
     

 ระดบัปรญิญาตร ี
 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ  วชิาเอกการจดัการท ัว่ไป 

   
 1. ส าเร็จการศกึษา ม.3  หรอืเทยีบเทา่  หรอื  ม.6 หรอืเทยีบเทา่  หรอื ปวช. มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร

ดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 5 30  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 108  
  โดยแบง่เป็น    

  1)   ชดุวชิาบงัคบั 15 ชดุวชิา (90 หน่วยกติ)  
  2)   ชดุวชิาเลอืก 3 ชดุวชิา (18 หน่วยกติ)  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   24 144  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา  
  บงัคบั 1 ชดุวชิา  

  10151 ไทยศกึษา 

  และเลอืก  4  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้  
  10103 ทกัษะชวีติ 

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สงัคมมนุุษย ์  
  10141 วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10152 ไทยกบัสงัคมโลก 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา  

  บงัคบั 15 ชดุวชิา  
  30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร   

  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 

  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 
  และเลอืก  3  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้  

  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 ี

    
    

    
    



    

 ระดบัปรญิญาตร ี
 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ  วชิาเอกการจดัการท ัว่ไป 

   
 2. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรใีนสาขาอืน่ที่ไมใ่ชส่าขาวชิาการบญัช ี การตลาด  การเลขานุการ  การจดัการ  การขาย  

การโฆษณา  การเงนิและการธนาคาร  คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ  การบรหิารงานบุคคล  และสาขาเศรษฐศาสตร  ์ วชิาเอก

การเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกบรหิารธุรกจิ  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 108  

  โดยแบง่เป็น    
  1)   ชดุวชิาบงัคบั 15 ชดุวชิา (90 หน่วยกติ)  

  2)   ชดุวชิาเลอืก 3 ชดุวชิา (18 หน่วยกติ)  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   20 120  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา  
  บงัคบั 15 ชดุวชิา  

  30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร   
  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 

  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  และเลอืก  3  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้  
  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 ี

   
   

   

   
   

   
   

   

   
   

   
   



   

 ระดบัปรญิญาตร ี
 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ  วชิาเอกการจดัการท ัว่ไป 

   
 3. ส าเร็จการศกึษา ปวท.  ในสาขาวชิาอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชส่าขาวชิาการบญัชี  การธนาคารและธุรกจิการเงนิ  การเลขานุการ  

การตลาด  การขาย  การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  หรอื ปวส. ในสาขาวชิาอืน่ๆ ทีไ่มใ่ช่ประเภทวชิาบรหิารธุรกจิ หรอื

ทางศลิปศาสตร ์(ภาษาตา่งประเทศ)  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 18  
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 108  

  โดยแบง่เป็น    
  1)   ชดุวชิาบงัคบั 15 ชดุวชิา (90 หน่วยกติ)  

  2)   ชดุวชิาเลอืก 3 ชดุวชิา (18 หน่วยกติ)  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   22 132  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา  

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สงัคมมนุษย ์
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา  
  บงัคบั 15 ชดุวชิา  

  30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร   
  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 
  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  และเลอืก  3  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้  
  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
ชดุวชิาเลอืกเสรี 

   

 
 
 
 
 
 


