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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 5 ปี) 
 

ชื่อหลักสูตร > สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
อักษรย่อ     > สถ.บ. (จ านวนไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาของหลักสตูร 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถด้านวชิาการ และการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม สามารถ
ปฏิบัติงานตามสาขาทีไ่ด้ศึกษา สามารถเรียนรู้และใช้ความรู้นัน้ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาตไิด ้
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก และเน้นวชิาดา้นการออกแบบสถาปตัยกรรม           
งานระบบอาคาร โครงสร้าง ปรชัญา สถาปัตยกรรม การวิจัยและวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2557 หมวด 3 ข้อ 
11 โดยต้องเปน็ผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เป็นโรคที่จะเป็น 
อุปสรรคต่อการศึกษาและมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อทั้งในระดับที่สงูขึ้นด้านสถาปัตยกรรมหรือสาขาที่เก่ียวข้องทั้งในระดับมหาบัณฑิต             
และดุษฏีบัณฑิต สามารถศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

สามารถประกอบอาชีพให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การบริหารโครงการการก่อสร้างอาคารกับหน่วยงานรัฐบาล เอกชนและประกอบ
อาชีพอิสระได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชา สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ป)ี 
 
ชื่อหลักสูตร > สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมผังเมือง 
อักษรย่อ     > สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (จ านวนไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตร 

ศึกษาครอบคลุมเนื้อหาของงานออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมผังเมือง ประกอบด้วยความรู้
พื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ ทฤษฎีและหลักการ กระบวนการออกแบบงานสถาปัตยกรรม วัสดุและ
โครงสร้าง เทคโนโลยีอาคาร การเขียนแบบและการน าเสนอผลงาน และเนื้อหาด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง 
วิวัฒนาการ ทฤษฎีและหลักการ กระบวนการออกแบบและวางผังเมือง กระบวนการคิดและการสื่อสาร การน าเสนอ
และการวิเคราะห์ข้อมูลเมืองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานเมือง การตั้งถิ่นฐาน สังคมและ
เศรษฐศาสตร์เมือง การอนุรักษ์เมือง ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม แผนและนโยบายในการพฒันาเมือง 
กระบวนการพฒันาเมือง การออกแบบและวางผังเมืองในบริบทที่แตกต่าง   
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก มุ่งผลติบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้าน
สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมผังเมือง โดยมีปรัชญาของหลกัสูตร “สร้างการเรียนรู้และทักษะให้กับบัณฑิต
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปตัยกรรมผังเมือง ที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบ
ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ซึ่งตอบโจทย์แนวคิดเมืองที่มีพลวัตสูง เช่น เมืองสุขภาวะ เมือง
ส าหรับทุกคน เมืองสีเขียว เมืองยั่งยืน เมืองอัจฉริยะ เมืองสร้างสรรค์ เมืองที่สามารถปรับตัว บนฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ของเมือง” 

 
“การออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาด เพื่อชุมชนสุขภาวะ” 
“Smart urban design for well-being community” 

 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3 ข้อ 11 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับวิทยฐานะ   
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาด้าน
สถาปัตยกรรม การอกกแบบเมือง การวางแผนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม เคหะการ หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการประกอบอาชีพ 
1. สถาปนิก ท างานออกแบบที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่บุคคลสามารถเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ ซึ่งต้อง 

ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
2. สถาปนิกผังเมือง ท างานในหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน สามารถท างานออกแบบและ  

การวางผังอาคารหรือกลุ่มอาคาร พื้นที่เมืองหรือบางส่วนของเมือง เพื่อก าหนดกิจกรรม ขนาด พื้นที่  
ความหนาแน่นและความสูงของอาคารและกลุ่มอาคาร การออกแบบพื้นที่ สาธารณะ และการวาง 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ดังกล่าว 

3. สถาปนิกชุมชน ท างานด้านการจัดการข้อมูลและออกแบบที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม  
โดยใช้การประสานงาน ส ารวจพื้นที่ สังเกตการณ์ สื่อสารและท าความเข้าใจ เพื่อไห้ได้งานออกแบบ 
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและสอดคล้องกับหลักการออกแบบและวางผังที่ดี 

4. ผู้ช่วยวิจัยด้านวิชาการ ช่วยงานในโครงการวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมผังเมือง  
ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ประสานงานและจัดการโครงการวิจัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ป)ี 
 
ชื่อหลักสูตร > สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน 
อักษรย่อ    > สถ.บ. สถาปตัยกรรมภายใน (จ านวนไมน่้อยกวา่ 161 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาของหลักสตูร 

กระบวนการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน และกลุ่มรายวิชาเพื่อเห็นความรู้ในการปะกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายใน ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดงันี ้

1.กลุ่มวิชาหลัก เนื้อหาเก่ียวกับด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เกณฑ์และแนวความคดิ 
การออกแบบ วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน 
 2.กลุ่มวิชาพื้นฐาน เนื้อหาเก่ียวกับความรู้พื้นฐานและการฝึกทกัษะเพื่อเป็นฐานการท างานและ 
เป็นองค์ความรู้สู่การก่อสร้างและแนวคิดการออกแบบ 
 3.กลุ่มวิชาเทคโนโลย ีเนื้อหาเก่ียวกับทางด้านการก่อสร้างและงานภาพประกอบอาคาร,  
เทคโนโลยีอาคาร 
 4.กลุ่มวิชาสนับสนุน เนื้อหาเก่ียวกับการออกแบบ เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์, การประมาณราคาเพื่อ 
สนับสนนุการท างานวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่สภาวิชาชีพรับรอง ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพมีทักษะ 
ในทางสร้างสรรค์งานทางสถาปัตยกรรมภายใน น าหัตกรรมและวัสดุท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสอดคล้อง  
กับสภาพแวดล้อม สามารถแก้ไขปัญหา และรับใช้สังคมชุมชน ให้เป็นสังคมที่พึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งสามารถ 
บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้เข้าสู่ระบบธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2557 หมวด 3          
ข้อ 11 โดยต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เป็นโรค 
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และมีคุณสมบตัิอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

สามารถประกอบอาชีพในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารต่างๆ  กับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการออกแบบสร้างสรรค์ต่างๆ หรือการประยุกต์ใช้ความรู้ กระบวนการคิด 
ในการท างานต่างๆ ได้ 
 
 
 
 
 



หลักสตูรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ (หลักสตูร 5 ปี) 
 
ชื่อหลักสูตร > ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ป)ี 
อักษรย่อ    > ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (จ านวนไมน่้อยกว่า 160 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาของหลักสตูร 

ภูมิสถาปนิกของหน่วยงานของรฐัและเอกชน ซึ่งสามารถประกอบอาชีพดา้นการออกแบบสวนสาธารณะ 
งานออกแบบสวนประดับและออกแบบปลูกต้นไม้งานก่อสร้างบริหารจัดการและบ ารุงรักษาภมูิทัศน์ระดับตา่งๆ  
งานวางแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อม งานดา้นการวิเคราะห์ทรัพยากร งานด้านการวางแผนที่ดินงานด้านผังเมือง   
งานดา้นการเคหะ งานวางแผนนันทนาการ งานด้านการออกแบบตกแต่งเมือง งานออกแบบและวางแผนทางหลวง 
งานอนุรักษ์ธรรมชาติศิลปกรรม และสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาชีพและวิชาการ ที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบและ
การก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมให้ตอบสนองต่อวิถีชีวิต ชุมชน และเป็นผู้ที่มี
คุณธรรมจริยธรรม มี ความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นอย่างดี 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 หมวด 3                
ข้อ 11 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เป็นโรคที่จะ
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

ภูมิสถาปนิกของหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ซึ่งสามารถประกอบงานดา้นการออกแบบสวนสาธารณะ 
งานออกแบบสวนประดับและออกแบบปลูกต้นไม้ งานก่อสร้างบริหารจัดการและบ ารุงรักษางานภูมิทัศน์ระดบัต่างๆ 
งานวางแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อม งานดา้นการวิเคราะห์ทรัพยากร งานด้านการวางแผนที่ดิน งานดา้นผงัเมือง  
งานดา้นเคหะการ งานวางแผนนันทนาการ งานด้านการออกแบบตกแต่งเมือง งานออกแบบและวางแผนทางหลวง 
งานอนุเคราะห์ธรรมชาติ  ศิลปกรรม และสถานทีส่ าคัญทางประวัติศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 4 ปี) 

 
ชื่อหลักสูตร > ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานฤมิตศิลป ์
อักษรย่อ     > ศป.บ.นฤมิตศิลป์ (จ านวนไม่น้อยกวา่ 135 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาของหลักสตูร 

การออกแบบนิเทศศิลป ์การออกแบบผลิตภัณฑ ์การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มุ่งเน้นการเรียนการสอนใน
ด้านศิลปะและการออกแบบ คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ การผลิตสื่อดิจิทลั การสร้างคอนเทนต์และสื่อสมัยใหม่
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพฤติกรรมผู้ใช้งานในยุคปัจจุบนั การออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
เครื่องเรือน เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสมยัด้วยเคร่ืองมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัย รวมถึงการฝึกฝนการผสมผสานสรา้งสรรค์วัสดุใหม่ด้วยกระบวนการเชิงทดลองเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
การฝึกงานวชิาชีพและการเรียนรู้ธุรกิจจ าลองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิานฤมิตศิลป์เป็นการศึกษาที่บูรณาการองค์ความรู้ บนพื้นฐานทนุ
ทางวฒันธรรม ผสมผสานเทคโนโลยีวทิยาการสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะความรู้ความเชีย่วชาญของผู้เรียนสู่
การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในการพัฒนางานออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สามารถยกระดับและต่อยอด
เชิงพาณชิย์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของประเทศ รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของประชากรโลกในการตระหนักถึง
ปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินคา้และบริการใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยนื 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 หมวด 3                
ข้อ 11 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เป็นโรคที่จะ
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทางการออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบแฟชั่นและ     
สิ่งทอและหลักสูตรที่เก่ียวข้องในสถาบันทั้งในและต่างประเทศ 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

1. นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ นักออกแบบคาแรคเตอร์ นักออกแบบภาพประกอบ      
   นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ท างานดา้นการตัดต่อ การตลาดออนไลน์   
2. นักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย นักออกแบบลายผา้และสิง่ทอ สไตลสิต์ คอสตูมดไีซน ์     

               Fashion Merchandiser 
3. นักออกแบบผลิตภัณฑ ์นักออกแบบเครื่องเรือน นักออกแบบของตกแต่งบ้าน 
4. ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ 
5. ประกอบอาชีพอิสระ โดยพื้นฐานความเชี่ยวชาญในดา้นความคิดสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น  
   Youtuber Reviewer Blogger Content Creator NFTs 
6. ครู อาจารย์ในวชิาดา้นศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 
7. ข้าราชการในหน่วยงานรัฐ ซึง่หน้าที่ความรับผิดชอบดา้นการประชาสัมพันธ์หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร 4 ป)ี 
 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง (หลักสูตร 4 ป)ี 
อักษรย่อ    > วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง (จ านวนไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาของหลักสตูร 

มุ่งผลิตบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการงานก่อสร้าง เพื่อรับใชส้ังคม ที่มีความรู้ความสามารถ บูรณาการ  
การบรหิารโครงการและใช้เทคโนโลยีให้ได้มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยสูค่วามเป็นสากล 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ต้องการบุคลากร 
ที่มีความรู้ ความสามารถในการควบคุมงานก่อสร้าง วางแผนงานงานก่อสร้างและบริหารโครงการก่อสร้าง เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมก่อสร้างให้ได้มาตรฐานสากล มีความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันในระดบันานาชาติ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2557 หมวด 3                
ข้อ 11 โดยต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เป็นโรค 
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และมีคุณสมบตัิอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ตลอดจนการท างานในอุตสาหกรรมก่อสร้างทุกประเภท โดยร่วมงานกับวิศวกรและสถาปนิก 
เช่น ผู้จัดการประมาณราคาก่อสร้าง ผู้จัดการควบคุมต้นทุน ผูจ้ัดการฝ่าย BIM ผู้ควบคุมโครงการ นักบริหารสัญญา 
เจ้าหน้าที่วางแผนงาน ผู้จดัการควบคุมคุณภาพ เจ้าหนา้ที่เร่งรัดงาน ผู้จัดการก่อสร้าง (CM) ผูจ้ัดการฝ่ายเขียนแบบ 
ผู้จัดการโครงการ (PM) ผู้จัดการด้านควบคุมเอกสาร ผู้จัดการดา้นความปลอดภัยโครงการ ข้าราชการครู 

 
 

 
 


