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ระดบัปรญิญาตร ี

 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการจดัการ) 

 
 1. สําเร็จการศกึษา ม.3  หรอืเทยีบเทา่ หรอื  ม.6 หรอืเทยีบเทา่  หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ มโีครงสรา้งและรายละเอยีด

ของหลกัสูตรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 5 30  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   22 132  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 4 ชดุวชิา  

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10151 ไทยศกึษา 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  

  10103 ทกัษะชวีติ 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สงัคมมนุุษย ์  

  10141 วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10152 ไทยกับสงัคมโลก 

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 6 ชุดวชิา 

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  30209 การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ 

  30210 การจัดการการผลติและดําเนนิงาน และหลกัการตลาด 

  30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  วชิาเฉพาะดา้น  10  ชุดวชิา 

  บงัคบั 6 ชดุวชิา  

  32325 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและการจัดการความรู ้

  32326 การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

  32327 การจัดการคณุภาพและผลติภาพ 

  32328 การจัดการนวตักรรมและการเปลีย่นแปลง 

  32448 การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการวจัิยธรุกจิ 

  32482 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการ* 
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  และเลอืก  4  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  

  32330 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจัดการและการภาษีอากร 

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

  32336 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

  32408 การจัดการธรุกจิขนาดย่อมและการคา้ปลกี 

  32449 การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

  32450 ธรุกจิระหวา่งประเทศและการตลาดระหวา่งประเทศ 

  32451 พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์และการจัดการธรุกจินําเขา้-สง่ออก 

  32452 กลยุทธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

  32453 การพนักงานสมัพันธแ์ละการบรหิารคา่ตอบแทน 

  32473 การจัดการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอ่ปุทาน 

  32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด 

  ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีน

เรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ี 
 

หมายเหต ุ*  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการจัดการเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

 

 
ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการจดัการ) 

 
  

2. สําเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธุรกจิ หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ใน

สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ   

มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสูตรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   14 84  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทตโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน  3  ชุดวชิา 

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  30210 การจัดการการผลติและดําเนนิงาน และหลกัการตลาด 

  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 
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  วชิาเฉพาะดา้น 10 ชุดวชิา  

  บงัคบั 6 ชดุวชิา  

  32325 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและการจัดการความรู ้

  32326 การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

  32327 การจัดการคณุภาพและผลติภาพ 

  32328 การจัดการนวตักรรมและการเปลีย่นแปลง 

  32448 การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการวจัิยธรุกจิ 

  32482 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการ* 

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  

  32330 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจัดการและการภาษีอากร 

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

  32336 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

  32408 การจัดการธรุกจิขนาดย่อมและการคา้ปลกี 

  32449 การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

  32450 ธรุกจิระหวา่งประเทศและการตลาดระหวา่งประเทศ 

  32451 พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์และการจัดการธรุกจินําเขา้-สง่ออก 

  32452 กลยุทธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

  32453 การพนักงานสมัพันธแ์ละการบรหิารคา่ตอบแทน 

  32473 การจัดการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอ่ปุทาน 

  32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีน

เรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ี 

  

หมายเหต ุ* ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการจัดการเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

 

 
ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการจดัการ) 

 
 3. สําเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาพณชิยกรรม /บรหิารธุรกจิ หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ที่

มใิชส่าขาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ 

มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสูตรดงันี ้ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   20 120  
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 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทตโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน  6  ชุดวชิา 

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  30209 การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ 

  30210 การจัดการการผลติและดําเนนิงาน และหลกัการตลาด 

  30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  วชิาเฉพาะดา้น 10 ชุดวชิา  

  บงัคบั 6 ชดุวชิา  

  32325 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและการจัดการความรู ้

  32326 การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

  32327 การจัดการคณุภาพและผลติภาพ 

  32328 การจัดการนวตักรรมและการเปลีย่นแปลง 

  32448 การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการวจัิยธรุกจิ 

  32482 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการ* 

  และเลอืก  4  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 

  32330 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจัดการและการภาษีอากร 

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

  32336 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

  32408 การจัดการธรุกจิขนาดย่อมและการคา้ปลกี 

  32449 การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

  32450 ธรุกจิระหวา่งประเทศและการตลาดระหวา่งประเทศ 

  32451 พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์และการจัดการธรุกจินําเขา้-สง่ออก 

  32452 กลยุทธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

   32453 การพนักงานสมัพันธแ์ละการบรหิารคา่ตอบแทน 

  32455 ธรุกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

  32473 การจัดการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอ่ปุทาน 

  32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีน

เรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ี
 

 

 

หมายเหต ุ*  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการจัดการเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
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ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการจดัการ) 

 
  4. สําเร็จการศกึษาปรญิญาช ัน้ใดช ัน้หนึง่ในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและ 

การธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสูตรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   12 72  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน  3  ชุดวชิา 

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  30210 การจัดการการผลติและดําเนนิงาน และหลกัการตลาด 

  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  วชิาเฉพาะดา้น 7 ชุดวชิา  

  บงัคบั 6 ชดุวชิา  

  32325 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและการจัดการความรู ้

  32326 การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

  32327 การจัดการคณุภาพและผลติภาพ 

  32328 การจัดการนวตักรรมและการเปลีย่นแปลง 

  32448 การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการวจัิยธรุกจิ 

  32482 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการ* 

  และเลอืก 1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  

  32330 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจัดการและการภาษีอากร 

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

  32336 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

  32408 การจัดการธรุกจิขนาดย่อมและการคา้ปลกี 

  32449 การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

  32450 ธรุกจิระหวา่งประเทศและการตลาดระหวา่งประเทศ 

  32451 พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์และการจัดการธรุกจินําเขา้-สง่ออก 

  32452 กลยุทธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

  32453 การพนักงานสมัพันธแ์ละการบรหิารคา่ตอบแทน 

  32473 การจัดการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอ่ปุทาน 

  32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1  ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนดตามเกณฑก์ารลงทะเบยีน

เรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ี
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หมายเหต ุ*  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการจัดการเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

 

 
ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการจดัการ) 

 
  5. สําเร็จการศกึษาปรญิญาช ัน้ใดช ัน้หนึง่ทีม่ใิชส่าขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและ

การธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   18 108  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา  

  วชิาแกน  6  ชุดวชิา 

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  30209 การเงนิและกฎหมายธรุกจิ 

  30210 การจัดการการผลติและดําเนนิงาน และหลกัการตลาด 

  30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนูษย ์

  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  วชิาเฉพาะดา้น 10 ชุดวชิา  

  บงัคบั 6 ชดุวชิา  

  32325 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและการจัดการความรู ้

  32326 การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

  32327 การจัดการคณุภาพและผลติภาพ 

  32328 การจัดการนวตักรรมและการเปลีย่นแปลง 

  32448 การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการวจัิยธรุกจิ 

  32482 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการ* 

  และเลอืก 4  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  

  32330 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจัดการและการภาษีอากร 

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

  32336 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

  32408 การจัดการธรุกจิขนาดย่อมและการคา้ปลกี 

  32449 การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

  32450 ธรุกจิระหวา่งประเทศและการตลาดระหวา่งประเทศ 

  32451 พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์และการจัดการธรุกจินําเขา้-สง่ออก 

  32452 กลยุทธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้
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  32453 การพนักงานสมัพันธแ์ละการบรหิารคา่ตอบแทน 

  32473 การจัดการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอ่ปุทาน 

  32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนดตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสร ี 
 

หมายเหต ุ*  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการจัดการเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
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