
ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 9 ชุดวชิา ( 54 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

13 ชุดวชิา ( 78  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 9 ชุดวชิา

30205 คณิตศาสตร์และสถติิ

31306 ทฤษฎแีละปฏบิัติการจดัการโครงการเพื่องานกอ่สร้าง *
31413 ทฤษฎแีละปฏบิัติการจดัการเคร่ืองจกัรกลงานกอ่สร้าง *

31307

31308

31309

31412

31414

30105

31305

31405

31407

31410

31411

32330

54130

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

    วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน 3 ชุดวชิา

    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์

    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

ทฤษฎแีละปฏบิัติการส ารวจปริมาณและการประมาณราคางานกอ่สร้าง *

ทฤษฎแีละปฏบิัติการจดัการงานสนามในงานกอ่สร้าง *

ทฤษฎแีละปฏบิัติการควบคุมและการตรวจงานกอ่สร้าง *

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร

   B.Tech. (Construction Management)

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

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาชา่งกอ่สร้าง ชา่งโยธา ชา่งเทคนิคสถาปัตยกรรม ชา่งส ารวจ วศิวกรรมการทาง วศิวกรรมชลประทาน วศิวกรรมโยธา 

   หรือ ปวส. สาขาวชิาเทคนิคอตุสาหกรรม โดยมพีื้นความรู้เดิม ปวช. กอ่สร้างและมปีระสบการณ์การท างานด้านที่เกี่ยวขอ้งกบัการกอ่สร้าง หรือปริญญาตรีศิลปบัณฑิต

   (มณัฑนศิลป์) เฉพาะสาขาวชิาการออกแบบตกแต่งภายใน ปริญญาตรีชา่งชลประทานบัณฑิต หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมโยธา

   วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมเคร่ืองกล) หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน ภมูสิถาปัตยกรรม)

 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช                     
    รายงานโครงสร้างหลักสูตร                                  

การจดัการงานกอ่สร้างอยา่งยั่งยนื

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการและการภาษีอากร

เทคโนโลยกีารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

การวเิคราะห์โครงการ

เทคโนโลยกีารกอ่สร้างขนาดใหญ่

การจดัการทรัพยากรอาคาร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย์

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

    วชิาเฉพาะดา้น 5 ชุดวชิา

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการงานกอ่สร้าง

การบัญชแีละการเงินเพื่องานกอ่สร้าง

ทฤษฎแีละปฏบิัติการวางแผนงานกอ่สร้าง *

โครงงานด้านการจดัการงานกอ่สร้างและประสบการณ์วชิาชพีการจดัการงานกอ่สร้าง **

    และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

 *  เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัออนไลน์

**  นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร 



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร
4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา ( 72 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )
17 ชุดวชิา ( 102  หน่วยกิต )

4 ชุดวชิา

10121
10131
10151

10111
10161

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา

30205 คณิตศาสตร์และสถติิ

31306 ทฤษฎแีละปฏบิัติการจดัการโครงการเพื่องานกอ่สร้าง *
31413 ทฤษฎแีละปฏบิัติการจดัการเคร่ืองจกัรกลงานกอ่สร้าง *

31305

31307

31308

31309

31407

31410

31412

31414

30105
31405
31411
32330
54130

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

**  นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร 

ทฤษฎแีละปฏบิัติการวางแผนงานกอ่สร้าง *

ทฤษฎแีละปฏบิัติการส ารวจปริมาณและการประมาณราคางานกอ่สร้าง *

ทฤษฎแีละปฏบิัติการจดัการงานสนามในงานกอ่สร้าง *

ทฤษฎแีละปฏบิัติการควบคุมและการตรวจงานกอ่สร้าง *

โครงงานด้านการจดัการงานกอ่สร้างและประสบการณ์วชิาชพีการจดัการงานกอ่สร้าง **

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

การบัญชแีละการเงินเพื่องานกอ่สร้าง

    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์

    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี

 : ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม ในสาขาวชิาเทคนิควศิวกรรมส ารวจ สาขาวชิาเทคนิควศิวกรรมโยธา และสาขาวชิาเทคนิคสถาปัตยกรรม

 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช                     
    รายงานโครงสร้างหลักสูตร                                  

    และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

 *  เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัออนไลน์

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

การวเิคราะห์โครงการ
การจดัการทรัพยากรอาคาร
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการและการภาษีอากร
เทคโนโลยกีารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

เทคโนโลยกีารกอ่สร้างขนาดใหญ่

    และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การจดัการงานกอ่สร้างอยา่งยั่งยนื

ไทยศึกษา

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการงานกอ่สร้าง

Last updated: 24-March-2021

 : เทคโนโลยบีัณฑิต 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

    บังคับ 3 ชุดวชิา
อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์

    วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา


