
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
1. ที่ต้ัง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 131/6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300  
โทร: 02 241 6500 ตอ 8002เว็บไซต www.nmu.ac.th 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ช่ือเดิม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) โดยกรุงเทพมหานครได
จัดต้ังขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เปน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปนหนวยงานของรัฐอยูในกํากับของกรุงเทพมหานคร มฐีานะเปนนิติบุคคล 
เปนสถาบันอุดมศึกษาหองถิ่นแหงแรกของประเทศไทย ไดรับพระราชทานนามวา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยปจจุบันมีศาสตราจารยสุรพล นิติไกรพจน  เปนนายกสภามหาวิทยาลัย 
และรองศาสตราจารยนายแพทยอนันต มโนมัยพิบูลย เปนอธิการบดี 

2. การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เนนการจัดการศึกษา การบริการวิชาการแกสังคม ทีส่อดคลองกับ

ความตองการของเมือง  การวิจัยเพ่ือพัฒนาศาสตรเขตเมือง และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษณภูมิ
ปญญาของกรงุเทพมหานคร   ภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  มุงสูการเปนมหาวิทยาลัย
คุณธรรม ผูนําดานศาสตรเขตเมือง และเครือขายการพัฒนาเมือง และ การเปน “มหาวิทยาลัยแหงเมือง (City 
University) อันดับ 1 ในอาเชียน” ภายในป พ.ศ. 2569 

ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปดรับนักศึกษาทั้งหมด 12 หลักสตูร
ดังตอไปน้ี 

1. คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
2. คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3. วิทยาลัยพัฒนามหานคร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง
- หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริการธุรกิจการบิน

- หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการเมือง
4. วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

- หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- หลักสูตรการจดัการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุมวิชาเอกการซอมบํารุงระบบราง/กลุมวิชาเอกการซอมบํารุง
ทรัพยากรอาคาร

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการพยาบาล

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยและหองผาตัด
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/05/2019



  ทั้งน้ี หลักสุตร/สาขาวิชา ที่เปดรับสมัครคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ปการศึกษา 2562 รอบที่ 4 Admissions ไดแก 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง  

- หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริการธุรกิจการบิน  

- หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการเมือง  
- หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

- หลักสูตรการจดัการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร  
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุมวิชาเอกการซอมบํารุงระบบราง/กลุมวิชาเอกการซอมบํารุง

ทรัพยากรอาคาร  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการพยาบาล  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย  
- **รายละเอียดหลักสูตรและคาธรรมเนียมการศึกษาในหนาถัดไป** 

 
ติดตามขอมูลการเปดรับสมัครไดที่ http://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp 
โทร 02 241 6500 ตอ 8002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/05/2019
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล        
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปนมหาวิทยาลัยเพียงแหงเดียวที่มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล ซึ่งผลิตเจาหนาที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพที่
สามารถทํางานไดทั้งในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ หลักสูตรน้ีมุงใหการศึกษา การวิจัย โดยการนํา
ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอมมาประยุกตใชในการบริหารงานดานความ
ปลอดภัย วางแผนควบคุมและปองกันโรคที่เกิดจากการทํางาน และปองกันอุบัติเหตุตางๆเพ่ือลดลกระทบของ
สภาพแวดลอมในการทํางานและการสญูเสียผลผลิต โดยจัดประสบการณการเรียนในหลักสูตรทั้งในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิชาชีพทั้ง
สถานพยาบาลและสถานประกอบการตามขอกําหนดทางกฎหมายซึ่งกําหนดใหนายจางมีหนาที่ดูและดูแลสถาน
ประกอบการกิจการและลูกจางใหมีสภาพการทํางานและสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจางมิใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจและสุขภาพ
อนามัย ดังน้ันสถานพยาบาลเปนสถานประกอบการประเภทหน่ึงซึ่งจําเปนตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับวิชาชีพ 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
       ผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ี สามารถปฏิบัติงานในอาชีพดังตอไปน้ี        
          1) นักวิชาการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาลและสถานประกอบการที่
เปนหนวยงานรัฐบาล หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานเอกชน เชน กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การนิคม
อุตสาหกรรม เปนตน 
          2) นักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
          3) บุคลากรดานการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ในสถานประกอบการและโรงพยาบาล 
           

4) เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพในหนวยงานภาคเอกชน เชน กลุมโรงงาน
อุตสาหกรรม ปโตรเคมี อุตสาหกรรมปูนซีเมนต อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส อุตสาหกรรม อาหาร อุตสาหกรรม
ยานยนต รวมถึง ภาคบริการ เชน บริษัทระบบขนสงมวลชน กรุงเทพ (BTS) บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
          5) นักวิจัย หรอืผูชวยนักวิจัย 
จํานวนรับสมัคร 30 คน  
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสตูร 4 ป 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
       1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
       2. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร ดานสาธารณสุขศาสตร และดาน
วิศวกรรมศาสตรหรือดานอ่ืนๆที่เทียบเคียงกัน โดยสามารถเทียบโอนหนวยกิตตามหลักเกณฑของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 28,500 บาท  
 
 ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/05/2019



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไดรวมมือกับกรุงเทพมหานคร หนวยงานสํานักปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย กทม.(สปภ.) รวมผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความชํานาญเปนนักกูภัยระดับปริญญาตรีที่เนน

ทักษะปฏิบัติ เครงครัดวินัย สูภัยทุกชนิด กูชีวิตดวยหัวใจ โดยไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการจริงในแหลง

ฝกที่สําคญั เชน สถานีดับเพลิงไดฝกประสบการณออกเหตุดับเพลิง ศูนยอุบัติภัยทางนํ้า และอ่ืนๆอีกมากมาย 

นอกจากน้ียังไดเรียนศาสตรดานการแพทย การพยาบาล และการปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน กับอาจารยจากคณะ

แพทยศาสตรวชิรพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย อาจารยแพทยเฉพาะทางเวชศาสตรฉุกเฉิน และ 

อาจารยสายวิศวกรรมศาสตร ที่ชวยเติมความเขมแข็งใหกบัหลักสูตรการจัดการสาธารณภัย 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
- นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- นักจัดการวางแผนดานสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
- นักปฏิบัติการคนหาเผชิญเหตุและกูภัย 
- นักจัดการความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรม 
- อาจารย หรือ นักวิจัย 
- โดยสามารถเขาทํางานไดในหนวยงานราชการหลายแหง เชน สํานักปองกันและบรรเทา                

สาธารณภัย สํานักเทศกิจองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันอุดมศึกษา สถาบัน วิจัยตางๆ  
จํานวนรับสมัคร 20 คน  
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสตูร 4 ป 

คุณสมบัติของนักศึกษา 
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเทา  
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปวช. หรือเทียบเทา 
3. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. หรอืเทียบเทา  
4. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีป่ระสงคจะเขาศึกษาเปนปริญญาตรีทีส่อง 
5. มีสขุภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  

คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 28,500 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/05/2019



หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรกิารธุรกิจการบิน วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชไดรวมมือกับบริษัทไทยไฟลทเทรนน่ิง จํากดั (TFT) ซึ่งเปนบริษัทใน

เครือของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในการเปนสถาบันรวมผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบริการธุรกิจการบิน ผูเรียนไดเรียนรูและฝกปฏิบัติรายวิชาที่เกี่ยวกับธุรกิจการบินในสภาพจริงที่ สถาบัน 
TFT และหนวยงานตางๆ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  
            หลักสูตรเนนการศึกษาดานการใหบริการและการตอนรับบนเครือ่งบินและภาคพ้ืนดิน              
มีความเช่ียวชาญ ดานการใหบริการใน ธุรกจิการบิน และมีศักยภาพใน การดูแลชวยเหลือผูรับบริการดวยศาสตร
แหงการพยาบาล รวมทั้งไดรับประกาศนียบัตรดานการบินตามมาตรฐานสากล เพ่ือประกอบอาชีพเปนแอรโฮสเตส 
พนักงานตอนรับภาคพ้ืนดิน และฝกปฏิบัติงานในธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
แอรโฮสเตส พนักงานตอนรับภาคพ้ืนดิน ผูปฏิบัติงานที่พรอมปฏิบัติงานไดทันทีในธุรกิจเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมการบินดานตางๆ เจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการบิน 
จํานวนรับสมัคร 50 คน  
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสตูร 4 ป 
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/05/2019



หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรหิารจัดการเมือง วิทยาลัยพฒันามหานคร 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปดสอนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบุคลากรดานการบริหารจัดการเมือง 

ซึ่งยังมีความขาดแคลนทั้งในภาครัฐและเอกชน จําเปนตองสรางบัณฑิตที่มีความรูความชํานาญ สามารถ
ประยุกตใชองคความรู เพ่ือรองรับภารกิจใหสอดคลองกับภารกิจการวางแผน การบรหิารจัดการเมืองใหมีระบบและ
บูรณาการ มีความปลอดภัยมีสิ่งแวดลอม สขุอนามัยที่ดี มคีวามนาอยูอาศัยของพลเมือง  
            หลักสูตรเนนการศึกษาดานการบริหารจัดการเมือง และการฝกปฏิบัติจริงในสถานที่ที่ไดรับ     
ความรวมมือกับหนวยงานของกรุงเทพมหานคร เชน สํานักเทศกิจ รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
       นักบริหารจัดการเมือง นักวิชาการดานการบริหารจัดการเมือง ผูปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ 
ของกรุงเทพมหานคร และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน นักวิชาการ นักวิจัย 
จํานวนรับสมัคร 45 คน  
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสตูร 4 ป 
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/05/2019



หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย วิทยาลยัพัฒนาชุมชนเมือง 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปดสอนเพ่ือผลิตบุคลากรดานการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เปน

หลักสูตรแรกของประเทศ โดยเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลที่เนนการปฏิบัติจริงในอาชีพการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 

             หลักสูตรเนนการศึกษาเรื่องการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้ังแตแรกเกดิถึงวัย ๖ ขวบ สงเสริม

ใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการรอบดาน ทั้งดานภาษาและสติปญญา ทักษะทางอารมณและสังคม การเจริญเติบโตตาม

วัย การจัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมการเรยีนรู  การเฝาระวังและคัดกรอง การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
          นักพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผูดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย นักวิชาการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เจาของสถานศึกษา/สถานดูแลเด็กปฐมวัย 
จํานวนรับสมัคร 45 คน  
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสตูร 4 ป 
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/05/2019



หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต กลุมวิชาเอกการซอมบํารุงระบบราง/กลุมวิชาเอกการซอมบํารุงทรพัยากรอาคาร 
วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 
  หลักสูตรมุงผลติบุคลากรรองรับการเจริญเติบโตของเขตเมือง และลักษณะการใชชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปของประชากรเขตเมือง ซึ่งสงผลใหระบบขนสงมวลชน โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบรางที่มีการขยายตัว
อยางตอเน่ืองในประเทศไทย และรัฐบาลใหการสนับสนุนสงเสริมการผลติบุคลากรรองรับการขยายตัวดังกลาว 
ของประเทศใหพอเพียง 
            หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุมวิชาเอกการซอมบํารุงระบบราง เนนการศึกษาเกี่ยวกับการซอมบํารุง
ตัวรถรางไฟฟาในโรงซอมบํารงุรถไฟฟาเปนสําคัญ เชน ตรวจสภาพรถไฟฟา การบํารุงรักษา ซอมแซมและแกไข 
บริการเชิงเทคนิคในงานซอมบํารุง ติดต้ังอุปกรณบนรถไฟฟา เปนตน  
            หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุมวิชาเอกการซอมบํารุงทรัพยากรอาคาร เนนการศึกษาดานการซอม
บํารุงและดูแลรักษาทรัพยากรอาคาร ภายในเขตเมือง เชน อาคารที่พักอาศัย อาคารสํานักงาน อาคาร
หางสรรพสินคา  โรงแรม อาคารแสดงสินคา เปนตน โดยซอมบํารุงและดูแลรักษา เชน ระบบไฟฟาและแสงสวาง
ในอาคาร ระบบสุขาภิบาลในอาคาร ระบบเตือนภัยและรักษาความปลอดภัยในอาคาร ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ พ้ืนผิและผนัง ลิฟท บันไดเลือ่น เปนตน 
            ผูเรียนหลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ไดเรียนรูทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริงในสถานประกอบการดาน
ระบบรางและอาคาร สามารถปฏิบัติงานไดทันทีในธุรกิจทีเ่กี่ยวของดังกลาว 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
พนักงานซอมบํารุงรถไฟฟา หัวหนางานซอมบํารุงระบบรถไฟฟา ผูจัดการสวนวิศวกรรมซอม

บํารุง พนักงานซอมบํารุง หัวหนางานซอมบํารุงทรัพยากรอาคาร ผูจัดการสวนวิศวกรรมอาคาร 
จํานวนรับสมัคร 20 คน  
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสตูร 4 ป 
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/05/2019



หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร วิทยาลัยพัฒนาชมุชนเมือง 
เปนหลักสูตรทีม่หาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปดสอน  เพ่ือสนองตอความตองการของการผลิต

บุคลากรที่มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอยางแทจริงดานการวางแผนการบริการและการจัดการทรัพยากร
อาคารใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งยังขาดแคลนอยางมาก 
            หลักสูตรเนนการศึกษาดานการจัดการอาคารประเภทตางๆ เพ่ือเปนที่พักอาศัย และสาํนักงาน  
หมูบานจัดสรร ที่มีการเติบโตอยางตอเน่ือง 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
นักปฏิบัติการในนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับทรัพยากรอาคาร นักจัดการอาคาร นักบริหาร

ทรัพยสิน นักปฏิบัติการทรัพยากรอาคาร นักประกอบการธุรกิจดานการจัดการอาคาร 
จํานวนรับสมัคร 45 คน  
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสตูร 4 ป 
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท  
 
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/05/2019




