
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษา 3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวชิา ( 84  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา
10121
10131
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

30105
30211
31301
31302
31303
31401
31406
31408

31305
31311
31402
31405
31407
31410
32330
54102

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การจดัการโครงการเพื่องานกอ่สร้าง

*   เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

   ให้เลือกจากชดุวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดบัปริญญาตรีที่มหาวทิยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชดุวชิาเลือกเสรี

** ต้ังแต่ภาคต้น ปกีารศึกษา 2560 ใช้ชุดวชิา 31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร แทน

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการงานกอ่สร้าง

การบัญชแีละการเงินเพื่องานกอ่สร้าง
องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนงานกอ่สร้าง
การส ารวจปริมาณและการประมาณราคา
การจดัการงานสนาม
การควบคุมและการตรวจงานกอ่สร้าง
ประสบการณ์วชิาชพีการจดัการงานกอ่สร้าง *
เทคโนโลยกีารกอ่สร้างและเคร่ืองจกัรกล

    และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
ไทยศึกษา

    บังคับ 8 ชุดวชิา

การจดัการงานกอ่สร้างอยา่งยั่งยนื
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการและการภาษีอากร
การบริหารงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

การจดัการทรัพยากรอาคาร **
การวเิคราะห์โครงการ
เทคโนโลยกีารกอ่สร้างขนาดใหญ่

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาชา่งกอ่สร้าง ชา่งโยธา ชา่งเทคนิคสถาปัตยกรรม ชา่งส ารวจ วศิวกรรมการทาง

   วศิวกรรมชลประทาน วศิวกรรมโยธา หรือ ปวส. สาขาวชิาเทคนิคอตุสาหกรรม โดยมพีื้นความรู้เดิม ปวช. กอ่สร้างและมี

   ประสบการณ์การท างานด้านที่เกี่ยวขอ้งกบัการกอ่สร้าง หรือปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (มณัฑนศิลป์) เฉพาะสาขาวชิาการออกแบบ

   ตกแต่งภายใน ปริญญาตรีชา่งชลประทานบัณฑิต หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมโยธา 

   วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมเคร่ืองกล) หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมหลัก)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

   B.Tech. (Construction Management)

 : เทคโนโลยบีัณฑิต แขนงวชิาการจดัการงานกอ่สร้าง วชิาเอกการจดัการงานกอ่สร้าง (ต่อเนื่อง)
   Bachelor of Technology Program in Construction Management (Continuing Program)
 : เทคโนโลยบีัณฑิต (การจดัการงานกอ่สร้าง)
   Bachelor of Technology (Construction Management)
 : ทล.บ. (การจดัการงานกอ่สร้าง)



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร
4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา ( 78 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )
18 ชุดวชิา ( 108  หน่วยกิต )

4 ชุดวชิา

10121
10131
10151

10111
10161

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา

30105
30211
31301
31302
31303
31305
31401
31402
31406
31407
31408

31311
31405
31410
32330
54102

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การจดัการโครงการเพื่องานกอ่สร้าง

Last updated: 4-September-2018

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : เทคโนโลยบีัณฑิต แขนงวชิาการจดัการงานกอ่สร้าง วชิาเอกการจดัการงานกอ่สร้าง (ต่อเนื่อง)

   Bachelor of Technology Program in Construction Management (Continuing Program)

 : เทคโนโลยบีัณฑิต (การจดัการงานกอ่สร้าง)

   Bachelor of Technology (Construction Management)

 : ทล.บ. (การจดัการงานกอ่สร้าง)
   B.Tech. (Construction Management)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

 : ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม สาขาวชิาเทคนิควศิวกรรมส ารวจ สาขาวชิาเทคนิควศิวกรรมโยธา 

   และสาขาวชิาเทคนิคสถาปัตยกรรม

    บังคับ 3 ชุดวชิา
อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
ไทยศึกษา

    และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การส ารวจปริมาณและการประมาณราคา
การจดัการงานสนาม
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการงานกอ่สร้าง
การควบคุมและการตรวจงานกอ่สร้าง

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

    บังคับ 11 ชุดวชิา
การบัญชแีละการเงินเพื่องานกอ่สร้าง
องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

*   ต้ังแต่ภาคต้น ปกีารศึกษา 2560 ใช้ชุดวชิา 31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร แทน

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

การวเิคราะห์โครงการ
การจดัการงานกอ่สร้างอยา่งยั่งยนื
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการและการภาษีอากร
การบริหารงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

   ให้เลือกจากชดุวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดบัปริญญาตรีที่มหาวทิยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชดุวชิาเลือกเสรี

การจดัการทรัพยากรอาคาร *
ประสบการณ์วชิาชพีการจดัการงานกอ่สร้าง **
เทคโนโลยกีารกอ่สร้างขนาดใหญ่
เทคโนโลยกีารกอ่สร้างและเคร่ืองจกัรกล

    และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การวางแผนงานกอ่สร้าง


