวิชาเฉพาะ

13

78

ค.

หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

16

96

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า
(2)
ก.

รายละเอียดของหล ักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทวไป
่ั

4

ชุดวิชา

(24 หน่วยกิต)

บังคับ 3 ชุดวิชา
10121

อารยธรรมมนุษย์

10131

สังคมมนุษย์

10151

ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ข.

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10161

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

หมวดวิชาเฉพาะ

13

ชุดวิชา

(78 หน่วยกิต)

บังคับ 11 ชุดวิชา
30105

การบัญชีและการเงินเพือ
่ งานก่อสร ้าง

30211

องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

31301

การวางแผนงานก่อสร ้าง

31302

การสารวจปริมาณและการประมาณราคา

31303

การจัดการงานสนาม

31305

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ การจัดการงานก่อสร ้าง

31401

การควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง

31402

การจัดการทรัพยากรอาคาร

31406

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการงานก่อสร ้าง*

31407

เทคโนโลยีการก่อสร ้างขนาดใหญ่

31408

เทคโนโลยีการก่อสร ้างและเครือ
่ งจักรกล

และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ค.

31311

การจัดการโครงการเพือ
่ งานก่อสร ้าง

31405

การวิเคราะห์โครงการ

31410

การจัดการงานก่อสร ้างอย่างยั่งยืน

32330

เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การจัดการและการภาษีอากร

54102

การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทม
ี่ หาวิทยาลัยกาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ * ชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการงานก่อสร ้างเป็ นชุดวิชาทีน
่ ักศึกษาจะต ้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท ้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน
้
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