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วัตถุประสงคข องการวิ จัยคือ ศึกษาสถานภาพปจ จุบัน ของบัณฑิตวิชาเอกการจัดการงานกอสราง แขนงวิ ชา
การจัดการงานกอสราง สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ติดตามบัณฑิตดานการใชประโยชนของ
ความรูจากการเรียนการสอน และความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตในดานความรูและความสามารถในการปฏิบัติงาน เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ โดยมีประชากร 2 กลุม คือ บัณฑิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2544 และสําเร็จการศึกษาภายในปการศึกษา
2550 และผูบังคับบัญชาของบัณฑิต กลุมตัวอยางกลุมละ 323 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย 1) สถานภาพปจจุบันของบัณฑิต สวนใหญเปนเพศชาย รับราชการ ทํางานเกี่ยวของกับงานกอสราง
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-15,000 บาท และมีอายุ 41-45 ป หลังสําเร็จการศึกษามีรายได/เงินเดือนเพิ่มขึ้น อัตรารายได/
เงินเดือนสูงกวาวุฒิการศึกษา 2) การใชประ โยชนของความรูจากการเรียนการสอน ดานความรูความสามารถทั่วไปใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก มากที่สุดในดานความสามารถในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง นอยที่สุดดานความรูในคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม ดานทักษะในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก มากที่สุดในดานความสามารถดานการจัดการ
งานก อ สร า ง น อ ยที่ สุ ด ด า นการใช ภ าษาอั ง กฤษในการปฏิ บั ติ ง าน การนํ า ความรู ด า นวิ ช าชี พ ไปใช ป ระโยชน ใ นการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก มากที่สุดใชในการควบคุมและตรวจงานในสถานที่กอสราง นอยที่สุดใชความรู
ดานการบัญชีและการเงินในงานกอสราง ความรูที่ไดจากการใชสื่อการสอนประเภทตางๆในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ไดรับความรูจากเอกสารการสอนในระดับมากที่สุด นอยที่สุดคือ รายการวิทยุกระจายเสียง ในระหวางศึกษาไดใชเอกสาร
การสอนและแบบฝกปฏิบัติในภาพรวมอยูในระดับมาก มากที่สุดคือ การศึกษาเอกสารการสอน นอยที่สุดคือ การทํา
กิจกรรมทายเรื่องในเอกสารการสอนควบคูกับการศึกษา ความรูที่ไดจากกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง การทํากิจกรรมอยูในระดับมาก และการสอนเสริมเขมอยูในระดับปานกลาง 3) ผูใชบัณฑิต
เห็นวา บัณฑิตมีความรูความสามารถทั่วไปในภาพรวมอยูในระดับมาก มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณ
ปจจุบันอยูในระดับมากที่สุด นอยที่สุดดานความรูในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย สวนทักษะในการปฏิบัติงานมีความ
คิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก มีความสามารถในการใชเหตุผลอยูในระดับมากที่สุด นอยที่สุดคือ การใชภาษาอังกฤษ
ในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานของบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานความรับผิดชอบในหนาที่
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อยูในระดับมากที่สุด นอยที่สุดดานความสามารถในการถายทอดความรูใหผูอื่น และในภาพรวมมีความพึงพอใจตอบัณฑิต
ในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: การติดตามบัณฑิต การจัดการงานกอสราง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Abstract
The objectives of this research were to study present status of the Business Administration graduates major in
construction management; to follow up the graduates on their using of knowledge and to study the opinion of graduates’
supervisors on graduates’ knowledge and working competence. This was the survey research. The sample population
consisted of 323 graduates, who started their study in the 2001 academic year and finished their study not later than the
2007 academic year, and their supervisors. The data collecting instruments were two sets of questionnaires according to
the samplings. Statistical tools were frequency, percentage, mean and standard deviation.
Research findings were: 1) The graduates’ present status: majority of graduates were male, government
employees, work positions related to construction jobs; earning 10,000-15,000 baht and 41-45 years old. After finished
their study their income increased and income rate was higher than bachelor’s degree rate. 2) The use of knowledge, the
general knowledge and competence were rated at high level. The competence of continuing self improvement was rated
at the highest level, while the knowledge of value of arts and culture were at the lowest rate. Working skills was at high
rate, the highest rate was the competence in construction management and the least was the use of English in work
practices. The use of professional knowledge in the professional practice was at high rate, the highest rate was the
knowledge of construction supervision and inspection and the least was the knowledge of accounting and finance for
construction. The knowledge gained from using instructional media was at medium rate, the highest rate was gained from
textbooks and the least was gained from radio programs. When studying at STOU the graduates used textbooks and
workbooks at high rate, the highest rate was gained from textbooks and the least was doing the exercises of teaching units
when studying. The knowledge gained from the activities for increasing discipline efficiencies were at medium rate, the
high rate was doing the exercises and special tutorial was at medium rate. 3) The graduates’ supervisors considered that
the graduates’ general knowledge and competence were at high rate. The highest rate was self improvement to suit the
current situations while the knowledge of value of arts and culture were at the lowest rate. Graduates’ working skills were
at high rate, the highest rate was being logical thinkers and the least was the use of English in work practices. The
graduates’ characters suit to job positions was at high rate while the highest rate was the job responsibilities but the least
was the competence of knowledge transferring. The supervisors satisfied by the quality of the graduates at the highest
rate.
Keywords: Follow-up Study, Construction Management , Sukhothai Thammathirat Open University
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บทนํา
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดเริ่มเปดสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนง
วิชาการจัดการงานกอสราง วิชาเอกการจัดการงานกอสราง ตั้งแตปการศึกษา 2523-2524 และไดมีการปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาการ และความตองการของสังคมอยางตอเนื่อง นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรนี้เปนตน
มาจนถึงปการศึกษา 2550 ยังไมเคยมีการติดตามบัณฑิตวิชาเอกการจัดการงานกอสราง เพื่อประเมินดานคุณภาพและ
ดานการพัฒนาตนเองของบัณฑิต ซึ่งเปนดัชนีหรือตัวบงชี้ในองคประกอบการเรียนการสอนในการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบกับวิชาเอกการจัดการงานกอสรางอยูระหวางการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2548 ที่กําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องทุก 5 ป ดังนั้นจึงเปนโอกาสอันดีที่จะดําเนินการติดตามบัณฑิตวิชาเอกการจัดการงานกอสราง เพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และใชผลการศึกษาเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนการปรับปรุงการเรียนการสอน
ในวิชาเอกการจัดการงานกอสรางใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานภาพปจจุบันของบัณฑิตวิชาเอกการจัดการงานกอสราง แขนงวิชาการจัดการงานกอสราง
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2. เพื่อติดตามบัณฑิตวิชาเอกการจัดการงานกอสราง แขนงวิชาการจัดการงานกอสรางในดานการใชประโยชน
ของความรูที่ไดรับจากการเรียนการสอน
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตวิชาเอกการจัดการงานกอสราง แขนงวิชาการจัดการงานกอสรางในดาน
ความรูและความสามารถในการปฏิบัติงาน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม แตละกลุมกําหนดกลุมตัวอยางดังนี้
1.1 กลุมบัณฑิตวิชาเอกการจัดการงานกอสราง
1.1.1 ประชากร คือ บัณฑิตวิชาเอกการจัดการงานกอสราง ที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2544 และสําเร็จการศึกษาภายในปการศึกษา 2550 ซึ่งมีจํานวน 1,678 คน
1.1.2 กลุมตัวอยาง คํานวณโดยใชสูตรของยามาเน (Taro Yamane) ที่ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยาง
รอยละ 5 ไดกลุมตัวอยาง [1,678 ÷ ( 1 + 1,678 (0.05)2 ) ] = 323 คน โดยเลือกตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) โดยสุมตามปการศึกษาแรกเขาของบัณฑิต หลังจากนั้นจึงสุมตัวอยางอยางงายในแตละปการศึกษาดังกลาว
1.2 กลุมผูใชบัณฑิต/ บังคับบัญชา

หนา | 71

วารสารการจัดการสมัยใหม ปที่ 8 ฉบับที่ 2

บทความวิจัย

1.2.1 ประชากร คือ ผูบริหารหนวยงานภาคเอกชน และผูบริหารหนวยงานภาครัฐที่เปนผูบังคับบัญชาบัณฑิต
ในขอ 1.1.1
1.2.2 กลุมตัวอยาง มีจํานวน 323 คนเชนเดียวกับ 1.1.2
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามบัณฑิตวิชาเอกการจัดการงานกอสรางแบงเปน 4 ตอน ไดแก สถานภาพของบัณฑิต
ในปจจุบัน การนําความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน ความรูที่ไดรับจากการใชสื่อและกิจกรรมเพิ่มประสิทธิ ภาพการ
เรียนการสอน และความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ชุ ด ที่ 2 เป น แบบสอบถามผู ใ ช บั ณ ฑิ ต /ผู บั ง คั บ บั ญ ชาแบ ง ออกเป น 3 ตอนได แ ก ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู ต อบ
แบบสอบถามและหนวยงาน ความคิดเห็นตอความรูความสามารถทั่วไป ทักษะในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของบัณฑิต
กับความเหมาะกับงานที่ทํา และความพึงพอใจตอบัณฑิต และความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
3.1 การเก็บรวบรวมขอ มูลจากบัณฑิ ตวิชาเอกการจัดการงานกอสราง ใชแบบสอบถามโดยจัดส งและรับ คืน
แบบสอบถามทางไปรษณีย
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชบัณฑิต/ผูบังคับบัญชา ใชแบบสอบถามโดยจัดสงไปพรอมกับแบบสอบถาม
สําหรับบัณฑิตและรับคืนแบบสอบถามทางไปรษณีย
4. การวิเคราะหขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย สรุปเปน 3 สวน ดังนี้
1. สถานภาพปจจุบันของบัณฑิต สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 94.9) มีอายุ 41-45 ป(รอยละ 27.2) มีสถานภาพ
สมรสขณะศึกษา(รอยละ 80.9) มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กอนเขาศึกษา (รอยละ 82.4) อาชีพรับราชการ (รอยละ 69.9) ตําแหนงงานที่ทําเกี่ยวของกับงานกอสราง (รอยละ 92.6) ทํางานในหนวยงานภาครัฐ (รอยละ 72.8)
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-15,000 บาท (รอยละ 33.1) และสมัครเขาศึกษาในปการศึกษา 2544 มากที่สุด (รอยละ 22.1)
หลังสําเร็จการศึกษา มีรายได/เงินเดือ นเพิ่มขึ้น (รอยละ 45.6) อัตรารายได/เงินเดือนที่ไดรับสูงกวาวุฒิ (รอยละ 44.1)
ตําแหนงงานเหมือนเดิม (รอยละ 47.1) ไมศึกษาตอในระดับปริญญาโท (รอยละ 41.2) สวนใหญมีงานในความรับผิดชอบ
เหมือนเดิม (รอยละ 61.0) ไมเคยเปลี่ยนอาชีพ(รอยละ 84.6) และไมไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยอง (รอยละ 92.6)
2. การติดตามบัณฑิตวิชาเอกการจัดการงานกอสราง ดานการใชประโยชนของความรูที่ไดรับจากการเรียนการสอน
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2.1 ระดับความรูความสามารถทั่วไป บัณฑิตมีความคิดเห็นวาในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.79) โดยมาก
ที่สุดดานความสามารถในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ( X = 4.15) และนอยที่สุดดานความรูในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมอยู
ในระดับมาก ( X = 3.51)
2.2 ระดั บ ทัก ษะในการปฏิบั ติ ง าน บั ณฑิ ต มีค วามคิด เห็น ว า ในภาพรวมอยูใ นระดั บ มาก ( X = 4.00)
โดยมากที่สุดดานความสามารถดานการจัดการงานกอสราง ( X = 4.23) และนอยที่สุดดานการใชภาษาอังกฤษในการ
ปฏิบัติงานมีความเห็นอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.06)
2.3 การนําความรูดานวิชาชีพไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน บัณฑิตมีความคิดเห็นวาในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.77) โดยมากที่สุดดานการควบคุมและตรวจงานในสถานที่กอสราง ( X = 4.12) และนอยที่สุดดานการบัญชี
และการเงินในงานกอสรางอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.27) บัณฑิตมีขอเสนอแนะวา ควรปรับปรุงเอกสารการสอน
ทุกชุดวิชาใหทันสมัย ควรมีการอบรมเขมใหมากขึ้น ควรมีชุดวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานโครงสรางสําเร็จรูป และควรเนน
เรื่องภาษาอังกฤษ
2.4 ความรูที่ไดจากการใชสื่อและกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน บัณฑิตมีความคิดเห็นวาไดรับ
ความรูจากสื่อการสอนประเภทตางๆในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.97) โดยมากที่สุดไดรับความรูจากเอกสาร
การสอน( X = 4.46) และนอยที่สุดคือ รายการวิทยุกระจายเสียงอยูในระดับนอย ( X = 2.25) บัณฑิตมีขอเสนอแนะวา
ควรเพิ่มชุดวิชาสอนเสริมใหมากขึ้นโดยเฉพาะชุดที่มีเนื้อหายาก ควรควบคุมคุณภาพของอาจารยสอนเสริมเพื่อภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัย ควรมีซีดีเสียงทุกชุดวิชาและเพิ่มการสอนดวยซีดีเสียง รายการวิทยุโทรทัศนชวยการเรียนไดมากแตควร
ปรับเวลาออกอากาศ ควรมีสื่อการสอนที่รองรับกับเทคโนโลยี 3GP บัณฑิตไดใชเอกสารการสอนและแบบฝกปฏิบัติ
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.18) โดยมากที่สุดคือ การศึกษาเอกสารการสอน ( X = 4.44) และนอยที่สุดคือ การทํา
กิจกรรมทายเรื่องในเอกสารการสอนควบคูกับการศึกษาอยูในระดับมาก ( X = 4.01) บัณฑิตมีขอเสนอแนะใหมีการเรียน
การสอนทางอินเทอรเน็ตทุกชุดวิชา สําหรับความรูที่ไดจากกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน บัณฑิตมีความเห็นวา
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.30) การทํากิจกรรม (คะแนนเก็บ 20%) อยูในระดับมาก ( X = 3.60) และการสอนเสริมเขม (คะแนนเก็บ 30%) อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.01) บัณฑิตมีขอเสนอแนะใหเพิ่มชุดวิชาที่ทํากิจกรรมและ
สอนเสริมเขม และเพิ่มระยะเวลาในการเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
3. ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต ในดานความรูและความสามารถในการปฏิบัติงาน ของบัณฑิต
3.1 ผูบังคับบัญชาสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 86.8) สังกัดหนวยงานภาครัฐ (รอยละ 83.5) มีอายุ 40-49 ป
(รอยละ 50.4) มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 57.0) และมีระยะเวลาที่เปนผูบังคับบัญชาของบัณฑิต 1-5 ปมากที่สุด
(รอยละ 49.6)
3.2 ผู บั ง คั บ บั ญ ชามี ค วามคิ ด เห็ น ว า บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู ค วามสามารถทั่ ว ไปในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก
( X = 4.01) โดยมากที่สุดดานความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน ( X = 4.31) และนอยที่สุด
ดานความรูในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยอยูในระดับมาก ( X = 3.75) สวนทักษะในการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นวา
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.05) โดยมากที่สุดดานความสามารถในการใชเหตุผล ( X = 4.26) และนอยที่สุด
อยูในระดับปานกลางคือ การใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ( X = 3.02) สําหรับคุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน
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ของบัณฑิต มีความคิดเห็นวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.19) โดยมากที่สุดดานความรับผิดชอบในหนาที่
( X = 4.41) และนอยที่สุดคือ ความสามารถในการถายทอดความรูใหผูอื่นอยูในระดับมาก ( X = 3.93) และในภาพรวม
ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจตอบัณฑิตวิชาเอกการจัดการงานกอสรางของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในระดับมากที่สุด ( X = 4.22) ผูบังคับบัญชามีขอเสนอแนะวา คุณลักษณะที่บัณฑิตควรมีตามความตองการของหนวยงานมากที่สุดคือ
ความรอบรูในการจัดการงานกอสรางและนําไปประยุกตใชได ซึ่งตรงกับคุณลักษณะที่ผูบังคับบัญชาเห็นวาเปนจุดเดน
ของบัณฑิตวิชาเอกการจัดการงานกอสราง มสธ. ขณะที่จุดดอยของบัณฑิตคือ การไมมีประสบการณในภาคปฏิบัติ จึงควร
ใหมีการฝกปฏิบัติในหลักสูตรหรือฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
อภิปรายผล
1. สถานภาพปจจุบันของบัณฑิตวิชาเอกการจัดการงานกอสราง
บัณฑิตสวนใหญเปนเพศชาย สถานภาพสมรส อาชีพรับราชการ และอายุ 41-45 ปมากที่สุด อาจเปนเพราะ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานกอสราง) เปนหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่องที่ผูเรียนจะเปนผูที่มีวุฒิการศึกษา
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของและประกอบอาชีพในงานกอสราง ผูเรียนสวนใหญจึงเปนเพศชายและมีประสบการณการทํางาน
เกี่ยวกับการกอสรางมาพอสมควร อายุจึงอยูในชวงตั้งแต 31 ปขึ้นไปและมากที่สุดในชวง 41-45 ป สวนในดานอาชีพพบวา
บัณฑิตสวนใหญรับราชการ อาจเปนเพราะ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรนี้โดยอาจบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงที่ ก.พ.กําหนดวาคุณสมบัติ
ดังกลาวเป นคุณ สมบัติเฉพาะสําหรับ ตํา แหนงได ทําใหหนวยงานราชการนําไปกําหนดเปนคุ ณ สมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง สงผลใหผูที่สนใจการรับราชการและขาราชการสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของโอภาวดี เข็มทองและคณะ (2544) และงานวิจัยของทัศนีย ลิ้มสุวรรณและคณะ (2546) ที่พบวาบัณฑิตสวนมากประกอบอาชีพรับราชการ
สําหรับตําแหนงงานที่ทําและการเปลี่ยนแปลงหลังจากสําเร็จการศึกษาพบวา บัณฑิตสวนใหญทํางานในตําแหนงงานที่
เกี่ยวของกับงานกอสรางและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-15,000 บาท หลังจากสําเร็จการศึกษามีรายได/เงินเดือนเพิ่มขึ้น
และอั ต รารายได / เงิ น เดื อ นที่ ไ ด รับ สู ง กว า วุ ฒิ ขณะที่ ตํ า แหน ง งานเหมื อ นเดิ ม และส ว นใหญ มีง านในความรั บ ผิด ชอบ
เหมือนเดิม รวมทั้งไมเคยเปลี่ยนอาชีพ อาจเปนเพราะการจัดการงานกอสรางเปนวิชาชีพเฉพาะที่ตองมีความรูทางดานชาง
กอสราง ซึ่งไมสามารถเปลี่ยนการประกอบอาชีพเปนลักษณะอื่นไดงาย และการมีวุฒิการศึกษาสูงขึ้นเปนผลใหไดรับ
รายได/เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกทั้งไดอัตรารายได/เงินเดือนสูงกวาวุฒิ ประกอบกับบัณฑิตทํางานอยูแลวในขณะที่เปนนักศึกษา
ดังนั้นจึงไมมีการเปลี่ยนตําแหนงงานหรืองานในความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของโอภาวดี เข็มทอง
และคณะ (2544) และงานวิจัยของสุณี ภูสีมวงและวรัญญา ปุณณวัฒน (2551) ที่พบวาบัณฑิตมีเงินเดือนที่ไดรับสูงกวาวุฒิ
และตําแหนงงานเหมือนเดิม บัณฑิตไมศึกษาตอในระดับปริญญาโท และสวนใหญไมไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
ยกยอง อาจเปนเพราะหลักสูตรที่จะศึกษาตอโดยตรงมีนอย และสายงานที่ปฏิบัติอาจขาดโอกาสที่จะแสดงศักยภาพใหถึง
ระดับที่จะไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฐปนรรต พรหมอินทรและปราณี สีเหล็ก
(2551) ที่พบวาบัณฑิตสวนใหญไมไดศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และไมเคยไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติ/
นานาชาติ
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2. การติดตามบัณฑิตวิชาเอกการจัดการงานกอสราง ดานการใชประโยชนของความรูที่ไดรับจากการเรียนการสอน
2.1 ระดับความรูความสามารถทั่วไป บัณฑิตมีความคิดเห็นวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
ความเห็นของผูบังคับบัญชาและงานวิจัยของทัศนีย ลิ้มสุวรรณและคณะ (2546) ที่พบวาบัณฑิตไดรับความรูความสามารถ
ทั่วไปและทักษะการปฏิบัติงานในระดับมาก อาจเปนเพราะโครงสรางหลักสูตรครอบคลุมความรูดานอื่นๆดวย ไมใชจะ
เนนเฉพาะดานการจัดการงานกอสรางเพียงอยางเดียว จึงทําใหบัณฑิตไดรับความรูที่เปนประโยชนกับตนเอง เปนผลให
บัณฑิตมีความ สามารถในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องมากที่สุด สวนระดับความเห็นนอยที่สุดคือ ดานความรูในคุณคา
ของศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูบังคับบัญชานั้น อาจเปนเพราะความคุนเคยกับศิลปวัฒนธรรม
ของตนเอง จึงทําใหไมตระหนักและไมใหความสําคัญกับคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยมากเทาที่ควร
2.2 ระดับทักษะในการปฏิบัติงาน บัณฑิตมีความคิดเห็นวาในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยในดานความ
สามารถดานการจัดการงานกอสรางมีความเห็นอยูในระดับมากที่สุด อาจเปนเพราะบัณฑิตสวนใหญทํางานในสายวิชาชีพนี้
อยูแลว เมื่อไดศึกษาในหลักสูตรที่เนนในเรื่องของการจัดการงานกอสราง จึงทําใหมีทักษะในเรื่องนี้มากที่สุดซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของโอภาวดี เข็มทองและคณะ (2544) งานวิจัยของไพบูรณ คะเชนทรพรรคและคณะ (2545) งานวิจัยของ ทัศนียลิ้มสุวรรณและคณะ (2546) งานวิจัยของสุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์ (2550) งานวิจัยของมาลี ล้ําสกุล และกฤติกา จิวาลักษณ
(2550) และงานวิจัยของสุณี ภูสีมวง และวรัญญา ปุณณวัฒน(2551) ที่พบวา บัณฑิตมีทักษะในการปฏิบัติงานในระดับมาก
ทุกประเด็น ไดแก ความรูความสามารถในการใชเหตุผล การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอื่น ความสามารถในการแกปญหาในการทํางาน และความกระตือรือรนในการศึกษาคนควาและติดตามความรู
ใหมที่เกี่ยวของกับอาชีพและการดํารงชีวิต สวนความเห็นนอยที่สุดคือ ดานการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง อาจเปนเพราะดวยโครงสรางหลักสูตรไมเนนการศึกษาภาษาอังกฤษ และใชภาษาไทยเปนภาษาหลัก
จึงทําใหทักษะดานนี้อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา และงานวิจัยของ ทัศนีย ลิ้มสุวรรณและคณะ (2546) ที่พบวาบัณฑิตไดรับความรูความสามารถทั่วไปและทักษะการปฏิบัติงานในระดับมาก ยกเวนการใช
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรทั่วไป การเขียนรายงาน ระบบการปกครองของประเทศไดรับในระดับปานกลาง
2.3 การนําความรูดานวิชาชีพไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน บัณฑิตมีความคิดเห็นวาในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทัศนีย ลิ้มสุวรรณและคณะ (2546) งานวิจัยของพูลสุข หิงคานนทและสมใจ พุทธา
พิทักษผล (2549) และงานวิจัยของฐปนรรต พรหมอินทรและปราณี สีเหล็ก (2551) พบวาบัณฑิตสามารถนําความรูจาก
สาขาวิชาไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานในระดับมาก โดยมากที่สุดในดานการควบคุมและตรวจงานในสถานที่
กอสราง อาจเปนเพราะดวยโครงสรางหลักสูตรที่เนนดานวิชาชีพที่สามารถนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดจริง การ
ควบคุมและตรวจงานกอสรางเปนงานสําคัญงานหนึ่งในกระบวนการจัดการงานกอสราง และอาจจะเปนงานที่อยูในความ
รับผิดชอบของบัณฑิตสวนใหญ ซึ่งผูรับผิดชอบในหนาที่นี้จะตองใชความรูความสามารถทางดานวิชาการประกอบกับ
ประสบการณในการทํางานจึงจะสามารถปฏิบัติงานไดดี สวนความเห็นนอยที่สุดคือ ความรูดานการบัญชีและการเงิน
ในงานกอสรางอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะบัณฑิตสวนใหญทํางานที่เกี่ยวของกับงานกอสราง งานที่รับผิดชอบ
อาจจะไมเกี่ยวของกับดานการบัญชีและการเงิน การใชประโยชนความรูดานนี้จึงอยูในระดับปานกลาง
2.4 ความรูที่ไดจากการใชสื่อและกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน บัณฑิตมีความคิดเห็นวา
ไดรบั ความรูจากสื่อการสอนประเภทตางๆในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยไดรับความรูจากเอกสารการสอนในระดับ
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มากที่สุด และนอยที่สุดคือ รายการวิทยุกระจายเสียงอยูในระดับนอย เนื่องจากเอกสารการสอนเปนสื่อหลักในการศึกษาที่มี
เนื้อหาครบถวนสมบูรณแลวในแตละชุดวิชา บัณฑิตจึงไดรับความรูจากเอกสารการสอนมากกวาสื่ออื่น ชวงเวลาการ
ออกอากาศของรายการวิทยุกระจายเสียงอาจจะไมอํานวยใหนักศึกษาสามารถรับบริการได จึงทําใหความรูที่ไดรับจาก
รายการวิทยุกระจายเสียงอยูในระดับนอย สอดคลองกับงานวิจัยของมาลี ล้ําสกุล และกฤติกา จิวาลักษณ (2550) ที่พบวา
บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร มีความพึงพอใจดานสื่อการสอนในระบบการศึกษา
ทางไกลที่มีผลตอการเรียนในหลักสูตรโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และมีความเห็นวา เอกสารการสอนใหความรู
มากที่สุด งานวิจัยของโอภาวดี เข็มทองและคณะ (2544) งานวิจัยของไพบูรณ คะเชนทรพรรคและคณะ (2545) งานวิจัยของ
ทัศนีย ลิ้มสุวรรณและคณะ (2546) งานวิจัยของสุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์ (2550) และงานวิจัยของฐปนรรต พรหมอินทรและ
ปราณี สีเหล็ก (2551) พบวา บัณฑิตไดใชและไดรับความรูจากเอกสารการสอนในระดับมากที่สุดเชนกัน ในระหวางศึกษา
ที่ มสธ. บัณฑิตไดใชเอกสารการสอนและแบบฝกปฏิบัติในลักษณะตางๆ ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมากที่สุดคือ
การศึกษาเอกสารการสอน และนอยที่สุดคือ การทํากิจกรรมทายเรื่องในเอกสารการสอนควบคูกับการศึกษาเอกสารการสอน
อยูในระดับมาก บัณฑิตใชเอกสารการสอนเปนสื่อหลักในการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่ไดกําหนดไวในการวาง
ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสื่อการสอนนี้จะสงใหนักศึกษาทุกคน โดยที่ไมมีขอจํากัดวานักศึกษาจะอยูที่ใด
แตนักศึกษาอาจจะไมตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการทํากิจกรรมทายเรื่องในเอกสารการสอนควบคูกับการ
ศึกษาเอกสารการสอน จึงทําใหมีความเห็นอยูในระดับนอย สําหรับความรูที่ไดจากกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอน บัณฑิตเห็นวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยการทํากิจกรรม (คะแนนเก็บ 20%) อยูในระดับมาก และการ
สอนเสริมเขม (คะแนนเก็บ 30%) อยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเริ่ม
ดําเนินการประมาณปการศึกษา 2548 จึงทําใหบัณฑิตสวนหนึ่งไมไดทํากิจกรรมดังกลาว และการสอนเสริมเขม (คะแนน
เก็บ 30%) นั้น มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปดทําการสอนเพียง 4 ศูนย จึงเปนขอจํากัดที่ทําใหนักศึกษาไมไดรับการบริการอยาง
ทั่วถึงเหมือนการสอนเสริมแบบปกติ
3. ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตวิชาเอกการจัดการงานกอสราง ในดานความรูและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิต
ผูบังคับบัญชามีความคิดเห็นวา บัณฑิตมีความรูความสามารถทั่วไปในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมากที่สุดใน
ดานความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน อาจเปนเพราะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงาน
กอสราง) เปนหลักสูตรที่ บูรณาการความรูดานตางๆ เขาดวยกันไดอยางเหมาะสมภายใตความทาทายของสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน ทําใหบัณฑิตไดรับรูและเขาใจในความสําคัญของการเรียนรูสภาพแวดลอม
รอบตัวไปพรอมๆ กับการเรียนรูทางวิชาการ บัณฑิตจึงสามารถปรับตัวไดดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทวีศักดิ์ จินดานุรักษ นฤมล ตันธสุรเศรษฐ และภณิดา มาประเสริฐ (2549) ที่พบวา ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตมีความพึงพอใจความรูความ
สามารถทั่วไปของบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร มสธ.ในระดับมาก และงานวิจัยของ มาลี ล้ําสกุล และกฤติกา จิวาลักษณ
(2550) ที่พบวา ผูบังคับบัญชา/นายจางของบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร มสธ. มีความพึงพอใจดานความรู ความสามารถ
ทักษะในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก ยกเวนการใชภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์ (2550) ที่พบวา ผูเกี่ยวของกับบัณฑิตสวนใหญประเมินความรูความสามารถทั่วไป
ของบัณฑิตทางการบัญชี มสธ.ในระดับมากทุกดาน ยกเวนความสามารถในการติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ โดยใช
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ภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง และงานวิจัยของกมลวรรณ ลิมปนาทร และศรีธนา บุญญเศรษฐ (2551) ที่พบวา ผูใช
บั ณ ฑิ ต ซึ่ ง เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของบั ณ ฑิ ต มี ค วามคิ ด เห็ น ว า บั ณ ฑิ ต วิ ช าเอกการจั ด การงานก อ สร า ง มสธ. มี ค วามรู
ความสามารถในภาพรวมอยูในระดับมาก
ในดานทักษะในการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชามีความคิดเห็นวาในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมากที่สุด
ดานความสามารถในการใชเหตุผล และนอยที่สุดคือ การใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง อาจเปน
เพราะการจัดการเรียนการสอนนอกจากจะตองศึกษาดวยตนเองแลว ยังมีการฝกปฏิบัติในชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
การจัดการงานกอสรางในภาคการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษาดวย โดยเนนการทํางานเปนกลุมและการนําความรูทาง
วิชาการไปใชประโยชนกับการทํางานจริง ทําใหบัณฑิตไดมีโอกาสพัฒนาทักษะหลายๆ ดานโดยเฉพาะความสามารถในการ
ใชเหตุผลซึ่งสําคัญตอการทํางานเปนกลุม อยางไรก็ตาม ดวยการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและในโครงสรางหลักสูตร
ไมมีชุดวิชาที่ใชภาษาอังกฤษจึงสงผลใหความสามารถดานภาษาอังกฤษไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ไพบูรณ คะเชนทรพรรคและคณะ (2545) ที่พบวา ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจตอทักษะการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตสาขา วิชานิเทศศาสตรในทุกประเด็นในระดับมาก และงานวิจัยของ มาลี ล้ําสกุล และกฤติกา จิวาลักษณ (2550) และ
งานวิจัยของ สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์ (2550) โดยเฉพาะในการดานของการใชภาษาอังกฤษ
ผูบังคับบัญชามีความคิดเห็นวา บัณฑิตมีคุณลักษณะเหมาะสมกับงานที่ทําในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมาก
ที่สุดในดานความรับผิ ดชอบในหนาที่ และนอยที่สุดคือ ความสามารถในการถายทอดความรูใหผูอื่นอยูในระดับมาก
อาจเปนเพราะผูเรียนที่จะสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในระบบเปดได จะตองเปนผูที่มีวินัยในตนเอง ใฝรู และพรอมที่จะพัฒนาตนเอง อันสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิตโดยเฉพาะในดานความรับผิดชอบ อยางไรก็ตาม ดวยการเรียนที่ไมมีชั้นเรียน ก็อาจทําใหบัณฑิตมีโอกาสไมมากนัก
ที่จะฝกฝนความสามารถในการถายทอดความรูใหผูอื่น สอดคลองกับงานวิจัยของโอภาวดี เข็มทองและคณะ (2544)
ที่พบวา ผูบังคับ บัญ ชาและเพื่อนรวมงานของบัณฑิตสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณเห็นวา ความเหมาะสม
ของบัณฑิตกับงานที่ทําอยูในเกณฑดี และงานวิจัยของไพบูรณ คะเชนทรพรรคและคณะ (2545) ที่พบวา ผูบังคับบัญชา
มีความพึงพอใจตอความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติของบัณฑิตในระดับมากในทุกประเด็น นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของพูลสุข หิงคา-นนทและสมใจ พุทธาพิทักษผล (2549) ที่พบวา บัณฑิตพยาบาล มสธ. มีคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับการเปนพยาบาลวิชาชีพในระดับมาก และงานวิจัยของสุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์ (2550) ที่พบวา ผูเกี่ยวของกับบัณฑิต
สวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบัณฑิตทางการบัญชี มสธ.กับงานที่ทําในระดับมากถึงมากที่สุด
สําหรับความพึงพอใจตอบัณฑิต ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด อาจเปนเพราะหลักสูตรไดรับ
การพัฒนาอยางมีคุณภาพและการจัดการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับหลักสูตรเปนอยางดี ทําใหบัณฑิตซึ่งเปนผลผลิต
ของหลักสูตรเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพจนผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในระดับสูง ซึ่งเปนไปในตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาที่เห็นวา คุณลักษณะที่บัณฑิตควรมีตามความตองการของหนวยงานมากที่สุดคือ ความรอบรูในการจัดการงาน
กอสรางและนําไปประยุกตใช อันเปนคุณลักษณะเดียวกันกับจุดเดนของบัณฑิตวิชาเอกการจัดการงานกอสราง มสธ.
ในความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
แมผลการศึกษาการติดตามบัณฑิตบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการงานกอสรางแสดงใหเห็นวา บัณฑิตไดใช
ประโยชนของความรูที่ไดรับจากการเรียนการสอนจาก มสธ.ในระดับมาก ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจตอบัณฑิตใน
ภาพรวมระดับมากที่สุด และเห็นวาบัณฑิตมีความรูความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีคุณลักษณะเหมาะสมกับ
งานที่ทําในภาพรวมอยูในระดับมากแลวก็ตาม เพื่อการปรับปรุงการผลิตบัณฑิตวิชาเอกการจัดการงานกอสรางใหมีคุณภาพ
และสนองตอบตอความตองการของผูใชบัณฑิตมากยิ่งขึ้น จึงมีประเด็นที่จะเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนดังตอไปนี้
1.1 การปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร ควรมีการประเมินและปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ
ควรมีชุดวิชาการใชภาษาอังกฤษในโครงสรางหลักสูตร เพราะพบวามีความรูความสามารถดานนี้นอยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ความรูความสามารถทั่วไปดานอื่นๆ และควรมีภาคปฏิบัติในบางชุดวิชาโดยใชเทคโนโลยีสื่อการสอนที่เหมาะสม
1.2 การปรับปรุงดานการเรียนการสอน
1.2.1 เอกสารการสอน ควรปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย เพื่อใหผูเรียนไดความรูที่ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ขององคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการงานกอสราง และสามารถนําความรูนั้นไปใชในการปฏิบัติวิชาชีพไดจริง
1.2.2 สื่อการสอนควรมีการปรับปรุงและใชสื่อที่ผูเรียนสามารถเขาถึงไดมากที่สุด เชน การสอนทาง
อินเทอรเน็ต e-learning วีซีดี และควรพัฒนาสื่อการสอนใหทันสมัยเพื่อรองรับพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมถึงควรพิจารณาปรับเวลาการออกอากาศของรายการวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงใหเหมาะสม เพื่อที่
ผูเรียนจะไดรับประโยชนจากสื่อนี้ไดมากที่สุด
1.2.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ควรเพิ่มชุดวิชาที่ทํากิจกรรมและสอนเสริมเขม
ควรเปดศูนยสอนเสริมเขมใหมากขึ้น เพิ่มระยะเวลาของสอนเสริมเขม ควรพิจารณาใหมีการสอนเสริมชุดวิชาที่เห็นวา
เนื้อหายาก เพื่อชวยใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหามากขึ้น เชน ชุดวิชาเฉพาะในโครงสรางหลักสูตร
1.2.4 การเสริมองคความรูภาคปฏิบัติใหกับบัณฑิต ควรมีโครงการบริการทางวิชาจัดหลักสูตรฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมความรูภาคปฏิบัติใหบัณฑิต เพื่อใหมีพัฒนาการดานวิชาการและและประสบการณภาคปฏิบัติใน
วิชาชีพ ซึ่งจะทําใหบัณฑิตสามารถปฏิบัติวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยติดตามบัณฑิตวิชาเอกการจัดการงานกอสรางอยางตอเนื่อง เพื่อเปนขอมูลประกอบการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งยังเปนขอมูลเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ และเอื้อตอการศึกษาของผูเรียนยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาความเปนไปไดในการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในวิชาเอกการจัดการงานกอสราง
เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งจะเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับบัณฑิตและ
ผูสนใจไดศึกษาในวิชาดานการจัดการงานกอสรางในระดับที่สูงขึ้น
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