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หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ วชิาเอกการจดัการงานกอ่สรา้ง (ตอ่เนือ่ง) 

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

  2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้ักษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีน ภาษาองักฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

   Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

  2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจบุนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี
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10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

  วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวัฒนธรรม 

2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ)

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทักษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคญัของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

30105 การบญัชแีละการเงนิเพือ่งานกอ่สรา้ง (6 หนว่ยกติ) 

 Accounting and Finance for Construction 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิทางการบัญช ีงบการเงนิ กระบวนการบญัช ีการรับรูร้ายไดแ้ละตน้ทนุ

ของงานกอ่สรา้ง 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นดา้นการบัญชเีพือ่การจัดการส าหรับงานกอ่สรา้ง 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิทางการเงนิเพือ่งานกอ่สรา้ง 

4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการสนิทรัพยห์มนุเวยีน สนิทรัพยถ์าวร และการจัดหาเงนิทนุเพือ่งาน

กอ่สรา้ง 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกี่ยวกับการบัญชเีพื่องานก่อสรา้ง งบการเงิน การรับรูร้ายไดแ้ละตน้ทุนของงานก่อสรา้ง  

การบัญชีเพื่อการจัดการงานก่อสรา้งในดา้นการงบประมาณ การใชข้อ้มูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสนิใจ  

การวเิคราะหง์บการเงนิ การควบคมุภายในและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน รวมทัง้แนวคดิทางการเงนิ การจัดการ

สนิทรัพยห์มนุเวยีน สนิทรัพยถ์าวร และการจัดหาเงนิทนุเพือ่งานกอ่สรา้ง 

 

 

 

 

 



3 

 

 

30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics and Statistics 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัคณิตศาสตรพ์ืน้ฐานเพือ่ทีจ่ะน าไปประยุกตใ์ชก้ับวชิาการดา้นอืน่ได ้

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถติเิบือ้งตน้ 

3. เพือ่สามารถอธบิายปรากฏการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ารและการจัดการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

เซต ตรรกศาสตร ์การจัดล าดับและการจัดหมวดหมู่ ความน่าจะเป็น เงนิสด ดอกเบีย้ คา่รายปี ระบบจ านวน 

เมตรกิซ ์ดเีทอรม์นัินตแ์ละการประยุกต ์ความสมัพันธ ์ฟังกช์นั ล าดับและอนุกรมเรขาคณิตวเิคราะห ์การดฟิเฟอเรนชเิอท 

ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัสถติ ิสถติเิชงิพรรณนา ตวัแปรสุม่การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ชนดิไม่ตอ่เนื่อง การแจก

แจงปกต ิการแจกแจงสิง่ตัวอย่าง และการประเมนิคา่ 

31305 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการงานกอ่สรา้ง (6 หนว่ยกติ) 

 Information Technology for Construction Management  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัเบือ้งตน้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหรู้ห้ลกัการตดิตามงานเพือ่น าขอ้มูลไปเก็บเป็นสถติ ิ

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการงานกอ่สรา้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการ คอมพวิเตอรฮ์ารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์การสือ่สาร 

ขอ้มูลและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ฐานขอ้มูลและคลังขอ้มูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การพัฒนา

ระบบสารสนเทศ เครือ่งมอืเพือ่พัฒนาประสทิธภิาพในการท างาน เทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชแีละการเงนิ

ในงานกอ่สรา้ง การวเิคราะหโ์ครงการก่อสรา้ง การวางแผนงานก่อสรา้ง การส ารวจปรมิาณและการประมาณราคา

งานกอ่สรา้ง การจัดการงานสนาม การจัดการเครือ่งจักรกลและอปุกรณ์การก่อสรา้ง การควบคมุและการตรวจงาน

กอ่สรา้ง และการจัดการทรัพยากรอาคาร 

31306 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารจดัการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง (6 หนว่ยกติ) 

 Theory and Practice in Project Management for Construction 

ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

31306 -1 ทฤษฎกีารการจดัการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง 

 Theory of Project Management for Construction  

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการจัดการโครงการกอ่สรา้ง 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเทคนคิ และเครือ่งมอื การจัดการโครงการกอ่สรา้ง 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าหลกัการดงักลา่วมาประยุกตใ์ชก้ับโครงการกอ่สรา้ง 

 ค าอธบิายรายวชิา 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการจัดการโครงการกอ่สรา้ง การจัดองคก์ารในโครงการกอ่สรา้ง วธิกีารด าเนนิ

โครงการก่อสรา้ง ขอบเขตการด าเนินการโครงการก่อสรา้ง กระบวนการก่อสรา้ง การจัดการทรัพยากรในโครงการ

กอ่สรา้ง การจัดการเวลา ตน้ทนุและคณุภาพในโครงการกอ่สรา้ง การประสานงานในการกอ่สรา้ง การจัดการผลติภาพ 

การจัดการความเสีย่ง การจัดการขอ้โตแ้ยง้ การสง่มอบโครงการ 
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31306 -2 ปฏบิตักิารจดัการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง 

Practice in Project Management for Construction 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้ทีกัษะเกีย่วกบัการจัดการโครงการกอ่สรา้ง 

2. เพือ่ใหม้ทีกัษะเกีย่วกบัเทคนคิและเครือ่งมอืในการจัดการโครงการกอ่สรา้ง 

3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชห้ลักการดา้นการจัดการโครงการกอ่สรา้งได ้

 ค าอธบิายรายวชิา 

การฝึกปฏบิัตเิกีย่วกับการจัดการโครงการก่อสรา้ง การจัดองคก์ารในโครงการก่อสรา้ง วธิีการด าเนิน

โครงการก่อสรา้ง ขอบเขตการด าเนินการโครงการก่อสรา้ง กระบวนการก่อสรา้ง การจัดการทรัพยากรในโครงการ

กอ่สรา้ง การจัดการเวลา ตน้ทนุและคณุภาพในโครงการกอ่สรา้ง การประสานงานในการกอ่สรา้ง การจัดการผลติภาพ 

การจัดการความเสีย่ง การจัดการขอ้โตแ้ยง้ การสง่มอบโครงการ 

31307 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารวางแผนงานกอ่สรา้ง (6 หนว่ยกติ) 

Theory and Practice in Construction Planning 

ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ  

31307-1 ทฤษฎกีารวางแผนงานกอ่สรา้ง 

Theory of Construction Planning  

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในการวางแผนงานก่อสรา้งในระบบต่างๆ และเลอืกใชแ้ผนงานให ้

เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการปรับแผนใหเ้ขา้กับทรัพยากร การน าแผนไปใชแ้ละการตดิตาม

ความกา้วหนา้ 

3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความสามารถในเทคนิคการปรับแผน การเร่งงาน และการวางแผนก่อสรา้งโดยใช ้

ช ิน้สว่นส าเร็จรูป 

4. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการวางแผนงานเพือ่ประกนัคณุภาพ 

ค าอธบิายรายวชิา 

แนวคดิเกีย่วกับการจัดการกับการวางแผนงานกอ่สรา้ง หลักการวางแผน การศกึษาการท างาน เทคนคิ

ในการวางแผนงานระบบต่างๆ การวางแผนงานระบบตารางเวลาท างาน การวางแผนสายงานวกิฤตแบบเสน้ลูกศร 

การวางแผนงานระบบสายงานวกิฤตแบบเสน้วงกรอบ การวางแผนงานเทคนคิเพริต์ ระบบเสน้สมดลุและระบบอืน่ๆ 

การวางแผนทรัพยากรในงานกอ่สรา้ง การวางแผนและควบคมุตน้ทนุในงานกอ่สรา้ง การวางแผนคณุภาพในงานกอ่สรา้ง 

การน าแผนไปใชแ้ละการตดิตามผลความกา้วหนา้ การปรับและแกไ้ขแผนงาน และการเร่งงาน  

31307-2 ปฏบิตักิารวางแผนงานกอ่สรา้ง 

 Practice in Construction Planning 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้ทีักษะในการวางแผนงานก่อสรา้งในระบบตา่งๆ และสามารถตัดสนิใจเลอืกใชแ้ผนงานให ้

เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

2. เพือ่ใหม้ทีักษะในการปรับแผนใหเ้ขา้กับทรัพยากร การน าแผนไปใชง้าน ตลอดจนการตดิตามความกา้วหนา้

ของแผนงาน 
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3. เพือ่ใหม้ทีกัษะเกีย่วกับเทคนคิการปรับแผน การเร่งงาน และการวางแผนกอ่สรา้งโดยใชช้ ิน้สว่น

ส าเร็จรูป 

4. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการวางแผนงานเพือ่ประกนัคณุภาพในงานกอ่สรา้งได ้

ค าอธบิายรายวชิา 

การฝึกปฏบิัตเิกีย่วกับการศกึษาการท างาน การเตรยีมการวางแผนงานก่อสรา้ง เทคนคิในการวางแผน

งานระบบตา่งๆ การวางแผนงานกอ่สรา้งระบบตารางเวลาท างาน การวางแผนงานกอ่สรา้งระบบสายงานวกิฤตแบบ

เสน้ลกูศร การวางแผนงานกอ่สรา้งระบบสายงานวกิฤตแบบเสน้วงกรอบ การวางแผนงานกอ่สรา้งระบบเพริต์ ระบบ

เสน้สมดุลและระบบอืน่ๆ การวางแผนทรัพยากรในงานก่อสรา้ง การวางแผนและควบคุมตน้ทุนในงานก่อสรา้ง  

การวางแผนคณุภาพในงานกอ่สรา้งและการเตรยีมการกอ่นการน าแผนงานไปใช ้การควบคมุและตดิตามแผนงานกอ่สรา้ง 

และการปรับแกไ้ขแผนงานและการเร่งงาน  

31308 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง (6 หนว่ยกติ) 

Theory and Practice in Quantity Survey and Cost Estimate in Construction 

ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

31308-1 ทฤษฎกีารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง 

 Theory of Quantity Survey and Cost Estimate in Construction 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวธิกีารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวธิกีารวเิคราะหร์าคาของคา่กอ่สรา้งสว่นตา่งๆ และประเภทตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการคมุราคาใหอ้ยูใ่นงบประมาณทีว่างไว ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการประยุกตใ์ชข้อ้มูล สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส ารวจ

ปรมิาณและการประมาณราคา 

ค าอธบิายรายวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการส ารวจปรมิาณและการประมาณราคา การแยกงานกอ่สรา้งและการวดัเนื้องาน 

การก าหนดราคาต่อหน่วย การส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานสถาปัตยกรรม งานโครงสรา้ง งานระบบ

ประกอบอาคาร และงานโยธา การสรุปราคาขัน้สดุทา้ยของงานประมาณราคาคา่กอ่สรา้ง การควบคมุคา่กอ่สรา้งของ

โครงการใหอ้ยูใ่นงบประมาณ การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่การส ารวจปรมิาณและการประมาณราคา 

31308-2 ปฏบิตักิารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง 

 Practice in Quantity Survey and Cost Estimate in Construction 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการใชว้ธิกีารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคาตา่ง  ๆเพือ่การน าไปใชใ้นการปฏบิตัวิชิาชพี 

2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการวเิคราะหร์าคาของคา่กอ่สรา้งสว่นตา่งๆ และประเภทตา่งๆ 

3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคมุราคาใหอ้ยูใ่นงบประมาณทีว่างไว ้

4. เพือ่มทีกัษะในการสบืคน้ขอ้มูลและการประยุกตใ์ชข้อ้มูลสารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่

การส ารวจปรมิาณและการประมาณราคา 
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ค าอธบิายรายวชิา 

การฝึกปฏบิัตกิารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคาอย่างหยาบ การฝึกปฏบิัตกิารส ารวจปรมิาณและ

การประมาณราคาอย่างละเอยีด การแยกงานก่อสรา้งและการจัดท าบัญชแีสดงปรมิาณและราคางาน การจัดท า

เอกสารประกอบการส ารวจปรมิาณและประมาณราคา การวัดเนื้องานและการก าหนดราคาต่อหน่วยของงานประเภทต่างๆ 

และการสรุปราคาขัน้สุดทา้ยของงานประมาณราคาค่าก่อสรา้ง การวเิคราะห์เปรียบเทยีบราคาในการประกวดราคา  

และการควบคมุโครงการกอ่สรา้งใหอ้ยูใ่นงบประมาณ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การส ารวจและการประมาณราคา 

31309 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารจดัการงานสนามในงานกอ่สรา้ง (6 หนว่ยกติ) 

Theory and Practice in Construction Field Work Management 

ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

31309-1 ทฤษฎกีารจดัการงานสนามในงานกอ่สรา้ง 

 Theory of Construction Field Work Management  

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการเตรียมงานและการจัดการงานสนาม ในรูปแบบของการแกปั้ญหา

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสภาพของทอ้งถิน่ตา่งๆ 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งความปลอดภัยในงานกอ่สรา้ง และสขุลกัษณะในสถานทีก่อ่สรา้ง 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดท าแบบขยายจรงิและแบบสรา้งจรงิของงานกอ่สรา้ง  

ค าอธบิายรายวชิา 

การเตรยีมการก่อนเริม่งานก่อสรา้ง การจัดการทรัพยากรก่อสรา้ง การจัดการสิง่แวดลอ้มในหน่วยงานก่อสรา้ง 

การวางผังบรเิวณสถานทีก่่อสรา้ง การประสานงานระหว่างกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้ง การจัดการงานกอ่สรา้งในสนาม การจัดท า

แบบขยายจรงิและแบบสรา้งจรงิของงานกอ่สรา้ง การจัดการความปลอดภัยในงานกอ่สรา้ง 

31309-2 ปฏบิตักิารจดัการงานสนามในงานกอ่สรา้ง 

 Practice in Construction Field Work Management  

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการเตรยีมงานและการจัดการงานสนาม และสขุลักษณะของสถานทีก่อ่สรา้ง 

2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการจัดการทรัพยากรกอ่สรา้ง และการประสานงานระหวา่งกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการจัดการดา้นเทคนคิการกอ่สรา้ง แบบกอ่สรา้งและเอกสารตา่งๆ ในสนาม 

4. เพือ่ใหม้ทีกัษะในเรือ่งการจัดการความปลอดภัยในงานกอ่สรา้ง 

ค าอธบิายรายวชิา 

ปฏบิัตเิกีย่วกับการเตรียมการก่อนเริม่งานก่อสรา้ง การวางผังบรเิวณสถานทีก่่อสรา้ง สขุลักษณะของ

สถานทีก่่อสรา้ง การจัดการทรัพยากรก่อสรา้ง การประสานงานระหว่างกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้ง งานโครงสรา้งชั่วคราว  

งานดา้นเทคนคิการกอ่สรา้งประเภทตา่งๆ การจัดการดา้นแบบก่อสรา้งและเอกสารต่างๆ ในสนาม และการจัดการ

ความปลอดภัยในงานกอ่สรา้ง 
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31405 การวเิคราะหโ์ครงการ (6 หนว่ยกติ) 

 Project Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการทีเ่กีย่วกับการจัดท าโครงการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการในการวเิคราะหโ์ครงการดา้นตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยุกตใ์ชใ้นการวเิคราะหโ์ครงการภาคเอกชนและภาครัฐ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดท าโครงการ การวางแผนโครงการ การวเิคราะห์

โครงการดา้นต่างๆ การจัดการความเสีย่งของโครงการ กระบวนการตดิตามและประเมนิผลโครงการ ตลอดจนการ

ประยกุตใ์ชห้ลกัการวเิคราะหโ์ครงการในภาคเอกชนและภาครัฐ 

31407 เทคโนโลยกีารกอ่สรา้งขนาดใหญ ่ (6 หนว่ยกติ) 

Large-scale Construction Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารกอ่สรา้งขนาดใหญ่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจในการจัดการโครงการกอ่สรา้งขนาดใหญ่ 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการความปลอดภัยในงานกอ่สรา้งขนาดใหญ่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสรา้งขนาดใหญ่ การจัดการโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่  

การจัดการทรัพยากรในงานก่อสรา้งขนาดใหญ่ เทคโนโลยีการก่อสรา้งขนาดใหญ่ในงานฐานรากและงานระบบ

โครงสรา้งสว่นใตด้นิ งานระบบโครงสรา้งอาคารขนาดใหญ ่งานสถาปัตยกรรมอาคารขนาดใหญ ่งานระบบไฟฟ้าและ

เครื่องกลประกอบอาคาร งานระบบสขุาภบิาลและระบบพเิศษอืน่ๆ งานดนิ งานทางและงานสะพาน งานเขือ่น งาน

จัดการสิง่แวดลอ้มขนาดใหญ ่งานกอ่สรา้งพเิศษอืน่ๆ และ การจัดการดา้นความปลอดภัยในงานกอ่สรา้งขนาดใหญ ่

31410 การจดัการงานกอ่สรา้งอยา่งย ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

Sustainable Construction Management 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและหลักการการจัดการงานกอ่สรา้งอย่างยั่งยนื 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเกณฑก์ารประเมนิความย่ังยนืทางพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเครือ่งมอืและเทคโนโลยใีนการจัดการงานกอ่สรา้งอยา่งยั่งยนื 

4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในการน าหลักการการจัดการงานก่อสรา้งอย่างย่ังยืนมาประยุกต์ใช ้

ในงานกอ่สรา้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิเกี่ยวกับการจัดการงานก่อสรา้งอย่างยั่งยืน เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและ

สิง่แวดลอ้มทัง้ในและต่างประเทศ การจัดการคุณภาพเพื่อสิง่แวดลอ้มทีย่ั่งยืน วศิวกรรมคุณค่า เทคโนโลยีการ

กอ่สรา้งแบบลนี การจัดการขยะในงานกอ่สรา้ง การจัดการพลังงานในงานกอ่สรา้ง การจัดการน ้าในงานกอ่สรา้ง การ

จัดการวัสดแุละทรัพยากรการกอ่สรา้งอย่างย่ังยนื โลจสิตกิสแ์ละการจัดการห่วงโซอ่ปุทาน การจัดการสิง่แวดลอ้มใน

หน่วยงานก่อสรา้งอย่างย่ังยืน การจัดการความปลอดภัย การจัดการความเสีย่ง การประเมินผลตอบแทนทาง

เศรษฐกจิ และความรับผดิชอบตอ่สงัคมโดยรวม 
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31411 การจดัการทรพัยากรอาคาร (6 หนว่ยกติ) 

 Facility Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรอาคาร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นวธิกีารและกระบวนการจัดการทรัพยากรอาคาร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถปฏบิตังิานดา้นการจัดการทรัพยากรอาคาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

หลักการและกระบวนการจัดการทรัพยากรอาคาร การวางแผนเชงิกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรอาคาร  

การบรหิารอาคาร เทคโนโลยอีาคาร การบ ารุงรักษาทรัพยากรอาคาร การเงนิและคา่ใชจ้่ายอาคาร การประเมนิคา่ทาง

เศรษฐกจิของทรัพยากรอาคาร การจัดการพลังงาน การจัดการทรัพยากรอาคารอย่างยั่งยนื เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่การจัดการทรัพยากรอาคาร ความปลอดภัยในอาคาร ขอ้ก าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการทรัพยากรอาคาร 

31412 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง (6 หนว่ยกติ) 

Theory and Practice in Construction Supervision and Inspection 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

31412-1 ทฤษฎกีารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

 Theory of Construction Supervision and Inspection 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจความหมายและขอบเขตของการควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นวธิกีารและกระบวนการควบคมุงานและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจและสามารถใชห้ลกัและเทคนคิ วธิกีารตา่งๆ ในการควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

4. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถปฏบิตังิานดา้นการควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

ค าอธบิายรายวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการควบคุมและการตรวจงานก่อสรา้ง หลักปฏบิัตใินการตรวจงานก่อสรา้ง การ

ควบคมุและการตรวจงาน งานดนิและงานฐานราก เทคโนโลยงีานคอนกรตีเสรมิเหล็ก งานแบบหลอ่ งานไมแ้ละงาน

เหล็กโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม งานวศิวกรรมประกอบอาคาร งานโยธา ความปลอดภัยในการปฏบิัตงิาน และ

เทคโนโลยงีานทดสอบคณุสมบตัวิัสด ุ

31412-2 ปฏบิตักิารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

 Practice in Construction Supervision and Inspection 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้ทีกัษะเกีย่วกบัวธิกีารและกระบวนการควบคมุงานและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการใชห้ลกัและเทคนคิ วธิกีารตา่งๆ ในการควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

3. เพือ่ใหท้กัษะในการควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

ค าอธบิายรายวชิา 

การฝึกปฏบิัตใินการควบคมุและการตรวจงานก่อสรา้ง งานดนิและงานฐานราก เทคโนโลยงีานคอนกรีต

เสรมิเหล็ก งานแบบหลอ่ งานไมแ้ละงานเหล็กโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม งานวศิวกรรมประกอบอาคาร งานโยธา 

ความปลอดภัยในการปฏบิตังิาน และเทคโนโลยงีานทดสอบคณุสมบตัวิัสด ุ
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31413 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารจดัการเครือ่งจกัรกลงานกอ่สรา้ง (6 หนว่ยกติ) 

Theory and Practice in Management of Construction Equipment 

ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

31413-1 ทฤษฎเีครือ่งจกัรกลงานกอ่สรา้ง 

 Theory of Construction Equipment 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

2. เพือ่ใหรู้ห้ลกัการใชเ้ครือ่งจักรกลตามประเภทของงานกอ่สรา้ง 

3. เพือ่ใหรู้ห้ลกัการจัดการและหลกัการบ ารุงรักษาเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

ค าอธบิายรายวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับพัฒนาการของเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับเครือ่งจักรกล หลักการ

ใชเ้ครือ่งจักรกลในงานกอ่สรา้งประเภทตา่งๆ หลักการจัดการเครือ่งจักรกลในงานกอ่สรา้ง และหลักการบ ารุงรักษา

เครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

31413-2 ปฏบิตักิารจดัการเครือ่งจกัรกลงานกอ่สรา้ง 

Practice in Management of Construction Equipment 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการจัดการเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการจัดการงานบ ารุงรักษาเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

ค าอธบิายรายวชิา 

การจัดการเครื่องจักรกลพื้นฐาน การจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสรา้งตามประเภทของงานก่อสรา้ง 

และการจัดการงานบ ารุงรักษาเครือ่งจักรกลในงานกอ่สรา้ง 

31414 โครงงานดา้นการจดัการงานกอ่สรา้งและประสบการณว์ชิาชพี  (6 หนว่ยกติ) 

การจดัการงานกอ่สรา้ง 

 Construction Management Project and Professional Experience in  

 Construction Management 

ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

31414-1 โครงงานดา้นการจดัการงานกอ่สรา้ง 

  Construction Management Project 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ประมวลความรูแ้ละทกัษะจากการศกึษามาประยุกตใ์นการจัดท าโครงงาน 

2. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนด าเนนิงาน แกปั้ญหา ประเมนิผล ท ารายงาน และน าเสนอผลงาน 

3. เพือ่ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคแ์ละพัฒนางานในวชิาชพีทีศ่กึษา 

 ค าอธบิายรายวชิา 

ศกึษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดท าโครงการ การวางแผนการด าเนินงาน การแกไ้ขปัญหา  

การประเมนิผล การจัดท ารายงานและการน าเสนอผลงาน โดยปฏบิตัจิัดท าโครงการ สรา้งและ/หรอืพัฒนางานทีใ่ช ้

ความรูแ้ละทักษะทีส่อดคลอ้งกับสาขาวชิาชพีดา้นการจัดการงานก่อสรา้ง ด าเนนิการ เป็นรายบคุคลหรอืกลุ่มตาม

ลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีก่ าหนด 
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31414-2 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการงานกอ่สรา้ง 

  Professional Experience in Construction Management 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ประยกุตท์ฤษฎทีางวชิาชพีการจัดการงานกอ่สรา้งสูภ่าคปฏบิัต ิ

2. เพือ่ฝึกทกัษะในการวเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทางการจัดการงานกอ่สรา้ง 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าขอ้บังคับ กฎหมาย และระเบยีบทีเ่กีย่วกับงานก่อสรา้งไปใช ้

ในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4. เพือ่พัฒนาและเสรมิสรา้งภาวะผูน้ าและทกัษะในการเป็นนักการจัดการงานกอ่สรา้งทีด่ ี

5. เพือ่พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม ของบณัฑติในการประกอบวชิาชพีทางการจัดการงานกอ่สรา้ง 

ค าอธบิายรายวชิา 

การประยุกต์ทฤษฎีทางวชิาชพีการจัดการงานก่อสรา้งสู่ภาคปฏิบัต ิกระบวนการแกป้้ญหาและการ

ตัดสนิใจ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในงานกอ่สรา้ง สญัญาจา้งกอ่สรา้งและการบรหิารสญัญาก่อสรา้ง จรรยาบรรณในการ

ปฏบิตัวิชิาชพีการจัดการงานกอ่สรา้ง กระบวนการกลุม่และการท างานเป็นคณะ 

32330 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจดัการและการภาษอีากร (6 หนว่ยกติ) 

 Managerial Economics and Taxation 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและหลักการทางเศรษฐศาสตร์ 

2. เพือ่ใหส้ามารถน าหลกัการตา่งๆ ทางเศรษฐศาสตรม์าประยกุตใ์ชเ้พือ่การจัดการทางธรุกจิ 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจัดเก็บภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักเศรษฐศาสตรเ์พือ่ใชใ้นการจัดการ แนวคดิเกีย่วกับก าไร การวเิคราะหแ์ละการพยากรณ์

อปุสงค ์การวเิคราะหก์ารผลติ การวเิคราะหต์น้ทนุ การวเิคราะหต์ลาดและการแขง่ขัน การก าหนดราคา การวเิคราะห์

การลงทนุ การตดัสนิใจในสภาวะความเสีย่งและความไม่แน่นอน ตลอดจนการศกึษาและการวเิคราะหเ์กีย่วกับรายได ้

ประชาชาต ิอุปสงคม์วลรวมและอุปทานมวลรวม การวเิคราะห์และพยากรณ์ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะเงนิเฟ้อ เงนิฝืด 

การคา้ระหวา่งประเทศ รวมทัง้นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกจิของภาครัฐทีม่ผีลตอ่การวางแผนและตดัสนิใจทางธรุกจิ 

 หลักเกณฑแ์ละวธิีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ภาษีเงนิได ้

บุคคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงนิไดปิ้โตรเลยีม ภาษี

สรรพสามติ ภาษีศลุกากร ภาษีทอ้งถิน่ และภาษีอืน่ 

54130 เทคโนโลยกีารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (6 หนว่ยกติ) 

 Occupational Health and Safety Management Technology 

 วตัถปุระสงค ์

1. อธบิายแนวคดิของการเกดิอุบัตเิหตุ การสอบสวนและวเิคราะหก์ารเกดิอุบัตเิหตุ การควบคุมการ

สญูเสยีและน าเสนอการป้องกนัอบุัตเิหตไุด ้

2. ใชเ้ทคนคิการวเิคราะหง์าน จัดท าขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีป่ลอดภัย และจัดท าคูม่อืความปลอดภัยได ้

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย กอ่นการเกดิอบุตัเิหตไุด ้

4. สามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ระหวา่งและหลงัการเกดิอบุตัเิหตไุด ้

5. สามารถเลอืกและใชอ้ปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยสว่นบคุคลทีเ่หมาะกบัอนัตรายทีม่ใีนการท างานได ้

6. จัดการอบรมและพัฒนางานดา้นความปลอดภัยได ้
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7. อธบิายหลกัการวางแผนและจัดท ารายงานทางดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

8. จัดระบบขอ้มลูขา่วสารความปลอดภัย ก าหนดวธิกีารประชาสมัพันธแ์ละการรณรงคค์วามปลอดภัยใน

อตุสาหกรรมได ้

9. สามารถประเมนิและจัดการความเสีย่งได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎกีารเกดิอบุัตเิหต ุการสอบสวนและวเิคราะหก์ารเกดิอบุัตกิารณ์ การวเิคราะหค์วามสญูเสยี 

เทคนิคความปลอดภัยในการท างาน การใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยสว่นบุคคล คู่มอืความปลอดภัย ป้าย

สัญลักษณ์ความปลอดภัย หนา้ทีค่วามรับผดิชอบขององคก์รดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย นโยบายดา้น

ความปลอดภัย การจัดสวัสดกิาร ระบบขอ้มูลงานและการจัดท ารายงานประจ าปีดา้นอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย หลกัการประเมนิและการจัดการความเสีย่ง ระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยและระบบการ

จัดการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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