1

หล ักสูตรเทคโนโลยีบ ัณฑิต วิชาเอกการจ ัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนือ
่ ง)
สาขาวิชาวิทยาการจ ัดการ
10111

่ สาร
ภาษาอ ังกฤษเพือ
่ การสือ

(6 หน่วยกิต)

English for Communication
ว ัตถุประสงค์
่ สาร
1. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ภาษาอังกฤษเป็ นเครือ
่ งมือในการสือ
2. เพือ
่ ศึกษาโครงสร ้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษทีส
่ าคัญ
3. เพือ
่ สามารถใช ้ทักษะฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให ้ถูกต ้องและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่ งๆ
คาอธิบายชุดวิชา
โครงสร ้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษทีใ่ ช ้ในการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษ
่ สาร
เพือ
่ การสือ
10121

อารยธรรมมนุษย์

(6 หน่วยกิต)

Human Civilization
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในด ้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตอันเป็ นพืน
้ ฐานของอารยธรรมในปั จจุบน
ั
่ ชมคุณค่าของอารยธรรมทีม
3. เพือ
่ ให ้ตระหนักและชืน
่ นุษย์ได ้สร ้างสรรค์ขน
ึ้
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้เกีย
่ วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม
่ นุษย์ได ้สร ้างสรรค์ขน
ึ้ ในด ้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ภูมป
ิ ั ญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10131

ั
สงคมมนุ
ษย์

(6 หน่วยกิต)

Human Society
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้เข ้าใจความเป็ นมนุษย์ ชุมชน และสังคม
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจกลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์
3. เพือ
่ เสริมสร ้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
คาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะพืน
้ ฐานของความเป็ นมนุษย์ การรวมตัวเป็ นชุมชนและสังคม การกระจายและการตัง้ ถิน
่ ฐานของมนุษย์
องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ส่งผลต่อ
การจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปั ญหาสังคมและแนวทางแก ้ไข การเสริมสร ้างสังคมทีด
่ ี
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10151

ไทยศึกษา

(6 หน่วยกิต)

Thai Studies
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับความเป็ นไทยในด ้านประวัตศ
ิ าสตร์ สังคม ภาษาและวัฒนธรรม
2. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้รับไปประยุกต์ใช ้ในการดารงชีวต
ิ
3. เพือ
่ ให ้เกิดความเข ้าใจและเกิดความภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้เกีย
่ วกับความเป็ นไทยในด ้านประวัตศ
ิ าสตร์ การตัง้ ถิน
่ ฐาน การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา
และพิธก
ี รรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม
10161

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

(6 หน่วยกิต)

Thai for Communication
ว ัตถุประสงค์
่ สาร
1. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ภาษาไทยเป็ นเครือ
่ งมือในการสือ
่ สารให ้มีประสิทธิภาพและสร ้างสรรค์
2. เพือ
่ พัฒนาทักษะภาษาในการสือ
3. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ภาษาในการดาเนินชีวต
ิ และแสวงหาความรู ้
คาอธิบายชุดวิชา
่ สาร ศิลปะการใช ้ถ ้อยคา ประโยค สานวน โวหาร การพัฒนา
ความสาคัญของภาษา ความคิด และการสือ
่ สารให ้มีประสิทธิภาพและสร ้างสรรค์ การใช ้ภาษาในการดาเนินชีวต
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนเพือ
่ สือ
ิ
การแสวงหาความรู ้ และการถ่ายทอดความรู ้
30105

การบ ัญชีและการเงินเพือ
่ งานก่อสร้าง

(6 หน่วยกิต)

Accounting and Finance for Construction
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดทางการบัญชี งบการเงิน กระบวนการบัญชี การรับรู ้รายได ้และต ้นทุน
ของงานก่อสร ้าง
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในด ้านการบัญชีเพือ
่ การจัดการสาหรับงานก่อสร ้าง
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดทางการเงินเพือ
่ งานก่อสร ้าง
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร และการจัดหาเงินทุนเพือ
่ งาน
ก่อสร ้าง
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด เกี่ย วกั บ การบั ญ ชีเ พื่ อ งานก่ อ สร า้ ง งบการเงิน การรั บ รู ร้ ายได ้และต ้นทุน ของงานก่ อ สร า้ ง
การบั ญ ชีเ พื่ อ การจั ด การงานก่ อ สร า้ งในด า้ นการงบประมาณ การใช ้ข อ้ มู ล ทางการบั ญ ชีเ พื่ อ การตั ด สิน ใจ
การวิเคราะห์งบการเงิน การควบคุมภายในและการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน รวมทัง้ แนวคิดทางการเงิน การจัดการ
สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร และการจัดหาเงินทุนเพือ
่ งานก่อสร ้าง
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30205

คณิตศาสตร์และสถิต ิ

(6 หน่วยกิต)

Mathematics and Statistics
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับคณิตศาสตร์พน
ื้ ฐานเพือ
่ ทีจ
่ ะนาไปประยุกต์ใช ้กับวิชาการด ้านอืน
่ ได ้
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับสถิตเิ บือ
้ งต ้น
3. เพือ
่ สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับองค์การและการจัดการ
คาอธิบายชุดวิชา
เซต ตรรกศาสตร์ การจัดลาดับและการจัดหมวดหมู่ ความน่าจะเป็ น เงินสด ดอกเบีย
้ ค่ารายปี ระบบจ านวน
ั ลาดับและอนุกรมเรขาคณิตวิเคราะห์ การดิฟเฟอเรนชิเอท
เมตริกซ์ ดีเทอร์มน
ิ ั นต์และการประยุกต์ ความสัมพันธ์ ฟั งก์ชน
่ การแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุม
่ ชนิดไม่ตอ
ความรู ้ทัว่ ไปเกีย
่ วกับสถิต ิ สถิตเิ ชิงพรรณนา ตัวแปรสุม
่ เนื่อง การแจก
แจงปกติ การแจกแจงสิง่ ตัวอย่าง และการประเมินค่า
31305

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ การจ ัดการงานก่อสร้าง

(6 หน่วยกิต)

Information Technology for Construction Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้เข ้าใจหลักเบือ
้ งต ้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพือ
่ ให ้รู ้หลักการติดตามงานเพือ
่ นาข ้อมูลไปเก็บเป็ นสถิต ิ
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ การจัดการงานก่อสร ้าง
คาอธิบายชุดวิชา
่ สาร
แนวคิดเกีย
่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสือ
ข ้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข ้อมูลและคลังข ้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เครือ
่ งมือเพือ
่ พัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการเงิน
ในงานก่อสร ้าง การวิเคราะห์โครงการก่อสร ้าง การวางแผนงานก่อสร ้าง การสารวจปริมาณและการประมาณราคา
งานก่อสร ้าง การจัดการงานสนาม การจัดการเครือ
่ งจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร ้าง การควบคุมและการตรวจงาน
ก่อสร ้าง และการจัดการทรัพยากรอาคาร
31306

ทฤษฎีและปฏิบ ัติการจ ัดการโครงการเพือ
่ งานก่อสร้าง

(6 หน่วยกิต)

Theory and Practice in Project Management for Construction

ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
31306 -1 ทฤษฎีการการจ ัดการโครงการเพือ
่ งานก่อสร้าง
Theory of Project Management for Construction
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดและทฤษฎีเกีย
่ วกับการจัดการโครงการก่อสร ้าง
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับเทคนิค และเครือ
่ งมือ การจัดการโครงการก่อสร ้าง
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการนาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช ้กับโครงการก่อสร ้าง
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดและทฤษฎีเกีย
่ วกับการจัดการโครงการก่อสร ้าง การจัดองค์การในโครงการก่อสร ้าง วิธก
ี ารดาเนิน
โครงการก่อสร ้าง ขอบเขตการดาเนินการโครงการก่อสร ้าง กระบวนการก่อสร ้าง การจัดการทรั พยากรในโครงการ
ก่อสร ้าง การจัดการเวลา ต ้นทุนและคุณภาพในโครงการก่อสร ้าง การประสานงานในการก่อสร ้าง การจัดการผลิตภาพ
่ ง การจัดการข ้อโต ้แย ้ง การส่งมอบโครงการ
การจัดการความเสีย
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31306 -2 ปฏิบ ัติการจ ัดการโครงการเพือ
่ งานก่อสร้าง
Practice in Project Management for Construction
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะเกีย
่ วกับการจัดการโครงการก่อสร ้าง
2. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะเกีย
่ วกับเทคนิคและเครือ
่ งมือในการจัดการโครงการก่อสร ้าง
3. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์ใช ้หลักการด ้านการจัดการโครงการก่อสร ้างได ้
คาอธิบายรายวิชา
การฝึ กปฏิบัต เิ กีย
่ วกับการจั ดการโครงการก่อสร ้าง การจั ดองค์การในโครงการก่อสร ้าง วิธ ีการด าเนิน
โครงการก่อสร ้าง ขอบเขตการดาเนินการโครงการก่อสร ้าง กระบวนการก่อสร ้าง การจัดการทรั พยากรในโครงการ
ก่อสร ้าง การจัดการเวลา ต ้นทุนและคุณภาพในโครงการก่อสร ้าง การประสานงานในการก่อสร ้าง การจัดการผลิตภาพ
่ ง การจัดการข ้อโต ้แย ้ง การส่งมอบโครงการ
การจัดการความเสีย
31307

ทฤษฎีและปฏิบ ัติการวางแผนงานก่อสร้าง

(6 หน่วยกิต)

Theory and Practice in Construction Planning

ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
31307-1

ทฤษฎีการวางแผนงานก่อสร้าง
Theory of Construction Planning

ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้ความสามารถในการวางแผนงานก่อ สร ้างในระบบต่า งๆ และเลือ กใช ้แผนงานให ้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการปรั บแผนให ้เข ้ากับทรัพยากร การนาแผนไปใช ้และการติด ตาม
ความก ้าวหน ้า
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความสามารถในเทคนิคการปรั บแผน การเร่งงาน และการวางแผนก่อสร ้างโดยใช ้
้ ส่วนสาเร็จรูป
ชิน
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความสามารถในการวางแผนงานเพือ
่ ประกันคุณภาพ
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดเกีย
่ วกับการจัดการกับการวางแผนงานก่อสร ้าง หลักการวางแผน การศึกษาการทางาน เทคนิค
ในการวางแผนงานระบบต่างๆ การวางแผนงานระบบตารางเวลาทางาน การวางแผนสายงานวิกฤตแบบเส ้นลูกศร
การวางแผนงานระบบสายงานวิกฤตแบบเส ้นวงกรอบ การวางแผนงานเทคนิคเพิรต
์ ระบบเส ้นสมดุลและระบบอืน
่ ๆ
การวางแผนทรัพยากรในงานก่อสร ้าง การวางแผนและควบคุมต ้นทุนในงานก่อสร ้าง การวางแผนคุณภาพในงานก่อสร ้าง
การนาแผนไปใช ้และการติดตามผลความก ้าวหน ้า การปรับและแก ้ไขแผนงาน และการเร่งงาน
31307-2

ปฏิบ ัติการวางแผนงานก่อสร้าง
Practice in Construction Planning

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีทักษะในการวางแผนงานก่อสร ้างในระบบต่างๆ และสามารถตัดสินใจเลือกใช ้แผนงานให ้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. เพือ
่ ให ้มีทักษะในการปรับแผนให ้เข ้ากับทรัพยากร การนาแผนไปใช ้งาน ตลอดจนการติดตามความก ้าวหน ้า
ของแผนงาน

5
้ ส่วน
3. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะเกีย
่ วกับเทคนิคการปรับแผน การเร่งงาน และการวางแผนก่อสร ้างโดยใช ้ชิน
สาเร็จรูป
4. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการวางแผนงานเพือ
่ ประกันคุณภาพในงานก่อสร ้างได ้
คาอธิบายรายวิชา
การฝึ กปฏิบัตเิ กีย
่ วกับการศึกษาการทางาน การเตรียมการวางแผนงานก่อสร ้าง เทคนิคในการวางแผน
งานระบบต่างๆ การวางแผนงานก่อสร ้างระบบตารางเวลาทางาน การวางแผนงานก่อสร ้างระบบสายงานวิกฤตแบบ
เส ้นลูกศร การวางแผนงานก่อสร ้างระบบสายงานวิกฤตแบบเส ้นวงกรอบ การวางแผนงานก่อสร ้างระบบเพิรต
์ ระบบ
เส ้นสมดุล และระบบอืน
่ ๆ การวางแผนทรั พ ยากรในงานก่อ สร ้าง การวางแผนและควบคุม ต ้นทุน ในงานก่อ สร า้ ง
การวางแผนคุณภาพในงานก่อสร ้างและการเตรียมการก่อนการนาแผนงานไปใช ้ การควบคุมและติดตามแผนงานก่อสร ้าง
และการปรับแก ้ไขแผนงานและการเร่งงาน
31308

ทฤษฎีและปฏิบ ัติการสารวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร้าง

(6 หน่วยกิต)

Theory and Practice in Quantity Survey and Cost Estimate in Construction

ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
31308-1

ทฤษฎีการสารวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร้าง
Theory of Quantity Survey and Cost Estimate in Construction

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับวิธก
ี ารสารวจปริมาณและการประมาณราคา
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับวิธก
ี ารวิเคราะห์ราคาของค่าก่อสร ้างส่วนต่างๆ และประเภทต่างๆ
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการคุมราคาให ้อยูใ่ นงบประมาณทีว่ างไว ้
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการประยุกต์ใช ้ข ้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส ารวจ
ปริมาณและการประมาณราคา
คาอธิบายรายวิชา
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการสารวจปริมาณและการประมาณราคา การแยกงานก่อสร ้างและการวัดเนื้องาน
การกาหนดราคาต่อหน่ วย การสารวจปริมาณและการประมาณราคางานสถาปั ตยกรรม งานโครงสร ้าง งานระบบ
ประกอบอาคาร และงานโยธา การสรุปราคาขัน
้ สุดท ้ายของงานประมาณราคาค่าก่อสร ้าง การควบคุมค่าก่อสร ้างของ
โครงการให ้อยูใ่ นงบประมาณ การประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ
่ การสารวจปริมาณและการประมาณราคา
31308-2

ปฏิบ ัติการสารวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร้าง
Practice in Quantity Survey and Cost Estimate in Construction

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการใช ้วิธก
ี ารสารวจปริมาณและการประมาณราคาต่างๆ เพือ
่ การนาไปใช ้ในการปฏิบต
ั วิ ช
ิ าชีพ
2. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการวิเคราะห์ราคาของค่าก่อสร ้างส่วนต่างๆ และประเภทต่างๆ
3. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการคุมราคาให ้อยูใ่ นงบประมาณทีว่ างไว ้
4. เพือ
่ มีทก
ั ษะในการสืบค ้นข ้อมูลและการประยุกต์ใช ้ข ้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่
การสารวจปริมาณและการประมาณราคา

6
คาอธิบายรายวิชา
การฝึ กปฏิบัตก
ิ ารสารวจปริมาณและการประมาณราคาอย่างหยาบ การฝึ กปฏิบัตก
ิ ารสารวจปริมาณและ
การประมาณราคาอย่างละเอียด การแยกงานก่อ สร ้างและการจั ด ทาบัญ ชีแ สดงปริมาณและราคางาน การจั ด ท า
เอกสารประกอบการสารวจปริมาณและประมาณราคา การวัดเนื้องานและการกาหนดราคาต่อหน่วยของงานประเภทต่างๆ
และการสรุ ปราคาขัน
้ สุดท ้ายของงานประมาณราคาค่าก่อสร ้าง การวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาในการประกวดราคา
และการควบคุมโครงการก่อสร ้างให ้อยูใ่ นงบประมาณ การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ การสารวจและการประมาณราคา
31309

ทฤษฎีและปฏิบ ัติการจ ัดการงานสนามในงานก่อสร้าง

(6 หน่วยกิต)

Theory and Practice in Construction Field Work Management

ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
31309-1

ทฤษฎีการจ ัดการงานสนามในงานก่อสร้าง
Theory of Construction Field Work Management

ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้ความสามารถในการเตรียมงานและการจัดการงานสนาม ในรูปแบบของการแก ้ปั ญหา
เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับสภาพของท ้องถิน
่ ต่างๆ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในเรือ
่ งความปลอดภัยในงานก่อสร ้าง และสุขลักษณะในสถานทีก
่ อ
่ สร ้าง
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการจัดทาแบบขยายจริงและแบบสร ้างจริงของงานก่อสร ้าง
คาอธิบายรายวิชา
การเตรียมการก่อนเริม
่ งานก่อสร ้าง การจัดการทรัพยากรก่อสร ้าง การจัดการสิง่ แวดล ้อมในหน่ วยงานก่อสร ้าง
การวางผังบริเวณสถานทีก
่ ่อสร ้าง การประสานงานระหว่างกลุม
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง การจัดการงานก่อสร ้างในสนาม การจัดทา
แบบขยายจริงและแบบสร ้างจริงของงานก่อสร ้าง การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร ้าง
31309-2

ปฏิบ ัติการจ ัดการงานสนามในงานก่อสร้าง
Practice in Construction Field Work Management

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการเตรียมงานและการจัดการงานสนาม และสุขลักษณะของสถานทีก
่ อ
่ สร ้าง
2. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการจัดการทรัพยากรก่อสร ้าง และการประสานงานระหว่างกลุม
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
3. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการจัดการด ้านเทคนิคการก่อสร ้าง แบบก่อสร ้างและเอกสารต่างๆ ในสนาม
4. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในเรือ
่ งการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร ้าง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัตเิ กีย
่ วกับการเตรียมการก่อนเริม
่ งานก่อสร ้าง การวางผังบริเวณสถานทีก
่ ่อสร ้าง สุขลักษณะของ
สถานทีก
่ ่อ สร ้าง การจัดการทรั พ ยากรก่อ สร ้าง การประสานงานระหว่างกลุ่ม ทีเ่ กีย
่ วข ้อง งานโครงสร ้างชั่ว คราว
งานด ้านเทคนิคการก่อสร ้างประเภทต่างๆ การจัดการด ้านแบบก่อสร ้างและเอกสารต่างๆ ในสนาม และการจัดการ
ความปลอดภัยในงานก่อสร ้าง

7
31405

การวิเคราะห์โครงการ

(6 หน่วยกิต)

Project Analysis
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทีเ่ กีย
่ วกับการจัดทาโครงการ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการในการวิเคราะห์โครงการด ้านต่างๆ
3. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้มาประยุกต์ใช ้ในการวิเคราะห์โครงการภาคเอกชนและภาครัฐ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี และหลั ก การที่เ กี่ย วข ้องกั บ การจั ด ท าโครงการ การวางแผนโครงการ การวิเ คราะห์
่ งของโครงการ กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ ตลอดจนการ
โครงการด ้านต่างๆ การจัดการความเสีย
ประยุกต์ใช ้หลักการวิเคราะห์โครงการในภาคเอกชนและภาครัฐ
31407

เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่

(6 หน่วยกิต)

Large-scale Construction Technology
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้และเข ้าใจเกีย
่ วกับเทคโนโลยีการก่อสร ้างขนาดใหญ่
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้และเข ้าใจในการจัดการโครงการก่อสร ้างขนาดใหญ่
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้และเข ้าใจเกีย
่ วกับการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร ้างขนาดใหญ่
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู เ้ บื้อ งต ้นเกี่ย วกั บ เทคโนโลยีก ารก่อ สร า้ งขนาดใหญ่ การจั ด การโครงการก่อ สร า้ งขนาดใหญ่
การจั ดการทรั พยากรในงานก่อสร ้างขนาดใหญ่ เทคโนโลยีการก่อสร ้างขนาดใหญ่ในงานฐานรากและงานระบบ
โครงสร ้างส่วนใต ้ดิน งานระบบโครงสร ้างอาคารขนาดใหญ่ งานสถาปั ตยกรรมอาคารขนาดใหญ่ งานระบบไฟฟ้ าและ
เครื่องกลประกอบอาคาร งานระบบสุขาภิบาลและระบบพิเศษอืน
่ ๆ งานดิน งานทางและงานสะพาน งานเขือ
่ น งาน
จัดการสิง่ แวดล ้อมขนาดใหญ่ งานก่อสร ้างพิเศษอืน
่ ๆ และ การจัดการด ้านความปลอดภัยในงานก่อสร ้างขนาดใหญ่
31410

การจ ัดการงานก่อสร้างอย่างยง่ ั ยืน

(6 หน่วยกิต)

Sustainable Construction Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิดและหลักการการจัดการงานก่อสร ้างอย่างยั่งยืน
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิง่ แวดล ้อม
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับเครือ
่ งมือและเทคโนโลยีในการจัดการงานก่อสร ้างอย่างยั่งยืน
4. เพื่อให ้มีความรู ้ความสามารถในการน าหลั ก การการจั ดการงานก่อ สร า้ งอย่ างยั่ งยืน มาประยุ ก ต์ใ ช ้
ในงานก่อสร ้าง
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด เกี่ย วกั บ การจั ด การงานก่อ สร า้ งอย่ า งยั่ ง ยืน เกณฑ์ก ารประเมิน ความยั่ งยืน ทางพลั ง งานและ
สิง่ แวดล ้อมทัง้ ในและต่างประเทศ การจั ดการคุณภาพเพื่อสิง่ แวดล ้อมทีย
่ ั่ งยืน วิศวกรรมคุณค่า เทคโนโลยีก าร
ก่อสร ้างแบบลีน การจัดการขยะในงานก่อสร ้าง การจัดการพลังงานในงานก่อสร ้าง การจัดการน้ าในงานก่อสร ้าง การ
จัดการวัสดุและทรัพยากรการก่อสร ้างอย่างยั่งยืน โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน การจัดการสิง่ แวดล ้อมใน
่ ง การประเมิน ผลตอบแทนทาง
หน่ ว ยงานก่อ สร า้ งอย่ า งยั่ ง ยืน การจั ด การความปลอดภั ย การจั ด การความเสีย
เศรษฐกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
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31411

การจ ัดการทร ัพยากรอาคาร

(6 หน่วยกิต)

Facility Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการจัดการทรัพยากรอาคาร
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในวิธก
ี ารและกระบวนการจัดการทรัพยากรอาคาร
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้และความสามารถปฏิบต
ั งิ านด ้านการจัดการทรัพยากรอาคาร
คาอธิบายชุดวิชา
หลักการและกระบวนการจัดการทรั พยากรอาคาร การวางแผนเชิงกลยุทธ์การจัดการทรั พยากรอาคาร
การบริหารอาคาร เทคโนโลยีอาคาร การบารุงรักษาทรัพยากรอาคาร การเงินและค่าใช ้จ่ายอาคาร การประเมินค่าทาง
เศรษฐกิจของทรัพยากรอาคาร การจัดการพลังงาน การจัดการทรั พยากรอาคารอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ
่ การจัดการทรัพยากรอาคาร ความปลอดภัยในอาคาร ข ้อกาหนดและกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการทรัพยากรอาคาร
31412

ทฤษฎีและปฏิบ ัติการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

(6 หน่วยกิต)

Theory and Practice in Construction Supervision and Inspection

ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
31412-1

ทฤษฎีการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
Theory of Construction Supervision and Inspection

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้รู ้และเข ้าใจความหมายและขอบเขตของการควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในวิธก
ี ารและกระบวนการควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร ้าง
3. เพือ
่ ให ้เข ้าใจและสามารถใช ้หลักและเทคนิค วิธก
ี ารต่างๆ ในการควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้และความสามารถปฏิบต
ั งิ านด ้านการควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง
คาอธิบายรายวิชา
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง หลักปฏิบัตใิ นการตรวจงานก่อสร ้าง การ
ควบคุมและการตรวจงาน งานดินและงานฐานราก เทคโนโลยีงานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานแบบหล่อ งานไม ้และงาน
เหล็กโครงสร ้าง งานสถาปั ตยกรรม งานวิศวกรรมประกอบอาคาร งานโยธา ความปลอดภัยในการปฏิบัต งิ าน และ
เทคโนโลยีงานทดสอบคุณสมบัตวิ ัสดุ
31412-2

ปฏิบ ัติการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
Practice in Construction Supervision and Inspection

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะเกีย
่ วกับวิธก
ี ารและกระบวนการควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร ้าง
2. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการใช ้หลักและเทคนิค วิธก
ี ารต่างๆ ในการควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง
3. เพือ
่ ให ้ทักษะในการควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง
คาอธิบายรายวิชา
การฝึ กปฏิบัตใิ นการควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง งานดินและงานฐานราก เทคโนโลยีงานคอนกรีต
เสริมเหล็ก งานแบบหล่อ งานไม ้และงานเหล็กโครงสร ้าง งานสถาปั ตยกรรม งานวิศวกรรมประกอบอาคาร งานโยธา
ความปลอดภัยในการปฏิบต
ั งิ าน และเทคโนโลยีงานทดสอบคุณสมบัตวิ ัสดุ
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ทฤษฎีและปฏิบ ัติการจ ัดการเครือ
่ งจ ักรกลงานก่อสร้าง

(6 หน่วยกิต)

Theory and Practice in Management of Construction Equipment

ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
31413-1

ทฤษฎีเครือ
่ งจ ักรกลงานก่อสร้าง
Theory of Construction Equipment

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับเครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง
2. เพือ
่ ให ้รู ้หลักการใช ้เครือ
่ งจักรกลตามประเภทของงานก่อสร ้าง
3. เพือ
่ ให ้รู ้หลักการจัดการและหลักการบารุงรักษาเครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง
คาอธิบายรายวิชา
ความรู ้เกีย
่ วกับพัฒนาการของเครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง ความรู ้พืน
้ ฐานเกีย
่ วกับเครือ
่ งจักรกล หลักการ
ใช ้เครือ
่ งจักรกลในงานก่อสร ้างประเภทต่างๆ หลักการจัดการเครือ
่ งจักรกลในงานก่อสร ้าง และหลักการบารุงรักษา
เครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง
31413-2

ปฏิบ ัติการจ ัดการเครือ
่ งจ ักรกลงานก่อสร้าง
Practice in Management of Construction Equipment

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการจัดการเครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง
2. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการจัดการงานบารุงรักษาเครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง
คาอธิบายรายวิชา
การจั ด การเครื่อ งจั ก รกลพื้น ฐาน การจั ด การเครื่อ งจั ก รกลงานก่อ สร ้างตามประเภทของงานก่อ สร ้าง
และการจัดการงานบารุงรักษาเครือ
่ งจักรกลในงานก่อสร ้าง
31414

โครงงานด้านการจ ัดการงานก่อสร้างและประสบการณ์วช
ิ าชีพ

(6 หน่วยกิต)

การจ ัดการงานก่อสร้าง
Construction Management Project and Professional Experience in
Construction Management

ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
31414-1

โครงงานด้านการจ ัดการงานก่อสร้าง
Construction Management Project

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ประมวลความรู ้และทักษะจากการศึกษามาประยุกต์ในการจัดทาโครงงาน
2. เพือ
่ ให ้สามารถวางแผนดาเนินงาน แก ้ปั ญหา ประเมินผล ทารายงาน และนาเสนอผลงาน
ึ ษา
3. เพือ
่ ให ้เกิดความคิดสร ้างสรรค์และพัฒนางานในวิชาชีพทีศ
่ ก
คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบั ต ิเ กี่ย วกั บ หลั ก การจั ด ท าโครงการ การวางแผนการด าเนิ น งาน การแก ้ไขปั ญหา
การประเมินผล การจัดทารายงานและการนาเสนอผลงาน โดยปฏิบต
ั จิ ัดทาโครงการ สร ้างและ/หรือพัฒนางานทีใ่ ช ้
ความรู ้และทักษะทีส
่ อดคล ้องกับสาขาวิชาชีพด ้านการจัดการงานก่อสร ้าง ดาเนินการ เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่มตาม
ลักษณะของงานให ้แล ้วเสร็จในระยะเวลาทีก
่ าหนด

10
31414-2

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจ ัดการงานก่อสร้าง
Professional Experience in Construction Management

ว ัตถุประสงค์
่ าคปฏิบัต ิ
1. เพือ
่ ประยุกต์ทฤษฎีทางวิชาชีพการจัดการงานก่อสร ้างสูภ
2. เพือ
่ ฝึ กทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก ้ปั ญหาทางการจัดการงานก่อสร ้าง
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการนาข ้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบทีเ่ กีย
่ วกับงานก่อสร ้างไปใช ้
ในการปฏิบต
ั งิ านได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพือ
่ พัฒนาและเสริมสร ้างภาวะผู ้นาและทักษะในการเป็ นนักการจัดการงานก่อสร ้างทีด
่ ี
5. เพือ
่ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพทางการจัดการงานก่อสร ้าง
คาอธิบายรายวิชา
การประยุ ก ต์ท ฤษฎีท างวิช าชีพ การจั ด การงานก่ อ สร า้ งสู่ภ าคปฏิบั ต ิ กระบวนการแก ้ป้ ญหาและการ
ตัดสินใจ กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องในงานก่อสร ้าง สัญญาจ ้างก่อสร ้างและการบริหารสัญญาก่อสร ้าง จรรยาบรรณในการ
ปฏิบต
ั วิ ช
ิ าชีพการจัดการงานก่อสร ้าง กระบวนการกลุม
่ และการทางานเป็ นคณะ
32330

เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การจ ัดการและการภาษีอากร

(6 หน่วยกิต)

Managerial Economics and Taxation
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตร์
2. เพือ
่ ให ้สามารถนาหลักการต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช ้เพือ
่ การจัดการทางธุรกิจ
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารจัดเก็บภาษี ทเี่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจ
คาอธิบายชุดวิชา
การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพือ
่ ใช ้ในการจัดการ แนวคิดเกีย
่ วกับกาไร การวิเคราะห์และการพยากรณ์
อุปสงค์ การวิเคราะห์การผลิต การวิเคราะห์ต ้นทุน การวิเคราะห์ตลาดและการแข่งขัน การกาหนดราคา การวิเคราะห์
่ งและความไม่แน่นอน ตลอดจนการศึกษาและการวิเคราะห์เกีย
การลงทุน การตัดสินใจในสภาวะความเสีย
่ วกับรายได ้
ประชาชาติ อุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม การวิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้ อ เงินฝื ด
การค ้าระหว่างประเทศ รวมทัง้ นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐทีม
่ ผ
ี ลต่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
หลักเกณฑ์และวิธ ีการจั ดเก็ บภาษี อากรตามประมวลรั ษฎากรและกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ภาษี เงินได ้
บุคคลธรรมดา ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ุคคล ภาษี มูลค่าเพิม
่ ภาษี ธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษี เงินได ้ปิ โตรเลียม ภาษี
สรรพสามิต ภาษี ศล
ุ กากร ภาษี ท ้องถิน
่ และภาษี อน
ื่
54130

เทคโนโลยีการจ ัดการอาชีวอนาม ัยและความปลอดภ ัย

(6 หน่วยกิต)

Occupational Health and Safety Management Technology
ว ัตถุประสงค์
1. อธิบ ายแนวคิด ของการเกิด อุบัต เิ หตุ การสอบสวนและวิเ คราะห์ก ารเกิด อุบัต เิ หตุ การควบคุม การ
สูญเสียและนาเสนอการป้ องกันอุบัตเิ หตุได ้
2. ใช ้เทคนิคการวิเคราะห์งาน จัดทาขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั งิ านทีป
่ ลอดภัย และจัดทาคูม
่ อ
ื ความปลอดภัยได ้
3. สามารถใช ้เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ก่อนการเกิดอุบต
ั เิ หตุได ้
4. สามารถใช ้เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระหว่างและหลังการเกิดอุบต
ั เิ หตุได ้
5. สามารถเลือกและใช ้อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทีเ่ หมาะกับอันตรายทีม
่ ใี นการทางานได ้
6. จัดการอบรมและพัฒนางานด ้านความปลอดภัยได ้
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7. อธิบายหลักการวางแผนและจัดทารายงานทางด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได ้
8. จัดระบบข ้อมูลข่าวสารความปลอดภัย กาหนดวิธก
ี ารประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมได ้
่ งได ้
9. สามารถประเมินและจัดการความเสีย
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีการเกิดอุบัตเิ หตุ การสอบสวนและวิเคราะห์การเกิดอุบัตก
ิ ารณ์ การวิเคราะห์ความสูญเสีย
เทคนิคความปลอดภัยในการทางาน การใช ้อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล คู่มอ
ื ความปลอดภัย ป้ าย
สัญลักษณ์ความปลอดภัย หน ้าทีค
่ วามรั บผิดชอบขององค์กรด ้านอาชีว อนามัย และความปลอดภัย นโยบายด ้าน
ความปลอดภั ย การจั ด สวั ส ดิก าร ระบบข ้อมู ล งานและการจั ด ท ารายงานประจ าปี ด ้านอาชีว อนามั ย และความ
่ ง ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและระบบการ
ปลอดภัย หลักการประเมินและการจัดการความเสีย
จัดการอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
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