
     

 ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่เนือ่ง) 
 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ   วชิาเอกการจดัการท ัว่ไป 

   
 1. ส าเร็จการศกึษา ปวส.  หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการบญัช ี การตลาด  

การเลขานุการ  คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ  การเงนิและการธนาคาร อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ธุรกจิการคา้ตา่งประเทศ การ

จดัการงานบุคคล ธุรกจิประกนัภยั  ธุรกจิโรงแรม  ธุรกจิสถานพยาบาล  การประชาสมัพนัธ ์ ธุรกจิหนงัสอืพมิพแ์ละ
สิง่พมิพ ์ และสาขาเศรษฐศาสตร  ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกบรหิารธุรกจิ  มโีครงสรา้งและ

รายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้  
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   12 72  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา  

  30202 หลกัการบญัช ี  
  30204 องคก์ารและการจัดการ 

  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 
  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  32301 การจัดการการผลติและปฏบิตักิาร  
  32302 การจัดการการตลาด 

  32303 การจัดการการเงนิ 

  32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  32415 ประสบการณ์วชิาชพีบรหิารธรุกจิ 

  32442 การจัดการเชงิกลยทุธ์ 
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา*    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสรี 
 

   

 หมายเหต ุ * ขอแนะน าใหนั้กศกึษาลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 30205  คณติศาสตรแ์ละสถติ ิหรอื 32401 การวางแผนและ

ควบคมุงานบรหิาร  หรอื  32405  ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  ในหมวดวชิาเลอืกเสร ี
    

 ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่เนือ่ง) 
 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ   วชิาเอกการจดัการท ัว่ไป 

   

 2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ทางศลิปศาสตร  ์(ภาษาตา่งประเทศ)  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 18  
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 78  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   17 102  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา  
  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา  

  30202 หลกัการบญัช ี  
  30204 องคก์ารและการจัดการ 

  30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ
  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 

  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  32301 การจัดการการผลติและปฏบิตักิาร  
  32302 การจัดการการตลาด 

  32303 การจัดการการเงนิ 
  32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  32401 การวางแผนและควบคมุงานบรหิาร 
  32405 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

  32415 ประสบการณ์วชิาชพีบรหิารธรุกจิ 

  32442 การจัดการเชงิกลยทุธ์ 



 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน
ชดุวชิาเลอืกเสรี 
 

   

 ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่เนือ่ง) 
 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ   วชิาเอกการจดัการท ัว่ไป 

   
 3. ส าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาบรหิารธุรกจิในสาขาวชิาการบญัชี การธนาคารและธุรกจิ การเงนิ  การเลขานุการ  

การตลาด   การขาย  การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 18  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 72  
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   16 96  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา  

  10121 อารยธรรมมนุษย ์
  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา  

  30202 หลกัการบญัช ี  

  30204 องคก์ารและการจัดการ 
  30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 
  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  32301 การจัดการการผลติและปฏบิตักิาร  

  32302 การจัดการการตลาด 
  32303 การจัดการการเงนิ 

  32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
  32405 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

  32415 ประสบการณ์วชิาชพีบรหิารธรุกจิ 
  32442 การจัดการเชงิกลยทุธ์ 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา*    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน
ชดุวชิาเลอืกเสรี 
 

   

 หมายเหต ุ * ขอแนะน าใหนั้กศกึษาลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 32401 การวางแผนและควบคมุงานบรหิาร ในหมวดวชิาเลอืกเสร ี
   

   
 ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่เนือ่ง) 

 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ   วชิาเอกการจดัการท ัว่ไป 

   
 4. ส าเร็จการศกึษาประกาศนยีบตัรการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว   จากวทิยาลยัชุมชุนภูเก็ต  มโีครงสรา้งและ

รายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 2 12  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 90  
  โดยแบง่เป็น    

  1)   ชดุวชิาบงัคบั 14 ชดุวชิา (84 หน่วยกติ)  
  2)   ชดุวชิาเลอืก 1 ชดุวชิา (6 หน่วยกติ)  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   18 108  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 2 ชุดวชิา  
  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชีวติ 

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา  

  บงัคบั 14 ชดุวชิา  

  30202 หลกัการบญัช ี  
  30204 องคก์ารและการจัดการ 

  30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ
  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 



  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  32301 การจัดการการผลติและปฏบิตักิาร 
  32302 การจัดการการตลาด 

  32303 การจัดการการเงนิ 
  32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  32401 การวางแผนและควบคมุงานบรหิาร 

  32405 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
  32415 ประสบการณ์วชิาชพีบรหิารธรุกจิ 

  32442 การจัดการเชงิกลยทุธ์ 
  60210 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้  
  30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร 

  32305 การจัดการวสัดแุละการจัดซือ้ 

  32306 การลงทนุ 
  32307 การจัดการการขายและการกระจายสนิคา้  

  32403 พฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์าร 
  32406 การจัดการสนิเชือ่ 

  32407 การจัดการธรุกจิตา่งประเทศ 

  32408 การจัดการธรุกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี  
  32410 การบรหิารคา่ตอบแทน 

  32411 ปัญหาและการวจิัยตลาด 
  32413 การจัดการงานขนสง่สนิคา้ 

  32414 การตลาดสนิคา้เกษตรกรรมกบัเศรษฐกจิของไทย  
  32422 หลกัการประกนัภัย 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน
ชดุวชิาเลอืกเสร ี

   

 
 


